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TÜRK MASALLARINDA KİTONYEN UZAMLAR VE KURGUYA ETKİLERİ
Aslıhan Nur Kandemir
ÖZET
Halk kültürü ürünleri de halkın duygu ve düşüncelerini yansıtarak kültürlerin
yaşatılmasında önemli bir işleve sahiptir. Halk kültür ürünlerinden olan masal da
içinde barındırdığı halk unsurları ile yüzyılların tarihini, özlemlerini, korkularını,
endişelerini bizlere aktarıp anlatması yönüyle ve kültürün yaşatılıp
aktarılmasındaki işlevi ile halk kültür ürünleri içerisinde önemli bir yere sahiptir.
Masal, bu işlevini yerine getirirken çoğunlukla sembolik bir dil kullanır. Bu
yüzden masal okuma ve araştırmaları yüzeysellikten uzak, derinlemesine bir
okuma gerektirir. Bu şekilde derinlemesine yapılan masal okumaları da bizi
masalın içinde var olan kitonyen unsurlara götürür. Kitonyen kelimesi, Yunanca
chthon; toprak ve chthonious; toprak altı sözcüklerinden gelmektedir. Chtonion
olarak bilinen bu sözcüğün sözlük anlamı ise ölüler diyarının ilâhları ve ruhlarına
ait olan şeklindedir. Cehennemi, cehenneme ait şeytani anlamlarında kullanılan
bu kelimeyi Paglia, karanlık ve balçık olarak da tanımlamaktadır. Tanımlamadan
da anlaşılacağı üzere kitonyen daima yerin altındaki karanlık âlemle ilgilenir. Bu
tanımlamayı kitonyen uzamlara indirgememiz gerekirse mağaralar, kuyular,
mahzenler, hapishaneler, bataklık, zindan, hücre, mezar, tecrit edilmiş mekânlar,
şatolar kitonyen olarak değerlendirebileceğimiz, karanlıkla ve yerin altıyla bir
şekilde bağlantısı olan kitonyen uzamlardır. Masallarda sıklıkla karşımıza çıkan
bu yerler, bir mekânı temsil etmenin yanında masallarda anlamı ve akışı
değiştirecek ölçüde önemli işlevlere sahiptirler. Çoğu zaman masal okumalarında
üzerinde fazlaca durulmayan bu uzamlar masalı en iyi şekilde anlayabilme
noktasında incelenmesi gereken önemli noktalardır. Bu çalışmada da Naki
Tezel’in “Türk Masalları 1-2” adlı eserindeki masallarda bulunan kitonyen
uzamlar tespit edilerek bu uzamların kurgudaki etkileri üzerinde durulacak, bu
unsurların masalları anlama noktasındaki önemi vurgulanmış olacaktır.
Anahtar kelimeler: masal, uzam, kitonyen.
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CHTHONIAN PLACES IN THE TURKISH TALES AND THEIR EFFECTS ON
THE FICTION
ABSTRACT
Folk culture products have an important role in keeping the cultures alive by
reflecting the feelings and thoughts of the people. The tale, which is one of the
products of the people's culture, has an important place with its important
function in transmission of the histories, longings, fears, worries and cultures of
the centuries. When tales fulfill this important function, they mostly use a
symbolic language. Thus, tale reading and research require an in-depth reading
rather than the superficial reading. This in-depth tale reading leads us to the
chthonian elements that exist in the tale.The word ‘Chthonian’ was derived from
chthon, which means earth and chthonious means underground in Greek. The
lexical meaning of the word known as Chtonion is the being related with the gods
and souls of the land of death. This word, which is used as meaning of hell, related
with hell and satanic world was described by Paglia as ‘darkness’ and ‘clay’. As it
is obvious in the description, the chthonian is always interested in the dark world
in the underground. If it is downed this definition to the cryptian extents; the
places related with darkness and underground as caves, wells, cellars, prisons,
swamps, dungeons, cells, tombs, isolated places and chats can be considered as
chitons. These places, are often encountered in tales, have important functions as
changing the meaning and flow of the tale as well as representing a place. These
places, which are often not much mentioned in fairy tale readings, are the
important points that must be investigated in order to understand the story in the
best way. In this study, the chthonian places that were mentioned in the Naki
Tezel's "Turkish Tales 1−2" works were evaluated. Additionally, the effects of
these elements for the understanding of the tales were investigated and their
importance was emphasized.
Keywords: tale, place, chthonian.
1-GİRİŞ
Halk kültürü, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenen kuşaktan kuşağa
aktarılan bir değerler bütünüdür. Belirli bir ülke halkına ilişkin maddi manevî
alandaki ürünleri konu edinen bu kültür, sözlü ve yazılı kaynaklardan beslenerek
barındırdığı ürünler ile geçmişten günümüze değin kültürümüze ışık tutar. Bu
kültür ürünleri halkın duygu ve düşüncelerini dile getirme noktasında
üstlendikleri görev ile kültürün yaşatılıp korunmasında önemli bir işleve
sahiptirler. Bu işlevi etkili bir şekilde yerine getiren halk kültür ürünlerinden biri
de masallardır.
Masal için yapılmış pek çok tanım mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekildedir:
Mehmet Halit Bayrı “masal”ı “Halk bilgisi kadrosu içinde “masal” mefhumundan
anlaşılan mânâ, bilinmeyen bir zamanda, yine bilinmeyen bir yerde veya sahada
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bilinmeyen şahıslara ait faaliyetlerin hikâyesidir” (Sakaoğlu,2002:2). Şeklinde
tanımlarken Pertev Naili Boratav masalı şu şekilde tanımlamıştır: “Nesirle
söylenmiş, dinlik ve büyülük inanışlarından ve törelerden bağımsız, tamamıyla
hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa bir
anlatı (Sakaoğlu,2002:3).” Bilge Seyidoğlu ise masal için şunları söylemektedir:
“Halk arasında yüzyıllardan beri anlatılmakta olan ve içinde olağanüstü kişilerin,
olağanüstü olayların bulunduğu, bir varmış bir yokmuş gibi klişe bir anlatımla
başlayan, belli bir uzunluğu olan, sonunda yedi, içti, muratlarına erdiler yahut
onlar erdi muratlarına biz çıkalım kerevetine, gökten üç elma düştü, biri anlatana,
biri dinleyene, biri de bana gibi belirli sözlerle sona eren, zaman ve mekân
kavramlarıyla kayıtlı olmayan bir sözlü anlatım türü”(Sakaoğlu,1999:2). Masal
türü üzerinde çalışan daha pek çok araştırmacının bu şekilde farklı tanımları
mevcuttur. Biz bu tanımlardan yola çıkarak masal için genel olarak şunu
söyleyebiliriz: Halkın yarattığı, yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan
olağanüstü kişi ve olaylara yer veren çoğunlukla bir tekerleme ile başlayıp biten
halk anlatılarıdır.
Masal türü için, sadece çocuklar için yazılıp onlara ders verme amaçlı kaleme
alınan anlatılardır şeklinde yanlış bir düşünce vardır. Masalı bu şekilde ele alıp
düşünürsek bu türün yüzyılların tarihini, yargılarını, korkularını, endişelerini,
özlemlerini bize yazılmış tarihten daha fazla aktardığını görmezden gelmiş oluruz.
Masalların bize aktarmış olduğu değer yargılarını görebilmek için şüphesiz ki
yüzeysel bir masal okumanın ötesinde derinlemesine bir okuma yapmak
gerekmektedir. Böyle bir okumanın açığa çıkaracağı pek çok unsur da olacaktır ki
bunlardan biri kitonyen unsurlardır.
Kitonyen kelimesi, Yunanca chthon; toprak ve Chthoniosu; toprak altı
sözcüklerinden gelmektedir. Chtoion olarak bilinen bu sözcüğün sözlük anlamı,
ölüler diyarının ilâhları ve ruhlarına ait olan şeklindedir. Kitonyen sözcüğü aynı
zamanda cehennem ve cehenneme ait şeytani anlamlarında da kullanılmaktadır.
Kitonyen olan, yeraltının tanrılarına ve ruhlarına ait olandır. Hayaletlerle
ilgilidir.(Paglia,1996:110).
Kitonyenin tanımından da anlaşılacağı üzere, kitonyen olanın yerin üstüyle,
yeryüzüyle hiçbir bağlantısı yoktur. O, daima yerin altıyla, yeraltında var olanla
ilgilidir. Kitonyen sözcüğünden sıklıkla bahseden Camille Paglia “Cinsel Kimlikler”
adlı kitabında kitonyenin yer altıyla bağlantısını özellikle vurgulayarak şu cümleyi
aktarır: “Yapraklar ve çiçekler, kuşlar, tepeler insanın bilinenin haritasını çıkartmak
için kullandığı yamalı desenlerdir. Batının doğaya bakışında bastırdığı şey, yani
“topraktan”,ama toprağın yüzeyi değil, derinliklerinden” (Paglia,1996:18).
Kitonyenin bi-nevî bilinmezlikler dünyasını (yer altı) simgeliyor olması
beraberinde bilinmeyenin vermiş olduğu tekinsizlik duygusunu da getirmiş olur.
Tekinsizlik kelime anlamı ile tekin olmayan, uğursuz yer; güvenilir olmayan,
muammalı kişi, yer olarak bilinmektedir. Freud, bu kavram için ayrıca şunları
ekler: “İnsan zihninde zaman içinde bastırılma sürecinde yabancılaştırılmış eski ya
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da tanıdık bir şey” (Mull,2008:21). Freud’a göre tekinsizlik aslında bilinmeyenden
kaynaklı değil, aksine bildiğimiz bir durum, olay ya da mekândan kaynaklıdır.
Andrew Bennett ve Nicholas Royle tekinsiz kavramının kendisini gösterdiği
durumları şöyle sıralar:
1) Öncelikle garip tekrarlar, bir duygunun, durumun, olayın ya da karakterin
tekrarlanması,
2) Tuhaf tesadüfler ya da daha genel anlamda olayların kaderin bir oyunu
olması,
3) Animizm. Cansız bir nesneye canlı ya da ruh özellikleri yüklenmesi,
4) Antropomorfizm. Animizm insan özelliği taşıyan şekli. İnsan dışında bir
varlığa insan özellikleri verilmesi,
5) Otomatizm. İnsan olanın tamamen mekanik olarak algılanması. Uyurgezerlik, sara krizleri, trans durumları, çılgınlık,
6) Cinsel kimlik hakkında bir kararsızlık. Görünürde kadın, gerçekte erkek
olmak vs.
7) Diri diri gömülme korkusu. Bir yerde kilitli, sıkışmış ya da kapalı kalma,
8) Sessizlik,
9) Telepati. Özel ve saklı olduğunu sandığımız düşüncelerin belki de bize ait
olmadığı düşüncesi,
10) Ölüm. Bize hem tanıdık, hem de olabildiğince yabancı, düşünülemez, hayal
edilemez olan ölüm fikri (Mull,2008:25).
Bu durumların her biri insanda korku, merak, kuşku, bilinmezlik yaratan
durumlardır.
Çalışmamız
kapsamında
ele
alacağımız
konu,
kitonyen
olarak
değerlendirebileceğimiz, dolayısıyla da güvensizlik, kuşku, merak, bilinmezlik
duygularını yaşayıp tekinsizlik yaratan, masallarda sıklıkla karşılaştığımız
uzamlar olacaktır.
Uzam sözcüğü, sözlüklerde algılanan nesnelerin temel niteliği ve bir nesnenin
uzayda kapladığı yer olarak açıklanmaktadır. Bu kelime günümüzde daha çok
mekân
anlamında
kullanılmaktadır.
Bir
uzamı
kitonyen
olarak
değerlendirebilmemiz için, o uzamın mutlaka yerin altı, yerin derinlikleriyle bir
bağlantısı olması gerekmektedir. Bizi yerin derinliklerine götüren bu uzamların
tekinsizliği
de
beraberinde
getirmesi
gerekmektedir.
Bu
şekilde
değerlendirebileceğimiz uzamların başında kuşkusuz mağara, kuyu, zindan,
mahzen, mezar, hapishane, hücre, tecrit edilmiş yerler, bataklık, şatolar
gelmektedir. Bu noktada bizim ele alacağımız uzamlar, Naki Tezel’in “Türk
Masalları 1-2” kitaplarında yer alan masallar içerisinde kitonyenin tanımına
uygun olarak yerin derinlikleriyle, toprak altıyla bağlantısı olan uzamlar olacaktır.
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Türk Masalları 1’e baktığımızda kitap içerisinde;
-Kırk kardeş
-Peri kızı
-Kısmetimi arıyorum
-Peynir tulumu
-Kara kedi
-Keçi kız
-Avcıoğlu
-Kırkıncı oda
-Etme bulma
-Bir göze bir gül
-Altın bülbül
-Yeşil kuş
-Bahtiyarla hoptiyar
-Kırk Arap
-Ağlayan nar ile gülen ayva
-Altmış akıllı yetmiş fikirli
-İhtiyar kuş
-Sihirli yüzük
-Altın kozalaklı gümüş selvi
olmak üzere toplamda on dokuz masaldan oluştuğunu, bu on dokuz masal
içerisinde ise içinde kitonyen uzam bulunduran masalların ” Kırkıncı oda” ve “Altın
bülbül” masalları olduğunu görmekteyiz.
“Türk Masalları 2’ye baktığımızda;
-Kırk oğlan
-Güneş kızı
-Altın araba
-Rüzgar oğlu
-Sihirli tavşan
-Konuşan kaval
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-Limon kız
-Tuz
-Kırk haramiler
-Doğruluk
-Keloğlan’ın Ali Cengiz oyunu
-Keloğlan’ın Köse’ye masalı
-Hamamcı ile Keloğlan
olmak üzere toplamda on üç masaldan oluştuğunu, bu on üç masal içerisinden ise
içinden kitonyen uzam bulunduran masalların “Güneş kızı”, “Sihirli tavşan”, “Kırk
haramiler”, “Hamamcı ile Keloğlan” masalları olduğunu görmekteyiz.
Tablo 1:Türk Masalları 1
MASALIN ADI
KIRKINCI ODA

KİTONYEN UZAM
MAĞARA

ALTIN BÜLBÜL

KUYU

Tablo 2: Türk Masalları 2
MASALIN ADI

6
KİTONYEN UZAM

GÜNEŞ KIZI

ZİNDAN

SİHİRLİ TAVŞAN
KIRK HARAMİLER

KUYU
MAĞARA
ZİNDAN

HAMAMCI İLE KELOĞLAN

ZİNDAN

Tablo 1’ e baktığımızda masallar içerisindeki kitonyen uzamların kuyu ve mağara
olduğunu, Tablo 2’ de ise farklı olarak zindan kitonyen uzamının da eklendiğini
görmekteyiz.
Bu uzamların masal kurgusuna etkilerini daha iyi anlayabilmek adına masalların
olay örgüsüne, konu ve tiplerine değinmekte fayda görüyorum.
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1.1.Masalların Olay Örgüsü/Konu/Tipler
KIRKINCI ODA
Olay örgüsü:
1. Nehir kenarında tek başına kalan kundaktaki bebek, bir kaplan tarafından
büyütülür.
2. Bebek, büyüyünce normal insanlardan çok daha fazla iri ve uzun boylu olur.
3. Bu kişiyi kendilerini avlamaya gelen kişilere benzediğini gören kaplan, bu çocuğu
ormanda tek başına bırakır gider.
4. Ormana gelen şehzade, kaplan çocuğu uyurken görür ve büyük bir kafesin içine
koyarak saraya götürür.
5. İlk başlarda insanlara ve ortama uyum sağlayamayan kaplan çocuk yılar geçtikçe
insanlarla konuşmaya, onarla yemek yemeye başlar.
6. Saraydakilerin de sevgisin kazanan kaplan çocuk, ülkelerine karşı açıla savaşta
büyük kahramanlıklar göstererek başkomutan olur.
7. Kaplan çocuğa güvenebileceğini anlayan padişah, tahtını kaplan çocuğa emanet
ederek oğluyla uzun bir geziye çıkar.
8. Geziye çıkmadan önce, kaplan çocuğa kırk odanın anahtarını veren padişah,
kırkıncı odayı açmaması için kaplan çocuğu tembihler ve gider.
9. Dayanamayarak kırkıncı odayı açan, kaplan çocuk odada asılı duran Arabın haksız
yere asıldığını düşünerek onu oradan kurtarır.
10. Saraya dönen padişah olanları duyunca, o Arabın torunu Bilge’yi kaçırdığını
Bilge’yi kimsenin bulamadığını söyler.
11. Yaptığına pişman olan kaplan çocuk Bilge’yi bulmak üzere şehzade ile yola çıkar.
12. Şehzadeyi güvende kalması için devlerin mağarasına bırakan kaplan çocuk yolda
aralarında sihirli post ve kamçıyı paylaşamayan çocuklarla karşılaşır. Çocuklara
altın vererek post ile kamçıyı alır.
13. Posta binerek Arabın sarayına gelir, Bilge’yi bulur.
14. Kaplan çocuk, Arabın gücünün Domuz dağındaki bir domuzun içinde olan iki
kutudan aldığını öğrenir. Bu kutulardaki beyaz güvercin Arabın gücünü, siyah ise
canını korumaktadır.
15. Saraya gelen Arap, kaplan çocuğu görünce dövüşmeye başlarlar.
16. Kaplan çocuk, Arabı yenemeyeceğini anlayınca postuna binip Domuz dağına gider.
17. Domuzun içindeki beyaz güvercini öldürerek Arabın kuvvetini alır. O sırada dağa
gelen Arabın hiçbir kuvveti kalmaz.
18. Arabın sarayına dönerek Bilgeyi alan kaplan çocuk Arapla birlikte posta binip
devlerin mağarasına inerler.
19. Şehzade ile kızı kavuşur. Saraya vardıklarında kaplan çocuk siyah kutuyu
padişaha verir.
20. Padişah tahtını kaplan çocuğa vermek istese de o istemez ve aynı görevinde
yıllarca çalışır.
Konu: Kaplan çocuğun, padişaha verdiği sözü tutmaması üzerine padişaha
kendisini affettirmek için yaptığı mücadeleler anlatılmaktadır.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

7

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

Tipler: Kaplan çocuk, padişah, şehzade, Arap, dev anası, Bilge.
ALTIN BÜLBÜL
Olay Örgüsü:
1. Padişah memleketine çok güzel bir cami yaptırır.
2. Hızır Dede ise, padişaha caminin eksik olduğunu, caminin kubbesinde Kaf dağının
ardında bulunan altın bülbülün ötmesi gerektiğini söyler..Padişahın üç oğlu altın
bülbülü bulmak üzere yola çıkarlar.
3. Üç yol ayrımında yolları ayrılan kardeşlerden büyük ve ortancanın yolları bir
yerde kesişir ve bir hana yerleşip eğlenmeye dalarlar.
4. Küçük şehzade ise, durmadan yol alır. Yolda rastladığı Hızır dededen hâyır duaları
alarak yoluna devam eder.
5. Yolda karşısına bir saray çıkar, Sarayın içindeki kız şehzadenin karnını
doyurup,yedi başlı deve karşı uyarır. Bu devi yenen şehzade o gece sarayda kalır
ve kızı büyük abisiyle nişanlayıp beklemesini söyler.
6. Uzun bir yol gittikten sonra şehzadenin karşısına tekrar saray çıkar. Bu saraydaki
kız da şehzadenin karnını doyurup onu sekiz başlı deve karşı uyarır. Şehzade bu
devi yener ve kızı ortanca ağabeyi ile nişanlayıp beklemesini söyler.
7. Kız, şehzadeye yolda yedi çocuklu devle karşılaşırsa devenin memesinden süt
içmesini söyler.
8. Şehzade yedi çocuklu dev anasından süt içmeyi başarır ve devin verdiği taktikler
ile altın bülbülün olduğu saraya ulaşır.
9. Tüm tehlikeleri atlatarak altın bülbülü alır. Yollardaki saraylardan kızları da
alarak yola düşer.
10. Yolda rastladığı Hızır dedeye bülbülü emanet ederek ağabeylerini bulmaya giden
şehzade onları da oradan kurtararak memleketlerine doğru yola çıkar.
11. Ağabeyleri küçük kardeşlerini kıskanır altın bülbülü alıp, onu da kuyuya atarlar.
12. Memlekete varan ağabeyleri babalarına altın bülbülü bulduklarını söylerler lakin
bülbül hiç ötmez.
13. Kuyudan bir köylünün yardımıyla çıkan küçük şehzade bir handa Keloğlan kılığına
girerek çalışmaya başlar.
14. Hastalanan han sahibinin şifasının cami avlusundaki suda olduğunu öğrenince
camiye giden şehzadenin camiye girmesiyle bülbül ötmeye başlar.
15. Padişah memleketteki herkesi tek tek camiye getirir. En son küçük şehzade
camiye girer ve bülbül tekrar ötmeye başlar.
16. Bunun üzerine, şehzade kendisini tanıtır, her şeyi anlatacağı sırada peri kızı
bülbülün gittiğini anlar ve yola çıkar.
17. Peri kızı, padişahtan bülbülü alan çocuğu kimse yanına göndermesini ister.
18. Büyük ve ortanca oğlan gider fakat peri kızı yalan söylediklerini anlar.
19. Küçük şehzade başından geçenleri anlatır peri kızı anlar gerçekleri. Böylelikle tüm
gerçekler ortaya çıkar.
20. Padişah, büyük ve ortanca oğlunu memleketten kovar.
21. Küçük şehzade, peri kızı ile evlenip padişah olur.
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Konu: Üç şehzadenin, babalarının arzusu olan altın bülbülü bulmak için yola
çıkmaları, küçük şehzadenin altın bülbülü bulmasını kıskanan ağabeylerin küçük
şehzadeden kurtularak, babalarına yalan söylemeleri ve sonradan gerçeklerin
ortaya çıkmasıyla suçluların cezalarını çekmeleri anlatılmaktadır.
Tipler: Padişah, Hızır dede, üç şehzade, dev anası ve yedi oğlu, iki genç kız, peri
kızı.
GÜNEŞ KIZI
Olay Örgüsü
1. Zengin adamın oğullarının hepsi evlenmesine rağmen küçük oğlu kimseyle
evlenmek istemez.
2. Küçük kardeş gezinirken, çeşme başında üç kız kardeşin konuşmalarını duyar.
3. Kızlardan en küçüğü, ablalarının aksine zenginlikten ziyâde inci dişli, sırma saçlı
çocuklar istediğini duyar ve o kızla evlenmek ister.
4. İki genç evlendikten sonra dişleri inciden, saçları sırmadan çocukları olur.
5. Kız kardeşlerini kıskanan ablalar, bu çocukları bir kuyuya koyup dereye atarlar.
Oğlana, karısının köpek yavrusu doğurduğunu söylerler.
6. Bu duruma çok sinirlenen adam, karısını toprağa gömerek, gelen geçenin karısına
tükürmesini ister ve kızın ortanca ablasıyla evlenir.
7. Dereye bırakılan çocukları çoban bularak, sürü sahibine verir.
8. Çocukları büyüyünce, bu insanların öz ana babaları olmadığını öğrenerek,
kendilerine yeni bir hayat kurarlar.
9. Her gün ava çıkarak kardeşine bakan, erkek çocuk avcıların vuramadığı geyikleri
vurup avcılara verir.
10. Bu avcı eve gittiğinde, geyiği sırma saçlı, inci dişli bir çocuğun verdiğini
söyleyince, ablalar çocukların ölmediğini anlar.
11. İki kız kardeş anlaşıp, çocukları öldürmesi için bir koca karı bulurlar.
12. Koca karı kardeşlerin yaşadığı kulübeye giderek, kızın kafasını karıştırır.
Kardeşinden Kaf Dağındaki Hint yapraklarından istemesini, tek başına sıkılacağını
söyler.
13. Kardeşinin istediği yerine getirmek için yola düşen çocuk, yolda sahipsiz bir at
bulur ve o atla dostluk kurarlar. At, çocuğu istediği yere hemen götürür, Hint
yaprağını alırlar.
14. Hint yaprağı, kızı boğmaya başlayınca, onları hemen bahçeye atarak kurtulur.
15. Erkek kardeş, avcıya bu sefer kuş verir, eve gittiğinde olanları anlatıca kardeşler
çocukların ölmediğini anlarlar.
16. Koca karı bu sefer de, Güneş kızın kendisine çok güzel bir arkadaş olacağını
söyleyerek kızı kandırır.
17. Kardeşinin istediğini yapmak üzere yola çıkan oğlan, yolda rastladığı dev
sayesinde Güneş kızı alıp getirir.
18. Çocuk bu sefer, avcıyı evine çağırır, hep birlikte kahve içerler. Avcı bu olayı
evdekilere anlatınca iki kardeş onları yemeğe çağırıp zehirlemeyi planlarlar.
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19. Güneş kız, iki kardeş yemeğe gitmeden önce her şeyi anlatır. Yemeği yemeden
önce kediye vermelerini, yolda da annelerine tükürmemeleri tembihleyip onları
uğurlar.
20. Yemeği önce kediye veren çocuk, kedinin anında öldüğünü görünce tüm gerçekleri
babasına anlatır.
21. İki kız kardeş ve koca karı zindana atılarak cezalandırılır.
22. Anneleri gömülü oluğu yerden çıkartılır, delikanlı ile de güneş kız evlenir.
Konu: Küçük kardeşlerinin mutluluğunu kıskanan ablaların yalanla kardeşlerini
çocukları ve kocasından ayırmaları. Yıllar sonra gerçeklerin ortaya çıkması,
kötülerin cezalarını bulmaları, küçük kardeşin eski mutluluğuna kavuşması.
Tipler: Tüccarın küçük oğlu, üç kız kardeş, güneş kız, iki küçük çocuk.
SİHİRLİ TAVŞAN
Olay Örgüsü:
1.Padişahın üç oğlu ile küçük bir kız çocuğu vardır. Kız çocuğu bir gün esrarengiz
bir şekilde kaybolur. Ne kadar aransa da bulunamaz. Allahın takdirine bırakılır.
2. Sarayın bahçesinde çok değerli bir elma ağacı vardır ve bu ağaç yılda bir kez
sadece bir elma vermektedir.
3. O yıl ağaçta elma yerine sadece yaprak görürler.
4. Bu durum böyle devam edince, büyük oğlan ağacın başına nöbet tutmaya başlar
fakat iki gün dayanabilir.
5. Öbür yıl ortanca oğlan nöbet tutar, fakat o da dayanamaz.
6. Üçüncü yıl, en küçük nöbet tutar ve ağabeyleri gibi uyumayarak elmayı bir
kuşun götürdüğünü görür. Kuşu vurmak ister ama kuşun sadece bir tüyü düşer
yere.
7.Kuşu bulmak için büyük oğlan yola çıkar, yolda karşısına çıkan tavşan yardım
etmek ister ama tavşanın dediklerinin tam tersini yapınca kendini eğlencelere
bırakır.
8. Ortanca oğlanda yola çıkar abisinin arkasından fakat o da ağabeyi gibi tavşan
dinlemez ve kendini eğlencelere bırakır.
9.Küçük şehzade tavşanın sözünü dinler ve ertesi günü altın tavşanla altın kuşun
olduğu yere gelirler.
10. Tavşan, şehzadeye altın kuşu almanın sırlarını anlatsa da şehzade bunlara
uymaz ve kuşlar padişahına yakalanır.
11. Kuşlar padişahı, altın kızı kendisine getirdiği takdirde altın kuşu vereceğini
söyler.
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12. Şehzade, tavşanla birlikte altın kızı bulmak için yola çıkar. Fakat şehzade
tavşanın dediklerini eksik yapar ve kızlar padişahına yakalanır.
13. Kızlar padişahı, altın atı kendisine getirdiği takdirde altın kızı vereceğini
söyler.
14. Şehzade tavşanla tekrar yola çıkar. Bu defa tüm denilenleri yapan şehzade
altın atı olarak kızlar padişahına götürür.
15. Kızlar padişahı, şehzadeyi cesurluğundan dolayı tebrik eder ve altın atı da kızı
da şehzadeye verir.
16. Kuşlar padişahına giden şehzade, bu padişah tarafından da takdir edilir ve
kuşlar padişahı altın kızı da kuşu da şehzadeye verir.
17. Bir yol ayrımına gelindiğinde tavşandan ayrılan şehzade handa ağabeylerini
bulup başından geçenleri anlatır.
18. Kardeşlerini kıskanan ağabeyler, altın kuşu, atı ve kızı alıp küçük şehzadeyi de
kuyuya atarak saraya giderler.
19. Saraya vardıklarında ne kuş öter, ne kız konuşur ne de at kıpırdar.
20. Şehzadeyi kuyudan yine tavşan kurtarır.
21. Şehzade, saraya aşçı çırağı olarak girer ve saraya adım atar atmaz kuş ötmeye,
kız konuşmaya, at kıpırdamaya başlar.
22. Bunun üzerine padişah, çırağı yanına çağırır ve tüm gerçekleri öğrenir.
23. Padişah büyük ve ortanca oğlanı memleketten kovdurur.
24. Küçük şehzade de altın kızla evlenir ve bir çocukları olur.
25. Şehzadenin çocuğu bahçede oynarken, peşine bir tavşan takılır. Bunu gören
şehzade tavşanı vurur ve ortaya dünya güzeli bir kız çıkar.
26. Bu kız, yıllar evvel kaybolan küçük kız kardeştir. Ağabeylerine yol gösteren,
yardım eden de bu tavşandır.
Konu: Padişahın kızının esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla birlikte
saray bahçesinde çok değerli olan bir meyve de her yıl çalınmaya başlar. Üç
şehzade bu olayı çözmek için yollara düşer ve şehzadelere her zaman küçük bir
tavşan yardım eder. En küçük şehzadenin tavşanın sözünden hiç çıkmaması
üzerine çalınan meyvenin sırrı çözülür. Kardeşlerini kıskanan ağabeyler ondan
kurtulup saraya dönerler fakat gerçekler gün yüzüne çıkar. Ağabeyler cezasını
bulurken, tavşanın kaybolan küçük kız olduğu anlaşılır.
Tipler: Padişah, üç şehzade, tavşan, altın kız, kuşlar padişahı.
KIRK HARAMİLER
Olay Örgüsü:
1. Padişahın hazinesine hırsız dadanır.
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Bir türlü yakalanamayan hırsızları, padişahın korkusuz kızı görür ve bunların ele
başını yüzünden yaralar.
2. Yıllar sonra genç, zengin bir delikanlı Hint padişahının oğlu olduğunu
söyleyerek bu kıza talip olur. Genç kız, delikanlı ile evlenir.
3. Mutlu giden evlilikleri süresince delikanlı başındaki kalpağı hiç çıkarmaz.
4. Bir gün delikanlının memleketi olan Hin memleketine gitmeye karar verirler.
5. Delikanlı, yolun çok uzun olduğunu ileri sürerek tüm askerleri, görevlileri geri
gönderir.
6. Delikanlı ile genç kız ıssız yerde tek başlarına kalınca delikanlı, kıza kendisinin
yıllar önce yaraladığı hırsız olduğunu, kendisinden intikam alacağını söyler.
7. Kızı yakmak için ağaca bağlayan delikanlı, ateş bulmaya gidince oradan geçen
kervan kızı kurtarır.
8. Kervancı başı, kızı Mısır padişahına satar.
9. Kızla evlenen padişah, karısının sıkıntısını, korkusunu anlayınca sarayın her
bir tarafına aslanlar, kaplanlar yerleştirir.
10. Bir gece saraydakilerin üzerine uyku tuzu atarak saraya gelen hırsız Tahir,
kızı uykusunda kaçırır.
11. Kıza, bahçede beklemesini kendisini yakacağını odun toplayıp geleceğini
söyler.
12. Bu sırada kızın yanına gelen iki güvercin, kıza kayanın altındaki şişeyi alıp
kırmasını söyler.
13. Kız şişeyi kırınca uyku büyüsü bozulur ve herkes uyanır.
14. Padişah, hırsız Tahiri zindana attırır.
15. Padişah ve kız, kızın memleketine gidip orada kırk gün kırk gece düğün
yaparlar.
Konu: Padişahın hazinesine dadanan hırsızları, padişahın kızı yakalar. Fakat yıllar
sonra o hırsızlardan biri intikam için geri gelir ve padişahın kızı ile evlenir.
Beklediği gün geldiğinde kızı öldürmek isteyen hırsızın elinden kaçan genç kız,
Mısır padişahına sığınır ve onunla evlenir. Kızın izini bulan hırsız, Mısır padişahı
tarafından cezalandırılır.
Tipler: Padişah, padişahın kızı, hırsız Tahir, Mısır padişahı
HAMAMCI İLE KELOĞLAN
Olay Örgüsü:
1. Keloğlan, tavuğunu hamamcıya satar.
2. Tavuğu alan hamamcı tavuğun parasını ödemez, Keloğlan da adamı takip eder.
3. Hamamcı, karısına tavuğu uzatarak güzel bir yemek yapmasını akşama
yardımcısı ile aldıracağını söyler.
4. Akşam olunca Keloğlan, hamamcının yardımcısı gibi gidip tavuğu alır anasıyla
yer.
5. Hamamcıdan intikamını alamayan Keloğlan, kadın kılığına girerek hamamcıyı
kandırır, hamamcının evine giderler. Keloğlan, hamamcının evinde mahzene
inerken hamamcıyı merdivenden düşürür.
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6. Yaralan hamamcı için doktor çağrılır, Keloğlan da doktor gibi giderek
hamamcıyı dövüp iyice kötü eder.
7. Tüm başına gelenlerin altında Keloğlanın olduğunu anlayan hamamcı,
Keloğlana oyun etmek ister fakat Keloğlan her şeyi önceden duyduğu için
oyunlara gelmez.
8. Keloğlanla baş edemeyeceğini anlayan hamamcı, padişaha gider.
9. Padişah en çok tavuğu olanı huzuruna ister.
10. Keloğlan elinde tavuklar ile rahat rahat padişahın huzuruna çıkınca padişah
sinirlenip Keloğlanı zindana attırır.
11. Zindancı başına altın vererek yarım saatliğine dışarı çıkan Keloğlan çıngıraklı
bir kürk alıp geri döner.
12. Bu sefer bir saatliğine çıkarak, padişahın odasına girer ve padişahı uyandırıp
kendini Azrail olarak tanıtır.
13. Zindandaki Keloğlanı çıkarmasını ve ortanca kızı ile Keloğlanı evlendirmesini,
aksi halde kendisini öldüreceğini söyler.
14. Padişah denilenleri yapar, Keloğlan saraya damat olur.
Konu: Tavuğunu hamamcıya satan Keloğlan, parasını bir türlü alamayınca
hamamcıdan intikam almak ister. Hamamcının Keloğlanı padişaha şikâyet
etmesiyle Keloğlan zindana atılır. Fakat oradan da türlü yollarla çıkmayı başaran
Keloğlan, Padişaha da oyun oynar ve sonunda padişahın kızıyla evlenmeyi başarır.
Tipler: Keloğlan, hamamcı, padişah.
1.2.Masal İçerisindeki Kitonyen Uzamların Kurguya Etkileri:
1.2.1.Mağara
Mağarayı kelime anlamı olarak baktığımızda, bir yamaca veya kaya içine doğru
uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kavuğu şeklinde karşımıza çıktığını
görürüz. Arapçada gâr, kehf kelimeleri ile kullanılan mağara aha çok saklanma ve
barınma işlevleri ile karşımıza çıksa da masallarda ve mitolojide farklı bir anlama
bürünerek, yeniden doğuşun, bilinçaltı karşılaşmalarının, yaradılış ve türeyiş ile
ilgili olayların yaşandığı özel merkezler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ünlü psikanalist Carl Gustav Jung’a göre doğum ve döllenme yeri olarak kaya,
mağara, ağaç, derin kuyu vb. Ana Tanrıça arketipinin sembolleridir. Mağaraların,
doğum yeri şeklinde düşünülmesi eski Türklerde de yaygın olan bir inanıştır.
Atalarının mağarada, dağda doğduğu inancı destanlara da konu olmuştur. Bu
inanışlar doğrultusunda mağaranın bir bakıma ana karnını, rahmini temsil ettiğini
söylemek mümkündür.
Öte yandan Manas Destanına baktığımızda, mağaraların “don değiştirme” yeri
olarak da kullanıldığı görülmektedir.
Kitonyen terimin en önemli özelliği, daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere
yerin altıyla ilgili olup, cehennemi, şeytani olanları çağrıştırıyor olmasıydı.
Etimolojik açıdan baktığımızda Almancada mağara anlamına gelen Höhle,
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cehennem anlamına gelen Halle kelimeleri arasındaki benzerlik ve bağlantıda göz
önünde bulundurulması gereken bir ayrıntıdır.
Masallar içerisinde geçen mağara uzamlarına baktığımızda; bu uzamın “Sihirli
Tavşan” ve “Kırkıncı Oda” masallarında karşımıza çıktığını görmekteyiz.
Sihirli tavşan masalında, ortadan esrarengiz bir şekilde kaybolan küçük kızın, bir
tavşan tarafından mağaraya kaçırıldığını, insan olarak girdiği mağaradan konuşan,
çevresindeki insanları anlayan bir tavşan olarak çıktığını görürüz. Buradaki olay
don değiştirmedir. Don değiştirme olayı, masal, efsane ve masallarda sıklıklı
karşımıza çıkar. Masallardaki ve destanlardaki don değiştirme olayı sihir ve
büyüye dayalı olarak geçici bir şekil değişikliğidir (Türkan,2008:137). Sihirli
tavşan masalında da, küçük kıza yapılan büyü, kendisine ok saplanmasıyla
bozulur ve eski haline dönerek yaşantısına insan olarak devam eder. Bu masalda
mağaranın işlevi kahramanın don değiştirdiği yer olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kırkıncı oda masalında ise mağara, “gizli ve kapatılmış” olan sembolik anlamına
uygun olarak saklanma yeri olarak kullanılmıştır. Uzun ve zorlu bir yola çıkacak
olan kahraman yol arkadaşını mağarada yaşayan devlere rağmen orada bırakmayı
uygun görür. İnsanoğlu için büyük bir tehlike olan devler, kahraman için o an çok
önemli değildir. Çünkü o mağaranın güvenirliğinden, döndüğü vakit arkadaşını
mağarada bulabileceğinden emindir.
1.2.2.Zindan
Zindan kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda, tutuklu veya hükümlülerin
içine konulduğu kapalı yer, çok karanlık ve kapalı yer şeklinde açıklandığını
görürüz.
Zaman zaman zindan kelimesi yerine Arapça sicn ve mahbes, Arapça ve Farsça
hapis-hane kelimeleri de kullanılmıştır (Koncu,2003:313).
Türk edebiyatında özellikle masallarda ve Klâsik Türk şiirinde sıklıkla karşımıza
çıkan zindan; Klâsik şiirde daha çok çâh ve zenahdân kelimeleri ile birlikte
kullanılmıştır. Bunun sebebi de eskiden zindanların kuyu şeklinde girişi olan yer
altı mekânları olmasından kaynaklanmaktadır (Koncu,2003:314).
Masallarda ise, kötülerin cezalarını çekmeleri için gönderildiği karanlık,
yeryüzünden bağımsız mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özellikleri ile
zindanlar daima tekinsiz, insana korku ve huzursuzluk veren yerler olmuştur.
Aynı şekilde zindanın, olumsuz şartları; gün ışığından yoksun kalma,
sevdiklerinden uzaklaşma, yeme-içme gibi ihtiyaçların tam olarak
karşılanamaması gibi olumsuz durumlardan dolayı zindanlara düşmek yarı ölüm
olarak düşünülebilir. Zindan ortamının bu şartları, âdeta insana cehennemi
yaşatarak ceza verir kişiye. Bu sebeple, zindan halkın düşüncesinde suçluların
bulunduğu ve asla gidilmek istenmeyen bir yer olarak algılanmaktadır.
Zindan uzamının geçtiği masallar, “Güneş Kızı”, “Kırk Haramiler” ve “Hamamcı ile
Keloğlan” masallarıdır. Güneş kızı masalında zindan, küçük kardeşlerine büyü
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yaptıran iki kız kardeşin ve büyücünün yaptıklarının cezalarını çekmeleri için
gönderildiği yer olarak karşımıza çıkar. Kırk haramiler masalında da, padişahın,
hırsız olan ve karısına zarar vermek isteyen adamı cezalandırmak için gönderdiği
yer olarak karşımıza çıkar. Son olarak hamamcı ile keloğlan masalında ise, padişah
kendisine saygısızlık eden Keloğlan’ı aklı başına gelsin diye buraya gönderir.
Bu üç masala baktığımızda, zindan uzamının suçluların cezalarını çekmeleri için
gönderildiği yer olarak kullanıldığı görülmektedir. Böylelikle zindana atılan kişi
buranın verdiği huzursuzluk, ölüme yakınlık, tekinsizlik duygularıyla bir başına
mücadele ederek yeryüzünün kendisine sunduklarını özleyecek, yaptığı
hatalardan ders çıkartacaktır.
1.2.3.Kuyu
Kuyunun kelime anlamına baktığımızda, toprağa kazılan derince çukur, yer
altındaki iş yerlerine ulaşmak için açılmış ve kesit boyutları derinliğine oranla
sınırlı, düşey veya düşeye yakın bağlantı yolu şeklinde karşımıza çıkar.
Çin mitolojisinde döl yatağı anlamına gelen kuyular, bilinmeyenlerin, karanlıkların
dünyasıdır. Aynı zamanda tıpkı mağarada olduğu gibi mitolojik Yer Ananın rahmi
olarak tasavvur edilebilir. Fakat kuyu sadece doğum/ yaratma özelliği ile değil
aynı zamanda içindeki su ile de beslenmeyi mümkün kılarak yeni yaratmaları
sağlar.
Kuyunun bir diğer işlevini de şamanların esrime tekniğini kullanmalarında
görürüz. Şamanların kendi bedenlerini bırakıp ruhlarını yukarıya çıkarma veya
yer altına inmelerinde “öbür dünyanın girişi” olarak delik/ kuyuları kullanırlar
(Balkaya,2014:58).
Kuyularla ilgili en sık karşılaşılan durumda kuyunun âdeta sırcı işlevinde
olmasıdır. Öyle ki duyulmaması, bilinmemesi gereken bir olay ya da durumu bilen
kişilerin zamanla bu sırrı içinde tutamaması, birilerine anlatma gereği duymasıyla
gidip bu sırrı kuyuya anlatırlar. Kuyuya anlatılan bu sırların kimse tarafından
duyulmayacağına, söylenenlerin yer altına gönderileceğine ve oradan asla
yeryüzüne çıkamayacağına inanılır. Bunun en güzel iki örneği vardır ki birincisi,
başında boynuzu olan ve tıraş olduğu her berberi öldüren padişah ile ilgilidir. Bu
padişah yalnızca bir berbere acır ve bu sırrı kimseye söylemeyeceği şartı ile
berberin canını bağışlar. Zamanla içinde bu sırrı tutamayan berber, gidip bir
kuyuya anlatır. Ancak kuyunun başında açan kamışlardan kaval yapan çobanın bu
kavalı çalmasıyla sır dört bir yana yayılır. İkinci örnek ise, Kral Midas kulaklarını
herkesten saklamayı başarmışken bir berber bunu fark eder ve Midas’ın emri
üzerine kimselere söyleyemez. Gider kuyuya anlatır. Fakat kuyunun yanında biten
kamışlar her rüzgâr estiğinde bu sırrı dört bir yana fısıldar.
Kuyunun diğer işlevlerinden biri de erginlenmedir. Anlatılarda kahraman bir
kuyuya atılır. Bu atılışın sebebi farklı farklı olabilir. Kimi zaman kahramanı
cezalandırmak, kimi zaman da ondan kurtulmak içindir. Fakat kahraman orada
yaşamını yitirmez, aksine kuyuda erginleşir. Kuyunun bu işlevlerine en güzel
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örneklerden biri Şah İsmail hikâyesindeki Kandehar padişahının oğlunun
eğitimini tam olarak alabilmesi için yer altına bir oda, mahzen yaptırması ve
çocuğunun eğitiminin bu yer altında verilmesidir.
İçinde kuyu kitonyen uzamını bulunduran masallar “Altın Bülbül” ve “Sihirli
Tavşan” masallarıdır. Altın bülbül masalında, padişah babalarının isteği üzerine üç
şehzadenin altın bülbülü bulmaya çıktığını görürüz. Altın bülbülü türlü zorluklarla
bulan küçük şehzadeyi, ağabeyleri kıskanarak kuyuya atarlar. Böylece ondan
kurtulmuş olacaklardır. Çünkü kuyudan çıkmanın bir yolu asla yoktur.
Sihirli tavşan masalında da benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Sarayların
bahçesinden çalınan değerli meyvenin sırrını çözmek için yollara düşen üç
şehzadeden, sırrı çözen küçük şehzade olur. Bu durumu ağabeyleri kıskanır ve
kendisini yolda gördükleri bir kuyuya atarak ondan kurtulmak isterler.
Her iki masalda da ağabeylerin küçük kardeşten kurtulma yolu onu kuyuya atmak
olmuştur. Kuyuya inmek adeta ölüler diyarına gitmek demektir. Artık oradan çıkış
yoktur, başka bir âlem vardır.
Masallarda geçen bu durumunun bir benzerini de Hz. Yusuf kıssasında da
görmekteyiz. Yusuf’u babalarından kıskanan kardeşleri, oyun oynama bahanesi ile
Yusuf’u alıp götürürler ve oradaki bir kuyuya atarlar. Böylece sonsuza dek ondan
kurtulmuş olacaklardır
Hilmi Yavuz’un “Üç Anlatı” kitabında en son anlatı olarak yer verdiği kuyu
anlatısında ölümü anlatabilmek için kuyu araması boşuna değildir. Çünkü kuyu;
ölüme, ölüye en yakın yerlerdendir, yeryüzünden yer altına bir geçiştir kuyu. Nasıl
ki yer altına gömülen kişilerin bir daha yeryüzüne çıkacağına inanılmaz, ihtimal
verilmez kuyuya atılan kişi için de aynı şey geçerli olmaktadır.
3.SONUÇ
Masal denildiği zaman akla hemen küçük çocukları uyutmak için söylenen, okunan
uzun hikâye türü gelmektedir. Oysaki masalın sadece çocuklar için ortaya çıkmış
bir tür olmadığı aşikârdır. Bunun en güzel örnekleri de Beydaba’nın masallarında
devlet yöneticilerine ders vermesi, Mevlâna’nın, Şeyhî’nin eserlerinde halka masal
yoluyla öğütler vermeleridir.
Masallar, bulmaca misali çözülmeyi bekleyen sembolik bir anlatıma sahiptirler.
Yüzeysel bir masal okuması elbette ki bu sembolik dili çözmede yetersiz
kalacaktır. Bilinçli, derinlemesine yapılan bir okuma ise bu dilin çözülmesinde
oldukça etkili bir yol olacaktır. Böylesi bir okuma masalın içinde barındırdığı,
okuyucunun çok da dikkatli bakmadığı pek çok unsura anlamlar yükleyerek bu
unsurların dilini çözebilecektir.
Masal içinde sıradan birer yer olarak okunup geçilen mağaralar, kuyular,
zindanlar, mahzenler, bataklıklar, mezarlar, tecrit edilmiş yerler vb. görüldüğü
üzere aslında masal içerisine düşünülmeden yerleştirilmiş öylesine yerler
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değildir. İncelediğimiz masallar içerisinde karşımıza çıkan ve kitonyenin tanımına
uygun olarak değerlendirebileceğimiz uzamlar mağara, zindan ve kuyu olmuştur.
Zindan ve kuyu uzamanın masallarda ve diğer benzer türlerdeki işlevlerine
baktığımızda her ikisininde aslında bir cezalandırma ya da kurtulma, kurtuluş
işlevinde olduğu görülmektedir. Mağara uzamında ise daha farklı olarak her ne
kadar tekinsizlik ve huzursuzluk veren bir uzam olsa da bir barınma, saklanma,
korunma yeri olarak kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu noktada kuyu ve
zindandaki istek dışılık, mağarada çok fazla söz konusu değildir.
Kuyunun ve zindanın karanlık yerler olmaları beraberinde karanlık, kirli
duyguları da getirmiştir. Kıskançlık duygusunun ağır basmasıyla küçük
kardeşlerin kuyuya atılarak ölüme terk edilmesi olayı pek çok masalda, halk
hikâyelerinde karşımıza çıkan bir durumdur. Dede Korkut Hikâyelerinden Salur
Kazan Tutsak Olup Oğlı Uruz Çıkardığı Boy’da da Salur Kazan’ın esir düşürülmesi
ve kuyuya atılması olayı geçmektedir. Aynı şekilde zindan uzamında kimi zaman
suçsuz insanlara yer olduğunu görmekteyiz ki bunun en güzel örneği Züleyha’nın
Yusuf’a iftira atmasıyla Yusuf’un yedi yıl zindanda kalmasıdır.
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DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE “SINAMA” MOTİFİ
Aybala Dikbaş
ÖZET
Dede Korkut Hikâyeleri, Türk edebiyatının temel taşlarından biridir. Eski
Türk gelenekleri, inanışları, hayat tarzı ile ilgili bilgiler sunması ve
destandan halk hikâyesine geçiş döneminin en önemli eseridir. Bu eserde
yer alan on iki hikâyenin olay örgüsünde genel olarak birtakım mücadeleler
yer almaktadır. Hikâyelerde anlatılan göçebe Oğuz Türklerinin hayat tarzı,
devamlı hareket ve mücadeleye dayanır. Bu mücadeleler genellikle
kahramanı sınamayla oluşur. Sınamalar kahramanı da zamanı da inanç ve
güvene götürür. Sınavdan başarıyla çıkanlar inanç ve güven objesine
dönüşürler. Milleti, bu yüzden koşulsuz şartsız kahramana güvenir. Dede
Korkut hikâyesin de “sınama” motifi anlatıların bel kemiğini oluşturur. Hem
ayrı ayrı boylar, hem kahramanlar, hem de çeşitli durumlardan dolayı Dede
Korkut’a sınamalar destanı veya sınamalar hikâyesi olarak görebiliriz.
Sınamalardan sadece kişiler imtihandan geçirilmez birçok konu sınanır. Bu
bildiride Dede Korkut’ ta ki sınama motifi ele alınacaktır. Araştırma alanı
Dede Kokut Hikâyeleriylesınırlandırılmıştır. Araştırma yöntemi olarak
tarama kullanılmıştır. Sınavlar, genellikle alplerin kendini ispat etme
aşamasında gerçekleştirilmektedir. Fakat Dede Korkut Hikâyelerinde
sadece alpler sınanmamıştır. Toplumun çeşitli kesimlerinden insanlar hatta
soyut âlem bile sınanmıştır. Dede Korkut hikâyelerinde sınama motifi
incelenirken sınanmanın somut varlıklarla sınırlandırılmadığı dikkatimizi
çekti. Sınamalar, daha çok niyeti anlama ve aklı-zekâyı ölçme amaçlıdır.
Hikâyelerde kahramanların sınanması cesaretlerini, bilek ve yürek güçlerini
orta ve üst dünyaya gösterme fırsatı vermektedir. Hikâyedeki sınamanın en
önemli sonuçları iyilik, doğruluk, kararlılık ve cesaretin; art niyetlilik,
samimiyetsizlik, hilekârlık, ikiyüzlülük ve kurnazlığa her halükarda üstün
geldiğidir. Bu sonuç da, söz konusu destanları meydana getiren toplumun
dünya görüşü ve ahlaki yapısı hakkında önemli ipuçları vermektedir.
Hikâyedeki kahraman sınavı dürüstlüğüyle ve çıktığı yolun doğruluğuna
inanarak başarılı oluyor.
Anahtar Kelimeler: Dede Korkut Hikâyeleri, sınama, motif
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“TESTING” MOTIF IN DEDE KORKUT STORIES
Abstract
Dede Korkut Stories is one of the basic tones of Turkish literature. Old
Turkish traditions are the most important work of the period of introducing
beliefs, information about lifestyle and transition to a destiny folk story. The
twelve stories contained in this work has a number of challenges in general.
The lifestyle of nomadic Oghuz Turks described in the stories is based on
constant movement and struggle. These struggles usually take place with
the hero testing. Testimony heroes also take the time to faith and trust.
Successful candidates turn out to are objects of faith and trust. The nation,
therefore, trusts the unconditional hero. Dede Korkut's story also
constitutes the back bone of the "test" motifs. We can see Dede Korkut as an
epic testimony or a testimony story, both for the seamen, for the heroes,
and for various situations. Many subjects are tested only from the
examinations. In this statement, the test motive in Dede Korkut will be
discussed. The research area is limited by Dede Kokut Stories. The
screening was used as a research method. Examinations are usually carried
out at the stage of proving the aline themselves. But in Dede Korkut's
Stories, only the alpines were tested. People from various parts of society,
even the abstract world, have been tested. When Dede Korkut's stories
were examined in the test motif, we noticed that the test was not limited to
concrete beings. Tests are mostly intended to measure intention and
measure intelligence. The test of the heroes in the stories gives them the
opportunity to show courage, wrist and heart power to the middle and
upper world.The most important results of the test in the story are
goodness, righteousness, determination, and courage; abstinence,
insincerity, deceit, hypocrisy, and cunning have always been superior. This
result also gives important clues about the worldview and moral structure
of the society that brought about the epic story. The hero in the story is
successful bybeinghonestandbelieving in the correctness of the way out.
Keywords: Dede Korkut Stories, test, motif
GİRİŞ: Dede Korkut Kitabı
Dede Korkut hikâyeleri, Türk insanının kültürünün, hayata bakış açısının,
inançlarının ve toplumsal değerlerinin edebî dille anlatıldığı bir başyapıttır.
Dede Korkut Kitabı‟nın asıl adı, eserin giriş kısmında belirtildiği üzere,
"Kitab-ı Dede Korkud Alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân"dır. Kitap, on iki hikâye ve
bir mukaddimeden oluşmaktadır. Bu kitap bir yol göstericidir. Oğuzların
sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın hepsini bu kitapta görmekteyiz.
Dede Korkut hikâyelerinin oluşumu, iki tarihi ve coğrafi alana
bağlanmaktadır. Birinci tarihi dönem ve coğrafi alan; Oğuzların Sir Derya
boylarında, komşuları olan Peçenek ve Kıpçaklarla yaptıkları mücadelelerdir.
İkinci tarihî dönem ve coğrafi bölge ise, Oğuzların 11. yüzyıldan itibaren göç
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ettikleri Ön Asya ve Doğu Anadolu’daki Rum, Gürcü ve Abazalarla olan
mücadeleleridir (Aslan, 2010: 50).
Kaplan’ın Dede Korkut’taki mücadele şekliyle ilgili olarak “Dede Korkut’ta
bahis konusu olan şey, Oğuz Kağan’da olduğu gibi bir cihangirlik ihtirası
değil, hayatını muhafaza, esirleri kurtarma duygusudur” (Kaplan, 2006: 16)
diyerek anlatılardaki sınanmamotifine dolaylı olarak vurgu yapar. Mücadele
motifi etrafında gelişen olaylar zinciri, sınanmalar motifiyle canlılık kazanır;
bu motif, olaylara ivme kazandırır, heyecan katar.
Dede Korkut Kitabı, destandan halk hikâyesine geçiş döneminin en önemli
eseridir. Eski Türk gelenekleri, inanışları ve pratikleri ile ilgili bilgiler
sunması ve içerisinde yer alan atasözü, deyim, ağıt, alkış-kargış örnekleri
bakımından da eşsiz bir kaynaktır.
Bu eserler, halk hikâyeleri başta olmak üzere birçok geleneksel sözlü
edebiyat ürününün yapı ve içerik unsurlarının oluşmasında etkili olmuştur.
Dede Korkut’un Dresden ve Vatikan kütüphanelerinde iki yazma nüshası
bulunmaktadır. Dresden nüshasında giriş bölümü ve on iki hikâye yer alır.
Birbirinden bağımsız olan bu hikâyelerde, Oğuzların kendi aralarında ve
düşmanlarıyla olan mücadeleleri nazım-nesir karışık olarak anlatılır. Bu
hikâyelerde genel olarak Oğuzların yaşayış biçimleri hayat felsefeleri
kullandıkları eşyalar yeme içme alışkanlıkları hayat tarzları gibi birçok
kültürel değerleri yer almaktadır. Destansı bir söyleyişe sahip olan bu
hikâyelerde epik ve lirik unsurlar iç içe geçmiştir. Eser aslında epik bir
eserdir. Fakat aile konularının işlendiği yerlerde lirizmi görmekteyiz. Bu
kitapta Oğuzların düşmanlarıyla, olağanüstü varlıklarla ve birbirleriyle
yaptıkları mücadeleler anlatılır.
Destansı bir söyleyişe sahip olan bu hikâyelerde epik ve lirik unsurlar iç içe
geçmiştir. Oğuz toplumunun “töre”, “tören” ve “gelenek” gibi kavramlarının
ince bir nakış gibi işlendiği eserde, Oğuzların düşmanlarıyla, olağanüstü
varlıklarla ve birbirleriyle yaptıkları mücadeleler anlatılır.
Dede Korkut Kitabı, destandan halk hikâyesine geçiş döneminin en önemli
eseridir. Eski Türk gelenekleri, inanışları ve pratikleri ile ilgili bilgiler sunması
ve içerisinde yer alan atasözü, deyim, ağıt, alkış-kargış örnekleri bakımından
da eşsiz bir kaynaktır. Ayrıca eser, nazım ve nesir karışımı bir yapıda olması
bakımından da ilgi çekicidir (Oğuz v.d., 2004: 9).
Bu da hikâyeleri okuduğumuz zaman karşımıza çıkmaktadır.
“Dede Korkut Kitabı, mukaddimesi ve bu mukaddimenin somut hikâyeleri
sayılabilecek on iki boyuyla Türk mitolojisi açısından geçmişi açıklayan,
geleceğe örnek insan tipleri sunan bir "töre" kitabıdır. Mitolojinin ilk özelliği,
insanların merak güdüsüne cevap vererek varlık ve olayları açıklamak ise,
ikinci ve belki de daha önemli tarafı, topluma örnek teşkil edebilecek
kahramanlar sunmasıdır. Bu kahramanların başından geçen olayları tayin ve
tespit eden unsur ise, binlerce yıldan beri süzülüp gelen Türk töresidir”
(Duymaz, 2000: 109).
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Törenin devamı için Dede Korkut hikâyelerinin çok önemlidir. Bu kitapta
gelenek, görenek, aile kavramı ve insani ilişkiler her boyutuyla
anlatılmaktadır. Bu sayede Türk töresinin devamı sağlanmaktadır.
Dede Korkut kitabının olağanüstü varlıklarla savaşma, ava çıkma,
tutsaklıktan kurtarma motifleriyle gelişen hareketli bir olay örgüsü vardır.
Kahraman sürekli sınanır. Hikâyelerde olay örgüsü, sınama temi etrafında
gelişir. Bu durum, dönemin yasam şekliyle ilişkilidir.
Dede Korkut’ta mekân tam olarak çizilmemiştir. Oğuzların yaşadığı yerler
tam olarak belli değildir. Oğuzların vatanı dağlar, ormanlardır. Bu da
Oğuzların sürekli doğa şartları tarafından ve boy içi ve boy dışı
sınanmalarına neden olmuştur. Oğuzlar göçebe yaşam tarzı seçtikleri için
bu kitapta da karşımıza çıkmaktadır.
Dede Korkut’un dili oldukça canlı ve akıcıdır. Bu da onun olay örgüsündeki
hareketlilikle paralellik göstermektedir. Hikâyelerde “soy” veya “soylama”
adı verilen manzumeler, eserin estetiksel değerini arttırır. Eserde yabancı
kelimeler çok fazla yoktur. Genellikle saf Türkçe kelimeler kullanılmıştır.
İslamiyet’e yeni geçildiği için Arapça kelimeler olabilir. Fakat bunlar çok
fazla değildir. Kelimeler genellikle Türkçedir.
Türk dili ve edebiyatında hakkında araştırma yapılan eserlerin başında
Dede Korkut Kitabı gelir. Araştırmacıların ilgi odağı olan Dede Korkut
Kitabı’nı bu kadar önemli kılan nedenleri yine bu eser hakkında araştırma
yapan kişilerin görüşlerine müracaat ederek açıklayalım:
Muharrem Ergin Dede Korkut için şunları söylemektedir. “Türk
Edebiyatının en büyük âlimi Prof. Dr. Köprülü’nün, derslerinde söylediği bir
söz vardır: Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut’u
öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır basar.” (Ergin, 1998: 5)
Ergin’e, göre Dede Korkut Kitabı, Türk dili ve edebiyatının özellikle de dil
hususiyeti yönüyle, emsalsiz bir şaheseridir. (Ergin, 2004: 8)
Şükrü Elçin, Dede Korkut Kitabı’nı, Türk Edebiyatının hiç şüphesiz, en
ehemmiyetli eserlerinden biri olarak görür. (Elçin, 1997: 29)
Nihat Sami Banarlı için, Dede Korkut Kitabı edebiyatımızda ve edebiyat
tarihimizde bir millî hazine değeriyle ışıldayan bir eserdir (Banarlı, 1998:
339).
Orhan Şaik Gökyay’a göre “Dede Korkut Destanları, Türk dilinin ve
edebiyatının, Türklerin örf ve adetlerinin, Türk ahlak ve törelerinin,
inançlarının, kahramanlıklarının, kısacası su katılmamış Türk hayatının
olduğu gibi verildiği bir eserdir” (Gökyay, 2006: 7).
Türk kültür dünyasının en önemli, (en) değerli ve (en) başta gelen şaheseri
şüphesiz Dede Korkut Kitabı’dır diyen ve eserin paha biçilmez bir değeri
olduğunu söyleyen Saim Sakaoğlu bunu eserin çok cepheli olmasına,
edebiyattan dile, gelenekten atasözüne, tarihten coğrafyaya, hâsılı pek çok
alana kaynaklık etmesine bağlar (Sakaoğlu, 1998: 6).
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Ahmet B. Ercilasun için Dede Korkut Kitabı “edebi türlerin padişahıdır”
(Ercilasun, 1998: 9).
Dede Korkut Kitabı hakkında bu kadar çok ve önemli araştırmacıların,
araştırma yapması ve düşüncelerini belirtmesi Dede Korkut’un ne kadar
önemli bir eser olduğunu göstermektedir.
Dede Korkut Kitabı, Dresden ve Vatikan olmak üzere iki nüshadan
oluşmaktadır. Biz bu çalışmamızda Dresden nüshasını esas alacağız.3
Dresden nüshasının tam ismi “Kitab-ı Dedem Korkut âlâ Lisan-ı Taife-i
Oğuzan”dır. Bu eser, bir mukaddime ile on iki destansı hikâyeden
oluşmaktadır. Bunlar:
1. Dirse Han Oğlı Boğaç Han Boyı
2. Salur Kazanun Evi Yağmalandığı Boy
3. Bay Büre Beg Oğlı Bamsı BeyrekBoyı
4. Kazan Beg Oğlı Uruz Begin Tutsak Olduğu Boy
5. Duha Koca Oğlı Deli Dumrul Boyı
6. Kanlı Koca Oğlı Kan Turalı Boyı
7. Kazılık Koca OğlıYegenek Boyı
8. Basat Depegözi Öldürdüği Boy
9. Begil Oğlu Emrenün Boyı
10. Uşun Koca Oğlı Segrek Boyı
11. Salur Kazan Tutsak Olup Oğlı Uruz Çıkardığı Boy
12. İç Oğuza Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüği Boy
Dede Korkut Hikâyelerinde Sınama Motifi
Hayatta kişiyi olgunlaştıran ve dönüştüren, zor koşullardır. Bu nedenle halk
ürünlerinde kahramanın dönüşümü için zorlu sınavlar şarttır. Sınavlar, halk
ürünlerindeki başlangıç durumunu değiştirerek sonucu belirler. Sınavlar
kahramanı içinde bulunduğu toplumdan uzaklaştırır, yalnızlaştırır ve
güçlendirir. Campbell’a göre sınavların mistik yorumu şöyledir: “Mistiklerin
sözlüğünde
bu
yolun
ikinci
aşaması,
duyular
“arındırılıp
önemsizleştirilirken” ve “enerji ve ilgiler aşkın şeylere yoğunlaştırılırken”,
“benliğin arınmasıdır” ya da daha çağdaş bir sözlükte: bu kişisel
geçmişimizin çocukluk imgelerinin dağılması aşılması ve dönüşmesidir.”
(Campbell, 2000: 20)
Sınama motifine hikâyelerde sıkça karşılaşmaktayız. Hem ayrı ayrı boylar,
hem kahramanlar, hem de çeşitli durumlar baştanbaşa sınama üzerine
kurulduğundan, biz Dede Korkut Hikâyelerine bütün olarak sınamalar
hikâyesi olarak bakabiliriz. Sadece Dirse Han oğlu Boğaç boyu bile, bu
sınama motifi için gayet güzel bir örnektir. Yahut Salur Kazan’ın Evinin
Yağmalanması boyunda sınananların hepsinin esas kahramanlar olduğunu
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söylemek mümkündür. Hanımı Burla Hatun sınanır, oğlu Uruz sınanır, Oğuz
beyleri sınanır, Karaca Çoban sınanır.
Banı Çiçek’in sınavları, kendisini almaya hak kazanacak erkeğin cesaretini
ve gücünü ölçmeyi hedefler. Bu hikâye örgüsünde, erkeğin sınavlardan
geçmesi için gücünü kanıtlaması şarttır. Böylece, başlangıçta kahramanlık
yaparak ad alan ve ardından mutlaka evinden uzaklaşarak macerasına
başlayan erkek kahraman, toplumsal dönüşümünü gerçekleştirerek, toplum
içinde erkek, koca, baba, bey statüsü kazanacaktır. Bu bir dönüşümdür. Bu
durum kutsal ve gizemlidir. Yaşamı dönüştürmek her biçimde bir kut ve
gizem barındırır.
Bamsı Beyrek, Banı Çiçek’in ve Deli Kaçar’ın sınavlarını geçerek Banı Çiçek’i
almaya hak kazanır. Geleneklere göre Banı Çiçekten gelen kırmızı kaftanı
giyen Beyrek, ok atar ve okun düştüğü yere gerdeğini diker. Akşam ki
düğünün hazırlıkları sürmektedir. Beyrek, kırk yiğit ile yiyip içerken yedi
yüz kâfirin saldırısına uğrar. Nayibi ölür, otuz dokuz yiğidi ile Beyrek
Bayburt Hisarı’nda tutsak edilir. Bu da kahramanın da dönüşümünü
tamamlamadığına işaret eder.
Beyrek’in geçmesi gereken en büyük ve son sınanma içinde bulunduğu
esaret durumudur. Beyrek Bayburt Hisarında 16 yıl kalır. Bir gün kâfirler
yiyip içmekte iken Beyrek kopuz çalar. Bu sırada da babasının, kendisini
bulmaları için iklim iklim dolaşmalarını söylediği bezirgânları görüp onlarla
haberleşir, Banı Çiçek’in Yalancıoğlı Yartacukla evleneceğini öğrenir.
Bayburt Hisarı Beyinin kızı Beyrek’e âşık olduğu için, kaçtıktan sonra geri
dönüp kendisini alması koşulu ile Beyrek’in hisardan kaçmasına yardım
eder. Beyrek esaret döneminde ümitsizliğe kapılmayıp, özgürlüğüne
kavuşmak için tüm sınavlardan, sınanmalardan geçmiştir. Sabredip, pes
etmemiştir. Tüm sınanmaların sonrasında ise özgürlüğüne ve sevdiğine
kavuşmuştur.
Dede Korkut kitabının olağanüstü varlıklarla savaşma, ava çıkma,
tutsaklıktan kurtarma motifleriyle gelişen hareketli bir olay örgüsü vardır.
Hikâyelerde olay örgüsü, sınama temi etrafında gelişir. Bu durum, dönemin
yasam sekliyle ilişkilidir. Dede Korkut’ta mekân tam olarak çizilmemiştir.
Oğuzların yaşadığı yerler tam olarak belli değildir. Oğuzların vatanı dağlar,
ormanlardır. Bu da Oğuzların sürekli doğa şartları tarafından ve boy içi ve
boy dışı sınanmalarına neden olmuştur.
Başka bir boyda ise hal, geçmişi sınar. Deli Dumrul boyunda Deli Dumrul’un
babası ve annesi genel olarak geçmişi simgeler. Deli Dumrul, halin temsilcisi
olarak canının yerine can istemekle aslında anasını babasını değil, geçmişi
sınamaktadır. Geçmiş bu sınavdan başarıyla çıkamaz tabir caizse şimdinin
karşısında yüzü kara çıkar.
Oğuz destanı olan Dede Korkut hikâyeleri de Oğuzların ve daha önceki Türk
toplumlarının kültür ve yaşayışları hakkında geniş bilgi vermektedir.
Hikâyelere dikkatlice bakılırsa, gerek İslamiyet’ten önceki, gerekse
İslamiyet’in getirdiği ve Türklerin benimsediği birçok inanç karşımıza çıkar.
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Türkler, yabancı din ve medeniyetleri kabul etmeden önce, umumiyetle
göçebe olarak yaşamışlardır. Bu da hikâyeler de sınanma motifini karşımıza
sıkça karşımıza çıkarmaktadır.
Dede Korkut Hikâyelerinde de Türklerin hayat tarzı göçebe hayatıdır. Yazın
yaylaya göçer, kışın ovaya inerler.
Genel olarak Türk destanlarında yer alan “çocuksuzluk motifi” dolaylı yolla
sınanma ile ilişkilidir.
“Türk destan geleneğinde, ‘çocuksuzluk” olarak adlandırılan motif,
kahramanın babasının bir bey olması, çok mal-mülke sahip bulunması, bir
veya birçok eşi olmasına rağmen bir çocuğa sahip olamayışı, çocuğun
haberinin mucizevî bir şekilde verilmesi, şartlı olarak bağışlanması gibi
temalarla zenginleştirilir. İleri yaşlardaki anne ve babadan dünyaya gelme,
bu kahramanın başka alternatifinin olamayacağını; dolayısıyla önemini
vurgulamak için destancının kullandığı bir yoldur” (Yıldız, 2009: 82).
Dede Korkut hikâyelerinden Boğaç’ın ve Beyrek’in “çocuksuzluk motifi” ile
başlayan hikâyedeki serüvenleri, “sınanma motifi” ile zenginleştirilebilir.
Çünkü çocuksuz oldukları için toplum tarafından dışlanırlar. Toplum
tarafından bir sınava tabi tutulurlar.
Çocuk toplumda bir ihtiyaçtır. Genellikle göçebe bir toplum olan Türklerin
tarihsel süreçte çocuğa, özellikle de erkek çocuğa, her zaman ihtiyacı
olmuştur. Dede Korkut kitabında da çocuk sahibi olmak çok önemlidir.
Çocuğu olmayanların Allah tarafından lanetlendiğine inanılır. Dirse Han
oğlu Boğaç Han hikâyesinde buna dikkat çekilir. “Kimün ki oğlı kızı yok,
kara otağa kondurun, kara kiçe altına döşen, kara koyun yahnısından önine
getürün, yir ise yisün yimez ise tursun gitsün dimiş idi. Oğlı olanı ağ otağa,
kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayanı Allah Ta’âla kargayupdur,
biz dahı kargaruz, bellü bilsün dimiş idi.” (Ergin, 2004: 78). Buradan da
anlaşılacağı üzere, çocuk Türk toplumunda çok önemli bir varlıktır. Yine söz
konusu hikâyede evlat sahibi olmayan Dirse Han, çocuğu olmadığından kara
otağa oturtularak cezalandırılır. Bu da göstermektedir ki, Türk toplumunda
aile, toplum içerisindeki saygınlığını çocuğa borçludur. Ayrıca
çocuksuzluktan dolayı Dirse Han’ın toplum tarafındaki saygınlığı
sınanmaktadır.
Ancak bir çocuğa sahip olmak yeterli değildir. Bu çocuğun, o dönemde, aynı
zamanda kahraman olması beklenir. Dede Korkut hikâyelerindeki “Ol
zamanda bir oğlan baş kesmese, kan dökmese ad komazlar idi şeklindeki
ifadeden de anlaşılacağı üzere erkek çocuklar herhangi bir nedenle
kahramanlık göstermezse, kan akıtmazsa ad konulmazdı.” (Ergin, 2004:
118).
Bu da çocuğun sınanmasıdır. Başarılı olamazsa sınanmadan kalır ve yok
olur. Yol olmak sadece ölme anlamına gelmemektedir. Kahraman şeklinde
yaşamaması basit bir hayat sürmesi onun yok olması demektir.
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“Ayrıca Beylerin oğlu olan şahıslara baş kesip kan dökmeden beylik de
verilmemektedir. Bazen zararlı ve vahşi bir hayvanı öldürmek de beylik
almak için yeterli olmaktadır” (Özsoy, 2006: 29). Bu sayede çocuklar,
kuvvetli ve cesur olacak şekilde yetiştirilmektedir. Çocuklar, daha küçük
yaşta ata binmek, kılıç kullanmak, ok atmak gibi yiğitlik ve savaşçılık
konusunda bir eğitime tâbi tutulurdu. Bu eğitim aslında çocuğun
sınanmasıdır.
Çocuk, bir kahramanlık gösterdiği zaman da Dede Korkut gelerek, ona ad
verirdi. Dirse Han’ın oğlu, Bayındır Han’ın yılda iki kere beyleri toplayarak
yapmış olduğu büyük toyda, boğa ile buğra (erkek deve) güreştirileceği
esnada arkadaşlarıyla beraber âşık oynarken birdenbire üzerine hücum eden
boğayı öldürür ve hususi bir merasimle Boğaç adını alır (Kaplan, 2007: 47).
Dede Korkut hikâyeleri, genel olarak birtakım sınanmaların destanlarıdır.
Bu mücadelelerin ikisi Oğuzların kendi aralarında geçer. Bunlardan birinde
(Dirse Han oğlu Boğaç) mücadele, bir beyin oğlu ile kendi adamları arasında
geçer. Ötekinde İç Oğuzla Taş Oğuz (Üç Ok-Boz Ok) karşılaşır. İki hikâyede
ise mücadele, tabiat ve insanüstü kuvvetlere karşıdır. Birinde Deli Dumrul,
Azrail’in karşısına çıkar. Ötekinde Basat, Tepegöz adındaki devi öldürür.
Bunların dışında kalan sekiz hikâyede mücadele, Oğuz beyleri ile kuzeydeki
ve batıdaki kâfirler arasındadır. Mücadeleler, tehlikeli durumlar
gösterdikten sonra hep Oğuz beylerinin üstün gelmesiyle sona erer (Ergin,
2004: 26).
Buradan da anlaşılacağı üzere, mücadele edilen taraflar ve varlıklar
farklılaşsa da, bütün hikâyelerde bir savaş ve sınanma durumu ortak
unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki mücadelelerde ilk hücum eden genellikle
Oğuzlar değil, karşı taraftır. Oğuzları harekete geçiren sebep, esir düşen
anneyi, babayı, kardeşi veya beyi kurtarmak ve intikam almak arzusudur.
Fakat burada da mücadele esastır, kahramanlık en yüksek sosyal değerdir.
Böyle bir toplumda kadınların değeri bile, ata binmek, kılıç kuşanmak, ok
atmak, düşmana akın etmek, yani maddi kuvvet tezahürleri ile ölçülür
(Kaplan, 2002: 23).
Çünkü göçebe ve akıncı kimliği olan bir toplumda, kadının da alp tipine
uygun olması yani kahraman, korkusuz ve çevik olması gerekir. Bu
durumun, eserdeki Bamsı Beyrek ve Kan Turalı hikâyelerinde yoğun olarak
işlendiğini görürüz:
Bamsı Beyrek, babasına evleneceği kızın özellikleri olarak şunları anlatır:
“Baba mana bir kız alı vir kim, men yirümden turmadın ol turmah gerek,
men kara koç atuma binmedin ol binmek gerek, men karımuma varmadın ol
baş getürmek gerek, bunun gibi kız alı vir baba mana.” Beyrek‟in babası Pay
Püre Han da “Oğul sen kız dilemezsin kendüne bir hampa isterimişsin.”
(Ergin 1989: 124) demektedir. Keza hikâyenin öncesinde Beyrek, beşik
kertmesi olan Banı Çiçek‟in evine tesadüfen gelir. Daha önce görmedikleri
için birbirlerini tanıyamazlar. Banı Çiçek, karşısındaki kişinin gerçekten
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beşik kertmesi olup olmadığını öğrenmek için Beyrek‟e bir teklifte bulunur:
“Gel imdi senün ile ava çıkalum, eger senün atun menüm atumı kiçer ise
onun atını dahi kiçersin. Hem senün ile oh atalum, meni kiçer isen, anı dahı
kiçersin ve hem senün ile güreşelüm, meni basar isen anı dahı basarsın
(Ergin, 2004: 123) der ve Beyrek de bu teklifi kabul eder. Ardından Banı
Çiçek ve Beyrek, birbirlerini yenmek için mücadeleye tutuşurlar. Sonunda
Beyrek, Banı Çiçek’i yener. Banı Çiçek de kendisini tanıtır ve bu olaydan
sonra nişanlanırlar. Burada görülüyor ki kahraman, kızın veya erkeğin
evlenmesi bile sınanma yoluyla gerçekleşmektedir.
Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı hikâyesinde de Kan Turalı, istediği kızın
özelliklerini babasına şu şekilde ifade eder: “Baba çün meni ivereyim dirsin,
mana layık kız niçe olur? Baba men yirümden turmadın ol turmış ola, men
kara koç atuma binmedin ol binmiş ola, men kanlu kâfir iline varmadın ol
varmış bana baş getürmiş ola.” (Ergin, 2004: 185). Bu sözlerin ardından
Kan Turalı‟nın babası Kanlı Koca “Oğul sen kız istemezimişsin bir cılasun
bahadır isterimişsin, anun arkasında yiyesin içesin hoş kiçesin.” demektedir
(Ergin, 2004: 185). Bu hikâyelerde de görüldüğü gibi, erkekler kadar
kadınların da yiğit olmaları istenmektedir. Çünkü kahramanlar sınandıkları
zaman hem evlerini hem kendilerini koruyup kollayabilecek bir eş
istemektedirler.
Sınanmalar vasıtasıyla sadece gerçek şahıslar imtihandan geçirilmez.
Zaman kesitleri de sınanır. Dirse Han’ın oğlu Boğaç yeni nesle mensup bir
tip olarak şimdiyi temsil eder. Onun sınanması geçmiş tarafından
gerçekleştirilir. Boğaç’a geçmiş tarafından, yani babası Dirse Han tarafından
yapılan haksızlık, Boğaç Han’ın gelecekte nasıl hareket edeceği sınavın esas
mahiyetini teşkil eder. Boğaç babasına kıymaz ve onu esiri olduğu kırk
namertten kurtarır, böylece geçmişte şimdiye karşı bir güven doğmasına
neden olur.
Salur Kazan tutsak düşer. Salur Kazan’ın tutsak düştüğü an hikâyede şöyle
dile getirilir: “Kazanun üzerine düşdiler, uyuduğu yirdetutdılar, elin ayağın
berk bağladılar, bir arabaya yüklediler, arabaya möhkem urgan ile sardılar”
(Ergin, 2004: 234).
Salur Kazan’ı tutsak alan kâfirler, onu Tomanın Kalesi’nde bir kuyuya
bırakırlar. Bir ara kendilerini övmesi için onu kuyudan çıkarırlar; ancak
Kazan, kâfirleri övmez, aksine onlara hakaret eder. Kâfirler, bu duruma
dayanamaz ve onu öldürmek isterler. Ancak Kazan’la ilgili olarak istişare
yapan kâfirler, “Bunun oğlı var, kardaşı var, bunı öldürmek olmaz” (Ergin
2004: 239) diyerek Kazan’ı öldürmekten vazgeçerler ve onu domuz
ahırında tutsak tutmaya devam ederler.
Anlatıda Salur Kazan’ın tutsaklıktan kurtulması için oğlu Uruz’un büyümesi
beklenir. Hikâyede Uruz’un büyümesi ile ilgili olarak söylenen “Meger
hanum, Kazanın bir oğlançuğı var idi. Böyüdi, yigitçük oldı. (Ergin 2004:
239) sözlerinden sonra Salur Kazan’ı kurtarmak için savaş hazırlığı yapılır.
Uruz ve Oğuz beyleri, Kazan’ı kurtarmak için kâfirlerle savaşırlar.
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Hikâyede Kazan, kendisini kurtarmaya gelenler arasında oğlunun da
olduğunu görünce “Elhamdulillah menüm oğalançuğum böyük er olmuş”
(Ergin, 2004: 241) diyerek sevincini belli eder. Bu hususu, babanın
tutsaklıktan kurtarılmaktan ziyade, oğlu tarafından tutsaklıktan
kurtarılmak istenmesini dile getiren küçük bir ayrıntı olarak
değerlendirmek gerekir. Hikâyede Kazan’ın tüm Oğuz beyleriyle savaştıktan
sonra oğlu Uruz’a yenilmesi, kurgu gereği, tutsak babanın kurtarılması
görevinin oğula verilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Begil Oğlu Emren hikâyesinde sınama motifi var. Begil, av sırasında ayağını
kırmıştır. Bunu haber alan kâfirler, Begil’i tutsak etmek isterler:
“Tekür aydur: Kalkubanı yerinizden örü turun, yatur yirde Big Begili tutun,
ağ ellerin karusından bağlan, gafillüçe görklü başın kesün, alça kanın yir
yüzine dökün, ilin günin çapun, kızın gelinin yesir idün didi” (Ergin, 2004:
219).
Bu durumu haber alan Begil, oğlunu yanına çağırır ve ondan Bayındır
Han’ın divanına çıkıp yardım istemesi gerektiğini söyler. Ancak oğul, bunu
kabul etmez. Kısacası Begil’i ve tüm aileyi korumak görevi, “bir kuş kadar
oğlan” (Ergin 2004: 221) olarak ifade edilen oğul Emren’e düşer. Emren
Bahadır, babasının savaş giyimlerini giyer, atını alır; düşmanlarıyla savaşır
ve başarılı olur.
Göçebe Oğuz Türklerinin hayat tarzı, devamlı hareket ve mücadeleye
dayanır. Bu mücadeleler ise, sadece tabiat ve çevre şartlarıyla değil,
insanlara karşı da verilmiştir. Bu nedenle kuvvet ve savaşçılık, böyle bir
hayat tarzını devam ettiren asıl unsurlar olmuştur. Doğa şartlarının sertliği,
avcılıkla uğraşma ve çevredeki toplumlarla sürekli mücadele gibi faktörler,
göçebe insana savaşçı ve mücadeleci bir kimlik kazandırmada birinci
derecede etkili olmuştur.
“Bir mukaddime ve on iki hikâyeden oluşan bu eserdeki; “Birinci hikâyede
Dirse Han’ın koç yiğitleri, bir iftira ile oğlu Boğaç Han’ı babasına öldürtmeye
kalkarlar, başaramayınca Dirse Han’ı kâfirlere teslim ederler.
İkinci hikâyede Kazan Han, beyleri ile eğlenir ve avlanırken, kâfirler
tarafından obası basılır; annesi, karısı, oğlu esir alınır, Kazan Han ve
arkadaşları esirleri kurtarmaya çalışırlar.
Üçüncü hikâyede bir düğün esnasında kâfirler, Beyrek’i kaçırır.
Dördüncü hikâyede Kazan Han, oğlu Uruz’a mücadele dersi verirken, Uruz
esir düşer.
Beşinci hikâyede Deli Dumrul, Azrail ile karşılaştılar ve ona mağlup olur.
Altıncı hikâyede Kan Turalı, Trabzon tekfurunun kızını almak için üç
canavarla güreşir. Kızı alıp obasına dönerken kâfirler tarafından baskına
uğrar.
Yedinci hikâyede Yigenek, esir babasını kurtarmak için kâfirler ile savaşır.
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Sekizinci hikâyede Basat, bir canavar-insan olan Tepegöz ile mücadele eder.
Dokuzuncu hikâyede Begil, bir şeref meselesi yüzünden Kazan Han’a kızar,
ona isyan etmek ister. Bir av esnasında attan düşer, düşmanlar bunu haber
alarak obasına hücum eder, oğlu kâfirlerle savaşır ve Allah’ın yardımı ile
galip gelir.
Onuncu hikâyede Segrek, esir olan kardeşini kurtarmak için mücadele eder.
On birinci hikâyede Kazan Han, uyurken düşmanlar tarafından esir edilir ve
oğlu tarafından kurtarılır.
On ikinci hikâyede bir haysiyet meselesi yüzünden Dış Oğuzlar, İç Oğuz’a isyan
ederler” (Kaplan, 2002: 14-15).
On iki hikâye incelenirken karşımıza hep sınanma karşımıza çıkmaktadır.
Oğuzlar zamanla, doğayla, hayvanlarla, doğaüstü varlıklarla, boylar arası ve
düşmanlarıyla savaşmıştır. Bu da sınanmanın en güzel örneğidir.
Dirse Han oğlu Boğaç Han hikâyesinde, Dirse Han, kırk yiğidinin
kışkırtmaları sonucunda oğlu Boğaç Han’ı öldürmek ister ve onu bir av
sırasında vurur. Ancak Boğaç Han ölmez. Anne sütü ve dağ çiçeği sayesinde
iyileşen Boğaç Han, kırk gün içinde iyileşir. Bunu duyan kırk namert, Dirse
Han’ı tutsak ederler. Dirse Han’ın tutsaklığı hikâyede şöyle dramatize edilir:
“Dirse Han’ı tutdılar. Ağ ellerin ardına bağladılar, kıl sicim boynına takdılar,
ağ etinden kan çıkınca dögdiler. Dirse Han yayan bunlar atlu yorıdılar,
alubanı kanlu kâfir illerine yöneldiler. Dirse Han tutsak oldı gider” (Ergin,
2004: 91).
Dirse Han’ın tutsak olduğu haberini alan eşi, durumu oğlu Boğaç Han’a
iletir. Boğaç Han, “Hanum oğul kalkubanı yiründen örü turgıl, kırk yigidün
boyuna algıl, babanı ol kırk namerdden kurtargıl, yorı oğul, baban sana
kıydı-i-se sen babana kıymagıl” (Ergin, 2004: 91) diyen annesinin sözünü
dinler; babasını kurtarmaya gider. Bir soylamada babasına “Menüm dahı
içinde bir aklı şaşmış biligi yitmiş koca babam var/Komağum yok kırk
namerde” (Ergin 2004: 94) diyerek seslenen Boğaç Han, babası Dirse Han’ı
kırk namert elinden kurtarır. Bu hikâyede Boğaç Han’a ihanet eden
babasına karşı bir sınanma vardır. Fakat Boğaç bu hikâyede babasına olan
sevgisi daha ağır basmaktadır ve sınanmayı başarıyla geçmektedir. Böylece
Boğaç Han, Oğuz toplumunun değerlerine uygun bir davranış örneği
göstermiştir.
“Genellikle bütün engeller ve devler aşıldığında gelen en son macera,
başarılı kahraman ruhun, dünyanın kraliçe tanrıçasıyla mistik evliliği olarak
sunulmuştur.” (Campbell, 2000:128)
Uşun Koca Oğlı Segrek hikâyesinde Egrek, Alınca Kalesi’nde kâfirlerin
elinde tutsaktır. Segrek’in anne ve babası, büyük oğullarını kurtarmak
isteyen Segrek’i engellemeye çalışırlar. Bu amaçla onu evlendirirler. Ancak
Segrek, ağabeyini kurtarma konusundaki kararlığını şu sözlerle dile getirir:
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“Meni yolumdan ayırman, ağam tutılan kalaya varmayınça, ağamunölüsin
dirisin bilmeyinçe, öldiyise kanın almayınça kalın Oğuz iline gelmegüm yoh”
(Ergin, 2004: 233). Segrek, ayrıca evlendiği gece eşine “Mere kavat kızı men
kılıcuma toğranayım, ohuma sançılayım, oğlum toğmasun, toğar ise on
yaşına varmasun, ağamun yüzin görmeyince ölmiş ise kanın almayınça bu
gerdeğe girer isem” sözleriyle yemin eder ve gerdeğe girmez. Hikâyenin
sonunda ağabeyini tutsaklıktan kurtarır ve kardeşler arasındaki sevgi ve
bağlılık büyük sınanmalara karşı kazanılır.
“Ağzun içün öleyim kardaş
Dilün içün öleyim kardaş
Er mi oldun yigit mi oldun kardaş
Karıplığa kardaşun isteyü sen mi geldün kardaş” (Ergin, 2004: 233).
Salur Kazan Tutsak olup Oğlu Uruz Çıkardığı hikâyede Salur Kazan tutsak
düşer. Salur Kazan’ın tutsak düştüğü an hikâyede şöyle dile getirilir:
“Kazanun üzerine düşdiler, uyuduğu yirde tutdılar, elin ayağın berk
bağladılar, bir arabaya yüklediler, arabaya möhkem urgan ile sardılar”
(Ergin, 2004: 234).
Salur Kazan’ı tutsak alan kâfirler, onu Tomanın Kalesi’nde bir kuyuya
bırakırlar. Bir ara kendilerini övmesi için onu kuyudan çıkarırlar; fakat
Salur Kazan onlara hakaret eder. Kâfirler, bu duruma dayanamaz ve onu
öldürmek isterler. Anlatıda Salur Kazan’ın tutsaklıktan kurtulması için oğlu
Uruz’un büyümesi beklenir. Hikâyede Uruz’un büyümesi ile ilgili olarak
söylenen “Meger hanum, Kazanın bir oğlançuğı var-idi. Böyüdi, yigitçük
oldı” (Ergin, 2004: 239) sözlerinden sonra Salur Kazan’ı kurtarmak için
savaş hazırlığı yapılır. Uruz ve Oğuz beyleri, Kazan’ı kurtarmak için
kâfirlerle savaşırlar. Kurtarılmayı bekleyen Salur Kazan için zaman
anlamında sınanma olmaktadır.
Hikâyede Kazan, kendisini kurtarmaya gelenler arasında oğlunun da
olduğunu görünce “Elhamdulillah menüm oğalançuğum böyük er olmuş”
(Ergin, 2004: 241) diyerek sevincini belli eder. Bu hususu, babanın oğlu
tarafından tutsaklıktan kurtarılmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Salur
Kazan sınanmayı geçer. Ödülü ise oğlunun büyüyüp kahraman olup
babasını kurtarmasıdır.
Sınamalar inanç ve güvene götüren bir yol gibidir. Sınavdan başarıyla
çıkanlar inanç ve güven objesine dönüşürler. Sınamanın olması tecrübenin
denenmesi ve yoklanması demektir.
SONUÇ
Dede Korkut Hikâyeleri Türk toplumu için çok önemli bir yere sahiptir. Bu
nedenden dolayı çok fazla araştırılma yapılmıştır. Dede Korkut’ta Türk
siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal hayatın izlerine rastlamaktayız.
Bildirimizde Dede Korkut Hikâyelerindeki sınama motifini işledik. Dede
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Korkut’ta sınama motifi genellikle askeri ve sosyal hayatta karşımıza
çıkmaktadır.
Dede Korkut’taki sınamalar kahramanı içinde bulunduğu toplumdan
uzaklaştırır ve yalnızlaştırır. Bu sayede olgunlaşır ve yürüyeceği kutlu yolda
başarıya kavuşur. Dede Korkut Hikâyelerinde kahraman başarılı olması için
kişiler tarafından veya zaman tarafından sınanmalara tabi tutulur.
Başarmak istediği ülküsünde ısrarlı ve kararlı olduğunda kahraman başarılı
olur ve olgunlaşır.
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İKİ YAZAR İKİ ESER: MUNGAN VE LİVANELİ’DE Y/EZİDİLİK
Doç. Dr. Rezan Karakaş*
Miray Çetin**
ÖZET
Bu çalışmada Murathan Mungan’ın “Mahmut ile Yezida”adlı tiyatro eseri ile
Ömer Zülfü Livaneli’nin “Huzursuzluk” romanı Yezidilik kültür ve inanışları
yönünden incelenmektedir. Yezidi kız-Müslüman erkek aşkı ekseninde
gelişen olayların ele alındığı her iki eserde Yezidiliğe dair unsurlara oldukça
fazla yer verilmiştir. Eserlerde Müslüman-Yezidi inanışları arasındaki derin
ayrılıklardan beslenerek geliştirilen aşk örgüsü, trajik bir sonla
noktalanmıştır. Gerek Mahmut ile Yezida’da gerekse Huzursuzluk’ta
kutsallığı derinlemesine yaşayan Yezidi halkının din eksenli kültürü dikkat
çekici boyuttadır. Geçmişine bağlı kalmış olan bu halk, kendi kabuğunda
yarattığı dünyada içe dönük bir yaşam sürmüştür. Böylece kurallarla
örülmüş örf, âdet ve gelenek kavramını, her kuşaktan bireyin tam
manasıyla iliklerinde hissettiği bir toplum olmuşlardır. İnançların, törelerin,
âdetlerin beslediği ve kültürel dinamizmin; Yezidi toplumunun üyelerini
beşeri hafızanın unutamayacağı normlarla ne derece engellediği ve
etkilediği adı geçen eserler aracılığıyla edebi birikime dâhil edilmiştir. Bu
çalışmayla halkın sosyolojik yapısıyla edebi eserler arasındaki ilişkiye de
ışık tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yezidilik1, “Mahmut ile Yezida”, “Huzursuzluk”,
Murathan Mungan, Zülfü Livaneli

Siirt Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, rezankarakas@hotmail.com
Yüksek Lisans Öğrencisi Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı, miray9097@gmail.com
1 Yezidilik hakkında yapılan araştırmalarda bu inancın adı Yezidilik veya Ezidilik olarak,
mensupları ise Ezidi ya da Yezidi olarak adlandırılmıştır. Bazı araştırmacılar, Yezidiliğe
ve Yezidilere yönelik hayranlıklarını öznel ifadeler kullanarak eserlerinde
hissettirmişlerdir. Mungan ve Livaneli ise eserlerinde çoğunlukla Yezidi kahramanları
konuştururken Ezidi, Müslüman kahramanları konuştururken ise Yezidi sözünü tercih
etmiştir. Gerek Yezidilik mevzusunda araştırma yapan yazarların gerekse Mungan ve
Livaneli’nin dinî, siyasi ve ideolojik tercihlerinin de bu seçimlerde etkili olduğu
düşünülebilir. Biz, eserlere halk bilimsel açıdan baktığımızdan ve genel olarak Türk halk
kültüründe bu dini inanışın adının Ezidilik değil de Yezidilik şeklinin yerleşik
olmasından yola çıkarak, çalışmamızda Yezidilik şeklinde kullanmayı uygun gördük.
*

**
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TWO AUTHORS TWO WORKS: YAZIDIS IN THE WORKS OF MUNGAN
AND LIVANELI
ABSTRACT
In this study, the Works of Murathan Mungan named “Mahmut ile Yezida”
and Ömer Zülfü Livaneli’s novel “Huzursuzluk” are examined in terms of
Yazidism cult and beliefs. Yezidi girl and Muslim men’s love axis events are
discussed in both of the Works in the elements of Yezidiye are very much
included. The love weave developed by feeding from the deep divisions
between the Muslim-Yazidi beliefs has therefore ended with a tragic end.
The religious-oriented culture of the people of Yazidi, who lived in depth in
both Mahmut and Yazidi and Yazidi and in peace, is remarkable. This
people, who were loyal to their past, lived an inward-looking life in the
world he created in this own shell. In this way the concept of customs and
tradition woven by the rules, each generation of individuals in the sense of
a society felt in the morrow. The cultural dynamism in which beliefs,
customs, and customs are nurtured, influenced the members of the Yazidi
society with norms that human memory cannot forget. And they are
included in the literary accumulation through the Works. In this study, the
relationship between the sociological structure of the people and literary
Works has been shed light.
Keywords: Yazidism, “Mahmut ile Yezida, “Huzursuzluk”, Murathan
Mungan, Zülfü Livaneli.
1. Giriş
Halk motifleri o halkı oluşturan her şeyden etkilenir ve ortak paydalar
etrafında şekillenir. İnsanın olduğu yerde dünyayı şekillendiren, halkların
edebiyatını, sanatını oluşturan düşünce olgusu hep yaşar. Yaşadığı sürece
insanoğlunu etrafında toplayan, onları geçmişe döndürüp geleceğe baktıran
düşünce; hangi coğrafyada hangi toplumlarla havayı teneffüs ediyorsa
orada mutlaka bir iz bırakır. Toplumlarda az ya da çok, etkili ya da etkisiz
yaşam sürdüren çeşitli insan grupları vardır. Düşünce de tam olarak bu
gruplardan kaynak bulur ve kaynağını besler. Herkes paydadan bir parça
alır ve kendisinde olanlardan farklılık adına o paydaya verir.
İnsanı anlatmaya devam eden modern edebiyatın da halk anlatılarından,
halkın benliğinden ve belleğinden kopmadığı görülür. Çünkü nerede nasıl
olursa olsun anlatılan unsur ‘insanoğlu’dur. Zamanı, yeri, yaşamı değişmiş
bile olsa, hayata karşı verilen tepkiler aynı kalmıştır. Modern edebiyatın
kuşkusuz büyük yazarlarından olan Yaşar Kemal’in özden vazgeçmemeye
dair kısa bir anlatısı vardır. Der ki “… Bir insan gökten düşmez. Onun
kişiliğini koşulları oluşturur. Bu kişilik onun yaratıcılığını sağlar. İşte,
yerelden evrensele yaratıcılık böyle korunarak gidilir” (Kemal, 2017: 108).
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Edebî eserler, yaşanılan coğrafyanın tarihinden, ikliminden, sosyal ve dinsel
yapısından etkilenirler. Geçmişten günümüze Türk edebiyatında kültür
unsurlarının hangi amaçlarla eserlere yansıtıldığı konusunda birçok çalışma
mevcuttur. Bunlar arasında doğrudan doğruya Yezidilik kültür ve inanışını
esas alan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Abdülbasit Sezer,
“Murathan ve Halk Bilimi” adlı çalışmasında (2010), Mahmut ile Yezida’da
yer alan Yezidilik kültür ve inanışına yönelik bazı tespitlerde bulunmuştur.
Mümin Topçu, “Yaşar Kemal’in Romanlarında Halk Bilimi Unsurları” adlı
doktora tezinde (2008), Yaşar Kemal’in romanlarında bilhassa da “Fırat
Suyu Kan Akıyor Baksana” adlı eserinde yer alan Yezidilikle ilgili tarihsel
olaylara ve inanışlara değinmiştir. Mesut Bayram Düzenli, “XVIII. Yüzyıl
Divanları Işığında Osmanlı Devleti’nde İç İsyanlar” (Düzenli, 2017: 204) adlı
makalesinde Zeze isimli bir kişi liderliğinde başlayan Yezidi isyanının
bastırılmasına dair Şair Lebib’in 39 beyitlik bir tarih kıtası yazdığını
belirtmiştir. Bu çalışmaların hiçbirinde Yezidilik, eserlerin esas konusu
olarak ele alınmamıştır. Bu araştırma, modern edebiyat eserlerine Yezidilik
kültür ve inanışı perspektifinde bakan ilk çalışma olması bakımından önem
taşımaktadır.
Geçmişten günümüze Türk halk kültürünün yapı taşlarından birini
oluşturan Yezidilik konusundaki araştırmalar başta ilahiyat ve sosyoloji
olmak üzere az da olsa halk bilimi alanında yapılan tezler veya kitaplardan
ibarettir. Bu araştırma, “Mahmut ile Yezida” oyunu ile “Huzursuzluk”
romanını ele almakta ve doğrudan doğruya bu edebi ürünlerde yer alan
Yezidiliğe odaklanmaktadır. Aşağıda adı geçen her iki eserdeki Yezidi kültür
ve inanışları karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
2. “Mahmut ile Yezida” ve “Huzursuzluk”
“Mahmut ile Yezida”1980, “Huzursuzluk” ise 2017 yılında basılmıştır. Her
iki kitabın yayınlanmasıyla ilgili olarak 37 yıllık bir zaman farkı söz
konusudur. Aradan geçen zamana rağmen bu iki yapıtı ortak paydada
buluşturan husus “Yezidilik”tir. Leyla ile Mecnun, Yusuf ile Züleyha gibi
mesnevi türü eserlerin yeniden kaleme alınması gibi Mahmut ile
Yezida’daki trajik aşkın bir benzeri, 37 yıl sonra Huzursuzluk’ta başka
adlara ve kimliklere bürünerek adeta yeniden yazılmıştır.
Mahmut ile Yezida’nın yazarı Mungan, İstanbul doğumlu Mardinlidir.
Dolayısıyla Doğu kültürüne, Mardin’e ve Yezidilere yabancı değildir.
Mungan’ın Mardin’e dair birikimleri yaşanmışlığından gelir. Oysaki Konyalı
olan Livaneli, Mardin’e ve Yezidiliğe ait bulgu ve bilgilerini daha sonradan,
araştırma ve incelemeleri neticesinde elde etmiştir.
Kendisi de
“Huzursuzluk”romanında Mardin’e dair bilgilerini zenginleştiren bir
dostundan bahsetmiştir.
Mahmut ile Yezida bir tiyatro eseridir. Ancak yazar, eserini adeta bir halk
hikâyesi gibi kurgulamıştır. Eser, her ne kadar bir tiyatro eseri biçiminde
yazılmış da olsa onda trajik bir halk hikâyesi tadı yoğunlukla hissedilir.
Esere trajik sonu hazırlayan Yezidi genç kız ile Müslüman erkeğin aşkıdır.
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“Huzursuzluk” romanında da benzer bir trajedi ile karşılaşırız. Roman
kahramanları Hüseyin ve Meleknaz’ın aşkı da Mahmut ile Yezida’nın aşkına
benzer. Hüseyin Müslüman, Meleknaz ise yine bir Yezidi’dir. Her iki eser
Yezidi-Müslüman aşkı ekseninde gelişen/geliştirilen olayları; töreler ve
âdetler sarmalında ele alarak bireylerin yazgısının din temelinde
geliştirilmiş birtakım sosyal normlar aracılığıyla belirlendiğine dikkat
çeker. “Huzursuzluk” ta anlatıcı olan gazetecinin “… Üniversitede iken
Mahmut ile Yezida adlı bir oyun izlemiştim, orada da Ezidi bir kız ile
Müslüman bir erkek vardı” sözleri, Mahmut ile Yezida’nın metinlerarasılık
bağlamında “Huzursuzluk” romanına eklemlendiğinin ve adeta yeniden
kaleme alındığının işaretidir. Bu sözlerden yola çıkarak“Huzursuzluk”
yazarının Mahmut ile Yezida’dan ilham aldığını, ondan bir şekilde
etkilendiğini belirtmek mümkündür.
Eserlerin kadın kahramanları Meleknaz ve Yezida’dır. Bu iki kadının sahip
oldukları inanç her iki eserin temelini oluşturur. Meleknaz adı Melek
Tavus’u çağrıştırır,2 Yezida ise Yezidiliği. Yezidilik temelinde gelişen
olayların anlatıldığı bu iki eserde kadın kahraman adlarının seçimi oldukça
isabetlidir.
Yapıtların erkek kahramanları, Yezidi kızlara sevdalanırlar. Mahmut
sevdasına olan sadakatinden ötürü uğruna ölümü göze alacak kadar onu
seven bir ağa kızıyla evlenmeyi reddeder. Oysaki Mahmut bu evliliği kabul
etmesi durumunda güce ve paraya kavuşacaktır. Benzer şekilde Hüseyin de
sevdiği Yezidi kızı Meleknaz için, nişanlısını, Mardin’in yerlilerinden zengin
kızı Safiye’yi terk etmiştir. Böylece “aşk” her iki eseri buluşturan ortak
hususlardan biri olmuştur.
Yine her iki eserin ortak özelliklerinden biri de Mardin’in mekân olarak
seçilmesidir. Mahmut ile Yezida’da Mardin’in Müslüman ve Yezidi olan iki
köyü, Huzursuzluk’ta ise Mardin ili olayların yaşandığı yerdir.
2.1. Yezidilik
Yezidilik, çok tanrılı ve tek tanrılı dinlerden etkilenmiş sentez bir dindir. Bu
dinin mensupları Azda, Yezdan, İzed veya Ahura Mazda’nın halkı
olduklarına inanırlar. Kökenleri hakkında kesin bilgi sahibi olamadığımız
Yezidiler3 ortalama olarak 12’nci yy.da ortaya çıkmışlardır. Günümüzde
Türkiye dışında Irak, Suriye, Kafkasya, Almanya, Belçika ve Fransa’da
yaşamaktadırlar. Kendilerini Ezid, Ezi ya da İzid olarak adlandıran Yezidiler
soylarını Hz. Adem’in oğlu Şehid bin Cer’e dayandırırlar. Onlar Âdem’in
terinden veya sperminden oluşan Şehid bin Cer ile bir hurinin soyundan
Livaneli, “Gözyaşlarıyla okyanuslar dolduran Melek Tavus ile Meleknaz birleşiyor
yavaş yavaş. ” (Livaneli, 2017: 55) derken, aslında Meleknaz adının da Melek Tavus’a
ithafen verilmiş olduğunu dolaylı yoldan açıklamıştır.
2

Yezidilik ve Yezidilerin adı ve kökenleri için bkz. Sever, 2006: 93-109; Kreyenbroek,
2014: 5- 47; Turan, 2015: 1-34; Okçu, 2007: 11-26; Ahmet Teymur Paşa, 2008: 57-62;
Lescot, 2009: 17-43.
3
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gediklerine inanırlar.4 Yezidilik adının bazı Orta Çağ tarihçilerinin dediği
gibi Muaviye oğlu Yezid’den mi5, Hariciliğin İbâdiyye mezhebinin kurucusu
Yezîd bin ebî Eniset-ül Haricî’nin adından mı yoksa Yezidi üçlemesini
oluşturan Sultan Ezi’den veya başka sebeplerden mikaynaklandığı konusu
tartışmalıdır.6Bu çalışma, Yezidiliğin kökeni, doğuşu veya adının kaynağına
yönelik bir araştırma olmayıp sadece edebî eserlerde yer alan Yezidilik
algısına yöneliktir.
2.2.“Mahmut ile Yezida” ve “Huzursuzluk”ta Yezidilik İnanışı ve
Kültürü
Yukarıda bahsettiğimiz gibi bu dinin adının nereden geldiği ve tam olarak
nasıl isimlendirilmesi gerektiği tartışmalı bir konudur. “Huzursuzluk”
romanında da bu belirsizliğe ve karmaşaya dikkat çekilerek birtakım
açıklamalar yapılır:
Romanda Yezidilik adına yönelik açıklamayı yapan Hüseyin’in arkadaşı
Memet’in babası Fuat Amca’dır. O; romanda okumuş, bilgili dini bütün bir
Müslüman olarak karşımıza çıkar. Aslında bu açıklamanın gerçek sahibi
yazarın kendisidir. Yazar, konu hakkındaki düşüncelerini Fuat Amca
vasıtasıyla okuyucuya aktarır:
“Bu insanlar Yezidi değil Ezidi’dir. Altı bin yıllık bir dinleri vardır.
Yahudilikten de öncedirler, Hristiyanlıktan da, Müslümanlıktan da” (Livaneli,
2017: 47).
Yazar roman sanatının imkânları ölçüsünde okuyucuya Yezidilikle ilgili
birtakım âdet, gelenek, görenek ve inanç unsuruyla ilgili bilgiler de aktarır.
O, bunu roman kahramanlarını konuşturarak yapar. Şeyh Sadi adlı yaşlı bir
Yezidi’nin sözleri, bu bağlamda dikkate değerdir:
“Şeyhe kutsal kitaplarını sordum. Tevrat, İncil, Kuran gibi bir kitabınız var mı
yani ehl-i kitap mısınız? Dedim. Mushafı Reş var dedi. Yani Kara Kitap, bir de
Mushafı Celve var, vahiy kitabı ama bunlar asıl kitap değil, bazı âdetleri
anlatırlar. Asıl kutsal kitabımız kayıptır. Babadan oğula, anadan kıza
ezberletilir. Bu yüzden kelamın yani sözün çocukları derler bize. Gülümsedi.
Yani ehl-i kelamız biz dedi… Bizim, Muhammed’in torunu Hüseyin bin Ali’yi
Âdem, çocuklarının sadece onun sayesinde doğduklarını iddia ederken Havva da aynı
iddiada bulunduğundan kimin haklı olduğunu öğrenmek için bir denemeye başvurdular.
Âdem, spermini bir küpün içine koydu, Havva da aynı şeyi yaptı. Her iki küpü toprağın
içine gömdüler. Dokuz ay geçtikten sonra iki küpü topraktan çıkarttılar ve açtılar.
Havva’nın küpünden sadece böcekler ve çıyanlar çıktı. Âdem kendininkini açtı. Aman
Tanrım! Âdem’in küpünde ne kadar güzel bir çocuk bulunuyordu! Yezidilerin bu küpten
çıkan çocuğun soyundan geldikleri söylenir” (Lescot, 2009: 54).
5 Yezidilerde anlatılan bir efsane, Yezid’in Yezidi sözlü kültüründeki durumuna açıklık
getirmesi yönünden önemlidir (Bkz. Lescot, 2009: 55).
6 Hançerlioğlu’na göre Yezidilik Hariciliğin İbadiyye mezhebinden türeyen ve zamanla
ayrı bir din sayılan koludur. İbadiyye mezhebinin dört kolundan biri olan Yezidilik,
Basralı Yezid bin ebî Eniset-ül Haricî tarafından kurulmuştur. Yezidiler, gerçekte vahdeti vücut inancına sahip bütün tasavvuf tarikatları gibi her şeyi, bu arada şeytanı da tanrı
sayarlar” (Hançerlioğlu, 2010: 560).
4
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katleden Halife Yezid’le hiçbir ilgimiz yoktur. Tanrımız Ezd’dir” (Livaneli,
2017: 86).
Roman kahramanı tarafından verilen bu bilgiler, Yezidilik hakkında
yazılmış bazı kitaplardaki bilgilerle örtüşmektedir. Bu da bize yazarın konu
ile ilgili bu tarz kitapları okuduğunu ve oradan öğrendiklerini de roman
sanatının imkânları ölçüsünde eserine naklettiğini göstermektedir.
Yezidiliğin tarihine ve kökenine yönelik bazı bilgiler roman kahramanları
aracılığıyla anlatılır. Yezidi Seyda’nın aşağıdaki ifadeleri bu bağlamda ilgi
çekicidir:
“Şark’ın en kadim dinlerinden biridir Ezidilik ama bizim bu bölgelerde,
buralarda Laleş’te Ortaşarkta tavus bulunmaz, Hindistan’da bulunur. Bu da
Ezidiliğin köklerinin Hindistan’da olduğunun ispatıdır” (Livaneli, 2017: 84).
Yezidiler güneşi kutsal bir varlık olarak kabul ederler ve bu sebeple günde
üç kez güneşe yönelerek dua eder, tapınırlar. “Huzursuzluk”’ta Yezidilikte
ibadetin güneş odaklı yapılmasına yönelik bilgiler de bulunur:
“Ezidiler, günde üç kere güneşe dönüp dua ederler. Bazıları köklerinin eski
güneş dinine dayandığını söylüyor. O kadar eski bir din ki herkes başlangıcını
unutmuş. Bizim burada Süryani manastırları var ya, Deyrülzafaran’ın altında
bir Güneş Tapınağı vardır, dört bin yıl önce yapılmış oraya da dua etmeye
giderler” (Livaneli, 2017: 47).
Eserin ilerleyen bölümlerinde Yezidi kızı Meleknaz’ın Deyrulzafaran
manastırının7 altındaki Güneş tapınağına sığındığı bir süre orada saklandığı
ve tavus kuşu işlemeli mendilini de burada düşürdüğü anlatılır. Livaneli’nin
önce Yezidilik hakkında bilgi verip onların güneşe yönelik ibadetlerine
atıfta bulunması, arkasından manastırdaki güneş tapınağına değinmesi
nedensiz değildir. Kısaca yazar bütün bu saydıklarımızla sadece eserdeki
olaylara ivme kazandırmakla kalmamış, aynı zamanda Yezidi kültür ve
inanışını da romanına ilmek ilmek dokumuştur.
Huzursuzluk’ta Yezidilerin kutsal kitabı Mushafı Reş’in yani Kara Kitap’ın
kayıp olduğu bilgisi de yazarın gördüğü bir rüya içinde okuyucuya aktarılır.
Kısacası, Yezidilik hakkında hiçbir malumatı olmayan bir okuyucu,bu inanca
yönelik temel bazı bilgileri roman aracılığıyla elde etmiş olur.
Romanda Meleknaz’ın ağzından Yezidilik’te en büyük günahın yalan
söylemek olduğuna vurgu yapılırken Şeyh Seyda’nın ifadesiyle de
Yezidilerin iyiliğin ve kötülüğün ötesinde bir yer olduğuna inandıklarına
temas edilir. Yazar, Yezidi bir başka kız Zilan aracılığıyla Yezidilik
hususunda okuyucunun ufkunu genişletmeye çalışır:

Deyrü’l Zefaran Manastırı, 5. yüzyılda bir Güneş tapınağının üzerine inşa edilmiştir.
Manastırın en alt katında bulunan yeraltı tapınma salonu, yılın belirli zamanlarında
Yezidiler tarafından ziyaret edilir. Bu manastır, aynı zamanda Yezidilerin önemli hac
yerlerinden biridir (Sever, 2016: 33, 34).
7
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“Dünyanın yaratıldığı Kızıl Çarşamba bayramında yumurta8 boyar çok
eğlenirdik” (Livaneli, 2017: 92).
Eserde ayrıca Yezidilik’tekikast sisteminin güçlü olduğuna, şeyhlerin emri
dışına çıkılmadığına ve Güneş’in kutsallığına vurgu yapılmıştır.
2.3. Melek Tavus
Yezidilikte Melek Tavus, Allah’a olan sevgisi ve sadakati sebebiyle ölümlü
olan insanoğluna yani Âdem’e secde etmeyen yüce bir meleğin adıdır. Aynı
melek, İslamiyet’te kötü bir varlık olarak addedilen şeytana karşılık gelir.
Müslüman halk ile Yezidi halkı ayrıştıran en keskin nokta da bu inanıştan
kaynaklanmaktadır. Nitekim Yezidiler kutsal tören ve ayinlerini tavus kuşu
olarak sembolize ettikleri Melek Tavus figürü eşliğinde yaparlar. Bu da
Müslüman kesim tarafından onların şeytana taptıkları düşüncesini
doğurmuştur.
Yezidilerin inanç sistemlerinin temel taşı olan Melek Tavus,Azda veya
Ahura Mazda adı verilen tanrının emriyle yeryüzünü yaratmıştır. Tanrı, tüm
özelliklerini bu melekte toplamıştır. Adeta Tanrı’nın bir yansıması sayılan
Melek Tavus, Tanrı’nın adıyla Yezidilere bu dünyada nasıl yaşamaları
gerektiğini anlatır. Yezidiler arasında Melek Tavus adının nasıl şeytana
dönüştüğüne yönelik Hz Muhammet ve Melek Tavus (şeytan) arasında
geçen bir efsane de anlatılır.9 Melek Tavus adının kaynağını açıklamaya
yönelik olan bu metinde Melek Tavus’un şeytana karşılık geldiği açıkça
belirtilir.
“Yezidi mitolojisinde resmedilen Melek Tavus, herhangi bir tanrısal gücü
barındırmayıp sınırlı bir kudrete sahiptir. Tıpkı diğer melekler, canlı cansız
diğer varlıklar gibi o da kadir-i mutlak olan Tanrı tarafından yaratılmış ve
her daim Tanrı’nın hükmüyle yönetilmiştir. Dolayısıyla bu haliyle Melek
Tavus, Ezidilikte ilk yaratıcı olan Tanrı’nın -emirleri yerine getiren- vekili
veya yardımcısı olarak telakki edilir” (Gökçen, 2012: 8).
“Melek Tavus10, adını verdikleri şeytanı tanrının celal (hem büyüklük hem
kızgınlık anlamına gelir) ad ve niteliğinin belirmesi sayar ve ona taparlar.
Bu anlayışta Zerdüşt ve Markion ikiciliğinin eşdeyişle kötülük sorununun
çözümlenebilmesi için bir de kötülükçü tanrı tasarımının zorunlu
Burada “Kızıl Çarşamba” olarak ifade edilen bayram, “İda İsa” adı verilen İsa Bayramı,
yani Hristiyanların kutladığı Paskalya ile benzerlik göstermektedir. Yumurta boyama
ritüeli, Paskalya Bayramı’nın en önemli unsurudur. Bu ritüel, Siirt’te Şıhrı’l Bayf adı
verilen yöresel bir bayram töreninin de ana unsurunu oluşturmaktadır.
9 Bkz. Lescot, 2009: 45
10 Araştırmacılar Melek Tavus’a Yezidilerden bahseden makale ve kitaplarında abade-i
iblis, le diable promu dieu, Adorateur du Diable, Devil Worshippers, The worshippers of
Satan, The Temple of the Devil, the mountain of the Devil Worshippers, The Cult of th
Peacock angel gibi isimler vermişlerdir (Turan, 2015: 84).
Yezidilerin akşam namazının duasında da Melek Tavus ismi zikredilir.
“Melek-i Tavus hatrına, bağışla bizi
Sen dünya ve diyanetimizden,
Her zaman ahvalimizden haberdarsın” (Okçu, 1993: 44)
8
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bulunduğu düşüncesinin izleri vardır. Kitab-ı Cilveyi Şeyh Âdî’ye gönderen
Melek Tavus, aynı zamanda tüm Yezidi halkının koruyucusudur”
(Hançerlioğlu, 2010: 319, 560). Ahmet Teymur Paşa (2008), bazı aşırı
sofilerin Hz. Âdem’e secde etmeyen şeytana duydukları sempatinin
Yezidilikteki şeytan sevgisine yönelik bir inancın oluşmasına sebep olduğu
kanaatindedir. Yezidi halkı arasında yeni yılın kutladığı nisan ayı içinde
Melek Tavus’un diğer meleklerle yeryüzüne indiği inanışı yaşar.
Muhtelif mitolojilerde görüldüğü üzere göksel tanrının atmosfer tanrılarına
dönüşmesine benzer şekilde Yezidilikteki soyut tanrı da tavus kuşu ile
sembolize edilebilen ve bu sayede de görünebilen bir tanrıya dönüşmüştür.
Bu yeni tanrı, tavus kuşu sembolü sayesinde her türlü ayin ve toplantıların
başaktörü olmuş ve Yezidi halkının gönüllerine konuk olmuştur. Örneğin
“Yezidiler yeni yılı kutlarken Melek Tavus heykellerinden biri köy
meydanına getirilerek üzerindeki örtü indirilir. Melek Tavus heykelinin
açılması şenliğin başlaması anlamına gelir” (Sever, 2006: 76).
Huzursuzluk’ta Yezilik’teki kutsal varlık olan Melek Tavus’a yönelik
aşağıdaki bilgiler bulunur:
“Bunların inancına göre Tanrı ve yedi melek vardır. Başmelek de Melek
Tavus’tur, yani onların söyleyişiyle Tavuse Melek. Evet, tavuskuşu biçiminde
bir melek, başmelek. Tanrı, insanı yaratıp da ona secde etmesini istediği
zaman bunu reddetmiş, ben ateşten yaratıldım, o topraktan; ona secde
etmem, o bana secde etsin, dediği için cennetten kovulmuş. İşte şeytan lafı
buradan çıkıyor. Daha sonra gelen dinlerde şeytan da cennetten kovulduğu
için melek Tavus’un şeytan olduğunu sanmışlar. Bunları da şeytana tapan ilan
etmişler. Oysa Melek Tavus, cennetten kovulduktan sonra yaptıklarına pişman
olmuş, yedi bin sene gözyaşı dökmüş, dünyadaki bütün ateşleri söndürüp
bütün denizleri doldurmuş. Bunun üzerine de Tanrı yani Ezd, onu affedip
tekrar yanına almış, başmelek yapmış. Ezidilerin inancı böyle oğlum. Melek
Tavus’u kutsal sayarlar, şeytan sözünü ağızlarına almazlar. Melek Tavus’un
iyi mi kötümü olduğunu sorarsan, hem iyi hem kötüdür, cevabını alırsın, yani
hem iyiliğin hem kötülüğün meleği” (Livaneli, 2017: 48).
Müslüman halk arasında Yezidilik hakkındaki en yaygın inanış, onların
şeytana taptıklarına yöneliktir. “Huzursuzluk”, Müslüman halk arasındaki
bu inanışın gerçek dışı olduğunu yine bilge Müslüman karakteri Fuat Amca
aracılığıyla okuyucuya nakleder:
“Biliyorum oğlum dedim, şeytana tapma hikâyesinin saçma olduğunu da
biliyorum” (Livaneli, 2017: 49).
Huzursuzluk’ta verilen yukarıdaki bilgiler, Yezidilik hakkında yazılmış
kitaplarda verilen bazı bilgilerle örtüşmektedir. Bütün bunlar, Livaneli’nin
bu romanı yazmadan evvel Yezidi inanış ve kültürüne yönelik araştırmalar
yaptığının ve roman sanatı dâhilinde de araştırmalar sonucunda elde ettiği
verileri kullandığının göstergesi sayılmalıdır.
Gerek Mahmut ile Yezida’da gerekse Huzursuzluk’ta farklı dine mensup
bireyler arasındaki ayrım vurgulanırken iki farklı dini anlayışta yer alan
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farklı bakış açıları, (Melek Tavus-Şeytan) kahramanların psikolojik tahlili
yapılırken kullanılır:
Huzursuzluk’ta Yezidi kızı Meleknaz’a yönelik söylenenler ile Müslüman
halk arasında şeytanın adı olarak geçen Melek Tavus ve ona inananlara
yönelik yargılar, Müslüman ve Yezidi insanlar arasındaki derin çizgiyi
gözler önüne serer:
“Annesi son anda kanla kaplanmış gördüm yavrumun yüzünü diyordu ve
Aysel’e dönerek, bir daha o şeytanın kızının adını ağzına alma bu evde, dağ
gibi ocağımızı söndürdü, o şeytana sadece şeytan de, diyerek sitem etti”
(Livaneli, 2017: 18).
Huzursuzluk’ta roman kahramanı Süryani rahibi Gabriel’in ağzından
Yezidilik ve Melek Tavus hakkında bilgi verilerek Hristiyanların bu inanışa
yönelik bakış açısı sezdirilmeye çalışılır. Gabriel’e göre Yezidiler, yaratıcının
yüce isimlerinden hiçbirini kullanmayan sadece Melek Tavus’a inanan ve
tavus kuşuna tapan sapkınlık içinde olan bir halktır.
Huzursuzluk’un kadın kahramanı Meleknaz, Müslümanlar tarafından
şeytanın kızı, iblis olarak nitelendirilir. İki grup, iki kimlik vardır: Biz ve
öteki. Kişinin bakış açısı, mensubu bulunduğu topluma göre değişir ve
anlam kazanır. Kendi yerini bilen ve tanıyan kişi, tanımadığı ve bilmediği
dünyayı “öteki” olarak görür. Mahmut ile Yezida’da ve Huzursuzluk’ta
işlenen olaylar biz ve öteki kavramı ekseninde geliştirilir. Eserin Müslüman
kahramanları nazarında Yezidi kızları Meleknaz ve Yezida “öteki” oldukları
için birey ve insan olarak değil, şeytan olarak görülürler.
Huzursuzluk’ta yaşanan olaylar, IŞİD saldırısından kaçan ve bir göçmen
kampında kalan bir Yezidi kızile orayı ziyaret eden Müslüman bir erkek
arasındaki aşk ekseninde gelişir. Dolayısıyla eserde IŞİD’in ve Müslüman
halkın Yezidiliğe yönelik bakış açısından da kesitler sunulur:
“IŞİD’e göre Yezidi kanı helalmiş, hatta Yezidi öldürenler cennete girermiş.
Niye mi? Ben de fazla bilmiyorum ama sorduğum birkaç kişi, Yezidilerin
şeytana taptığını söyledi, hiç şeytana tapılır mı yahu? Demek öyleleri de
varmış” (Livaneli, 2017: 36).
Huzursuzluk’un hemen her ilmeğinde Yezidiliğe dair bilgiler yer alır.
Romanın kadın karakteri Meleknaz’ın Yezidiler için önemli bir şahıs olduğu,
yine bu inanışla ilgili önemli bilgilere sahip olduğu gerçeği dile getirilir:
“Meleknaz, büyük bir sır taşırdı, babası ona kayıp kitabımızı ezberletmişti.
Tavuse Melek’in bir daire çizerek gösterdiği, insanlar arasından seçtiği biz
Ezidilerin kadim bilgileri bu sözlerdeydi ve hepsi de Meleknaz’ın aklına
yazılmıştı. Çok az ailede bu emanet, nesilden nesile aktarılabiliyor ve kelamın
sahibidir o aileler, Meleknaz’ın ailesi de onlardandı” (Livaneli, 2017: 92).
İmkânsız bir aşkın ele alındığı romanda Müslüman bir genç ile gönül ilişkisi
olan Yezidi genç kızın Yezidilerin kayıp kutsal kitabında yer alan kadim
bilgilere sahip olması, okuyucu için ilgi çekici bir ayrıntıdır.
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Huzursuzluk’ta üç farklı dinî liderin ağzından Yezidilik anlatılır. Hristiyan
rahibi Gabriel, Yezidi şeyhi Seyda, Müslüman âlim Fuat Amca. Bütün bunlar
aracılığıyla bu üç dinî inanışın Yezidiliğe bakış açısı da yazarın isteği
doğrultusunda verilmeye çalışılır.
Anlatıcı gazeteci, Yezidilik hakkında bilgi almak için göçmen çadırını
ziyarete gidecektir. Bu arada arkadaşı onu bazı hususlarda uyarma ihtiyacı
hisseder:
Yezidiler, yanlarında şeytan sözünün kullanılmasını istemezler. Bu durum
da romanda “Yalnız sakın yanılıp da ‘şeytan’ sözünü kullanma. Onu
duydukları anda konuşmayı keser, bir daha öldürsen ağızlarını açmazlar. Bu
sözcüğü Tavuse Melek’e karşı büyük hakaret sayarlar” (Livaneli, 2017: 84)
şeklinde ifade edilir.
Gazeteci, Yezidi şeyhine Melek Tavus’un diğer meleklerden farkını sorar.
Aldığı cevap Yezidilikteki Melek Tavus’un anlamını gözler önüne serer:
“Çünkü diyor, hem iyiliği hem kötülüğü barındırır” (Livaneli, 2017: 85).
Yezidilikte cennet cehennem inanışının olmadığı da yine roman
kahramanları vasıtasıyla dile getirilir.
Yezidilikteki üçlemenin iki unsuru olan Şeyh Âdî11 ve Tavuse Melek
koruyucu, kutsal varlıklar olarak dua sözünde yer alırlar. IŞİD saldırısından
kaçıp Türkiye’ye sığınmak isteyen Yezidiler için söylenen dua aşağıdaki
şekildedir:
“Tavuse Melek yardımcınız olsun, Şeyhimiz
olsun” (Livaneli, 2017: 102).

Adiy12

bin Musafir koruyucunuz

“Tavuse Melek yardımcısı olsun, yedi melek onu korusun” (Livaneli, 2017:
105).
Romanda Meleknaz’ın bebeğinin Melek Tavus’tan bir hediye olduğu dile
getirilirken ayrıca ölen çocuk yaştaki Nergis de Melek Tavus’a emanet
edilir.
Nergis’in Melek Tavus’a emanet edilişi, romanda “Nergisi Tavuse Melek’in
şefkatine emanet ettim” şeklinde dile getirilir.
Mahmut ile Yezida’da ise Melek Tavus inanışından bahsedilmemiştir.

Yezidilerin sözlü anlatılarında Şeyh Âdî’nin çok yaşlı bir çiftin mucizevi bir biçimde
dünyaya gelen (Sever, 2006: 66) çocuğu olduğu ifade edilir. Bu durum, mucizevi bir
biçimde dünyaya gelen destan kahramanlarıyla benzerdir. Yezidiler, Şeyh Âdî’nin
kurucu Yezid’in geleceğini haber verdiği yeni peygamber olduğuna inanırlar
(Hançerlioğlu, 2010: 560).
12 Yezidilerin kutsallarından kabul edilen Şeyh Âdî’nin adı Yezidilik üzerine yapılan
araştırmalarda “Hadi, Adi, Adiy, Adî, Adiyy” gibi farklı şekillerde yazılmıştır. Biz Ahmet
Teymur Paşa’nın Yezidilerin her iki kitabındaki yazılış şekliyle ilgili izahatını dikkate
alarak Âdî şeklinde yazmayı uygun gördük. (Bkz. Ahmet Teymur Paşa, 2008: 13).
11
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2.4. Tavus Kuşu
Melek Tavus’un sembolü olan tavus kuşu13, Yezidi tören ve ritüellerinde
sembolik olarak kullanılır.14 Mahmut ile Yezida’nın girişinde yer alan
törende de “tavuş kuşu” sembolünü görmek mümkündür. Eserde yakılan
ateş ve bu ateş etrafında oluşturulan üç dairenin hemen gerisinde adeta
töreni izler konumda duran bir tavus kuşu totemi yer alır:
“Geride boydan boya Ezidilerce kutsal sayılan tavus kuşunun kanatlarından
yapılma, fallik bir totem durmaktadır. Ve sanki bu ayini izlemektedir”
(Mungan,2017 : 9).
Mungan, eserin giriş bölümünde ifade ettiği törenin ikinci halkasını
oluşturan genç kızların giysilerinin de tavus kuşu tüyünden yapıldığını
belirterek, bu görsel tabloyu tamamlar:
“Tavus kuşu tüylerinden yapılma giysileri; kollarında, boyunlarında süsleritakıları; ayak bileklerinde halhalları; yüzlerinde dövmeleri; burnunda
hızmalarıyla genç kızlıklarını kutlar ve kutsarlar” (Munagan, 2017: 9).
Yezidilerin törenlerinin olmazsa olmazı kabul edilen, aynı zamanda Laleş
tapınağının kapısını süsleyen tavus kuşu sembolü, “Huzursuzluk”
romanında Meleknaz’ın Güneş Tapınağı’nda düşürdüğü mendilinin
köşesinde bir motif olarak karşımıza çıkar:
“Tek farkı, köşesine işlenmiş kırmızı bir tavuskuşu olması, siyah-kırmızı bir
Melek Tavus… Meleknaz’ın bir eşyası var artık bende, gözyaşlarıyla ıslanmış
bir mendil. Elim ilk kez, özenle işlenmiş bir Melek Tavus’a değiyor. Kötülüğün
ve iyiliğin en büyük kraliçesine, şeytan ile meleğin olağanüstü birleşimine,
iyilik ve kötülük kavramlarının ötesine geçene. Gözyaşlarıyla okyanuslar
dolduran Melek Tavus ile Meleknaz birleşiyor yavaş yavaş ” (Livaneli, 2017:
54, 55).
Huzursuzluk’ta Angelina Jolie, Melek Tavus’un çocuklarını kurtarmak için
gelen bir meleğe benzetilir. Böylece yazarın rüyasındaki Jolie’nin silüeti
Melek Tavus’a dönüşür. Kısacası eserde Meleknaz ile Angelina Jolie, adeta
bir Melek Tavus olarak tasvir edilir. Ayrıca Jolie adının da “melek” anlamına
gelmesindeki tuhaf rastlantıya vurgu yapılır.
Huzursuzluk’un anlatıcısı, Hüseyin’in arkadaşı bir gazetecidir. Hüseyin’in
ölümü üzerine Mardin’e giden ve bu gizemli ölümün sır perdesini
aralamaya çalışan gazeteci İbrahim, Meleknaz’ı bulmaya çalışır. Anlatıcı,
önce Meleknaz’a ait bir mendil bulur. Bu mendil, anlatı boyunca Meleknaz’ı
ve Yezidiliği simgeleyen bir motif olarak işlevsel olarak değerlendirilir.
Yezidiler horoz eti yemezler. Bu inanç, horozun tavus kuşuna benzerliğinden
kaynaklanır. “Kara Kitap’ta ‘Horoz yemeyiniz; çünkü Tavus kuşu, daha önce sözü edilen
yedi tanrıdan biridir ve biçimi horoza benzer “ denmektedir (Sever, 2006: 105).
14 Şeytana tavus kuşu şeklini vermek, Yezidi öğretisine has bir durum değildir. Mandiler,
Dürziler ve Tahtacılar da Şeytan’ı bu kuşun şekliyle temsil etmektedirler (Lescot, 2009:
45).
13
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Anlatıcı, internet dünyasındaki emojiler arasında tavus kuşu görselinin olup
olmadığını merak eder ve bunun için telefonuna bakar; yalnızca tavus
kuşuna benzer bir horoz görseli bulur:
“Hindiyi tavuskuşu sanmak, büyük bir günah olurdu herhalde; ne de olsa biri
hayvandı, biri melek”(Livaneli, 2017: 68).
Bir göçmen kampında başlayan aşkın trajik macerasını konu alan
Huzursuzluk’ta kampı ziyarete gelecek olan Angelina Jolie’den bahsedilir.
Yazar, Meleknaz’a ait tavus kuşu motifli mendili yastığının altına koyarak
uyumuş ve şöyle bir rüya görmüştür:
“Angelina Jolie nemli parlak gözleriyle bakıyor bana. Hepimiz büyüleniyoruz.
Ona bir mendil uzatıyorum, köşesine siyah ve kırmızı iplikle Melek Tavus
işlenmiş bir mendil…. O mendilin bir Ezidi kadına ait olduğunu anlatıyorum,
belki de elleriyle işlemiştir Melek Tavus’u diyorum, Ezidilerin meleği bu,
herkesin inandığı şeytan değil” (Livaneli, 2017: 69).
Yazar, gazeteci anlatıcının ağzıyla Yezidilerin tavus kuşu hayranı bir halk
olduğuna ve bu sebepten diğer din mensuplarının onları şeytana tapanlar
olarak yargıladıklarına hükmeder. Gazeteci, Meleknaz’a ve onun mendiline
tutkuyla bağlanır. Mendili ve bilhassa köşesindeki kırmızı-siyah Melek
Tavus’u okşar ve onunla uyur.
2.5. Daire Çizme Ritüeli
Daireye, şekli itibariyle gerek mitolojide gerekse halk kültüründe önemli
sembolik anlamlar yüklenmiştir. “Daire, herşeyden önce noktanın yayılmış
şekli olup onun mükemmeliyetine işaret eder. Böylece de noktayla daire
müşterek sembolik nitelikleri haizdirler: mükemmeliyet, tecanüs, tehalüf,
inkısam yokluğu vs. Eş merkezli daireler varlık derecelerini vaz edilmiş
mertebeleri temsil ederler. Çinlilerde Lem-Yezl çoğu kez, etrafında dışarı
doğru gelişen müttehit merkezli daireleri bulunan ışıktan bir noktayla
simgelenir. Bütün bunlarda daire, parçalanmaz bütünlüğü içinde mütalaa
edilir. Dairevi hareket mükemmeldir, başlangıcı ve sonu yoktur; böylece de
zamanı simgelemeye çok müsaittir. Daire aynı zamanda, bozulmaz dairevi
hareketli Gök'ün de sembolü olacaktır. Meseleye İslami açıdan bakıldığında
daireler özellikle birbiri içine girmiş müttehit merkezli daireler, hayli şey
ifade ederler. Tasavvufun esasi gayesinin, taaddüdü vahdette toplamak
olduğuna göre, bu dairelerin müşterek merkezi ehemmiyet kastediyor şöyle
ki dıştan içe girildiğinde Allah'ın her yerde mevcut, hazır ve nazır olma,
içinde baki olma vasfına (immanance) varılıyor” (Oğuz, 1980: 776-777).
Evliya Çelebi “Seyahatname” adlı eserinde Yezidilikteki daire inancı
hakkında bilgiler verir: “Şu Kürtlerin çevresine bir çizgi çizsen, o çizginin
dışına çıkmaları imkânsızdır. Ancak biri gelip o çizginin bir tarafını bozarsa
o çizgiden dışarı çıkar. Yoksa o çizginin içinde öleceğini bilse dışarı çıkmaz”
(Sezer, 2010: 287).
Bir Yezidi efsanesine göre Şeyh Âdî ve yoldaşları bir daire içinde oturarak
uzaktaki Bağdat’ta vaaz veren Abdulkadir Geylani’yi dinlemişlerdir
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(Kreyenbroek, 2014: 81). Daire çizme bir yemin töreninin icrası için de
yapılmaktadır. “Zerdüşlüğe benzer bir tören olarak, dairenin içindeki alanın
‘Melek Tavus’un mülkü’ olduğu ilan edilmektedir” (Kreyenbroek, 2014:
163). “Tanrı, buyruğuna uymayan Şeytan'ın boynuna bir lanet halkası
takarak, onu cennetten yeryüzüne indirerek cezalandırmıştır” (Tori, 2000:
61). Yezidilikteki daire çizme töreni ile şeytanın boynuna takılan halka
arasında da bir ilgi olabilir.
“Yezidi inancına göre eğer bir çember çizilirse ve birisi o çemberin içinde
kalırsa çemberi çizen silene kadar o kişi o çemberin içinde kalmaya
mecburdur.15 Bunun temelinin şuna dayandığı söylenir: Tanrının önce
yanından kovup, yedi bin yıl sonra bağışladığı baş meleği Tavus, halkını
göstermek için parmağıyla bir daire çizdi ve ‘daire içindeki bu halk benim
halkımdır’ dedi. Yezidi inanışına göre daire, ruh göçünü16 ve evrendeki
uyumu ifade etmektedir” (Kamalı, 2008). “Evrende olup bitenler, belli bir
akış ve ritimle sürekli tekrarlanmaktadır. Geleceği garanti altına alan da bu
tekrarlanışlardır. Bu sebeple Yezidiler, dinî törenlerinin birçoğunda
tapınakların etrafında dönerler”17 (Yalkut, 2014: 68).
Murathan Mungan’ın “Paranın Cinleri” isimli eserinde Yezidiler ve daire
inancı hakkında aktardığı şu bilgiler önemlidir: “Mardin'in kimi köylerinde
Yezidiler yaşar. Yunan yazarları, M.S II. yüzyıl’da Mazıdağı'nda yaşayan
Marde diye bilinen bir kavimden ve bunların şeytana taptıklarından söz
eder. Mardelerin Yezidilerin ataları olduğu söylenir. Babamın iş
gezilerinden birinde, yoldan geçerken arabanın penceresinden gördüğüm
bir manzarayı yıllar bana hiç unutturmadı. Çevresine bir daire çizilen adam
etrafını kuşatan bir kalabalık tarafından sürekli taşlanıyor, adamsa o
dairenin dışına çıkamıyordu. Adamın Yezidi olduğu söylendi. Bir azınlık
toplumu olduklarını, şeytana taptıklarını, inançlarına göre tavuskuşunun ve
dairenin kutsal olduğunu, bu yüzden çizilen daire silinmeden içindekinin
dışına çıkamadığını öğrendim. Bu inancı gülünç bulanların da başka türlü
görünmeyen daireler içinde olduğunu ve bunun dışına çıkamadığını çok
sonra anlayacaktım... Yıllar sonra ilk oyunum Mahmud ile Yezida'yı
yazarken belki de dramatik sanatların temel mecazını bulmuştum. Daire,
çizen için bir komediydi. Dairenin dışındaydı. Saçma bulduğu bir inancı
Bu inanış, burada ifade edildiği şekliyle Mahmut ile Yezida’da yer almıştır. Anlatı
kahramanı Havvas Ağa’nın ağzından “Her kim bir Yezidi’yi daire içerisine alırsa, daireyi
çızan kendi elleriyle silmeden o Yezidi dairenin dışına çıkamaz (Mungan, 2017: 29)
denilerek çizilen daireye yönelik kutsiyete değinilmiştir.
16 “Eğer bir kişi, genç yaşta ölmüşse bu, mutsuz bir ölüm sayılır; çünkü daireyi
tamamlamak için gerekli ritüellerden geçmemiştir. Kapanamamış bir daire ruhun daha
huzursuz olmasına ve karmaşıklığa yol açacağından mutsuz ölüler için daha uzun yas
tutulur. Ezidilerin giydiği beyaz renkli iç gömleğinde boğaz kısmındaki yuvarlak kesim
öylece kalsın diye yırtmaç bulunmaması gereklidir. Müslümanlar ise tersine düğme
şeridi olan gömlekler giyerler. Yani bir Ezidi’yi gömleğinden de tanımak mümkündür”
(Yalkut, 2014: 68).
17 Kutsal sayılan bir mekânın etrafını dönme ritüeli, Türk halk kültüründe İslamiyet
öncesinden beri var olan İslamiyet’ten sonra da devam eden bir pratiktir. Türkler; kutsal
dağ, tepe, türbe, mezar vb. etrafında belirli sayılarda dönerek dua ederler.
15
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silah olarak kullanıp inananı teslim alabiliyordu. Bu, ona bir iktidar
sağlıyordu. Dairenin içindeki içinse bir dramdı. Tutsak ediliyordu. Yazgısını
ötekinin insafına terk ediyordu. Ya kişi daireyi kendi eliyle, kendi çevresine
çiziyorsa... İşte bu bir trajediydi. Seçiminin içerdiği sonu yaşayacaktı (Sezer,
2010: 287-288).
Mahmut ile Yezida’da üç farklı yerde daire çiziminden söz edilir. Bunlardan
birincisi kitabın girişinde Yezidilikle ilgili yapılan bir törende, ikincisi Yezidi
köyünün etkisiz hale getirilmesinde, üçüncüsü ve asıl önemlisi, sevdiği
erkeği kaybeden Yezida’nın ölüme teslimiyetinin dramatize edilmesinde
kullanılır. Yani Yezidilikle ilgili bir mit olan daire çizme, esere hem kültürel
açıdan zenginlik katmakta hem de olayların merkezinde önemli bir hareket
noktası olarak işlev görmektedir.
Mahmut ile Yezida’nın girişinde Yezidilerin yaptığı bir tören dramatize
edilir. Törende yakılan büyük bir ateş ve bu ateşin etrafında iç içe geçmiş üç
daireden bahsedilir. Bu üç dairenin ilkinde çocuklar, ikincisinde genç kızlar,
üçüncüsünde ise yetişkinler yer almakta ve bir halka oluşturarak ayin
yapmaktadırlar.18
“Ezidiler, ateşin çevresinde iç içe geçmiş üç daire halinde dönerek, ayinlerini
tamamlamaktadırlar…. Ateşin çevresindeki ilk halkayı oluşturan küçük
çocuklar, eteklerinden aldıkları tuzu avuç avuç ateşe atmaktadırlar.
Kutsanan küçük çocukların çevresinde ise, genç kızlar ikinci daireyi
halkalayarak dönerler…. Son olarak, onları da çevreleyen bir yetişkinler
dairesi vardır. Yetişkinler, birbirlerinin bellerinden tutmuşlardır; en
kenetlenmiş, en sıkı daireyi onlar oluştururlar (Mungan, 2017: 10).
Ayinin tamamlanmasına yakın daire gittikçe küçülür ve kalabalıktan
dairenin anlamına yönelik şu sözler dile getirilir:
“Cümle kötülükler bu daireye hapsolsun! Cümle kötülükler bu ateşte yansın,
yok olsun!” (Mungan, 2017: 10).
Ayinde kullanılan ve üç biçimsel sayısı ile de ilişkili olan üç daire, yaşanmış
ya da yaşanması muhtemel her türlü kötülüğün yok edilmesi temennisini
açığa çıkaran bir semboldür. Her üç dairede yer alan bireyler ise sırasıyla
“çocukluk, gençlik ve yaşlılık” çağlarını dolayısıyla yaşamı sembolize
etmektedir. Ayin, insanı yaşadığı her dönemde koruma amacıyla yapılmış
olmalıdır.
Mahmut ile Yezida’da düğün töreni içinde icra edilen Yezidi Taşlama
oyununda daire içine hapsedilmişbir Yezidi’yi canlandıran oyuncu taşlanır.
Bu oyunun oynandığı sahnede Havvas Ağa karakteri, yanındaki misafirlere
Daire olmanın ritüelik fonksiyonuna Alevilikte de rastlanır. Diyarbakır yöresi Alevi
ocaklarında bazı cem törenlerinde tevhid çekilirken “Zincirleme Semah” adı verilen bir
tür halka semahı yapıldığı görülür. Bu semah sırasında cemde bulunanlar hep birlikte
ayağa kalkarak el ele tutuşur ve zincire benzer bir halka kurarlar. Dede ya da zâkir,
aşağıda bir tevhid icra etmeye başlar. El ele tutuşan topluluk, tevhidin ezgisine bağlı
olarak yavaş bir tempoda salınarak ara nakaratlarda da tevhid çekerek ağır adımlarla
dönmeye başlar (Akın, 2016: 327-328).
18
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dairenin Yezidilik’teki anlamına yönelik çeşitli açıklamalarda bulunur. Bu
açıklamalar arasında dairenin sıklıkla çizilmesinin ve silinmesinin günah
olduğundan, kocasının dayağından korunmak için kendisini daire içine alan
kadının davranışından söz edilir.
Mahmut ile Yezida’da “daire çizme” töreni, adeta bir savaş hilesi olarak da
icra edilir. Müslüman köylüler, iki köy arasında kalan bataklık bölgeyi elde
etmek için Yezidi köyünün tamamını daire içine alırlar. Yezidiler, kendileri
için kutsal olan bu daire yüzünden hareket kabiliyetlerini yitirir, böylece
Müslüman köylüler, bataklık bölgeyi kurutur ve pirinç ekebilecekleri bir
tarla haline getirirler. Oyunda köyün dairelenmesi şu şekilde dramatize
edilir:
“Daire tamam olmuştur! Tekmil köy daire içine alınmıştır! Ve artık biz
silmedikçe bu uğursuz daireyi hiç çıkamayacaksınız dairenin dışına! Ve köyün
dışına! Ve biz silmedikçe bu dairenin içinde mahpus kalacaksınız. Ve dairenin
silinmesi için ve içimize kurt düşürmesi için bir zaman şeytana tapacaksınız!
Daire tamam olmuştur! Her kim ki, bu dairenin dışına çıkar, artık o Yezidi
değildir. Ve en büyük günahı işlemiş sayılır. Ve ömrü boyunca ne kendisi, ne
köyü, ne akrabası ve ne de onunla konuşan ona ekmek veren ve ona su veren
hiç kimse şeytanın gazabından kurtulur” (Mungan, 2017: 47).
Oyunda çizilen daireye karşı hissedilen korku ve saygıya yönelik hassasiyet
sadece Yezidiler için değil, Müslümanlar için de söz konusudur. Anlatıda
köyün delisi tarafından şaka yollu çizilen bir daire, Müslüman kişiler için de
önem arz etmekte; kahramanlar, daire silinmeden onun dışına çıkmaktan
imtina etmektedirler.
Mahmut ile Yezida oyununda Yezida’nın ölüme gitmek için çizdiği daire ile
ilgili şu satırlar yer alır:
“Yeşil murat mendilini boynuna kurbanlık bağlar gibi düğümlü bağladıktan
sonra, yerden Mahmud’un kanını alır, alnına sürer. Daha sonra kuşağından
kalınca bir tebeşir çıkarır, ağacı da kendini de içine alan genişçe bir daire
çizer. Sonra gider ağacın dibine, dairenin ortasına oturur. Ölümü beklemeye
koyulur” (Mungan, 2017: 77)
“Çizilen daire kutsaldır. Törelerimiz ve de dinimiz böyle buyurur. Dairenin
içindeki her kim olursa olsun dokunulmazdır ”(Mungan, 2017: 91).
Yezida’nın annesi Raşa, kızının saçlarına dokunmak ister, ancak daire kutsal
olduğu için bunu yapamayacağının bilincindedir:
“Yüzüne, saçına el değeceğim, Lâkin sen kutsal dairenin içindesen,
hududundan içeri sızamam” (Mungan, 2017: 86).
Daire içine oturmuş bir halde kara yazgısına teslim olmuş olan Yezida’nın
dokuz kardeşi de törelerin gerektirdiği şekilde onu öldürmek için
beklemektedirler. Ancak Yezidi kadınların ağzından bu isteğin
gerçekleştirilemeyeceği dile getirilir:
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“Çizilen daire kutsaldır. Törelerimiz ve de dinimiz böyle buyurur. Dairenin
içindeki her kim olursa olsun dokunulmazdır” (Mungan, 2017: 91).
Benzer şekilde ölümünü bekleyen Yezida da kendisini görmeye gelen
Mahmut’un annesinin elini öpmek istediğini, ancak daire içinde olduğundan
bunu yapamayacağını dile getirir.
Huzursuzluk’ta Yezidilik’te önemli bir yeri olan “daire çizme” ritüeline iki
yerde göndermede bulunulur. Bunlardan birincisi Mahmut ile Yezida’ya
yöneliktir:
“Oyunda Ezidilerin, çevrelerine bir daire çizilince oradan çıkamadıklarını
görüp hayret etmiştim. Bunun bir fantezi olduğunu düşünmüştüm ama
arkadaşlarım doğru olduğunu söylediler. Acaba IŞİD’çiler Meleknaz’ı
yakaladıkları zaman çevresine bir daire çizmeyi mi düşünüyorlardı. Kız, kendi
zihnindeki hapishaneye mi kilitlenecekti böylece” (Livaneli, 2017: 53).
Yezidilikteki daire inanışının Melek Tavus ile olan ilişkisiyle alakalı
gönderme ise yine Yezidi genç bir kız aracılığıyla romanın dokusuna taşınır:
“Tavuse Melek’in bir daire çizerek gösterdiği, insanlar arasından seçtiği biz
Ezidilerin kadim bilgileri bu sözlerdeydi ve hepsi de Meleknaz’ın aklına
yazılmıştı (Livaneli, 2017: 92).
Gerek Mahmut ile Yezida’da gerekse Huzursuzluk’ta yer alan Yezidiliğe dair
ortak unsurlardan biri “daire çizme” ritüeli ve buna yönelik inanışlardır.
Bilhassa Mahmut ile Yezida bu metafor temelinde şekillenir. Mahmut ile
Yezida daire ile başlar, daire ile gelişimini tamamlar ve yine onunla biter.
Daire çizme eylemi eserin merkezinde yer alır. Eserin girişinde Yezidilerin
kutsal törenlerinde çizilen bir daire vardır. Olayların gelişiminde toplumsal
çıkarlar için daire içine alınan bir Yezidi köyünden söz edilir. Eserin
sonunda ise Yezidi kızı Yezida, kendi eliyle çizdiği dairesinde ölümü bekler.
Ayrıca kitabın ön yüzünde yer alan daire de eserin daire ilişkisine somut bir
göndermede bulunur.
2.6. Şengal Dağı19
Gerek Türk mitolojisinde gerekse farklı milletlerin mitolojilerinde yeryüzü
şekli olan dağların hususi bir yeri vardır. Bunda dağların yüksek alanlar
olması ve arz ile arşı adeta birbirine bağlayan köprü olarak algılanmış
olması etkilidir. Gök Tanrısı veya göksel diğer tanrıların evi, dağların
doruklarındadır. Bu bağlamda sıradan insanın, ölümlünün tanrısına
tapınmak için inşa ettiği mabedin konumlandığı, ibadetlerin ve kurban
törenlerinin yapıldığı alanlar da dağlar olmuştur. Dağ, bu yönüyle hem
tanrının hem de tanrıya şükranın sunulduğu bir alan olmakla kalmamış,
koyakları, vadileri, mağaralarıyla bir ana kucağı veya anne karnı misali
mitik kahramanın sığınağı olmuş, yeniden doğuşu için bir rahim işlevi
Huzursuzluk, kısa kısa bölümlere ayrılarak yazılmış bir romandır. Bu bölümlerden biri
de Dağ” adını taşır. Burada ifade edilen dağ, Yezidiler için özel bir anlamı olan Şengal
Dağı’dır. Bu dağ, tıpkı diğer mitolojilerde olduğu gibi, sığınılacak bir yer, korunak veya
liman hükmündedir.
19
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görmüştür. Altay, Kafkas, Olimpous, Fuji, Tiyang-Şang (Tanrı Dağları), Mero
ve Parvata (Himalaya), Kailash gibi yüksek dağlar, kutsalın tezahür ettiği
mekânlar olarak geçmişte ve günümüzde ritüelik amaçlarla ziyaret
edilmektedir. Yeryüzünün süsü olan ve yaşanılan mekâna estetik bir hava
katan dağlar; halk hikâyesi, masal, efsane gibi halk anlatıları ile bilhassa
türküleri de bir nakış gibi süslemiştir.
Yeryüzünün ihtişamlı çocuğu dağ; bir dayanak, güç, kudret, sığınılacak bir
liman, omzuna yaslanıp ağlanacak bir ana gibi sorumluluklar üstlenir. Bunu
Artun da “ Mitolojilerde yaygın olan tabiatta her nesnenin bir ruhu, iyesi
bulunduğu inanışı dağ için geçerlidir. Dağların ve taş yığınlarıyla
oluşturulan obaların sadece kendi ruhlarını değil, başka ruhları da
barındıran yerler olarak görüldüğü çeşitli araştırmalarla tespit edilmiştir”
(Artun, 2017: 120) şeklinde ifade etmiştir. Sertliği bu yönüyle de bir bakıma
zorluklara göğüs germesi ve kendisine sığınmak için gelenlere kucak
açması, halk kültüründeki algıların yansımasıdır. Sıklıkla bahsettiğimiz
ortak paydalar, insanoğlunun ortak geçmişi kavramı burada da karşımıza
çıkar. Hangi inanışın savunucusu olursa olsun bireyin söz konusu olduğu
her kültürde bu külte rastlanır. “Huzursuzluk” romanı, ele aldığı Yezidilik
kültürü için önemli bir işlevi ve anlamı olan Şengal Dağı’na atıfta bulunur.
Genel olarak yukarıda belirttiğimiz kutsal dağlara yönelik bakış açısının bir
benzeri, bu bağlamda Şengal Dağı’yla ilgili olarak kahramanlar aracığıyla
dile getirilir.
Livaneli’nin eserinin mağdur kahramanları Meleknaz, Nergis ve Zilan,
zulümden kurtulmak için Şengal Dağı’na kaçarlar:
“Ulu Şengal Dağı, Ezidilerin sığınağı, kurtarıcısı, Adiy bin Musafir’in mucizesi,
sana geldik, sana sığındık, bizi koru, Nergis’i koru, Meleknaz’la karnındaki
sabiyi koru, bizi kanatlarının gölgesi altına al” (Livaneli, 2017:104).
“Huzursuzluk”ta IŞİD zulmünden kaçan bazı Yezidilerin mukaddes Şengal
Dağı’na kaçtıklarından bahsedilir. Romanın ana kadın kahramanı
Meleknaz’ın da yanındakilerle yine aynı sebeplerden Şengal Dağı’na kaçtığı
anlatılır:
“Bu tepeden sonra bizim Şengal var, hani bizim kutsal dağımız oraya
aşarsanız Rojava’ya, oradan da Türkiye sınırına ulaşırsınız” (Livaneli, 2017:
102).
Hangi dine veya kültüre ait olursa olsun, tüm kutsalların kendilerine
inananları diriyken de ölüyken de koruyacakları düşünülür. Şengal Dağı da
Yezidiler için böyle bir özellik gösterir. Şengal, yaşayanlar için zulmün
karanlığından aydınlığa çıkacakları bir kapı, ölenler için ise huzurlu bir
mekân sunar.
“Nergis’i kutsal Şengal Dağı’na emanet edip oradan ayrıldık” (Livaneli, 2017:
107).
Eserde yer yer Şengal Dağı’nın benzetme amaçlı olarak da kullanıldığı
görülür: Şengal Dağı’nın büyüklüğü, Yezidilerin çektiği acıların
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ifadesinin;“Şengal Dağı ceylanım” sözleri ise bir Yezidi kızın kardeşine olan
sevgisinin anlatımında kullanılır.
2.7. Laleş Vadisi
Kuzey Irak’ın Şeyhan bölgesinde yer alan Laleş Vadisi, Yezidilerce kutsal
kabul edilen bir mekândır. Mushafı Reş’te yer alan evrenin yaradılışı ile
ilgili mitik anlatıda Tanrı’nın otuz bin yıl boyunca bir gemi üzerinde sularda
yaşadıktan sonra Laleş’e yerleştiğinden söz edilir. Ayrıca Laleş’te Şeyh
Âdî’ye ait bir türbe de yer alır. Yanındaki yapılarla birlikte Laleş Tapınağı
olarak adlandırılan bu türbe, Yezidilerin kıblesi kabul edilmekte ve aynı
zamanda hac ibadetlerinin yapıldığı yer olarak bilinmektedir. “Laleş’in Hz.
Âdem’in yaratıldığı kutsal topraktan geriye kalan kısmı ile inşa edildiğine
inanılmaktadır” (Okçu, 2007: 69). “Laleş, dini ve geleneksel yapının
üretildiği, değiştirildiği veya yenilendiği tek mekândır” (Gökçen, 2012: 10).
“Huzursuzluk” romanında Yezidilerce kutsal kabul edilen Laleş Vadisi’ne
atıfta bulunulur ve vadi, IŞİD saldırısından kaçan Yezidilerin sığındıkları bir
mekân olarak tasvir edilir:
“O katliam günlerinde kaçabilenler Laleş’e sığınmışlar. Laleş, onların kutsal
mekânı, ne zaman zulüm görseler oraya kaçarlar zaten” (Livaneli, 2017: 35).
Romanda Laleş benzetme amaçlı olarak da kullanılır:
“Yaşlılar gene suskun. Yüzleri Laleş topoğrafyasını andıran kır bıyıklı –
bıyıklarını hiç kesmemiş gibi görünen- adamlar… ” (Livaneli, 2017: 82).
2.8. Mavi Renk
Yezidilerde mavi renk kutsaldır. Onlar, mavi renkte elbise giymezler.20
Bunu bir tabu olarak görürler. “Yezidi sözlü geleneğine göre Yezidiler,
önceleri mavi renge karşı değillermiş. Mavi renkli gömlek, cübbe, entari
giyiliyormuş. 18. yüzyılın ortalarında bir Koçek, gece yarısı odasını
dolduran ışığın etkisiyle uyanmış ve bir ses, ona; Yezidilerin giydikleri mavi
renkli gömleklerin uğursuz olduğunu ve Melek Tavus’un mavi renkten
hoşlanmadığını söylemiş. Koçek, sabah olur olmaz doğru Baba Şeyh’in
yanına gitmiş ve olanları anlatmış. Baba Şeyh’in buyruğuyla; bütün mavi
renkli gömlekler, giysiler toplanıp yakılmış ve Yezidiler ondan sonra beyaz
cübbe giymeye başlamışlar. Mavi renkli her şey yasaklanmış, mavi renk
tabu olmuş” (Sever, 2006: 72).
“Yezidilere göre ‘şin’ sözcüğünün Kürtçede iki anlamı vardır: Bunlardan
birincisi mavi rengi tanımlar; ikincisi ise umutsuzluk, yas ve ölüm anlamına
gelir. Zamanla bu iki anlam arasındaki fark belirsizleşmiştir. Bu nedenle
özellikle dini törenler sırasında mavi renk giymek yasaktır”(Şengül, 2015:
Günümüz Yezidi toplumunda bu renk tabu olmaktan çıkmıştır. Özellikle Batı’da
yaşayan Yezidilerin, mavi (lacivert) renge yönelik bir tabuları bulunmamaktadır. Çoğu
genç Yezidi’nin bu yasaktan haberleri bile yoktur (Bkz. Yalkut, 2014: 77). Ayrıca Lescot,
1938 yılında Cebel Sincar ve Suriye Yezidileri hakkındaki çalışmasında Yezidi
kadınlarının mavi renk yasağına aldırış etmeden çocuklarına mavi nazar boncuğu
taktıklarından söz eder (Bkz. Lescot, 2009: 68).
20
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165). Yalkut (2010), Laleş’e bir bayram kutlaması için gittiklerinde Yezidi
bir arkadaşının küçük oğlunun üzerinde bulunan mavi renkli pantolonun
çıkartılıp kendilerine farklı renkte bir pantolon verildiğini belirtir. Mavi
gökyüzünün rengidir. Melek Tavus, Allah’ın gazabına uğramış ve
gökyüzünden kovulmuştur. Bu bağlamda mavi rengin kullanılmamasına
yönelik hassasiyetin mavinin, gökyüzünü ve bu kovuluşu hatırlatmadan
kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir.
Huzursuzluk’ta Yezidilerdeki mavi renge yönelik kutsallığa bazı
göndermeler bulunur. Göçmen çadırında çamaşır yıkayan kadınlar
dramatize edilirken her renkten leğenin bulunduğuna, ancak mavi rengin
kutsal olmasından dolayı bu renkten leğen bulunmadığına ve bunun
nedenine değinilir:
“Bu renk kutsal olduğu için gündelik yaşamda kullanmak da günahmış
Yezidilikte” (Livaneli, 2017: 83).
Huzursuluk’ta Hüseyin’in annesi, oğlunun sevdiği kızın Yezidi olduğunu
anlar anlamaz, evlerinin kapısını maviye boyatmış ve Yezidilerin
kutsallarını ve dokunulmazlıklarını gündelik hayatın içine çekmek
istemiştir:
“Kız evden kaçtıktan sonra… Kapıyı da alelacele maviye boyatmıştı” (Livaneli,
2017: 112).
Çocukluk arkadaşının ölümünü araştıran gazeteci, arkadaşının sevgilisine
âşık olur. Ona ait Melek Tavus işlemeli mendili Meleknaz’a verirken kırmızı
bir hediye paketi içine koyar ve aynı zamanda paketin mavi renkte
olmamasına dikkat ettiğini belirtir.
2.9. Marul
Marul21 Yezidilerce yenmesi yasak yiyeceklerdendir.22 Bu yasak, Yezidilerin
kutsal kitabı Mushafı Reş’te açıkça ifade edilir: “Bize has (marul) haram
kılınmıştır, çünkü kadın peygamberimiz olan Hassa’nın adını
anımsatmaktadır” (Sever, 2006: 64, Turan, 2015: 119). Marul ve diğer bazı
yiyeceklere yönelik yasak, 1872’de hazırlanan ve Osmanlı yönetiminin
Yezidileri askerlik görevinden muaf tutmasını isteyen bir dilekçenin
içeriğinde de yer almaktadır. Yasak dilekçede şöyle açıklanır: “Yezidiler,
balık, kabak, bamya, fasulye, lahana ve marul yemez, ya da marul vs.
yetiştirilen yerde yaşamaz” (Kreyenborek, 2014: 11). Kreyenbroek, marul
yeme yasağıyla ilgili olarak fazla bilinmeyen bir kadın peygamber olan
Hasse’ye ya da Arapçada kovmak, taşlamak anlamına gelen Hasa’a fiiline
atıf yapmak yerine “kutsal insan” anlamına gelen kelimenin eş seslisine
dikkat çekmenin daha makul olduğuna işaret eder (Kreyenborek, 2014:
Yezidiliğin dinî figürlerinden el-Hasiyye, Hasse adlı bir kadın evliyanın adı, Arapça
marul anlamına gelen “has” sözcüğünü çağrıştırmaktadır. Mushafı Reş’de bunun marul
yeme konusundaki tabunun nedeni olduğu söylenmektedir (Kreyenbroek, 2014: 120).
22 Bu sebze ile ilgili yasak Hz. İsa’dan beri devam etmektedir. Bir inanışa göre İsa’dan
kaçan şeytan, marul yaprakları arasına gizlenmiş, ancak bunu başaramamıştır. Bu
sebeple şeytan, marulu ve marul yiyenleri lanetlemiştir (Okçu, 2007: 85).
21
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147). Bütün bunlarla birlikte Yezidilerdeki marul yasağını Şeyh Âdî’nin
yeğeni Şeyh Sahr öldürüldüğü vakit kanının marula aktığına bağlayanlar
(Turan, 2015: 119) olduğu gibi bu “marulun şeytan kulağına
benzetilmesine” (Okçu, 2007: 85) dayandıranlar da vardır. Bu yasak, çoğu
Yezidi tarafından ihlal edilmesine rağmen Yezidi kimliğinin
belirleyicilerinden biri olmuştur. Nitekim kendi evinde marul yiyen bir
Yezidi, Müslüman bir ailenin kendisine marul sunmasını Yezidi kimliğine
saygısızlık olarak algılar ve tepki gösterir.
Yezidilerce yasaklı yiyecekler arasında kabul edilen marul, “Huzursuzluk”
romanında işlevsel bir şekilde ele alınır. Olayların ivme kazanmasında,
okuyucuda merak unsurunun oluşturulmasında marula dair söylenenler
etkilidir. Arkadaşı Hüseyin’in ölümünü araştıran ve bir gazeteci olan
anlatıcı, her tarafı marullarla dolu taziye evine gelince şaşkınlığını
gizleyemez. Gördüklerinin ve yaşanan olayların marul ile olan ilgisini
anlamaya çalışır:
“…evin her tarafında marullar var; televizyonun üstüne, divanda, sehpalarda,
koltuklarda, her yerde taze, yeşil yeşil marullar; kapıların arkasına, cümle
kapısına, balkona, hatta avluya asılmış onlarca marul” (Livaneli, 2017: 24).
Müslüman-Yezidi aşkını konu alan Huzursuzluk’ta “biz ve onlar” kavramı ön
plandadır. Onların yani ötekilerin kutsalı, “biz”in günlük hayatının önemsiz
varlık veya nesnelerine dönüşür, dönüştürülür. Oğlunu Yezidi bir kız
yüzünden kaybeden anne de bu noktada Yezidi kutsallarını, gündelik
hayatın içine çekerek bu şekilde acısını dindirmeye çalışır.
Romanda Hüseyin’in annesi Adviye Hanım’ın, oğlunun ölümünden sonra
Yezidi kızı Meleknaz’ın izlerini ortadan kaldırmak için bir dizi büyüsel
pratik yaptığı anlatılır. Bunlar arasında evin her tarafının Yezidilerce yasaklı
yiyecekler listesinde olan marullarla donatılması önemlidir.
“Kız evden kaçtıktan sonra annem sadece marullarla yetinmemiş, kapıyı da
alelacele maviye boyatmıştı” (Livaneli, 2017: 112).
Hüseyin, Yezidi kızı Meleknaz’ı ailesinin evine götürür. Meleknaz’ın Yezidi
olduğu ev halkından gizlenir. Ancak maruldan kaynaklı yaşanan bir olay
yüzünden Meleknaz’ın Yezidi olduğu açığa çıkar. Hüseyin’in amcası,
mutfakta yarı doğranmış marullara bakarak Meleknaz’ın Yezidi olduğunu
aileye açıklar.
Romanda Hüseyin’in arkadaşlarından bir olan Mehmet’in ağzından
Yezidilik’teki marul yasağına yönelik şu sözler dökülür:
“…bu Yezidilerin en çok korktukları şey marulmuş, bırak elle tutmaya ve
yemeyi, adını anmak bile büyük günahmış” (Livaneli, 2017: 41).
Romandaki olayların geriye dönüşlerle ele alındığı Huzursuzluk’ta yas
evindeki marulların nedeni hakkında bilgi verilir.
“Aysel dolaptan marul almış, salata için doğramaya başlamış. O sırada kız
delirmiş bir çığlık atarak fırlayıp çıkmış, hem de sadece mutfaktan değil,
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evden de kaçmış, bebeğini falan gözü görmeden kendini yalınayak başı kabak
sokağa atmış” (Livaneli, 2017: 40).
Marulun yasaklı yiyeceklerden olmasıyla ilgili çeşitli rivayetler olduğu23,
hatta Yezidilerin bile bu yasağın nedenine yönelik bilgilerinin olmadığı da
yine romanda değinilen bir başka konudur.
2.10. Sakal Kesme Yasağı
Yezidilikte “Fekiran”24 adı verilen bireyler, tıraş olmaz ve sakallarını
kesmezler. “Kreyenbroek, Antik İran’ın saç konusundaki tutumunun
Yezidiler tarafından sürdürüldüğünü bu geleneğin de kendisini kişinin25
sakallarını kesmemesi26 veya tıraş etmemesinin erdem sayılması şeklinde
gösterdiğini belirtir” (Kreyenbroek, 2014: 146). Bu inanışa“Huzursuzluk”
romanında iki yerde rastlanır: IŞİD tarafından sakalları kesilen Ezidilerden
bahsedilir. Ayrıca bıyıklarını hiç kesmemiş gibi görünen yaşlı adamlardan
söz edilir.
Yezidi kızı Zilan’ın aşağıdaki sözleri bu inanç sistemindeki konuyla ilgili katı
kuralı açıklar: “Bizim erkeklerimizin uzun bıyıkları olur, hiç kesmezler”
(Livaneli, 2017: 92).
2.11. Yezidi Taşlama Oyunu
Abdülbasit Sezer, Midyat bölgesinde yaptığı alan araştırmasında, aşağıda
Mungan’ın sözünü ettiği “Yezidi Taşlama Oyunu” isimli bir oyuna
rastlamadığını, ancak kaynak kişilerin aktardığı bilgilere göre özellikle
küçük çocukların bu tip eylemler yaptıklarını, bunun da mantık olarak
şeytan taşlamanın, şeytanı kutsallaştıran Yezidiler ile özdeşleştirmenin
mümkün olabileceği düşüncesinden kaynaklanmış olabileceğini belirtir
(Sezer, 2010: 286). Konuyla ilgili olarak Davut Okçu, bazı Yezidilerin
çocukların tacizine uğradıklarından ve daire içine alındıklarından söz eder:
“Bir Yezidi’nin etrafına daire çizilmesi, cehenneme hapsedilmesi anlamına
gelmektedir. Cehennemden kurtuluş ise daire dışından birisinin herhangi
bir tarafından kapı açmasıyla mümkün olabilir. Dairenin açılmaması
Yezidinin cehennemde yanmasını gerektirdiğinden büyük rahatsızlık verir.
Yezidilikte marulun yasaklı yiyecek olmasıyla ilgili çeşitli rivayetler vardır. Marulun
kendisini koruyacak bir kabuktan mahrum olması bu rivayetlerden biridir. Marul yasağı,
onun tavus kuşunun kanatlarını andıran veya hatırlatan şeklinden kaynaklanmış
olabilir. Yasak olan şey, aynı zamanda kutsal olan bir varlık olmalıdır. Kutsala dokunmak
günahtır. Kutsal olan varlık, beşeri amaçlar için, günlük sıradan işler için kullanılamaz.
Yasaklı yiyecek marul, kutsal veya tanrısal bir varlık olduğu için dokunulmamış, sıradan
insanın sıradan beslenme ihtiyacının giderilmesi için ise kullanılması yasaklanmış
olmalıdır.
24 Yezidilik’te özel bir grup olan Fekiranlar, kıyafetleri ve davranışlarıyla diğer kast
üyelerinden ayrılırlar.
25 Bazı kaynaklar, qewwal veya feqîr’lerin asla sakallarını kesmediğini belirtirken, farklı
kaynaklar da Mîr, şeyh, pîr, qewwal, feqîr ve köçeklerin tamamının yüzlerine usturayla
dokunmanın yasak olduğunu iddia etmektedir” (Kreyenbroek, 2014: 146).
26 Yezidilerde sakal kesme bir cezalandırma şeklidir. Yezidi inanç ve geleneklerine karşı
gelen din adamlarının sakalları kesilerek topluluktan çıkartılır (Bkz. Turan, 2015: 160).
23
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Bu sırada daireyi çizenler Yezidinin acıyla kıvranmasından büyük keyif
alarak eğlenirler” (Okçu,2007: 106).
Mungan, “Paranın Cinleri” adlı eserinde Mahmut ile Yezida’da kullandığı
daire benzetmesinin kaynağına değinirken aynı zamanda Yezidi Taşlama
oyunundan da bahseder: “Babamın iş gezilerinden birinde, yoldan geçerken
arabanın penceresinden gördüğüm bir manzarayı yıllar bana hiç
unutturmadı. Çevresine bir daire çizilen adam etrafını kuşatan bir kalabalık
tarafından sürekli taşlanıyor, adamsa o dairenin dışına çıkamıyordu”
(Sezer, 2010: 286). Kısacası yazarın çocukluk hatırası diyebileceğimiz bir
olay, yıllar sonra onun ilk eserinde güçlü bir imge olarak karşımıza çıkmış;
yazar, Mahmut ile Yezida’yı Yezidilikteki önemli bir inanç unsuru olan daire
ekseninde geliştirmiştir.
“Yezidi şeytan kuludur, oyunumuzun adı Yezidi taşlama oyunudur. Her kim ki
bir Yezidi taşlar, şeytanı taşlamış gibi olur. Haydi, çıksın meydana Yezidi. O
kendi çıkmazsa şeytan çıkarır şimdi. Şeytan nerde, işte şeytan burdadır. Kimin
inadı en büyükse, Daireye girecek Yezidi o olacaktır” (Mungan, 2017: 28, 29).
Mungan, Mahmut ile Yezida’da değişik yöre oyunlarının eklenebileceğini,
ancak özellikle “Ezidi Taşlama” oyununun işlevinden ötürü muhakkak
oynanması gerektiğini dile getirmiştir.
2.12. Saç
“Yezidiler, her zaman gür, uzun ve güzel saçlı insanlar olarak anılmıştır.
Yezidi genç kadınlar, dinî nedenlerden ötürü saçlarını kesmezler. Saç
kesme, büyük bir fedakârlık, bir tür kurban anlamı taşır. Örneğin eşi genç
yaşta ölen bir kadın, karalar giyinip saçlarını keser ve eşinin mezarına asar”
(Yalkut, 2016: 42). “Yezidilikte dramatik bir ölüm söz konusu olduğunda
hanede yaşayan kadınlar, daha sonra mezarın üzerine asmak üzere saç
örgülerini keser” (Kreyenborek, 2014: 163).
“Huzursuzluk” romanında Hüseyin, trajik bir şekilde hayatını kaybeder; kız
kardeşiAysel, çocukluğundan beri hiç kesmediği uzun örgülü saçlarını keser
ve ölen kardeşinin mezarına atar. Aysel’in bu davranışı, Yezidilik geleneği
ile ilgilidir. Ancak dikkat çekici husus, burada Aysel karakterinin Yezidi
değil Müslüman olmasıdır. Livaneli, Yezidilik’teki bir geleneği Müslüman
kahramanın ölümü nedeniyle Müslüman genç kızın davranışı olarak
kullanmıştır.
Mahmut ile Yezida’da sevenlerin aşk ve ölüm yolculuklarının anlatımında
simgesel bir boyut kazanan saç motifi, kırk örgülü saç ekseninde ifadesini
bulur. Saçın seven erkek tarafından örülmesi, arkasından erkeğin feci
ölümünden sonra sevilen kadının kendini ölüme terk ederek, örgülerini
birer birer açması ve son örgünün açılmasından sonra da ölmesi şeklinde
tezahür eder. Yezida’nın saçları, Mahmut tarafından örülmüştür. Mahmut
için Yezida’ya kavuşmak, örülen saçların açılmasıdır.“İlk gece hakkı”olarak
ifade edilen bu durum, eserde Yezida tarafından “Saçlarımın örüğünü
çözmek ‘ilk gece hakkındır Mahmut. Ya sen çözersin bu örükleri ya ölüm”
(Mungan, 2017: 11)sözleriyle dile getirilir. Ancak Mahmut öldürülür. Yezida
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ise kendisini çizdiği dairenin içine hapsederek kırk örgülü saçlarını birer
birer açar. Kırk gün süren bu ölümü bekleyiş, kırkıncı örgünün açılmasıyla
nihayetlenir. Saçının son örgüsünü açan Yezida, hayata gözlerini yumar.
Bir kadının saçı, bedensel güzelliğinin çarpıcı unsurlarından biri olarak
kabul edilir. Bu bağlamda Türk halk kültüründe saçla ilgili birçok inanış
varlığını korumaktadır. Her iki eser açısından bakıldığında bu unsurun
aşkın, sevginin, ölümün, acının ve yokluğun simgesel tezahürü olarak
kullanıldığı görülür.
2.13. Mendil
Her iki eserdeki ortak unsurlardan biri de mendildir. Bu unsur, doğrudan
Yezidilik’le ilgili değildir. Ancak her iki yazar da bu unsuru, olaylara daha
yoğun bir anlam kazandırmak için kullanmıştır. Mahmut ile Yezida’da yeşil
murat mendili, Huzursuzluk’ta ise köşesi tavus kuşu motifli bir mendil,
anlatı boyunca önemli bir motif olarak dikkati çekmektedir.
Huzursuzluk’taki mendilin köşesinin tavus kuşu modelli olması da ayrıca
kayda değer bir ayrıntıdır.
2.14. Töre
Töre kavramı, her iki eserin de esin kaynağıdır. Eserlerde törelerin
betonlaşmış, kemikleşmiş yapısına temas edildiği, insan ve bireyin
önemsizleştiği ve toplumun devleştiği bir tablo sergilenmiştir. Bu tabloda
törelerin kıskacındaki birey; ezilmiş, silikleşmiş, küçülmüş; aynı zamanda
nesneleşmiş ve edilgen bir varlık haline gelmiştir.
Yezidi toplumunun sosyolojik yapısı, aşiret-din ikilisinden büyük oranda
etkilenmiştir. Aileler, töre olarak birtakım ilkeler belirleyip toplumu
yönlendiren aşiretler oluşturmuştur. Kurulan bu aşiretlerin en sağlam
direği dinî kabullerdir. Bir bakıma din eksenli kültür oluşumu vardır.
Topluluğun yaşam şekillerini, törenlerini etkileyen din olguları, bu
toplumun kapalı dünyada yaşamasına sebep olmuştur. Uzun yıllar boyunca
kendileri ile getirip geliştirdikleri, sonraki kuşaklara aktardıkları hayat ve
düşünce tarzları bir geleneği oluşturmuştur. Her bireyi bağlayan sözlü
olduğu halde kanun derecesinde yaptırım etkisi olan gelenekler, bir bakıma
onları var eden yapbozun parçalarıdır.
Uzun yıllar kimliklerini sürdürebilen Yezidi halkının sosyolojik yapısının
dinamiklerini aşiret-din ikilisi oluşturur. Her detayı belirleyen, hükümler
koyan bu ikiz kavram, halkın gövdesini sıkı sıkıya tutan bir kök olmuştur.
Yezidiler, inanç temelli törelerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Halk, törelerin
öngördüğü şekilde yaşar. Töreler, bir iki yıllık zamanın değil yüzyıllar
içindeki yaşantıların toplamından hayat bulur. Halk tarafından değişmesi,
bırakın uygulama aşamasını düşünce olarak bile algılanması imkânsız bir
hal teşkil eder. Değişecek her yapı onlara göre benliklerini yok edecektir.
Bir nevi insanlar benliklerinden feragat ederek kendilerini topluma ve
töreye adarlar. Var olmak, sürdürülebilir gelenek olmak ve belki de ahlak
bakımından kusursuz olmak, grup hareketine uyumlu olmaya bağlıdır.
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Yezidi kimliğinin günümüzde varlığını sürdürmesindeki temel etken, Yezidi
töreleridir. Dinsel varoluşun temelini oluşturan Yezidiliğe özgü kast sistemi,
endogamik evliliği zorunlu kılar. Bu yapı, hem erkek hem de kadın bireyleri
edilgenleştirir. Kast sisteminde kişilerin kendi iradeleriyle yapmaları
muhtemel eş seçimi talepleri devre dışı bırakılır. Bu evlilik tipi, yüzyıllardır
bu kimliğin sürdürülebilir olmasında önemli bir etkendir. Yapılan “iç
evlilikler” sayesinde konuşulan dile ve inanılan dine dıştan bir müdahale
yapılması engellenmiştir.
Yezidilerde dış evliliğin inanç gereği yasaklanmış olmasının mitik
bağlantıları vardır. Soylarını Hz. Âdem’in terinden oluşan bir ataya bağlayan
bu halkın, kandan oluşan ötekilerle evlenmeleri doğru değildir. MüslümanYezidi evliliğinin törelerce27 yasaklı oluşu, her iki kültürü ayrıştıran önemli
bir ayrıntı olarak eserlerde işlenir. “Mahmut ile Yezida” ve “Huzursuzluk”
tüm enerjisini bu yasaktan alır. Yasak, kahramanların kavuşmasını
engellemekle kalmaz, aynı zamanda ölümü ve acıyı beraberinde getirir.
Mungan ve Livaneli, Yezidi inanışı ve kültüründen yola çıkarak
oluşturdukları eserleriyle bireylerin töre karşısındaki tutum ve
davranışlarını irdelemişlerdir. Oluşturulan kurgusal metinlerde bu törelerin
insan ilişkilerindeki önemine dikkat çekmişlerdir:
Mahmut ile Yezida oyununda farklı dini kimliğe sahip olanlar arasındaki bu
katı yasağa vurgu yapılır: “Haşa almazlar. Bir Yezidi eri, erkekliğine yedi kat
çaput bağlayıp, bir Müslüman kızının koynuna girse bile, erkekliği
lanetlenmiş sayılır. Ve en büyük günahı işlemiş sayılır” (Mungan, 2017: 61).
“Yezidilerde Müslüman'la evlilik olmaz” (Livaneli, 2017: 37).
Mahmut ile Yezida’da, Yezida’nın ağzından Müslüman bir erkekle kaçan
kızla ilgili Yezidi törelerinin28 tutumu dile getirilir:
“Ezidiler öcünü yerde komaz. Bir Müslüman'a kaçan Ezidi kızı vurulmadan, o
kızın kanı akıtılmadan, canı alınmadan törelerin ruhu rahat vermez kimseye.
Ne ekinler göverir, ne yağmur, ne evlerde dirlik-düzenlik. Her şeye sebeptir

17 yaşındaki bir Yezidi kızı, Hatu Dua, 7 Nisan 2007 tarihinde Müslüman Sünni bir
erkekle ilişkisi olduğu gerekçesiyle Kuzey Irak’ın Behzan kasabasında yüzlerce kişinin
gözleri önünde taşlanarak öldürülmüştür (Okçu, 2007: 80).
Yalkut (2016)’a göre çeşitli sebeplerle Avrupa’ya göç eden Yezidilerin bazıları, (özellikle
yeni nesil), dış evlilik yapmaktadır. Bu bireyler, aileleri tarafından reddedilmemekte;
ancak bu tür evlilik yapanların eşleri ve çocukları Yezidi olarak kabul edilmemektedir.
Bu durumu yaşayan Yezidiler, konunun irdelenmesini ve Yezidilikteki katı yasakların
kaldırılmasını ummaktadırlar. Günümüzde bazı Yezidiler, Sünni-Müslüman biriyle
yapılacak evliliğe sıcak bakmazken Hristiyan veya Alevi-Müslüman biriyle yapılacak
evliliklerin benimsenebileceğine vurgu yapmaktadırlar.
28 “Bir Yezidi kadının bir Müslümanla gönül ilişkisine girme teşebbüsü sıradan bir gönül
ilişkisi değil topluluğun varoluşunu tehlikeye atan bir girişim olarak görülür. Eşitsiz bir
güç ilişkisiyle karşı karşıya olmaları kadınların olası herhangi bir yanlış yola
girmelerinin önüne geçmek için himayenin yanında sıkı bir denetime tabi tutulmalarını
gerektirmektedir” (Adsay, 2014: 129).
27
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kaçan o Ezidi kızı. Kanı alınmadan hiçbir yerde, hiçbir Ezidi rahat yüzü
görmez. Törelerimiz böyle der” (Mungan, 2017: 12).
Yezidilerde “kendi kastından olmayan biriyle evlenmek, topluluğun
örgütlenme biçimine ve iktidar dinamiklerine bir meydan okumadır ve
çirkin bir davranış olarak kabul edilir” (Adsay, 2014: 115). Mungan’ın
eserinin kadın kahramanı Yezida, topluluk tarafından çirkin olarak
addedilen bu davranışı işlemeye teşebbüs etmiş, adeta günahkâr olmuştur.
Bin yıllık törelerin sahiplenicisi ve savunucusu olan Yezida’nın babası Deli
Miro ise yıllar önce Yezidi-Müslüman evliliği yasağı sebebiyle elini kardeş
kanına bulamıştır.
Anlatı kahramanının ağzından sadece Yezidiliğin bakış açısı değil, aynı
zamanda
Müslüman
halkın
da
Yezidi-Müslüman
evliliğini
benimsemeyeceklerine dair yaygın tutum ifade edilir:
Yezida, “Hangi ana oğluna Ezidi gelin ister? Hangi ağaya Ezidi kızını gelin
diye götürürsün de evinde konuk eder” (Mungan, 2017: 14) diyerek
Müslüman kesimin de Yezidi bir kızla yapılacak evliliğe onay vermeyeceğini
dile getirir. YineYezida,“Hiçbir Müslüman Ezidiyi sevmez. Çok çektirmişlerdir
bizlere, çok taşlara tutulmuşuzdur. Atalarımıza da, dedelerimize de, bizlere de
çok etmişlerdir çok… Ve de bin yıllık nefret dururken şurada olanca
haşmetiyle, kimse bir garip Yezida’yı sevmez Mahmud. Sevemez!” (Mungan,
2017: 15)diyerek Müslüman ve Yezidi halklar arasındaki keskin ayrımı
gözler önüne serer.
Huzursuzluktaki “Hüseyin’i çağırdım buraya, konuştum, nasihat ettim. Bu
Ezidi kızla evlenemeyeceğini, bunun hem Müslümanlar hem öteki dinler hem
de bizzat Ezidiler tarafından yasaklanmış olduğunu anlattım” (Livaneli, 2017:
48-49) ifadeleri yukarıda bahsedilen bireyden topluma giden töre
vurgusuna işaret eder.
Yezidilerle Müslümanlar arasında evliliğin gerçekleşmesine yönelik yasak,
iki ucu keskin kılıç gibidir. Her iki kesim, bu konuda aynı hassasiyetlere
sahiptir. Mahmut ile Yezida’da geçmişte bu yasağın çiğnenmesinin
sonucunun ölümle sonuçlandığına da temas edilmiştir.
Mahmut ile Yezida’da Yezida, dokuz kardeşi tarafından törelere
başkaldıran, yüz çeviren biri olarak görülür. Dokuz kardeş ise törelerin
savunucusu ve sahiplenicisidir. Onlar, erliklerinin sınavını vermektedirler.
Tıpkı geçmişte töre uğruna babalarının kendi kız kardeşini öldürmesi gibi
kendileri de kız kardeşlerini öldürmek için beklemektedirler.
Yezidilik’teki töre algısı her bireyin bulunduğu sosyal çevreye ait olan
biriyle evlenmesini zorunlu kılar. Alttan üste geçiş yoktur. Din dışı evlilik
asla kabul görmez. Bu gibi özellikler güçlü ve dinamik dünya sisteminde
Yezidilerin de öyle ya da böyle bir şekilde adından söz ettirmesini
sağlamıştır. Katı kurallar, bireyleri sıkıntıya uğratsa da Yezidi toplumunun
varlığını sürdürmesinde etkili olmuştur.
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“Bir mürit sadece mürit sınıfından birisiyle evlenebilir ki en kalabalık grubu
müritler oluşturduğu için en geniş hareket alanına onların sahip oldukları
söylenebilir. Şeyh ve pirlerin kendi aralarında da gruplara ayrılmaları ve
her grubun yine kendi içinden evlenmek durumunda olması hareket
alanlarını oldukça daraltmaktadır. En üst gruplar en katı kurallara sahipler.
Mir ailesi sadece kendi klanından ya da diğer bir şeyh ailesinden
evlenebilmektedir” (Adsay, 2014: 115).
Sevdalı gençleri ayrı düşüren inanışların sağlam kabullerinden biri
büyükler tarafından kutsanan bu törelerdir. Farklı inançlara sahip
olunduğunda halkın töresi de ona göre şekillenir. Teorikte sorunsuz
görünen kurallar, kabul görmeler pratikte bireyden topluma giden sorunlar
yaratır.
Kendinden olmayanla evliliği yasaklayan Yezidi inancında töreye
uymayanların sonu dinden çıkartılmak ve hatta daha ilerisi ölümdür.
Kirletildiği düşünülen din, inanç ve buna bağlı töre; kanla temizlenir. Yanlışı
olana, asilik yapana ceza en yakınından gelir. Kurgusunu halktan alan
Mungan, Miro Ağa karakteri ile elini kardeş kanına bulamış Yezidi’yi anlatır.
Müslüman'a sevdalı Yezida’yı ise dokuz erkek kardeşi öldürmek için
beklemektedir.
Töreler öylesine katı ve keskindir ki birbirlerinin uğruna ölümü göze olan
sevgililerin öldükten sonra kavuşmalarına bile engellenir. Sevdiği erkeğin
yanına gömülmek isteyen Yezida’nın arzusu töre engeline takılır. Bu durum
eserde şöyle dile getirilir:
“Ataların komaz Yezida, ataların razı gelmez. Vermezler bana o can
bedenini” (Mungan, 2017: 90).
Mahmut ile Yezida’da kendisini ölüme terk eden Yezida’yı Müslüman bir
kadının görmemesi gerektiğine vurgu yapan aşağıdaki sözler bu bağlamda
önemlidir:
“Mahmud’un anasının Yezida’yı görmesi münasip düşmez. Bir Müslüman
kadın Ezidi meclisinde huzura çıksın münasip düşmez. Törelerimiz dururken,
ne düşünürsen aney, neyi aklına vuruysen?” (Mungan, 2017: 87).
Mahmut ile Yezida’da zaman zaman Müslüman halktan kahramanlar
aracılığıyla Yezidiliğe yönelik bakış açısı dile getirilir. Bunlar arasında
Yezidi halkında var olduğuna inanılan öç kavramı hakkında muhtelif
yorumlar yer alır:
Yezidi kısmının öcü zorlu olur. Çölün yılanı gibi. durdukça demlenir zehri,
durdukça kabarır, dellenir, ağulanır (Mungan, 2017: 38).
“Yezidilerin öcü şeytan öcüdür. Cehenneme kadar mühleti vardır” (Mungan,
2017: 69).
Her iki eserdeki ortak unsurlardan biri de “töre” kavramıyla ilgili
hususlardır. Gerek Yezidi gerekse Müslüman topluluklarda ne tuhaftır ki
dinî inanış ve derin ayrılıklara rağmen töreler oldukça benzer ve bir o kadar
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can yakıcıdır. Mahmut ile Yezida’da yer yer Yezida’nın ağzından törelerin
kökleşmiş, derinleşmiş adeta kemikleşmiş yapısına dikkat çekilir. Bin yıllık
olan töreler toplum tarafından kabul görür. Töre dışında bir tutum
sergileyen birey, toplumun dışında ve çaresiz kalır. Yezida, adeta her iki
topluluğun töre hususundaki tutum ve davranışlarının panoramasını
çizerek törelerin insan davranışlarını etkilediğini, bu bağlamda kendisinin
de Yezidi törelerinden bağımsız olmadığını dile getirir. Yezida’nın bu sözleri
törenin birey ve toplum üzerindeki sarsıcı etkisini de gözler önüne serer.
Mahmut ile Yezida ve Huzursuzluk’ta eser kahramanlarının dramatik
durumları anlatılır. Her iki eserin sonu da trajiktir. Mahmut ile Yezida’nın
erkek ve kadın kahramanları ölür. Bu ölümün asıl müsebbibi Müslüman ve
Yezidi halk arasında yayılmış adına töre denilen kurallardır. Benzer şekilde
Huzursuzluk’un kahramanlarından Hüseyin de töre yüzünden bıçaklanır,
Amerika’ya gider, ancak yine bir başka ırkçı grup tarafından öldürülür.
Romanın kadın kahramanı ise yaşayan bir ölü gibidir ve gayr-ı meşru
şekilde doğan gözleri görmeyen bebeği için ayakta durmaya çalışmaktadır.
Kahramanların birbirine kavuşmasını engelleyen sebepler dinî sebeplerdir.
Farklı din ve inanca sahip olan kişilerin evlenmeleri, kesinlikle yasaktır.
Aşk, bu yasağı çiğneyemez; anlatı kahramanları, aşklarını yüreklerinde
taşıyarak törelerin kurbanı olurlar.
Tablo1.Mahmut ile Yezida ve Huzursuzluk’ta Yer Alan Yezidiliğe Yönelik
Unsurlar
Yezidilik Unsurları
Daire Çizme
Yezidilik Töresi
Melek Tavus
Tavus Tuşu
Yasak Yiyecek (marul)
Kutsal Şengal Dağı
Kutsal Laleş Vadisi
Şeyh Âdî
Mavi Renk Yasağı
Sakal Kesme Yasağı
Tanrı Ezd
Şeytan Taşlama Oyunu
Saç
Mendil29

Mahmut ile Yezida
Var
Var
Yok
Var
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Var
Var
Var

Huzursuzluk
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Yok
Var
Var

3. SONUÇ
Mahmut ile Yezida’da mendil, Türk halk kültürünün hemen her coğrafyasında
karşımıza çıkan “ağaca bez bağlama” ritüelinin bir parçası olarak karşımıza çıkar. Eserde
sevgililer, kavuşma temennisiyle ağaca murat mendili bağlarlar.
29
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“Mahmut ile Yezida” ve “Huzursuzluk”,Yezidilik kültür ve inanışı ekseninde
geliştirilmiş edebî eserlerdir. Yezidiliğe yönelik inanış ve törenler
bağlamında incelendiğinde her iki eserde “daire çizme, Yezidi-Müslüman
evliliğinin yasak olması, tavus kuşunun kutsallığı gibi” hususların ortak
oldukları görülür. Bu unsurlar irdelendiğinde daire çizme töreninin
Mahmut ile Yezida’nın kurgusal temelinin oluşturulmasında kilit öneme
sahip olduğu dikkati çeker. Oysaki Huzursuzluk’ta bu tören eserin ana
ekseninde yer almaz. Töre kavramı da eserlerin ortak paydasıdır.
Müslüman ve Yezidi halklar arasındaki dinsel farklılıklar sebebiyle oluşan
ucu bıçak gibi keskin yasaklar, kalıplar ve sınırlar kahramanların
kimliklerinin oluşturulmasında kullanılmıştır. Melek Tavus’un sembolik
görünümü olan “tavus kuşu” ise yine her iki eserdeki ortak Yezidi kültürüne
ait bir motiftir. Eserlerin ortak motiflerinden biri de doğrudan veya dolaylı
olarak Yezidiliğe göndermede bulunan “saç” ve “mendil” nesneleridir. Her
iki eserin ortak paydalarından biri olan bu nesneler, eserlerde oldukça
önemli işlevler yüklenmişlerdir.
Melek Tavus inanışı, marul yemenin, mavi renkli bir giysi veya nesneyi
kullanmanın veya sakal kesmenin yasak olması, Şengal Dağı’nın, Laleş
Vadisi’ninkutsallığı gibi hususlar ise yalnızca Huzursuzluk’ta yer alan
Yezidiliğe yönelik ayrıntılardır. Ayrıca Huzursuzluk’ta Yezidilik inanışının
temellerinden biri olan Şeyh Âdî’ye ve Tanrı Ezd’e de değinilmiştir.
Mahmut ile Yezida’daMungan, daire çizme ritüelini güçlü bir benzetme
olarak kullanırken yine bir Yezidi’nin daire içine alınması şeklinde
oynandığı söylenen “Şeytan Taşlama” adlı oyununu eserinin genel yapısına
uygun bir şekilde yerleştirmiştir.
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EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE POPÜLER
ROMANLARA BAKIŞ
Cansu DURSUN*
ÖZET
Bu çalışma sosyoloji ve edebiyatı birleştirerek Türkiye’de popüler
romanların içerik analizi üzerine odaklanır. Edebiyat, sosyolojik açıdan
toplumsal bir olgudur. Sosyoloji romanların nesnel ve öznel haritalarının
çıkarılmasıyla sosyo-ekonomik yapı ve toplumsal değişimin anlaşılmasına
yardımcı olmuştur. Toplumsal yapı ve toplumsal meseleler edebiyata
yansımıştır. Bireylerin dünyayı sorgulamaktan ziyade karşılaştıkları
problemlerden uzaklaşmak için popüler romanları tercih etmeleri, bu tür
romanların
“kaçış
edebiyatı”
olarak
kabul
edilmesiyle
sonuçlanmıştır. Bireyler mutlu olmak için aradıkları çıkışı popüler
romanlarda bulmuştur. Romanların okuma ve üretilme ortamı farklıdır.
Toplumun üst kesiminde üretilirken, alt ve orta kesimde tüketildiği
gözlemlenmiştir. Böylece bazı kesimler tarafından üstünkörü kaleme alınan
ve sadece ticari kaygı güden eserler olarak nitelendirilse de aslında varlığını
koruyan bir toplumsal gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Popüler
romanların edebi değerini tartışmaktan ziyade, onların toplumsal bir olgu
olarak ele alınıp incelenmesi yapılacaktır. Türkiye’de popüler kabul edilen
roman türleri tespit edilmiş ve bu eserlerin edebi değer özellikleri ortaya
konulmuştur. Hippolyte Taine’nin dediği gibi; “Roman öyle bir aynadır ki,
hayat ve tabiatın bütün yüzleri onda yansır” cümlesinden hareketle, içerik
analizinin yardımıyla eserlerin topluma yansıması ile ilgili nitel bir
yorumlama yapılmıştır. Popüler romanların sosyal yaşamı yansıtma biçimi
eleştirel bir perspektif ile popüler roman türleri üzerinden açıklanacak ve
bunların toplumsal izdüşümleri saptanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat Sosyolojisi, Popüler Roman, Tüketim, Kültür

*
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POPULER NOVEL PERSPECTIVE IN THE CONTECT OF THE SOCIOLOGY
OF THE LITERATURE
ABSTRACT
This study focuses on the content analysis of the popular novels in Turkey
by combining sociology and literature. Literature is a social phenomenon in
terms of sociology. It has helped for understanding the social change and
socio economic structure by making the subjective and objective maps of
novels. The social structure and problems are reflected in literature. The
fact that individuals’ preference of reading the popular novels to get away
from the problems faced, rather than questioning the world, has resulted in
regarding the popular novels as “escape literature”. The individuals find the
happiness in popular novels. Reading and writing settings of these novels
are different. It is observed that these novels are being written by elite class
and read by middle and lower class of community. Although these novels
are qualified as works written superficially with commercial concerns, they
actually stand as a social reality. Instead of discussing the literary aspects of
the popular novels, these novels will be regarded as social phenomenon
and their place in the society will be be analysed. In other words, types of
novels have been identified and their popular literary features have been
detected. Hippolyte Taine states, “Novel is such a mirror that all aspects of
life and nature are reflected on it. Based on this quote qualitative
analysis has been done with the help of content analysis of the popular
novels. The way that the popular novels reflect on social life will be
explained with the help of novel types and their social projections will be
analysed.
Keywords: Literature Sociology, Popular Novels, Consumption, Culture.
Giriş
Edebiyat hayatımızda asırlardır var olarak bizlere farklı kapılar açmaktadır.
Özellikle romanlar bu konuda birer öncüdür. Romanlar pek çok türe
ayrılmıştır. Popüler romanlar günümüzde insanları etkisi altına alan ve en
çok okunan romanlar arasındadır. Bu tarz romanlar sürükleyici olmanın
yanı sıra hayatımızdan da kesitler sunarlar. Türkiye’de romanlar sosyoekonomik durumun yansıtıcısıdır. Romanlar toplumsal yapıya, aile
yaşantısına, evlilik türleri gibi eserde geçen pek çok toplumsal konuya farklı
açılardan bakmamıza yardımcı olurlar.
Edebiyat ve Toplum İlişkisi Bağlamında Edebiyat Sosyolojisi
Edebiyat kavramı 18.yüzyılın sonlarının tarihini taşır. Başlangıçta edebiyat
yapılmazdı, edebiyata sahip olunurdu. Bu damga okumuş takımındakilerin
damgasıydı. Voltaire’in bir çağdaşı için edebiyat, halk kelimesiyle aynı
anlama gelen ‘’okuyucu kitlesi’’ kavramına karşı çıkar. Bir kültür
aristokrasisi vardır ve bu durumun sosyallik derecesinin azlığı edebiyat ve
cemiyetin münasebet meselelerini ortaya çıkartmamıştır. Fakat 16. yüzyılda
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bir evrim başlamış ve 18. yüzyıldan sonra hızlanmıştır. Edebiyatın fayda ve
tesirini, karşılıksızlığını çoğaltan aynı kültürel ve teknik ilerlemeler tüketici
cemiyette edebiyat ihtiyacını ve değiş tokuş araçlarını artırmıştır. Baskı
makinesinin bulunması, kitap endüstrisinin gelişmesi, okuryazarlığın
yayılması ve daha sonra işit-gör tekniklerinin uygulanması, okumuşlar
aristokrasisinin eski belirtici imtiyazını dışarıya şöyle böyle açık seçkin
burjuvaların kültürel meşguliyeti haline getirmiştir. . Edebiyatın sosyal
boyutunun farkına varışı o yıllara rastlar. Bu tarihte yayınlanan MmeStaél
’in ‘’Sosyal Kurumlarla Münasebetleri Bakımından Edebiyat’’ adlı eseri hiç
şüphesiz sistematik bir çerçeve içinde edebiyat ve cemiyet kavramlarını
birleştiren Fransa’da ki ilk teşebbüstür. (Escarpit, 1963: 7-8).
Edebiyat bilimi genel olarak edebi eserleri birbirlerine göre değerlendirir.
Eserin çağı, nesli ve türü içindeki yeri inceler. Edebiyatın konusunu, amacını
işlevini, özünü, yöntemini araştırır; verileri inceler, geneller, özelleştirir ve
bir nesne olarak kabul ettiği eseri anlatmaya yönelir (Macit ve Soldan,2015:
27).
Edebiyat hayatımıza farklı bir pencereden bakmamızı sağlayan bir araçtır.
Duygu ve düşüncelerimizi sentezlememize yardımcı olur. Edebiyat bizi biz
yapar ve toplumun bir parçasıdır. Edebiyat eserleri toplumdan ayrı
düşünülemez. Hayatımızın hemen hemen her alanını kapsamış olan
edebiyat; ezelden beri yaşamımıza hükmeden bir misyona sahiptir.
Dönemler değişse de yaşamlarını sürdüren insanlar, bu değişimden
etkilenir ve her dönem bir şeyler üretilip farklı biçimlerde tüketmeye
devam ederler. Bu süreç dâhilinde değişimden etkilenen olumlu türler
olduğu gibi olumsuz türlerde vardır. Kimileri değişimden kaynaklı büyüyüp
serpilir, kimisi de kuruyup yok olur.
Yazıcı Meriç’e dayandırarak (Yazıcı,2009: 44); ‘’ Edebiyat toplum bilimi,
sanat toplum biliminin ilk koludur. Toplumun kendi iç dünyası hakkındaki
bilincidir’’ ifadesiyle edebiyat olayına toplumsallık özelliğini kazandırmada
ilk adımların atılmasına yardımcı olmuştur.
Edebiyatın siyasal, sosyolojik, felsefi ve dinsel gibi birden fazla alanda
tanımlaması mevcuttur. Fakat en genel olarak edebiyatı ‘insan
faaliyetlerinin bir biçimi’ olarak tanımlayabiliriz (Palabıyık, 2009: 126).
Edebiyat toplum biliminin ilk müjdecisi MmeStael ’dir. ‘’Sosyal Kurumlarla
Münasebetleri Bakımından Edebiyat (1800)’’ adlı eseri hiç şüphesiz,
sistemli bir inceleme çerçevesi içinde edebiyat ve toplum kavramlarını
birleştiren ilk girişimdir. Dinin, törelerin ve kanunların edebiyat üzerindeki
etkisiyle edebiyatın dine, törelere ve kanunlara yaptığı etkiyi inceler.
Frankfurt Okulu kurucuları Lukacs ve Goldmann değişik açılardan kurgusal
eser ile toplumsal grup arasındaki zorunlu ilişkileri belirler. Lukacs,
edebiyat eseri ile onun ortamı arasında kendiliğinden bir ilişki öngörür.
Goldmann ise eserde bulunan biçimlerin yapısıyla toplumun en önemli
yanları arasında ki yapısal benzeşmeye önem verir (Yazıcı,2009: 44).
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Edebiyatın toplumsal işlevinin büyük sorumluluklar üstlendiği
bilinmektedir. İnsanı çevresiyle birlikte değiştirip bilinçlendirmede en etkili
öğelerden biri de edebiyatın mucizevî gücüdür. Edebiyatın yöneldiği ortam,
insan ve onun doğası olduğuna göre, işlevini gerçekleştireceği ortam da
burası olacaktır. İnsana yönelik bir sunudur edebiyat. Bu davete
yönelmediği zaman insan, yazının verimliliği ortadan kalkabilir ve belleğini
yitirebilir. Her dönemde yaratıcı ve yönlendirici gücüne tanık olduğumuz
edebiyat/yazın, gücünü yenilemesi için, yitirdiği belleğe geri dönmelidir.
Edebiyat, bazen bir başkaldırıdır, bazen de bir sorgulama. (Bülbül, Türkoğlu
ve Tüzeci, 2014: 2 - 3).
Eagleton’ın eleştirel bakış açısına göre; 18. yüzyılın başlarında haddinden
fazla genellemeleri riske atmak için eleştirinin konusu kültürel politikaydı;
19. yüzyılda ise ana konu toplum ahlakıydı; yaşadığımız asırda ise eleştiri
bir edebiyat meselesi halini aldı. Robert Weimann’ın da eleştirdiği üzere
“akademi alanındaki eleştirmenler eleştirinin medenileşen fonksiyonunu göz
ardı ediyorlar” (Eagleton, 1984: 107).
Edebiyatın bize hissettirdiği her zaman mutluluk olmayabilir. Toplum hangi
duyguya ihtiyaç duyuyorsa okuduğu romandan o duyguyu hayatına
yansıtır. Edebiyatta bizim için önemli olan nokta toplumsal gerçekliktir.
Bunun sayesinde nesnel gerçekliği kurgusala uyarlamak gerekir. Toplumun
yapısı ve toplumun meseleleri ile edebiyatımıza yansımasındaki ilişki
aydınlatılmalıdır.
Edebiyat estetik yani sanatsal bir doyum sağlamak amacıyla güden;
düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde ifade eden dilin konuşma
ve düzyazı dilinden farklı yanlarını ortaya koyan ve dili de araç değil, amaç
olarak kullanan kurmaca bir anlatım biçimidir (Batum Menteşe, 2008: 50).
“Edebiyat, dil aracıyla estetik bir aktivitedir. Böylece de
aynı zamanda iletişimin özel bir aracıdır ve özel, yani
estetik bilginin bir aracıdır. Bunun sonucu olarak da
edebiyat toplumsal uygulamanın söz konusu tarihi
döneminde ki öğesidir” (Aytaç, 2003: 39).
Edebiyat, duyguları açığa çıkaran, ortaya koyan, onları irdeleyen, insan
duygularını derinden betimleyen bir etkinlik olarak insan varoluşunu
aydınlatabilecek önemli ipuçları verir. Bir bakıma insanların birbirlerini
daha yakından tanıma fırsatı sağlar.
Murdoch’a göre; Edebiyat, sözcükleri kullanan bir sanat biçimidir. Murdoch
edebiyatın edebiyat olabilmesi için kişiyi duygusal olarak harekete
geçirmesi gerektiğini düşünür. Ona göre “edebiyat, belli duyguları
uyandırmak için başvurulan disiplinli bir teknik olarak nitelendirilebilir…
Edebiyat ya da herhangi bir türden sanat yapmak güdüsünün dünyanın
biçimsizliğini yenme ve aksi hâlde anlamsız bir moloz yığını gibi görünecek
malzemeden biçimler çıkararak insanın kendisini neşelendirme isteği”
olduğunu ifade eder (Koç, 2015: 11, 113).
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Edebiyat üzerine düşünmenin önemli bir boyutu insan üzerine
düşünmekse, edebiyat çalışmalarını psikolojiden tamamen bağımsız
düşünmek mümkün değildir. Edebiyat var olduğundan beri, hep insan
üzerine kafa yormuş, dil dediğimiz olgunun zengin ifade potansiyelini en iyi
şekilde kullanarak insan duygu, düşünce ve davranışlarını anlatmaya,
anlatırken de her zaman daha iyi anlamaya gayret etmiştir.
Abrams’a göre edebiyatın 4 temel öğesi vardır:
 Eserin kendisi
 Eserin evreni, yani eserde yaratılan gerçeklikle yakın veya uzak ilişkisi
olduğu düşünülen dünya
 Yazar
 Okur
Bu dört öğe hiçbir zaman birbirinden tamamen bağımsız düşünülemez ve
aralarında önemli örtüşme ve etkileşimler vardır (Korkut-Naykı, 2012: 9).
Dilthey, edebiyatı ve sanatı “varoluşu anlamanın organonu” olarak görür.
Heidegger’de de, şiir, biyografi ve tarih gibi yazı biçimleri, insanın davranış
biçimlerini, kapasitelerini, gizilgüçlerini, olanaklarını, becerilerini, kısaca
tinsel yapısını anlamanın biçimleridir. Dilthey’a göre, edebiyat ürünleri,
tarihsel toplumsal dünyada ortaya çıkan değişimi yansıtırlar, bu değişimin
tanıklığını yaparlar. Bu tanıklık yalnız toplumsal yaşamda olup bitenlerle
sınırlı kalmaz, içsel yaşamı da içine alır. Edebiyatın başlıca malzemesi,
sözcüklerdir. Edebiyat, sözcüklerle varlık kazanır. “Güzelleştirilmiş dil” olan
edebiyat, dildeki güzelliği arayan bir sanattır (Taşdelen, 2006: 43, 45).
Edebiyatın pek çok tanımı ve işlev, bulunmaktadır. Her bilim de olduğu gibi
edebiyat da toplum ile iç içe olmak durumundadır. Aslında edebiyatı var
eden toplumdur. Toplum ve edebiyat aslında dünyanın sırrını çözmede
(Cuma;2009) ortak paydada birleşirler.
Toplumbilim, insanların toplum yaşamının koşullarını nesnel olarak ve
toplumsal bütün içinde inceleyen bilimdir. Amacı, insanların davranışlarını
belirleyen toplumsal çevrenin oluşumunda, işleyişinde ve gelişimindeki
düzenliliklerini açıklamaktadır. Toplum, başta kendi kendini korumak ve
sürdürmek olmak üzere birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için
işbirliği yapan (bir ölçüde çatışmakla birlikte) insanlardan oluşan, göreli bir
sürekliliği olan, genellikle belli bir coğrafyasal yeri ve ortak ekini(kültürü)
bulunan, çok ya da az ölçüde kurumlaşmış bir karmaşık ilişkiler bütünüdür
(Ozankaya,1994: 11).
Sosyoloji içinde yaşadığımız dünyayı anlamaya çalışan, son derece heyecan
verici bir bilim dalıdır. Bazı yazarlara göre sosyal bilimler içinde en
ihtiraslıdır ve alanı son derece geniştir. Göç, toplumsal değişme,
sanayileşme, romantik aşk, din, savaş, hukuk, suç, gençlik sorunları ve
küreselleşme vb. sosyolojinin ilgilendiği konulardan sadece bir kısmını
oluşturuyor. Berger’in ifadesiyle, sosyoloji ‘’özeldeki geneli’’ ya da ‘’benzerlik
içinde farklılığı’’ gören bilim dalıdır. Sosyolojinin en önemli bilgeliği şeyler
göründüğü gibi değildir. Sosyal gerçeklik, çok sayıda anlam katmanına
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sahiptir. Her yeni katmanın keşfi bütünün algılanışını değiştirir. Berger’a
göre ‘’Sosyoloji bir uygulama değil, anlama çabasıdır.’’ (1963,23). Sosyoloji
birçok sosyal bilim dalında olduğu gibi, genç bir bilim olarak değerlendirilir.
İsim babası Auguste Comte’dur. Latince eş, arkadaş, birliktelik (companion)
anlamına gelen ‘’socius’’ ile Yunanca inceleme (study) anlamına gelen
‘’logos’’ sözcüklerinin bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Kelime anlamı
itibariyle, ‘’Toplumsal üyeliğin temellerinin incelenmesi’’ olarak
tanımlanabilir (Bozkurt,2009: 2-3)
Her bilimin nihai amacı açıklamak, yani nesnesini nesne ve o nesne yapan
belirleyicilikleri ortaya çıkarmaktır. Sosyoloji toplumsalın bilimi olduğuna
göre, sosyolog da toplumsal gerçekliğin belirleyicilerini ortaya koyacaktır.
Bu gerçeklik ise doğal değil, insanın var ettiği gerçekliktir (Cangızbay, 1996:
7).
Toplumbilim tanımlamaları çeşitlidir. Örneğin;
 Comte’a göre; toplumbilim toplumun ansiklopedik bilimi, diğer sosyal
bilimlerin özümsemesidir.
 Spencer’e göre; sosyal bilimlerin genelliklerini birleştiren bir bilimdir.
 Simmel’e göre toplumdaki insan davranışlarının şekilleriyle ilgili bir
bilimdir.
 Lazarsfeld’e göre sosyal bilimlerin metodolojisidir.
Çeşitli tanımlamalardan ortaya çıkan düşünceye göre toplumbilim
toplumun temelini ya da toplumdaki ilişkilerini inceleyen bir bilimdir
şeklinde belirtilir. Toplumbilim; pozitif bir bilim olarak, toplumdaki
gözlenebilir ve nesnel olguları konu edinen ve bu olgular arasındaki
nedensel ilişkileri genellikler biçiminde formüle ederek geleceğe ilişkin
çıkarsamalar bulunma olanağı sağlayan, toplumdaki tüm ilişkileri inceleyen
bir bilim dalıdır. Bilindiği gibi bir toplum doğaüstündedir ve doğayla
karşılıklı ve sürekli bir ilişki halindedir. Toplumbilim toplumun tümünü
dolayısıyla toplumdaki ilişkileri inceler (Kocacık, 1997: 11 - 12).
Sosyoloji modern toplumlarda insan topluluklarının ve sosyal yaşamın
sistematik çalışmasıdır. Sosyoloji sosyal kurumlarla ilgilidir. Bunlar bütün
toplumlarda bulunan organize edilmiş çeşitli sosyal düzenlemelerdir.
Sosyologların bulgularının tamamı sağduyuyu zayıflatmakta kalmaz,
toplumun üyelerinin sağduyuyu anlayabilmelerine de katkı sağlarlar.
Sosyoloji iki önemli yönden sağduyudan ayrılır: Sosyologlar sosyal bir
imgelem kullanırlar. Bu demektir ki günlük hayatın bilinen rutinleri
üzerinde çalışırlarken, sosyologlar farklı bir açıdan ve alışılmamış yollardan
bunlara bakarlar. Sosyologlar şeylerin geçmişte nasıl değiştikleri, toplumlar
arasında nasıl ayırt edildiği ve gelecekte nasıl değişebilecekleri üzerinde
çalışarak düşünceleri yeniden incelerler. Sosyologlar karar vermeden önce
kanıtlara bakarlar. Sosyologların açıklamalar ve sonuçları; konulu araştırma
prosedürlerinin kullanılmasıyla itinalı bir şekilde toplanan kesin kanıtlara
dayanır (Browne, 2005: 1 - 2).
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Sosyolog, salt bir meslek erbabı değil, aynı zamanda bir entelektüel tavrına
da sahip olması gereken bir kimsedir (Cangızbay, 1996: 8).
İnsanın sosyal ilişkileri üzerinde deney yapmak mümkün olmamakla
birlikte gözlem yapılabilir ve başka yöntemlerle objektif bilgiler
toplanabilir, onun için sosyoloji bir bilimdir. Sosyolojinin ilk
dönemlerindeki uzmanlaşması, büyük ölçüde sosyolojinin gözlemlenmesi
ve anlaşılması kolay olan örneğin toplumun siyasal, ekonomik, ailesel ve
dinsel kurumları arasındaki farklar gibi taraflarına, özelliklerine göre
ortaya çıkmıştır. Sosyoloji toplumların bugüne kadar uymak zorunda
oldukları evrensel ilişkileri ve en iyi toplumun hangi toplum olduğunu
araştırmaz. Çünkü en iyi, felsefi bir kavram olduğu gibi ayrıca kişiden kişiye
toplumdan topluma değişir (Arslanoğlu, 2012: 1, 3, 4).
İnsanlar sosyal varlıklardır. Aşk ilişkilerinden savaşa kadar, yaptığımız her
şey bir başka birey ile ilişkilidir. Kim olduğumuz toplumdaki varlığımız ve
konumumuzla ilgilidir.
Bourdieu’ya göre sosyolojinin görevi, toplumsal evreni oluşturan çeşitli
toplumsal dünyaların en derine gömülü yapıların yeniden üretimini ya da
dönüşümünü sağlama eğilimi gösteren mekanizmaları da gün ışığına
çıkarmaktır. Bu evrenin özelliği, onu oluşturan yapıların deyim yerindeyse
ikili bir yaşamı olmasıdır. Bu yapılar iki kez var olur. İlk olarak maddi
kaynakların ve toplumsal olarak kıt değer ve malları edinme araçlarının
dağılımı tarafından oluşturulan bir “ilk düzey nesnellik” içinde; ikinci olarak
da, toplumsal eyleyicilerin pratik etkinliklerinin, davranışlarının,
düşüncelerinin, duygularının ve yargılarının simgesel matrisi olarak işlev
gören zihinsel ve bedensel şemalar biçiminde, “ikinci düzeyde nesnellik”
içinde var olurlar (Bourdieu ve Wacquant, 2012: 17).
Günümüzün sosyolojisi, artık değer yargılarına dayanan, toplumsal
problemleri akıl yürütme yoluyla çözümlemek isteyen, tarihsel karakter
gösteren ve genel toplumsal kanunlara varmaya çalışan 19. yüzyılın Avrupa
sosyolojisini geride bırakmak istemekte, Amerikan sosyolojisi gibi mevcut
toplumsal problemlere çare bulmaya gayret etmektedir (Arslanoğlu, 2012:
7).
Değer yargılarımız yetiştiğimiz çevrenin etkisi ile şekillenir. Romanlara
yansıyan aile yaşantısı, ilişkiler, iş yaşantısı aslında toplumun romana
yansımasıdır. Edebiyat ve sosyoloji bu durumda iç içe geçmiştir. Edebiyat
sosyolojisi denildiğinde akla ilk hangi alanın baskın çıktığı sorusu gelebilir.
“Edebiyat mı topluma şekil verir, toplum mu edebiyata?”. Öncelikle
edebiyat sosyolojisini bir bütün olarak ele almak gerekir.
Edebiyat sosyolojisi, edebiyat biliminin bir disiplini olarak ilk defa 1900’lü
yılların başında Doğu bloğu ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde
ortaya çıkmıştır. Daha sonra 70’li yıllarda Federal Almanya’da metodolojik
çalışma alanı oluşmuştur. Edebiyat sosyolojisi çalışmalarının Batı’da
MmeStael ile başladığı kabul edilir. Türkiye’de ise edebiyat sosyolojisini
terim olarak ilk defa Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu kullanmıştır. Nurettin Şazi
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Kösemihal ise edebiyat sosyolojisini bilimsel bir etüt niteliğinde Türkiye’de
başlatan ilk kişidir. 1965-1966 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde ilk defa ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Bu
dönemde önemli çalışmalar yapılarak edebiyat sosyolojisinin Türkiye’deki
alt yapısı oluşturulmuştur. Cemil Meriç bu dönemde edebiyat sosyolojisiyle
ilgili çalışmalar yapmıştır. Edebiyat ve sosyolojinin kesişme noktaları
üzerinde duran Meriç yeni bir disiplinin oluşmasına yoğunlaşmıştır (Cuma,
2009: 84).
Edebiyat; bilgi, gözlem ve deneyişlere dayalı duygular, düşünceler, hayaller
yardımıyla güzel söz ve yazı eserleri meydana getirme bilgi ve sanatıdır.
Toplumun gerçek kimliğini ve kişiliğini güzel söz ve yazıyla ortaya
çıkartmaktır. Gerçek yaşantılara ışık tutar. Edebiyatın bilimle hiçbir şekilde
alakası yoktur. Ancak bilimden de çıkardığı bilgileri kendine göre
süsleyerek, hayal ederek bizleri de içine alarak yansıtır (Doğan vd., 2009:
148).
Edebiyat bilimin değil, duyguların ağır bastığı bir alan olarak görülse de,
sosyoloji ile alaka kurulduğu zaman edebiyat da bir bilim haline
dönüşmektedir. Sosyoloji nasıl toplumdaki farklı kesimlerde yaşanılan
toplumsal olayları inceliyorsa, bunların kitaplara yansıyış şekli de edebiyat
sayesinde olur. Edebiyat sosyolojisi de edebiyat sayesinde toplumsal hayatı
incelemeye fırsat bulur.
Edebiyat sosyolojisi ülkemizde daha çok sosyologların ilgi gösterdiği bir
alandır. Tural’a göre; Edebiyat incelemelerinde sosyoloji yöntemini,
edebiyat biliminde kullanılan diğer yöntemlerle birlikte düşünmek gerekir.
Edebiyat araştırmacısı edebiyat sosyolojisinin ölçütlerini öne çıkaran
metotlardan daha çok faydalanmalı ama edebiyat biliminin içinde beliren
temel kuramları da dikkate alarak karşılaştığı sorunların çözümüne uygun
yöntemleri değerlendirmelidir (Macit ve Soldan, 2015: 30).
Edebiyat sosyolojisi, geleneksel değerlerin korunması ve gelecek nesillere
aktarılmasında güçlü bir araç olan edebiyatın, yazar açısından ele alınışını,
yazarın birey oluşundan hareketle psikolojik tabanının varsayımı ve
okuyucu noktasında ki işlevini göz önünde bulundurur. Zevk kavramının
çerçevelediği düşüncelerden hareketle, edebiyatın okuyucuda meydana
getirdiği güdüler ise, toplum ve toplumsal hayatın dinamiklerini etkiler
(Aydın,2009: 361).
Edebiyat sosyolojisin temel savlarından biri, edebiyatın ve edebi metinlerin,
toplumla ve kültürel bağlamı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğidir.
Edebiyat ve toplum arasındaki ilişkinin karşılığı mutlaka vurgulanmalıdır.
Edebiyatın ve edebi metinlerin analizinde toplumsal olan kullanılabileceği
gibi toplumsal olanın açıklanmasında edebiyatın ve edebi metinlerin
kullanılması da yeni imkânlar sağlayacaktır (Kırtıl,2012: 292).
Edebiyat sosyolojisi, edebiyat ile toplumsal alan (toplumsal olgular/olaylar)
arasındaki ilişkileri inceleyerek, edebiyat-toplum ilişkisinin değişik
yönlerini, yansımalarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Edebiyat sosyolojisi,

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

68

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

temelde edebi eserlerin içerikleriyle (konu, muhteva, metin) kendisini
sınırlandırarak salt metin merkezli bir araştırma gerçekleştirmemektedir.
Bunun ötesinde edebiyat sosyolojisi, edebiyat ilişkilerini kendisine merkezi
tema olarak seçmektedirler. Buna göre edebi metin dolayımında oluşan
ilişkiler, kümeler, gruplar, aktörler ve ilişki ağları, yazar, metin, okur kitlesi,
yazar kuşakları, yayıncılık, okuma sorunu ve okuma nedenler/sonuçları gibi
meseleler edebiyat mecrasını belirlemektedir. Edebiyat sosyolojisi, yalnızca
edebi eserler ile bu eserlerin içinde doğdukları toplumsal kesimlerin ortak
bilinçleri
arasında
bağlantı
kurmakla
kendini
alanını
sınırlandırmamaktadır. Bunun ötesinde disiplinin amacı, eser-toplum
ilişkisinin tüm boyutlarını içerecek analizlere ulaşmaktır. R. Escarpit’in
edebiyat sosyolojisinin dört unsur bağlamında oluştuğunu belirtmesi,
disipline bir açılım kazandırmıştır. Bu yaklaşıma göre edebiyat sosyolojisi
ürün/eser, yazar, okur, basım/yayım unsurlarını ayrı ayrı incelemektedir
(Alver,2006: 185)
Füsun Akatlı bir söyleşi de edebiyatın Türkiye’deki durumunu şöyle
betimler: “Kitabın okunmadığı, edebiyatın gereği gibi yerini bulmadığı bir
toplumda, edebiyatın eleştirilmesi, tartışılması boşunadır. Moran edebiyat
yapıtının eleştirel analizinde iki temel ölçütün ortaya çıktığını belirtir ve bu
iki ölçütü felsefi temelleri itibariyle değerlendirir:
 Gerçekliğin yansıtılmasındaki başarı
 Okur ya da toplum üzerindeki etkinin niteliği (Yener, 2006: 19 - 20).
Gerçekliğin ötesinde toplumsal gerçeklikleri yansıtan romanlar edebiyatın
en çok kullanılan araçlarından biridir. Toplumu analiz etmekte kuşkusuz
romanlar bizi aydınlatacak, toplumsal yapının analizinde yardımcı
olacaklardır.
Roman Tarihçesi ve Gelişimi
Roman kavramı geçmişten günümüze çeşitli şekillerde tanımlanmıştır.
Öncelikle tarihsel süreç ve gelişimine değinmeden, romanın ne anlamı
geldiğinin tanımını yapmamız gerekmektedir.
Roman kavramı Latince “lingua romana” ve Fransızca “romanz” dayanır ve
başlangıçta Latince dışında “halkın dilinde yazılmış metinler” anlaşılırdı.
Anlam daralmasıyla 17. Ve 18. Yüzyılda şimdiki bildiğimiz anlamda
kullanılmaya başladı (Tepebaşlı, 2012: 17).
Roman sosyal hayatta çeşitli olaylarla birbirine bağlanmış olan insanların
macerasını, bütün ayrıntılarıyla yer ve zaman göstererek anlatan bir
edebiyat ürünüdür (Karakaş ve Kirişçioğlu, 1999: 9).
Roman en basit anlamıyla, bir olayı; kişi, çevre, zaman göstererek anlatma
sanatıdır. Romancı, sanatını gerçekleştirirken gerçek dünyaya öykünür ve
okuyucusuna küçük bir dünya sunmaya çalışır. Asıl amaç anlattıklarına
gerçeksi, deyim yerindeyse, “sahih” bir atmosfer kazandırmak ve
okuyucuyu böyle bir atmosferin içine çekebilmektir. (Tekin, 2002: 198)
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Batıda ilk roman olarak Miguel Cervantes Don Quijote’sinin (1605) İspanyol
toplumunun maceraperest, fakirleşmiş bir asilzade ağzı ile tenkidinden
ibaret olduğunu iddia edenler vardır. Başkaları ise Daniel Defoe’nin
Robinson Crusoe (1719) kitabını ilk roman olarak gösterirler. Fakat bu son
kitabın bir benzerini çok evvel İbn Tufeyl’in, Hay İbn-i Yakzan (12. Yüzyıl
İspanya’sında yaşamıştır) başlığı altında yazdığını söylemekten çekinirler
(Karpat, 2011: 33).
Roman sözlü olarak aktarılan geleneksek türlerden, yani masal, destan ve
halk hikâyelerinden birçok bakımdan farklıdır. Roman bir bakıma reşit
olmaya, kişisel sorumluluk taşımaya hazırlanan ya da çabalayan bireyin
anlatısıdır (Erkman-Akerson,2013: 14 - 15).
Pek çok edebiyat bilimcisi romanın destandan türediğini söyler. Mit/mitos
başta yer almasına rağmen kaynağın destana adreslenmesi bu türün
biliniyor ve daha bir edebi mahiyete sahip olması ile alakalıdır. Bakıldığı
zaman görülecektir ki destan sadece romana değil diğer pek çok edebî türe
de kaynak olarak gösterilmektedir. Destanın bir ana tür olarak
görülmesinin bir başka sebebi de sözlü geleneğin en güçlü temsil aracı
olmasıdır (Karaburgu, 2009: 42).
Roman türünün ilk örneklerine eski Çin ve Japon kültüründe rastlamak
olasıdır. “Kırmızı Pavyonda Düş” eski Çin kültürünün bilinen ilk romanıdır.
Eski Japon kültüründe de “romansal gizli günlüklere” rastlanıyor. Latin
kültürünün ünlü yapıtı Petronius’un Satiricon’u da dünyanın en eski
romanları arasındadır. Arap Ortaçağ’ında, 10. Yüzyılında Bağdat’ında roman
sayacağımız yapıtlar vardır. Binbir Gece Masalları, İtalya’da birkaç yüzyıl
sonra yazılan Decameron’a yer yer benzerlikler- erotizm açısından- gösterir
gibidir ama bu masallar daha çok fantastik ögelerle doludur (Özlü, 2012: 5)
Hippolyte Taine’nin dediği gibi ; “roman öyle bir aynadır ki, hayat ve
tabiatın bütün yüzleri ondan yansır”. Roman insanı yakalayabilmek, onu en
iyi, en ustaca yakalayabilmek sanatıdır. Somerset Maugham ise şöyle der;
“Roman denilen eser hareket halinde bazı kişileri canlandırmak ve okuru
ilgilendirmek amacı ile düzenlenmiş bir olaylar zinciridir. Yaşandığı şekilde
bir hayatın kopyası değildir. Nitekim konuşmalarda romanda tıpkı hayatta
geçtiği şekilde yer almaz. Onlarında ancak en özlü parçaları verilecek
şekilde ve gerçek hayatta eşi görülmeyen bir açıklık ve kesinlik özetlenmesi
gerekir ve olaylar yazarın planına uyacak ve okurun dikkatini çekecek
şekilde bir takım değişikliklere uğratılır” (Sağlık, 2010: 19).
Hawthorn’a göre; Romanın ortaya çıkışına katkıda bulunan önemli
geleneklerden birisi de romanstır. XII. Yüzyıl Fransa’sında gelişen ve
efsanevî kahramanlar yerine, hayli stilize ve idealize edilmiş saray hayatını
anlatan şövalye romansı, katı ama incelmiş davranış kuralları üzerinde
yükselir. Şövalye romansı da yerini aldığı destan gibi, çoklukla tabiat
unsurları içerir. Bu özellik onu genel olarak modern romandan ayırır.
Romanın ortaya çıkışı ile ilgili hemen hemen genel kabul gören birkaç
önemli etken vardır. Bunları, matbaanın icadı, okuma yazma oranının
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artması, pazar ekonomisinin hâkim olması ve bireyciliğin yükselmesi olarak
sayabiliriz (Karaburgu, 2009: 42).
Roman sanatı, esas karakteri itibariyle anlatılacak bir “hikâye” ile bu
hikâyeyi sunacak bir “anlatıcı” ya dayanır. Aslında insan insanın hikâye
anlatıcısıdır (Tekin, 2002:17).
Romancı olaylar karşısında tarafsız değildir. O iyilerden ve iyiliklerden
yanadır; kötülere ve kötülüğe karşıdır. Kötülüğü sergilerken, bundan bir
ibret dersi alınmasını istemektedir (Yılmaz, 2002, 39).
Romanın çeşitlere ayrılması yararcı açıdan bizim için önemlidir. Tarihi bir
romanı okurken bize sadece o romanda ki kurguyu göstermez. O döneme
ayna tutar. Toplum yapısını, ekonomik ve siyasal özellikler ışığında insanın
yerini daha net analiz etmemize yardımcı olur. Bir aşk romanı bize o
dönemde ki aşkın yaşanış biçiminin ve yine topluma ayna tutarak
anlatacaktır. Romanın işlevi direk eğitim olmasa da dolaylı yollardan her
türlü roman çeşidi bizi bir ışık gibi bilgiye götürecektir. Romancı hayat ile
yazılanlar arasında aracıdır. Yansıtmak istediklerini okuyucu kendisine ve
geçmişteki alt yapısına göre harmanlar. Yazılan konu ile ilgili olumlu
deneyimi var ise; ona göre bir düşünce kalıba ile romanı okuyacak ve
nitelendirecektir. Bu durumda da romancının iyiliğin mi kötülüğün mü
savunucu olmasının bir önemi kalmayacaktır.
Kundera’nın 1989’daki “Romanı yolu Modern Çağın tarihine koşut gibidir”
biçimindeki tezinin ışığından bakıldığında, Aydınlanma ile başlayan modern
dönemin en tipik edebi türü olan roman, Avrupa kültüründe sonradan
gelişmiştir. Bu yüzden de Kundera’nın “Roman Avrupa’nın eseridir; değişik
dillerde gerçekleşmesine karşın buluşları bütünüyle Avrupa’nındır” tezi
değişmez bir gerçektir (Tepebaşlı, 2012: 17).
Watt’a göre roman, özellikli insanların özellikli zaman ve mekânda özel
deneyimlerini anlatan ve böylece “gerçekçiliği” sağlayabilen yeni bir edebî
türdür. Bu gerçekçiliği sağlarken romanın ilk amacı anlatılan insanların
kişisel deneyimlerine inandırıcılık katmaktır (Ramiç, 2002: 27).
Roman sanatının doruğa yükseldiği 19. Yüzyılda, değerli edebiyat eserleri
büyük halk kitleleri tarafından bugünün televizyon dizileri gibi izlenirdi.
Charles Dickens’ın fasiküller halinde yayımlanan romanları merakla,
heyecanla beklenir, çıktığı anda kapışılırdı. Sevilen bir roman kahramanının
ölümü halinde yüzbinlerce kişinin gözyaşlarına boğulduğu anlatılır
(Livaneli, 2012: 10). Stevick’ten şu pasajı hatırlatmakta fayda var:
“Roman canlı bir organizmadır; pek çok unsurun oluşturduğu yaşayan bir
bütündür. Romanın birbiriyle orantılı her parçasında öteki parçalara
benzeyen bir şey vardır.”(Tekin, 2002: 15).
Romanda ben’in aranması hep paradoksal bir doyumsuzlukla bitmiştir ve
her zaman böyle olacaktır. Çünkü roman kendi olanaklarının sınırlarını
aşamaz ve bu sınırların açığa çıkarılması bile büyük bir keşif, dev bir
bilimsel araştırmadır. Bununla birlikte “ben” in iç yaşamının ayrıntılı
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araştırmasının içerdiği öze dokunduktan sonra büyük romancılar bilinçli ya
da bilinçsizce yeni bir yönelim aramaya başladılar. Sık sık modern romanın
kutsal üçlüsünden söz edilir: Proust, Joyce, Kafka. Roman tarihinde yeni
yönelim yolunu açan Kafka’dır (Kundera, 1989: 33 - 34).
Proust gibi Broch’un romanları da “geçmişin gerçekliğini aramak” olarak
tanımlanmaya çalışıldı. İdealizmin karmaşık diyalektiğini bulan, büyük
filozof Hegel, romanı “Yüreğin şiiriyle toplumsal ilişkilerin biçiminin
çatışmasını açıklayan, modern burjuva destanı” diye tanımlanmıştı. Sartre
roman sanatı için “Roman varoluşu tarihselleştirmek zorundadır” der. LeviStrauss’un tanımını anlayabilmek için yapısalcılığın karmaşık terminolojisi
içine girmek gerekir: “Roman yapının (structure) yorucu araştırmasının bir
imidir (işaret/signe)” der, o da (Özlü, 2012: 5)
Her roman farklı gözlerde görülen hayatın, farklı kalemlerde yeniden
yorumlanışı demektir. Her romancı, kaçınılmaz olarak kendi idrak
edebildiği, farkına varabildiği ve kuşatabildiği hayatı eserine taşıyabilir.
Hayatın bu şekilde hayatlara dönüşmesi, okuyucunun hayatında okuyarak
edinilen hayatların zenginliğinin, birikiminin ve deneyimlerinin mevcut
hale gelmesi manasını taşır (Andı, 2013: 8).
Romancının yaşama ağırlık vermesi gerekir. Biçim uğruna yaşamın
sınırlarını daraltması doğru değildir (Forster, 1982: 33).
Romanın kurmaca dünyasında yer alan anlatıcının görevi, okuyucu ve eser
arasında alışverişi sağlamak, olaylar ve kişilere tanıklık etmek, olan biteni
anlatmak veya nakletmek, nihayet açıklama ve yorum yapmaktır.
Dumesnil’in anlatımına istinaden; Romancı, Flaubert’in deyişiyle hayata
“hekim gözüyle” bakmalı, kalemi adeta bir neşter gibi kullanmalıdır. Sanat
“ilmi” ve gayrişahsi olmalıdır. Nasıl ki yaratan yarattığı eserde kendini
göstermemiştir, sanatçı da eserinde görünmemelidir (Tekin, 2002: 23 - 24).
Sartre’ın sorgulamaları aslında çok yerindedir. Yaptığı tahlillerde usta olan
Sartre’a göre; hiç kimse kendi kendine Yazın nedir sorusunu sormamış gibi
gözüküyor sonucuna varmıştır. İngiliz edebiyatı denildiği zaman akan sular
durur. Hele ki aşk romanlarında Jane Austen bir öncüdür. Eagleton’a göre;
“İngiliz Edebiyatı”, birçok farklı alanların ortak noktada birleştiği bir etiket
olma özelliğinde. Bu ortak noktalar: semiotics, psikoanaliz, film çalışmaları,
kültürel teori, cinsiyetlerin temsili, popüler yazı ve tabi ki alışıla geldiği
üzere değerli, eski yazılardır. Bu ilgi alanlarının sosyal hayatın sembolik
süreçlerinin ve öznellik çeşitlerinin sosyal üretimi dışında açık olarak bir
bütünlükleri yoktur (Eagleton, 1984: 123 - 124).
Bu açıklamalar ışığında şu sonuca varabiliriz: Roman hayatımıza ışık tutan,
karanlık zamanlarımızı aydınlatan romantik bir araçtır. Aynı zamanda
tarihimizi öğrenmemize, sosyal çevre hakkında bilinçlenmemize, kendimizi
geliştirmemize ve bunun akabinde anlatıcının aslında bizi yönlendirmek
istediği noktalara yönelmemize yardımcı olan bir görev üstlenmektedir.
Anlatıcının gözünden olayı görsek dahi, roman bizim yorum yapmamıza da
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olanak sunar. Roman bir anlatımdır ve biz bu anlatımlardan farklı sonuçlar
çıkarabiliriz.
19.yüzyıl, Türk yaşamında sadece Tanzimat Fermanı ile gelen yenilikleri
değil, edebi değişimleri de taşıyan bir yüzyıldır 18.yüzyılın sonunda ilk
işaretini vermeye başlar. Böylece Türk romanı, 1872'de yayınlanan
Ta'aşşuk-ı Tal’at ve Fitnat'tan (Şemsettin Sami) çok önce bir oluşum içine
girer. Bu oluşumun ilk beş örneği, Osmanlı Dönemi Türk yaşamının ilginç ve
renkli kültürel-sosyal yapısının bir göstergesi niteliğindedir. Muhayyelat-ı
Ledünn-i İlahi, Akabi Hikâyesi, Hayalat-ı Dil, Müsameretname, Temaşa-i
Dünya ve Cefakâr ü Cefakeş, Türk yazılı anlatısının Batılı anlamda roman
örneğine doğru ilerlerken yarattığı ilk metinlerdir. Bunlar Divan ve halk
edebiyatıyla modem edebiyat arasında, klasik ve sözlü kültürle yazılı kültür
arasında bir geçiş evresinin eserleridir (Gökalp, 1999: 186).
Türk edebiyatında tarihî dönemlere ve olaylara ayna tutması bağlamında
hikâye ve roman yazarı olarak tanınanların başında Ahmet Mithat Efendi
(1844-1912) gelmektedir. Namık Kemal (1840-1888) ile aynı devirde
yaşayan Ahmet Mithat Efendi için roman türü, konu edindiği tarihî vakalar
üzerinden toplumun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısını, bu
alanlardaki temel sorunlarını yansıtma ve halkı bilgilendirme vasıtasıdır (
Erol, 2012: 62).
Roman ilk olarak hayatımıza çeviri yoluyla girmiştir. Ahmet Mithat Efendi,
romandan ne anladığını “seyahat-ı fikriyye yaptırmak; İstanbul'da köşelerde
bucaklarda dolaştırmak; alaturka âlemlerde gezdirmek; alafranga âlemlerde
eğlendirmek; beşeriyetin hiçbir yerde ve hiçbir zaman yakasını kurtaramadığı
felâketleri gösterip, rikkat-i kalbiyyeyi davet etmek; yine beşeriyetin hiçbir
zaman ve hiçbir yerde kendisini kurtaramadığı türlü garipliklerini gösterip
kahkahalarla güldürmek” cümleleriyle açıklamaktadır. Ahmet Mithat'ın bu
görüşleri, dönemin öteki romancılarının da ortak yargısını oluşturur
(Gündüz, 2009: 771 - 772).
Türk edebiyatında konusunu tarihten alan ilk itibarî (kurmaca) metin,
Tanzimat dönemine aittir. Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayât
serisinde yer alan Yeniçeriler (1875) adlı uzun hikâye bunun ilk örneğidir.
Edebiyatımızda ilk tarihî roman olarak kabul edilen Yeniçeriler, belli bir
dönemde yaşanmış tarihî bir vaka üzerinden tarih eğitiminde öğreticilik
rolünü oynayan bir eserdir (Erol, 2012: 63).
Edebiyatımızda görülen roman biçimindeki ilk eser, Yusuf Kamil Paşa’nın
Fenelon’dan çevirdiği Telemak’tır. Victor Hugo’dan özetlenerek çevrilen ve
Ruzname-i Ceride-i Havadis gazetesinde tefrika edilen Mağdurin Hikâyesi ,
Batı edebiyatından Türkçeye geçen ikinci eserdir. Yirmi bir yıl sonra
Şemsettin Sami tarafından Sefiller adıyla çevrilen ve artık o adla anılagelen
eserin bu ilk çevirisi, Yusuf Kamil Paşa’nın Terceme-i Telemak’taki
tutumunun tam tersine, sade bir dil ve yapmacıksız bir anlatımla- yani o
zamanın gazete diliyle- kaleme alınmıştır. Victor Hugo’dan daha sonraları
Notre Dame de Paris , Bir Mahkumun Son Günü vb. çevrilmiştir. Ünlü İngiliz
romancı Daniel Defoe’nin Robinson adlı eserin Vak’a-nüvis Ahmet Lütfi
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Efendi (1816-1907) , Hikâye-i Robinson (1864, 1866, 1874, 1877) adıyla,
Arapça çevirisinden Türkçeye çevrilmiştir. Bu dönemlerde çevirmenlerin
belli başlı sorunlarından biri, “dil” konusudur. Alışılagelen eski “inşa” tarzı,
Batı romanına uygun düşmüyordu. Bu dönemde ikinci önemli sorunda
romanların “ahlak düzeltmeye” yardımcı olduğu sorunudur ( Kudret, 2004:
12 - 13, 15).
Tanzimat devri romancıları, kadın konusuna büyük önem verirler.
Tanzimat Devrinde ortaya çıkan Türk romanı, Türk kadınının sosyal
hayatındaki değişme ve gelişmelerde önemli rol oynar.
Tanzimat dönemi romanlarında Osmanlının Avrupa ülkelerine göre kadına
daha çok değer verdiği görülür (Karabulut, 2013: 50).
Yenilenme bakımından Tanzimat edebiyatında Şinasi’nin adının ayrı bir
önemi vardır. Bu yüzden Şinasi'yi tanımak bu dönemi tanımakta izlenecek
yoldur. Çünkü ona gelinceye kadar ağır aksak yürütülen, kıyıda köşede
kalmış kimi bireysel çalışmalar olmuş, ancak onunla Batılılaşma savaşımı
belli bir anlam ve ivme kazanmıştır. Şinasi, Batı'dan gelen sosyal
kavramlara geniş yer veren, şiiri ve sanatı halkın örgütlenmesi ve
bilinçlenmesi yolunda kullanan yeni bir anlayışı başlatmıştır (Aydın, 2000:
106).
Türk edebiyatında bir edebi topluluğun oluşmasına zemin hazırlayan ve
topluluğa adını veren ilk dergi olan Servet-i Fünûn 27 Mart 1891-26 Mayıs
1944 tarihleri arasında yayınlanan fen, magazin, sanat ve edebiyat
dergisidir. Tanzimat Döneminden sonra Recaizâde Mahmud Ekrem’in,
Servet-i Fünûn dergisinin sahibi Ahmet İhsan Tokgöz ve Tevfik Fikret’i
tanıştırması ile “Servet-i Fünûn Edebî Topluluğu”nun temelleri atılır
(Soğukkömeroğulları, 2011: 1727 - 1728).
Bizde roman meselesi bizi ister istemez Türk nesrinin mazisine götürür.
Vakıa bir Evliya Çelebi, bir Naima, bir Peçevi Türkçede yetişmiştir. Bunlar
herhangi bir dilde büyük kudretler gibi tanınabilecek muharrirlerdir. Bazen
bu kudret, Baki’nin Levayik-i hamidiyye ve Nedim’in Sahaif-ül ahbar
tercümelerindeki vazıh ve bol imkanlı olgunluğa bile erişmiştir (Tanpınar,
1995: 58).
Ömüroğlu’ndan aktarıldığı kadarıyla; derginin edebiyat dünyasına
katılmasında Tevfik Fikret’in bu derginin yazı kuruluna katılması ve
“Musâhabe-i Edebiye” başlıklı edebiyat içerikli yazılar kaleme almasıyla
olur. Batı edebiyatını örnek alan ve eski-yeni tartışmalarında yenilik
taraftarı olan sanatçılar Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanırlar.
Hedefleri Batı medeniyeti etkisinde, Fransız edebiyatını örnek alan, sanat
için sanat temayülünde olan ve üst zümreye mahsus bir edebiyat meydana
getirmektir(Soğukkömeroğulları, 2011: 1786).
Hepsi de genç ve tahsilli olan Servet-i Fünuncular, tam anlamı ile modern
bir Türk edebiyatı yaratmak düşüncesi ile bir araya geldiler. Ve bu
amaçlarını, devrin ağır şartlarına rağmen büyük bir başarı ile
gerçekleştirdikleri görülür. Hüseyin Cahit’in Fransızcadan çevirdiği
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“Edebiyat ve Hukuk” adlı yazısının yayınlanması üzerine derginin
kapatılmasına (Ekim 1901, Sayı 553) kadar geçen kısa süre içinde, başta
roman ve hikâye olmak üzere bütün edebi türlerden modern örnekler
verilmiştir. Serveti Fünuncuların II. Meşrutiyet’ten sonra yeniden yayın
hayatına çıktıkları ve H. Ziya ve M. Rauf gibi bazılarının Cumhuriyet’ten
sonra da eser verdikleri görülür (Kavcar, 1985: 26).
Tanzimat’ta ilk örnekleri verilmeye çalışılan romanın, bu dönemde Batılı
tekniğe uygun Avrupaî örnekleri başarıyla sergilenir. Türk edebiyatında
‚romancılığın babası‛ olarak kabul edilen Halid Ziya’nın bu başarıda büyük
bir payı vardır. Servet-i Fünûn nesrinin üzerinde geliştiği esasları o belirler
ve bunların nasıl uygulanacağını eserleriyle o gösterir. Halid Ziya’yı başta
Mehmed Rauf olmak üzere Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet, Saffet Nezihi gibi
isimlerin eserleri destekler. Servet-i Fünûn edebiyatı, Tanzimat edebiyatı
gibi yüzünü Batıya döner (Baş, 2010: 315, 317).
Edebiyatımızda köklü bir modernleşme hareketini gerçekleştirmek üzere
bir araya gelen Servet-i Fünuncular işin teorisini yapmakla kalmayarak,
görüşleri ve estetik zevkleri doğrultusunda çağdaş eserler verdiler (Kavcar,
1980: 387).
1900’lere gelindiğinde, Osmanlıcılığın dışında, birbirinden kesin çizgilerle
ayrılan 3 düşünce akımı vardı: Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük. İslamcılık;
kavimcilik ve ulusçuluk düşüncesine karşı çıkan, İslam dinini temel alıp,
bütün İslam kavimlerinden oluşan bir İslam birliği kurmayı amaçlayan,
dahası bir İslam devleti kurmayı tasarlayan bir düşünceydi. Türkçülükse,
Osmanlıcılık ve İslamcılık düşüncelerinin olanaksızlığı karşısında, bir tür
zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. II. Meşrutiyet dönemi aydınların halka
yönelmesine yol açmıştır. Bu yönelime de o dönem de Türkçülük adı
verilmiştir. (Kıbrıs, 2004: 11 - 12).
Banarlı’dan aktarıldığı üzere; Fecr-i Ati hareketi hemen hemen devrin genç
edipleri tarafından yapılan birkaç hevesli toplantıdan ibaret kalmıştı. O
kadar ki eğer Fecr-i Ati teşekkülüne katılan bu gençler gitgide Türkiye’nin
edebi hayatında hakiki birer değer payesine ermemiş olsaydılar, edebiyat
tarihimiz belki de bu toplantılardan bahsetmek için fazla çekici bir sebep
bulamayacaktı. Fakat Servet-i Fünuncuların dağılışından 1908 inkılabına
kadar geçen birkaç yıllık sükût devresinin hazırlayıp yetiştirdiği bu gençler,
önce tıpkı Servet-i Fünuncular gibi, hatta gene Servet-i Fünun
mecmuasında, toplu bir hareket yapmak için heveslenmişler; sonra, türlü
sebepler yüzünden bunda muvaffak olamayınca; ayrı ayrı mecmualarda
yazarak ve ayrı ayrı yollardan yürüyerek; yirminci asır Türk Edebiyatının
en tanınmış simaları arasında yer almışlardır (Bozdoğan, 2014: 46).
Milli edebiyat asıl Genç Kalemler hareketi ile başlatılır (Yetiş, 1999, 270).
Genç kalemlerin ilk sayısında yer alan ve Ömer Seyfettin’ce kaleme alınan
Yeni Lisan başlıklı yazı bu akımın bildirgesi niteliğindedir (Kıbrıs, 2004:
14).
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Türk kültür tarihinde “Millî Edebiyat” ibaresini ilk defa “Âtî-i Edebîmiz”
başlığıyla Genç Kalemler dergisinde Ali Canip (Yöntem) kullanmıştır.
“Bizim bir edebiyyât-ı milliyyemiz yoktur; bu bir ihtiyaçtır ki mazhar
olmazsak çok yazık olur”. Gökalp, “Millî Edebiyat” döneminin ana
prensiplerini şiir kalıbına dökmüştür. Ziya Gökalp’in daha çok soyut ilham
dünyasından sonra, Yahya Kemal’in yazısı dışındaki diğer iki edebî metin,
bizi somut ve yaşanan hayatın gerçeğine çeker. Ahmet Hikmet’te Anadolu
insanı ilkörnek hâline getirilmiş; Faruk Nafiz’de ise tıpkı Gökalp’in şiirinde
olduğu gibi anlatım tekniği bakımından ben-sen ayrımına gidilerek yerli ve
millî değerler yine Anadolu coğrafyası üzerinden müşahhas ilham kaynağı
hâlinde kurgulanmıştır. Yahya Kemal’in “Ezansız Semtler” adlı yazısı ise bu
bağlamda farklı bir orijinaliteye sahiptir. Yazar, mekânlar arasındaki
kopuştan insanlar arasındaki ayrışmaya, halk-aydın yabancılaşmasına
geçmiştir (Dayanç, 2012: 92, 94).
Siyasal, sosyal ve kültürel ortamı ele alırken söylediğimiz gibi, bu döneme
İkinci Dünya Savaşı damgasını vurur. Savaşta Türkiye’nin tarafsız
kalmasıyla birlikte, dünya görüşü sol olan yazar ve aydınlara, kısmen de
olsa özellikle savaşın ilk yıllarında hoşgörülü olunmuştur. Bu yıllar Köy
Enstitülerinin ve Tercüme Bürosu’nun açıldığı yıllardır. Bu kurumlar
edebiyatımızın gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Özellikle Köy
Enstitüleri, edebiyatımızda “Köy edebiyatı” kavramını getiren yazarları
yetiştiren kurumlardır (Özçelebi ve Hüseyin, 2003: 5).
1940 kuşağının genç yazarları da gelişen Türk romanı karşısında iyimser
görüşlere sahiptiler. Ömer Faruk Toprak “Cumhuriyet Devrinde On Türk
Romanı” başlıklı yazısında Yeşil Gece, Çıkrıklar Durunca, Kuyucaklı Yusuf,
Sinekli Bakkal, Yaban vb. yapıtları değerlendirirken şu genel tanımlar
yapmıştır:
Cumhuriyet devrinde neşredilen romanların belli başlı bir
karakteri var: realist olmak. Cemiyetin örflerine sadık
kalarak, hayatın tahliline ehemmiyet verilmekte ve
yaşadığımız zamanın bin bir safhası değişik görüşler ile
tespit edilmektedir. Ankara, İstanbul gibi büyük
şehirlerimizden sonra en ücra köy ve kasabanın hikâye ve
romana girdiği görülüyor. Bu ise memleketin edebiyata
yaşarlık hali gösteren bütün varlıkları ile kazandırılması
demektir.(Kurdakul, 1994: 20).
Edebiyata “Toplumsal” ı sokmak düşüncesi düzenli olarak önce, hükümetin
desteğiyle 1932-1934 yılları arasında yayımlanan ideolojik Kadro
dergisinde belirdi. Başlıca amaç, ülkenin gerçeklerine göre, Cumhuriyet için
toplumsal –siyasi bir felsefi kurmaktı. Yayımcılardan biri olan Yakup Kadri
Karaosmanoğlu köyün yoksul hayatını anlatan güçlü Yaban romanının
yazarı- edebiyatı toplumsal, milliyetçi anlamına gelen devrimci bir amaca
doğru götürmek istiyordu. Kadro solcu eğilimleri olduğu için kapatıldı; ama
bu hususta kesin delil bulunamamıştı. Sağda 1940 yıllarına gelinceye kadar
edebiyat eserlerinin büyük bir bölümünü milliyetçi edebiyat kaplıyordu.
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Kendini devrime adamış, ruh bakımından oldukça eski bir geçmişe dayanan
edebiyatı, Hececiler diye bilinen şairler sürüklüyordu; içlerinde Yusuf Ziya
Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar ve
denemeci Peyami Safa gibi kişiler vardı (Karpat, 1962: 33 - 34).
Cumhuriyet döneminde verilen eserler türü ne olursa olsun toplumu
aslında direk olarak yansıtmıştır. İnsanlar bu dönemde yazılan
romanlardan esinlenmişlerdir. Çünkü kaleme alınan aslında kendileridir.
Batılılaşma etkisi ile de hızlı geçişlere gebe olan edebiyat insanların sesinin
duyurabilmesinin en güçlü ve önemli silahıdır
Popüler roman ve işlevleri
Günümüzde de geniş bir okur kitlesi bulan bu türde değişen tek şey, gelişen
teknolojinin etkisiyle konular ve eğer varsa, romanda kullanılan araç
gereçlerdir. Okurlara beyaz ve pembe dünyalar sunduğu içindir ki onları
hayal dünyasına sokan popüler romanlar, bu yönleriyle bir “kaçış edebiyatı”
olarak da nitelendirilmişlerdir (Sağlık, 2010: 115).
Kaçış edebiyatı diye adlandırılan bu roman türleri anlık etki uyandırarak
insanları pembe dünyalara götürür. Aynı zamanda da ticari kaygı ile
yazılarak okunması ve okutulması dışında satışının ve kar oranının daha
önde tutulduğu daha önemli olduğunun ifade edildiği roman türlerindendir.
Yazarların, romanlarını belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazmaları
kadar doğal bir şey olamaz. Her sanat anlayışının eserleri, kendi
yandaşlarınca başarılı, gerçekçi ve tarafsız bulunmakta, karşı görüşte
olanlar ise bu eserleri çeşitli yönlerden eleştirmektedir. Ancak hangi akıma
göre yazılmış olursa olsun bir romanın gerçekçiliğinden ve tarafsızlığından
söz edebilmek için, öncelikle bu eserin çoğunlukça, evrensel değerler göz
önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira her metnin bir okur
kitlesi vardır. Romantik, realist, ideolojik, popüler, estetik, tarihî, aşk vb.
romanların okuyucuları tercihlerine, ilgi alanlarına ve ruh hâllerine göre
farklı özellikteki romanların okur kitlesi olabilirler (Çıkla, 2002: 123).
Yazarlar artık binlerce okuyucunun artan ve çeşitlenen taleplerine cevap
vermeye çalışmaktadırlar. 1980 sonrasında, yazarlar ve yayınevleri yeni
nesillerin beklentilerini karşılamak ve eskiye oranla çok daha iyi para
kazandıran sektörden mümkün olan en büyük kazancı sağlayabilmek içilen
yazılan eserlerin içeriklerini de değiştirmiştir (Uğur, 2013: 53) Aslında bu
sebeplerin hemen hemen hepsi popüler edebiyatın yolunu açan birer patika
görevi görmektedir. Talep artması sonucu ticari kaygı ile yazan yazarlar
artmış, tüketmek için tüketilen eserler çoğalmıştır.
Popüler roman, gelişmiş ülkelerde sanayileşme ile ortaya çıkan popüler
kültürün edebiyata yansıması sonucu ortaya çıkmıştır. Makine sanayinin
gelişmesi ile birlikte toplumda yüksek kültürlü bir sınıf oluşmuştur. Bu
yüksek kültürün yanı sıra, geleneksel değerlerini koruyan, kendi üretimini
kendi yapan bir de alt kültür bulunmaktadır. Bu durum, iki kültür arasında
sıkışıp kalan ve yeni gelen kültürle, geleneği aynı zamanda yaşamak
zorunda kalan kitlelerin oluşmasına yol açmıştır. Özellikle yüksek kültür
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metalarına ulaşmak isteyen insan topluluklarının artması, popüler kültürün
oluşumunu hızlandırmıştır. Makineleşme sonrası sermaye gücünü elinde
tutan güçler, insanların ulaşmak istedikleri metaları, çeşitli araçlar
vasıtasıyla üretmişlerdir. Bu metalar topluma sunulurken kullanılan
araçlardan biri de roman olmuştur (Gültekin, 2014: 410).
Kitle iletişim araçları aracılığıyla, toplumun ortak beğenisi olarak ifade
edilen popüler kültür şekillenmekte ve meydana gelmektedir. Popüler
kültürün, çoğunluğun beğenisi gözetilerek üretilmesi ve üretim aşamasında
toplumsal bir etki yaratma amacı güdülmesi, her toplumsal kesime
ulaşmasını kolaylaştırmaktadır (Baydar, 2013: 153).
Popüler edebiyat içerisinde ilerleyen film endüstrisi, bu romanlar için akıcı
bir kaynak oluşturur. Romanlar filmler için birer malzemedir. Roman
okuyucusu aynı zamanda bir film seyircisini de oluşturacağı için her iki
alanda tüketime açılır. Bunun kaynağı da popüler romanlardan geçer. Kitle
iletişim araçlarının gücü sayesinde, edebiyat türünün sinemaya yansıması
ve ikisi arasında ki ilişkinin sürdürülmesine vesile olur.
Popüler romanların ekonomisi günümüzde öyle bir noktadadır ki,
romandaki malzemenin bir film olarak yeniden islenme olasılıkları, çoğu
yayıncı içinde göz önünde tutulması gereken başlıca meselelerden biri
haline gelmiştir (Sivas, 2005: 42, 45).
Popüler roman ile ilgili birçok tanımlama mevcuttur. Bu tanımlardan en
kapsamlı olan Sağlık’ın tanımıdır.
Yazarı açısından estetik bir gaye güdülmeksizin kaleme alınan; yazılıp
yayınlanmasında başta ticari kaygı olmak üzere, sanat dışı sebepler
bulunan; okurun fikrinden çok duygu ve heyecanlarını harekete geçirmeyi
hedefleyen; çok sayıda okura ulaşan; kolay anlaşılıp rahat çözümlenen;
okurda belli bir seviye aramayan; klişeleşmiş, basmakalıp bir yapı arz eden;
birçoğu filme alınarak -okur dışında- sinema ve televizyonda çok sayıda
izleyiciye ulaşan vs. nitelikte romanlara ‘’popüler roman’’denir (Sağlık,
2010: 120).
Gelenekten kopamamakla beraber sanayileşme ile birlikte oluşan elit sınıfın
yaşam kalitesine de erişemeyen, arada kalmış, sıkışmış, kendini arayan
insan topluluklarına aradıkları hazları sunmuştur bu roman türü. Bu
yüzden de bu romanların kaygısı metin değil okur kitlesi olmuştur. Popüler
romanın üreticisi ticari bir kazanç elde etmek isterken, tüketicisi de kendi
hazlarının tatminini aramıştır. Her şeyden önce ticari bir kaygıyla yazılması
ve hitap ettiği kitlenin hazlarına göre üretim yapmak zorunda olması
nedeniyle, popüler roman, edebiyat kanonu dışında tutulmuştur. Bu yüzden
de estetik, edebi değerden uzak eserler ortaya çıkmıştır. Tüm bu
sebeplerden dolayı popüler romanlar için; ‘’yığın edebiyatı’’, kadın
edebiyatı’’, ‘’düşük edebiyat’’, ‘’kaçış edebiyatı’’ gibi adlandırmalar
kullanılmıştır (Gültekin, 2014: 411).
Bir temayı, belirgin bir biçimde işleyen romanlara, tematik roman denir.
Tematik romanlarda, genel olarak anlatının merkezinde bir tema olur ve bu
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tema; kişilerden mekânlara, kurgudan bakış açısına, zamandan anlatım
tekniklerine kadar romanın tüm unsurlarına sirayet eder (Demir, 2011:
932).
Aşk romanları popüler romanların en genel çeşididir. Gerçi hemen her
popüler roman çeşidinde “aşk” ve ona bağlı “cinsellik” ana bir motif olarak
yer alır (Sağlık, 2010: 134).
Romanın romantik çağdaki gelişimi hâkim duygusallık kültüründen
etkilenmiştir bu, sadece bireysel duygusallıktan değildir. Duygusallık
çağındaki kurgu, hikâye formatına birçok sürpriz yenilikler de getirmiştir.
Duygusal romanların çoğu, ya melodramdır ya da sonu bir yokluğa ya da
hiçliğe bağlanır (Roe, 2005: 58).
Polisiye romanlar için “cinai hikâyeler” tabirini kullanan Yahya Kemal, bu
hikâyelerin tarihin beşeriyet kadar eski olduğunu söyler. Ona göre Don
Quıjote etiyle, kemiğiyle muazzam bir tefrika hikâyesinden başka nedir?
Robinson, Gülliver’in Seyahati, Aya Yolculuk… Şark ve garbın numune
hikâyesi Binbir Gece tam bir tefrikadır. Bu hikâyeler bugünkü cinai
hikâyelerin ilk numuneleridir (Sağlık, 2010: 136).
Polisiye roman, Batı toplumlarında modern dönemin popüler edebiyatının
bir ürünü olarak hem bu döneme ilişkin toplumsal arka plana ışık tutan
hem de karşılık geldiği okuyucu eğilimleri açısından sosyolojik bir olgudur
(Atalay, 2014: 15).
Türkeş, Özlem Bay’dan şu şekilde aktarmıştır;
“Önümüze iki seçenek var: Birincisi, polisiyelerin, aşk romanları
ya da tarihsel romanların 'kötü edebiyat' olduğunu kabul etmek,
ama onları alt-tür diye damgalamamak, ikincisi bu türleri
doğrudan edebiyat dışı saymak. Ben üçüncü bir seçeneğin daha
akla yatkın olduğunu düşünüyorum; bu türlerin de edebi
etkinliğinin bir parçası olduklarını teslim etmek ama, roman
sanatının edebi değerlerinden pek azına sahip oldukları için
onları 'alt-tür' diye nitelemekten kaçınmamak. Roman sanatı
edebiyatın bir dalıysa, onların da edebiyat ürünü olduğu
kesindir”(Bay, 2012: 346).
Yazın kuramcıları ve eleştirmenler konularını geçmişten, tarihsel olay ve
kişilerden alan roman türüne de tarihsel roman adını vermişlerdir. Bu
türün kurucusu, başlatıcısı olarak da İskoç yazarı Walter Scott’u
göstermişlerdir. İskoçya tarihindeki bir ayaklanmayı konu alan 1814 yılında
yayımladığı Waverley adlı romanı da ilk örneği saymışlardır bu türün
(Özdemir, 2002: 279 - 280).
Belirli bir felsefi ve ideolojik görüşe dayanmak, tarihi bilgiye sahip olmak ve
en önemlisi güçlü roman bilgisi ve birikimiyle iyi bir romancı olmak gibi
şartları taşıyan yazarların yazdıkları edebi “tarihi romanlar” vardır. Bu
birinci gruptur. İr de konularını tarihi olay ve kişilerden almakla birlikte, bu

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

79

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

konuya aşk, cinsellik, entrika, macera ve taht kavgası gibi ögelerle işleyen
“tarihi popüler” romanlar da vardır (Sağlık, 2010: 141)
Edebiyat ve tarih arasında ilişkiler gündeme geldiğinde, bu disiplinlerin
kesiştiği ve ayrıştığı yönler, olaylara bakıştaki farklılık ve özellikle
“gerçeklik” konusu öne çıkar. Bir edebiyat eserinin tarihi gerçeklikler ile ne
kadar örtüştüğü, onu yansıtıp yansıtmadığı irdelenir (Tosun, 2016: 50 - 51).
Popüler tarihi romanlar yüzyıla yakın bir süredir Türkiye’de büyük
başarılar kazanmış eserlerdir. Bu türün çok tanınan yazarları sayesinde
Türk insanın tarihe olan ilgisi artmıştır. Popüler tarihi romanlar geçmişi
yücelten eserlerdir. Başta Osmanlı devleti olmak üzere eski Türk devletleri
ve grupları bu eserlerde tek yanlı biçimde anlatılırlar. Romanlarda
bahsedilen yiğit savaşçıların, iyi yöneticilerin yaşadığı devirler ideal
toplumsal ortamlar gösterilir. Yavuz Bahadıroğlu ve Ahmet Yılmaz
Boyunağa’nın eserleri bu yaklaşımın tipik örnekleridir (Uğur, 2013: 309).
Toplumsal acıklı romanlar denildiği zaman aklımıza ilk gelen isim
Kemalettin Tuğcu olur. 13 yaşından itibaren yazan200'den fazla kitabı
bulunmaktadır. Çocuk ismi ve eski sıfatı romanlarının adında sıklıkla
karşımıza çıkar. Sinemaya uyarlanmış eserleri; Ayşecik, Kolsuz Bebek, Yüz
Karası, Baba Evi, Mercan Kolye, İki Arkadaş, Küçük Besleme, Hırsızın Oğlu,
Üvey Baba, Canım Ailem ( https://tr.wikipedia.org/wiki/Kemalettin_Tu%
C4%9Fcu).
Popüler aşk romanlarında temel öğe olarak "acı çeken âşıklar" ile "acıklı
olayları" da görürüz. Vurgulamak istenen "toplumsal" ve "acıklı olma"
öğelerini öne çıkaran ve romanı bu öğeler üzerine kuran türdeki
romanlardır. Bu türdeki romanların yapısı, üslubu ve motifleri de diğer
popüler romanlardan farklı değildir. Fark sadece bu romanların
toplumsallığı ve acıyı ön plana çıkarmalarındadır (Sağlık, 2010: 142).
Çocuk edebiyatı alanında eserler veren yazarlar, çocuğun dünyayı
algılamasına hayatın acı tatlı yönlerini kavramasına yardımcı olmayı
isterler. Bunu yaparken hayatı sevdirmek ve gerçeklerini onun diline uygun
bir şekilde aktarmaktır amaçları. Örneğin Hektor Malot Kimsesiz Çocuk adlı
eserinde Remi adındaki kahramanını hayatın acı gerçekleriyle birçok
defalar karşı karşıya getirir. Çocuk Kalbi’nde öncelikle vurgulanmak istenen
“iyi bir insan olmak” fikridir (Aytekin, 2008: 94).
Ekmekçi Kadın romanında Jeanne Fortier ismindeki kadının yaşadığı acıklı
hayat mücadelesi-okuyanın gözlerini yaşartırcasına gözler önüne
serilmiştir. Roman boyunca görülen odur ki; bu kadının çekmediği çile
tatmadığı keder yok gibidir. Ekmekçi Kadın yayınlandıktan sonra çok büyük
ilgi görmüş, çok sayıda kopyası, yani onu taklit eden romanlar yazılmıştır.
Defalarca filme alınmış, hemen her dile çevrilmiştir. Bu yönüyle Ekmekçi
Kadın'a toplumsal acıklı romanlar prototipi denilebilir (Sağlık, 2010: 143).
Din sosyologları; Max Weber, Emile Durkheim, Levy Bruhl, Toynbee gibi
kimseler dinin toplumda olumlu- olumsuz bir öğe olarak sosyal ilişkiler
üzerindeki etkisini, eski toplumların alt yapısını, genel olarak, dinin
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toplumun tarihi gelişim süreci ve insani ilişkilerindeki pay ve rolünü
incelemişlerdir. Bu inceleme sonucunda ulaşılan “din, medeniyet ve bilimle
çelişmektedir, ikisini de esir ederek gelişmelerini engeller” (Erkul, 1997: 16).
Türk romanında din algısı Tanzimat ile birlikte ortaya çıkan romancılık
serüveniyle başlar. Tanzimat döneminde görülen ilk roman örneklerinde ve
arkasından gelen Servet-i Fünûn döneminde çok yoğun bir din kavramı ile
karşılaşılmaz. Din algısının romanda yoğun bir şekilde işlenmesi, Milli
edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerinde başlar. Bu dönem eserlerinde dine
bakış büyük ölçüde olumsuzdur. Din adamları genellikle sahtekâr,
güvenilmez, çıkarcı, cahil ve kaba tiplerdir. İtici bir figür olarak okuyucuya
sunulan bu din adamı profili Türk romanında uzun süre işlenmiştir.
Muhafazakâr kesim, roman türüne çok sıcak bakmadığı için uzun süre bu
kesimin hayat görüşüne göre yazılmış bir romana rastlanmaz. İslami roman
olarak tanımlanabilecek ilk örneklerden biri, 1967 yılında Hekimoğlu
İsmail’in kaleme aldığı Minyeli Abdullah romanıdır (Türkmenoğlu, 2015:
262).
Türk sosyal yapısı inançlar açısından birlik gösterdiğinden din ve tasavvuf,
toplumdaki birçok insan için genel kabuller arasında yer alan ve herkesin
ilgi duyduğu bir konu olmuştur. Türklerin İslam dinini kabul etmesinden
sonra, ediplerimiz dine ait algılamaları doğrultusunda eserler vermeye
başlamışlardır. Türklerin sosyal hayatlarının her safhasında köklü bir
değişiklik getiren bu yeni dine ait kutsallar, edebiyatında temel konusu
olmuştur. Türkün kendine has edebi zevki ve duyuşuyla dini kavramlar
zengin şekil ve türlerde en güzel örneklerini bulmuşlardır (Özcan, 20002001: 171).
Fantastik kelimesinin birçok anlamı mevcuttur. Yaşadığımız hayatın
keşmekeşliğinden uzak, doğaüstü olaylar ve farklı türler ile tanışma olanağı
bulmamıza yardımcı olur. Popüler romanda romanlar içinde tercih edilen
türlerden sadece birisidir.
Karaalioğlu’na göre; Hayalî. Hayret verici, inanılmayacak. Cin ve perilerin
bulunduğu yer. Hayal gücünün serbestçe işleyerek fantezi ile meydana
getirilmiş eser. Sanatçının zevk ve arzusuna göre zihne gelenlerin
uyandırdığı bir fikri harikalı olarak anlatma” Olarak nitelendirebiliriz.
Özkırımlı’ya göre; “Hayal ürünü, gerçek olağan dışı olayları, kişileri konu
edinen edebiyatı Nitelendirme de kullanılır” (Toyman, 2006: 30).
(…) fantastik tanımlamalarının en çok bilineni ve kabul göreni Bulgar
edebiyatı kuramcısı Tzvetan Todorov’un yapısalcı bir yaklaşımla yaptığı
tanımlamadır. (Güneş,2010: 1254).
Todorov’a göre bir edebi üründe anlatılan öykünün sonuna gelindiğinde
gerçekliğin yasaları anlatılan olayları açıklayabiliyorsa okuyucu tekinsiz
türe ya da tam tersi olarak okuyucu olanların açıklaması için yeni bir doğa
yasası kabul etmek durumunda kalıyorsa olağanüstü türe girer. Fantastik
bu iki tür arasında beliren, onları ayıran o ince sınırda yer alan kararsızlıkta
ortaya çıkar ( Aslan Ayar, 2015: 29).
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Fantastik edebiyatta geniş yer tutan büyülü gerçeklik, Marquez’in hemen
hemen tüm romanlarında belirir. Gabriel Garcia Marquez, Yüzyıllık Yalnızlık
romanıyla büyülü gerçeklikte asıl başarısına ulaşır. Marquez,
“Büyülü gerçekçiliğin mitlerden, büyüden, doğanın yarattığı sıra
dışı olaylardan, Latin Amerika’nın biricik yaşam biçiminden ve
Avrupa gerçekçiliğini gereksiz görüp dışladığı deneyimlerden
oluştuğunu söyler” (Toyman, 2006: 28, 29).
Türk edebiyatında da fantastik unsurlar her zaman var olmuştur. Evliya
menkıbelerinde, Dede Korkut Hikâyeleri’nde halk masallarında fantastik
çok sayıda olaya ve kahramana rastlanır. Ancak tüm bu zenginlik roman
türü içerisinde sadece yan bir unsur olarak değerlendirilmiş, fantezi kendi
başına bir tür olamamıştır. Fantastik, korku ve bilim kurgu türlerinin
Türkiye’de gelişememesinin temel nedeninin geç modernleşme olduğu
görülmektedir. Fantastiğin gelişememesindeki bir başka nokta ise Batılı
“birey”in Türkiye’de geniş bir çevre oluşturamamasıdır. Bireyin
gelişememesi, toplumsallığın her zaman ağırlığını koruması, bireysel
arayışların ve zevklerin de önceden belirlenmiş sınırlar içinde kalmasına
neden olmuştur (Uğur, 2010: 136 - 137).
Masallardan postmodern romana, devirlere göre gördüğü ilgi değişse de
kullanılmaktan vazgeçilmeyen unsurlar olan fantastik öğeler, bilhassa son
asrın ikinci yarısında roman gibi kurgusal metinlerde oldukça önemli bir rol
oynar. Günümüz Türk edebiyatının öne çıkan isimlerinden İhsan Oktay
Anar’ın romanları da fantastik kurgusu ve fantastik öğeleri barındıran
yapısı ile dikkat çeken eserlerdendir. Yazarın üçüncü kitabı olan
Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri’nde de gerek doğu gerek batı kaynaklı birçok
fantastik öğe bulunmaktadır (Tercüman, 2007: 1579).
Popüler roman ve İşlevleri
Popüler romanlar başta gençler olmak üzere tüm toplumu kolaylıkla etkisi
altına alabilir. Otobüs yolculuklarında, parklarda insanların elinde görülen
kitaplar genellikle popüler yazarlar tarafından ortaya konulan popüler
eserlerdir. Bu eserlerin büyüsüne kapılmamak içten bile değildir. Aslında
bu romanlar için toplumun afyonu dememiz yanlış olmayacaktır.
Gültekin’in makalesinde anlattığı üzere yüksek kültürün oluşturduğu
metalara ulaşmak isteyen okuyucu,(…) popüler kültüründe oluşumunu
hızlandırmıştır (Gültekin, 2014: 410).
Popüler romanın ne olduğu sorusuna verilecek ilk cevaplardan biri
şüphesiz “kanondan dışlanan edebiyat” olacaktır (Uğur, 2013: 24). Eserin
çok satması onu popüler roman yapacak diye bir şart yoktur. Roman türleri
içerisinde bir de popüler roman türleri mevcuttur. Bizim temel savımız da
popüler romanlarında toplumsal bir gerçeklik olduğudur.
Popüler roman edebiyat içerisinde ayrı bir kategori olarak ele alınmalıdır.
Böyle bakıldığında çok satmak ya da kanondan dışlanmak popüler romanı
yeterli biçimde açıklama olanağı sağlayan veriler değildir. Genel
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özelliklerini göz ününde bulundurarak tanımlamak gerekirse, piyasadaki
diğer ürünlere benzer biçimde seri üretilen, belirli formüllere, basmakalıp
kahramanlara ve olaylara dayanan, yüzeysel bakıldığında dünyayı
sorgulamak yerine olduğu gibi kabullenip okuyucuyu da buna yönlendiren
eserlere popüler roman denir (Uğur, 2013: 25).
Umberto Eco Kara Korsanın Gözyaşları adlı yazısında popüler romanın
okuyucunun istediği gibi biten ve bu sayede onu rahatlatan yanına dikkat
çekerek "sorunsal roman" dediği türün okuyucuyu yeni açmazlara,
ikilemlere yönelttiğini belirtir. "Kısacası popüler roman barışa eğilimlidir,
sorunsal roman ise okuru kendi kendisiyle savaşım içine sokar". Popüler
roman daha önceden belirlenmiş, yazarın da okuyucunun da bildiği bir
çizgide hareket ederken, sorunsal ya da yansıtmacı diyebileceğimiz
edebiyat okuyucu beklentilerini göz önünde bulundurmaz. Bu noktada
popüler romanların büyük bir kısmının belirli formüllerle üretildiği gerçeği
ortaya çıkmaktadır (Uğur, 2012: 419).
Laclau’ya göre popülizm; siyasal bir strateji olarak ne kadar üretken,
kapsayıcı, heterojen ve dolayısıyla özgürleşimci bir hareket olduğunu
vurgulamaya girişmektedir (Durna, 2008: 112).
Popülizmde her şey halkın seçimiyle belirlenmez. Burada en önemli rolü
medya üstlenir. Daha doğrusu medya; halkı peşinden sürükleyecek bir güce
sahiptir. Tanımı gereği popülizm, asla halktan kopamaz. Ancak medya
sayesinde belirli bir aşamadan sonra halkın kontrolünden de çıkar.
Herhangi bir ürünün tanıtımıyla ilgili olarak hazırlanmış el ve duvar ilanları,
afişler ve büyük binalara asılan pankartlar, bir de büyük ve görünür
duvarlara çizilen resimler ve büyük puntolu yazılar, birer popülizm
oluşturma tekniğidir (Sağlık, 2009: 279).
Sosyal medyanın büyüsüne kapılmış toplum artık bu aşamadan sonra
popülizmin kölesi konumundadır. Sosyal meydanında etkisi ile tercih edilen
kitaplar değişmiş, beğeniye göre değil, ne kadar çok insanın paylaştığına
göre tercih sırası değişmiştir. Artık günümüzde okuyucudan çok yazara
rastlanmaktadır. Popülizm aslında eserler değil yazarlar olmuştur.
Orhan Akay’ın görüşüne göre; Türkçeye Fransızcadan geçen “popüler”
kelimesi, “bir bölgede yaşayan insanların topluluğu yahut genel olarak halk
manasına gelen Latince Populus kökünden diğer batı dillerine az çok imlâ,
telaffuz ve mana kaymalarına uğrayarak geçmiş”tir. Hakan Ergül’e göre;
“Popüler” ve “kültür” kavramlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan
“popüler kültür” kavramının giderek “birçok kişi tarafından sevilen ve
seçilen” anlamına geldiğini vurgu yapar. Veysel Batmaz’ın popüler kültür
hakkındaki düşüncelerini yorumlayan Ahmet Oktay ise, popüler kültürün
gündelik yaşamın kültürü olduğunu, dar anlamıyla, “emeğin gündelik olarak
yeniden üretilmesinin bir girdisi olarak eğlenceyi” içerdiğini, geniş
anlamıyla da, “belirli bir yaşam tarzının ideolojik olarak yeniden
üretilmesinin önkoşullarını” sağladığını ifade eder. Popüler kültüre
yüklenen olumsuzluğun temelinde, seçkin olana karşı durumundan
kaynaklandığını düşünen Erol Mutlu, kültürün “seçkinlerden” “sıradan
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insanlara” bir akış olarak algılanmasının popüler kültür karşısında alınan
tavrın belirleyicisi olduğunu savunur (Yılmaz, 2014: 141 - 142).
Peki, romanlar nasıl popülerleştirilir? Aslında bu sorunun 2 cevabı vardır:
Popülerleştirilen romanlar ve popüler ölçüte uygun olan romanlar. Yazılış
sebebi, yapısı ve içerdiği sanat değeri itibariyle popüler ölçütlere uygun
romanlardır. Popülerleştirilen romanlar ise yazılışı ve estetik yapısı itibari
ile hiç de popüler bir nitelik taşımayan birçok roman, pek çok yolla
"tanınır/bilinir" hale getirilebilir. Okuyucularında belirli bir seviye arayan
ve sanat-estetik yapısı itibariyle kusursuz bir edebiyat örneği olan bu
romanlar, pek çok metotla gündeme getirilip popülerleştirilebilir. Batı
klasikleri, Türk klasikleri gibi başında klasik sıfatı bulunan büyük edebiyat
eserlerini bu kategoriye sokabiliriz. Bir de devrinde anlaşılmayan,
kendisine rağbet gösterilmeyen birçok sanatçı ve eser, daha sonraki yıllarda
bir şekilde gündeme getirilebilir. Bunlar için popülerleştirilen sıfatını
kullanabiliriz. Bazı eserlerde aslında popüler bir yapıda olmadıkları halde,
özellikle
medya
sayesinde
gündeme
getirilmek
suretiyle
popülerleştirilmektedir (Sağlık, 2009: 282).
Türkiye’de Popüler Romanlar
Türk edebiyatı farklı dönemlere ayrılmıştır. Tanzimat edebiyatı 1860’lı
yıllarda başlamış günümüze kadar gelmiştir. Tanzimat edebiyatında sadece
romanlar gündemde olmamıştır. İlk özel gazete olan “Tercüman- Ahval”,
ilk resmi gazete “Takvim-i Vekayi”, ilk dergi “Mecmua-ı Fünun”, ilk roman
çevirisi Yusuf Kamil Paşa’dan “Fenelon” ‘dur. Bu dönemin ünlü romancıları
Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem, Nabızade
Nazım, Samipaşazade Sezai gibi yazarlardır. Servet-i Fünun döneminde ise;
Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Rahmi Gürpınar… Milli Edebiyat
döneminde roman olduğu kadar şiir de zirvededir. Bu döneme batıcılık ve
İslamcılık damgasını vurmuştur. 5 Hececiler grubu bir topluluk olmaktan
ziyade aynı tarzda şiir yazan insanlardır. Bu dönemdeki popüler
romancılarımız; Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat
Nuri Güntekin, Refik Halit Karay gibi… Cumhuriyet Edebiyatında ise; Milli
edebiyata tepki olarak yazan Yedi Meşaleciler sanat için sanat gayesi
güderek yenilik ve içtenliği hedeflemişlerdir. Bu dönemde toplumsal
gerçeklik önemlidir. Batıya hayranlık kendisini yaşanılan siyasal olayları
kaleme almaya itmiştir. Memleket edebiyatı diyeceğimiz bu dönemde
Kurtuluş Savaşını konu edinen romanlar Halide Edip; Vurun Kahpeye,
Ateşten Gömlek (…) Yakup Kadri’den Yaban, Kemal Tahir’den Yorgun
Savaşcı, Tarık Buğra’dan Küçük Ağa gibi…
Tek partili döneminden çok partili hayata geçişle birlikte, ülkede oluşan
kısmi özgürlük ortamında popüler romanların fikir/tema yapısında bir
değişim yaşandı. Bu ortamda yazılan ve yayımlanan popüler romanlarda
belirli ideolojilerin de yansımaları görünür oldu. Marksist fikir ekseninde
şekillenen köy romanları bu dönemde bir hayli popüler hale geldi. Fakir
Baykurt, Kemal Bilbaşar, Rıfat Ilgaz, Bekir Yıldız, Aziz Nesin, Orhan Kemal
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ve Yaşar Kemal gibi sanatçıların romanları bu anlamda popülerleşti ve geniş
bir okur kitlesine ulaştı (Sağlık,2010: 194).
Roman hayatımızdan bize bir kesit sunar. Buna rağmen edebiyat
günümüzde hak ettiği değeri maalesef görememektedir. Yaşadığımız
sorunlara bakarsak aslında daha az gelişmek ve daha az okuyup
öğrenememekten kaynaklı sorunlar olduğunu görebiliriz. Popüler
romanlarda daha çok okutulma amacını yerine getirmeye çalışan yararcı
kitaplardır.
Murdoch’a göre; Edebiyat, sözcükleri kullanan bir sanat biçimidir (Koç,
2015: 111).
Popüler romanlar anlık etki uyandırmak, çabuk unutulmak, ticari kaygıyla
yazılmak, basılmak ve dağıtılmak; gerçekçilikten uzak olmak ve sanatestetik değerden yoksun bulunmak gibi sebeplerle, hep ikinci sınıf edebiyat
ürünleri olarak görülmüşlerdir. Kimilerince de “edebiyat dışı” olarak
görülen romanlar, bütün bu olumsuz değerlendirmelere rağmen, geniş bir
halk kitlesi tarafından okunmuş ve sevilmişlerdir (Sağlık, 2004: 197).
Popüler romanların olumlu işlevleri; daha ciddi, daha seviyeli romanlara
geçmek için bir köprü vazifesi görür Hayatında daha önce hiç kitap
okumamış veya ilkokul yıllarında Cin Ali serisi ve ders kitapları haricinde
kitap kapağı açmamış insanlar için popüler roman kitap adına baştan
çıkarıcı bir sıfat üstlenmiştir. Bu romanlar insanların olumlu ya da olumsuz
sorunlarının çözümlerinde yardımcıdır. Halka insan sevgisi, barış, kardeşlik
gibi mesajları iletme işlevine sahiptir. İnsanın hayatını renklendirme ve
hayatı sevdirme işlevine sahiptir. İnsanları teselli edici, rahatlatıcı bir işleve
sahiptir. Kültüre katkıda bulunmak gibi bir işlevi de bulunmaktadır (Sağlık,
2004: 205 - 206).
Popüler roman olarak nitelenen bir yapının okuyucusundan fazla bir
ansiklopedi istemez. Böyle bir romanın okuyucusundan istediği birikim,
orta seviyede okur-yazar olan insanların bildiği, bilmesi gereken şeylerdir.
Roman dünyasının okuru gerçek dünyaya göndermesi çoğu zaman gerçek
dünya üzerindeki belli bir tarihsel olaya yönelik değildir. Bir popüler roman
okuyucusu orta seviyede bir kültürel birikimle, metnin dış dünyaya yaptığı
göndermeleri yakalayıp ilgili ilişkiler kurabilir (Yıldız, 2010: 60 – 61).
Sonuç:
Sosyolog kelimelere anlamlar yüklerken analitik düşünmek zorundadır. Bu
kavramları oluştururken de düşüncenin sonunda analizler yapabilmelidir.
Anlamlılık ve anlaşılır olması önem arz eder. Sadece edebiyat ifadesi değil
sosyoloji terminolojisine uygun anlamlar yükleyebilmelidir. Sosyolog sosyal
olguları gözlemleyerek kavramsal düzeye çıkaran kişidir. Edebiyat
terminolojisinden sosyoloji terminolojisine geçiş zordur. Bir kolaylık vardır
ki toplumun değer ve yaşam biçimleri bize kaynaklık eder. Dominant olan
edebiyat terminolojisinin karşısında resesif olan sosyoloji terminolojisini
eşit veya baskın duruma getirmektir. Bu çalışmada da bunlara dikkat
edilmeye özen gösterilmiştir.
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Edebiyat her zaman ve her toplumda yer alan kültürel bir süreçtir.
Hayatımızda varlığını sürdüren ve bizi başka dünyalara taşıyan bir araçtır.
Bir edebiyatçı gözü ile romana bakacak olursak roman bize olmasını
istediğimiz yaşantıları sunabilecek ve hayal dünyamıza zenginlik katacaktır.
Oysa sosyolog gözü ile bakıp, edebiyatı bir araç olarak kullanarak toplum
daha iyi analiz edilmiştir. Ayrıca romanlar birer ayna olarak görülmüş,
toplumu yansıttığı sonucuna varılmıştır.
Popüler romanlar birçok kişi tarafından sevilen ve tüketilen eserler olarak
karşımıza çıkar. Popüler romanların çok tüketilmesi bir toplumsal gerçeklik
olduğunun göstergesidir. Eğer yazılan eserlerin tüketeni var ise bunun illa
edebi olup olmadığı tartışılmaz. Bizim bu çalışmada popüler romanların
neden tüketildiği araştırılmıştır. Kendilerinin yansımasını buldukları
popüler romanlar toplum ekseninde incelenmiştir. Eserlerin tematik
yapıları bize o dönemin ne yansıttığına dair belirgin ipucudur. Popüler
romanlar bize bazı mesajlar verir. Son dönemde bu mesajlar popüler
romanlar tarafından iletilmektedir.
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18.YÜZYILDAN MUAMMA BİR İSİM: RAĞMÎ
Dilek IŞIKHAN*
ÖZET
18.yy, önceki yüzyılların aksine art arda yaşadığı toprak kayıpları ile
Osmanlı’da ihtişamlı dönemin yavaş yavaş çözülme sürecine girmeye
başladığı oldukça hareketli bir dönem olmuştur. Klasik Türk edebiyatında
ise bu siyasi karışıklığın aksine önceki asırlarda oluşan zevk anlayışları
daha da gelişmiş, son klasik dönemin yaşandığı bu yüzyıl şairlerin değişim
ve yenilik arzusuyla yazdıkları şiirlerin çeşitliliği ile edebi zenginliğe sahne
olmuştur. Her kaldırım taşı altında bir şairin bulunduğu ifade edilen bu
yüzyılda Rağmî, klasik Türk şiirinin geleneksel yapısı içerisinde bilhassa
düşürdüğü tarihler ile kendisine yer edinmeye çalışmış fakat tamamının
kendisine ait olduğundan şüphe duyduğumuz divanı ile muasırlarına
nazaran sesini duyurmaya muvaffak olamamıştır. Temelde “Rağmî Hayatı,
Edebi Kişiliği ve Divanı’nın Notlandırılmış Metni” adı ile yüksek lisans tezi
olarak hazırladığımız projeye dayanan bu çalışma, Rağmî ve divanını
tanıtmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: 18. yüzyıl klasik Türk şiiri, Rağmî.
AN UNKNOWN NAME FROM THE 18TH CENTURY: RAGHMI
ABSTRACT
It was a very dynamic period when the magnificent period of the Ottoman
Empire gradually began to dissolve with the losses that the Ottoman
Empire had faced in the 18th century, unlike the previous centuries.
Contrary to this political confusion, in the classical Turkish literature, the
understanding of pleasures formed in the previous centuries has developed
even more literary richness with the diversity of poems written by these
century poets for the change and novelty of the last classical period. In this
century, he tried to gain a notable place for himself within the classical
Turkish poetry; however, he could not be very successful in making his
voice loud in comparison to his contemporaries, though having a book of
poems, which can hardly be evaluated as belonging to the poet fully. This
study based on the Project we prepared as master graduate thesis with the
name of the text which is basically “Raghmi, life, literary person and the
name of Divan”.
Keywords: 18th classical Turkish poetry, Raghmi

GİRİŞ
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Doktora
Öğrencisi.
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18. yüzyıl, Osmanlı’da siyasal hayatın çözülme sinyalleri vermeye başladığı
bir dönem olmuş, bilhassa yüzyılın son çeyreğinde devlet; aldığı yenilgiler
ve dış politikada gösterdiği tavizkar tutum ile telafisi mümkün olmayacak
kayıplar yaşamıştır. Siyasi hayatta görülen bu gerilemenin aksine Türk
edebiyatında ise gelişme bu yüzyıla dek devam etmiş, hem şair kadrosu
hem de üslup bakımından karma bir yapının görüldüğü bu dönemde
yenileşme ve değişim arzusunun ortaya çıktığı görülmüştür.
Klasik Türk edebiyatı, köklü geçmişiyle varlığını sürdürdüğü her dönemde
gelişmeye devam ederek kültür tarihimizin önemli bir kısmını
oluşturmuştur. Kaideleri kendisine özgü bu kültür içerisinde sanatkârlar,
varlıklarını ortaya koyma çabasıyla özgün eserler meydana getirmiş; kimisi
yaşadığı dönem içerisinde pek çok şaire kılavuzluk ederken kimisi yaşadığı
yüzyılın da ötesine taşan sesleri ile kendilerinden sonra yetişen şairleri
etkilemiş ve ortaya koydukları eserler, ait oldukları edebi muhitle birlikte
klasik addedilmiştir.
Gelişim süreci boyunca nazari ve estetik esaslarını İslam kültüründen
alarak meydana gelen ve bilhassa Fars edebiyatının kuvvetli tesiri altında
kalarak 13. yy sonlarından 19. yy'nin ilk yarısına dek altı asır boyunca
varlığını sürdüren klasik Türk edebiyatı, bu süreçte zengin bir muhtevadan
beslenmiştir (Okuyucu 2010, 185). Gelenek içerisinde yetişen hemen her
şairin yararlandığı bu muhteva: dini-tasavvufi-tarihi ve efsanevi kaynaklar,
peygamber kıssaları, velî menkıbeleri ile efsanevî karakterlerin hikâyeleri,
efsane ve rivayetler, batıl ilimler ve inanışlar, Şehname kahramanları gibi
zengin bir yelpazenin etrafında teşekkül etmiştir.
Şiir dilinin ortak ve anlaşılır olması, az ve birbiriyle uyumlu kelime
kullanımı, kendi kurallarını tayin eden estetik yapı çerçevesinde eser verme
teamülü gibi unsurlar, klasik Türk şiiri geleneğinin genel kaidelerindendir.
Bu kültür içerisinde varlığını ortaya koymak ve henüz söylenmemişi
söylemek isteyen şairler, kendilerine has dil özellikleri ve yine bu ortamda
meydana gelen belli üsluplar ile seslerini duyurmuşlardır. Asrın kadim
zevkini temsil eden Klasik üslup, günlük hayat sahneleri şiire dâhil eden
Mahalli üslup, fikri ön plana çıkartarak insana doğruyu göstermeyi
amaçlayan Hikemi üslup ve insanların iç sıkıntılarını ince, zarif, derin ve
zengin bir hayal örüntüsüyle sunan Sebk-i Hindi bu üslupların başlıcaları
olmuş ve dönemi baştan sonra etkisi altına almıştır (Horata, 2007, 450).
Nitekim bu yüzyılın şiiri, değişim arzusunun beraberinde çeşitliliğin
zenginliğinden doğan kolektif bir görünüm sergilerken aynı çeşitlilik
klasikleşmiş yapı üzerinde farklı temayüllerle de kendini göstermiştir.
Yenileşme adına atılan adımlar divan edebiyatının klasik nazım yapısına da
sıçramış; üç beyitlik, mahlassız, rubai vezinli müşterek gazellerle teknik
bütünlüğü parçalanmış kasideler yazılmış, gazellerin konusu murabbalarda
anlatılmaya, hece ile şarkılar yazılmaya başlanmıştır. Aynı zamanda bu asır,
şair kadrosu bakımından eski edebiyatın en zengin dönemi olmuş, şiir ve
şair asrı olarak kabul gören bu yüzyılda nicelikçe artan eserlerin yanı sıra
nitelikçe değer kaybeden eserler de görülmeye başlanmıştır (Horata, 2007,
458-60). Nitekim yeni bir söz söyleme kabiliyetinin azalması ve tükenişin
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vermiş olduğu tedirginlikle şairler nazireye yönelmiş fakat yine de
geleneğin rol model alınan isimlerinin önüne geçilememiştir.
Rağmî’nin Hayatı
18.yüzyıl şairlerinden olan, mahlası “aksine yapma, inadına zıddına
davranma, züll ve hakaret” anlamındaki“rağm” kökünden türeyen
Rağmî’nin asıl adı Mehmed’dir. Mutasavvıf şairlerden olup Şeyh Mehmed
Efendi** olarak bilinir. Adının anıldığı sınırlı sayıdaki kaynakta doğum tarihi
ve yeri başta olmak üzere hayatı hakkında herhangi bir bilgi
bulunmamakta, yalnızca 1753-54’te hayatta olduğu belirtilmektedir.
Nitekim şairin ölümüne düşürdüğü tarihten anlaşıldığı üzere Emine adlı bir
kızı vardır ve bu bilgiyi doğrulamaktadır:
Baş u cānımdan geçip tāriħiniǾlān eyledim
Śabr ile luŧf eyleye Mevlā Eminem gitdiāh

(1167/1753-T. 5/3)

Yine şairin 1730’da tahta çıkan ve Osmanlı’ya son parlak dönemini
yaşatan I.Mahmut’a (ö.1754) dua etmeyi adeta mu’tad edindiğini ve onun
döneminde yaşamaktan oldukça memnun olduğunu ifade etmesi bu tarihi
teyit etmektedir:
RaġmiyāSulŧānMaĥmūd’aduǾādırpįşemiz
Luŧf-ı devrān-ı Süleymān’ıñSelįm’in görmedik (G. 121/6)
ǾAcebRaġmįzamān-ı devletinde cümle ħoş-ĥāliz
ĦaŧālardanĦudāmaĥfūż ede SulŧānMaĥmūd’ı (G. 195/5)
Eğitimi ve mesleği konusunda da kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmaz.
Bununla birlikte divanda yer alan Farsça bir gazel ile şiirlerinde yer yer
Arapça ifadelere yer vermiş olması, medrese mensubu olan şairler için
zengin bir ilham kaynağı olan Kur’an-ı Kerîm, hadisler ve tasavvufi
terimlerden yararlanması ve klasik şiirin geleneksel şahıs kadrosuna
sıklıkla yer vermesi, onun belli düzeyde de olsa eğitim almış olduğunu
göstermektedir.
5 numaralı gazelinin ilk beytinde kendisini Sünbülidergahında bir köle
addetmesi, bu dergahın postnişinleri olan Şeyh Nûreddin Efendi ile
Kerameddin Efendi’nin ölümüne tarih düşürmesi ve 92 ile 93 numaralı iki
gazelinde "Halvetîleriz" redifini kullanmasından anlaşıldığı üzere
Halvetiyye'ninSünbüliyye koluna mensuptur:
Ħānķāh-ı Sünbülį’de bir Ǿazįze bendeyim
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi,Tuhfe-i Naili ve Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde
şairin asıl adı Şeyh Mehmed Efendi olarak anılırken Müstakimzade Süleyman’ın
Mecelletü’n-Nisabadlı eserinde “Şeyh Mehmed’in mahlasıdır.” ifadesi bulunmaktadır.
Sözü edilen eserlerin yanı sıra incelenen dönem tezkirelerinde ise şairin adına
rastlanılamamıştır.
**
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Ķaŧre-i nāçįzim ol baĥr-i kemale ibtidā

(G. 1/5)

Ser-defter-i ŧarįķat olan Ħalvetįleriz
ǾAnķā -yıĶāf -ı himmet olan Ħalvetįleriz (G. 92)
Sünbüli dergâhlarının çoğunlukla Aksaray, Fatih, Eyüp ve çevresinde
konuşlanmış olması Rağmî'nin İstanbul'da yaşamış olması ihtimalini de
güçlendirmektedir. Keza Rağmî'nin, İstanbul'daki ilk Halveti tekkesi olan ve
bu sebepten tarikatın âsitanesi olarak kabul edilen Koca Mustafa Paşa
Tekkesi'nin on birinci postnişini Nureddin Efendi'nin halifelerinden biri
olması ve bir gazelinde Fatih'te bulunan MonlaGürani mahallesinde
gördüğü bir şuha gönül verdiğinden, bir başka gazelinde ise oyuncakçıları
ile meşhur Eyüp çarşısından bahsetmesine bakılırsa şairin en azından
hayatının bir dönemini İstanbul’da geçirdiğini söylemek mümkündür:
Debistān-ı muĥabbetde sebaķ-ħˇān oldu çün Raġmį
Meger bir şūħa dil vermiş yine MonlāGürānį’de
(G. 177/5)
Yeler ŧıfl-ı heves bāzįçe-i vaślıñ ĥayāliyle
GöñülçünSūķ-ı Eyyūb oldu dükkânı oyuncaķlı

(G. 192/2)

Ağırlıklı olarak kullandığı temalardan mütevazı bir karakter yapısına sahip
olduğunu düşündüğümüz Rağmî'nin hayatında muamma olan pek çok
husus gibi ölüm tarihi de bilinmemektedir.
Edebi Şahsiyeti
18. yüzyıl karma bir yapının tesiri altındayken edebi yönünü üslup
özellikleri üzerinden tespit edip detaylandırmaya çalışacağımız Rağmî de
bu genel yapıdan ayrı düşünülemez. Yalın bir dilden ziyade nispeten ağdalı
bir söylemi tercih etmesi, kimi zaman üçlü ve dörtlü Farsça tamlamalara yer
vermesi ve anlamı güçlendirmek adına söz sanatlarına çokça yönelmesi onu
Sebk-i Hindî‘ye yaklaştıran üslup özellikleri olarak dikkati çekmektedir. Az
sayıdaki manzumesinde dahi olsa sade ve açık bir dil kullanarak atasözü,
deyim ve halk deyişlerine yer vermesi, onun mahallileşmerüzgarından da
etkilendiği izlenimi vermektedir. Bunun yanı sıra Rağmî’nin gelenek
içerisinde muhafaza edilen hemen her konudan beslendiği gibi, ağırlığı
tasavvufî kaynaklara verdiği görülmüştür. Özellikle Kuran-ı Kerim, Hadis-i
Şerif, tarikat ve tasavvuf büyükleri, dini kavramlar, peygamber kıssaları ve
din büyükleri onun manzumelerinde önemli bir yer tutmaktadır:
Zāt-i pākiñ eylemiş Allāhü Rabbü’l-‘ālemîn
Tāc-ı “levlāk” ile sulŧān-ı gürūh-ı mürselîn

(N. 7/1)

Cenāb-ı ĥażret-i ŚıddįķǾÖmerǾOŝmān ü Ĥaydar’dır
Muĥibbiñ çāryārān-ı śadāķatyā Resūlallāh

(N.6/8)
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Bir naatında geçen aşağıdaki beyitler ise; övünç elbisesi ile mağrurane bir
şekilde dolaşmamayı, bir başkasının karşısında boyun eğmemeyi, edâni ve
esâfil olarak nitelendirdiği alçakların meclisinde bulunmamayı, Allah’tan
uzaklaşılmasına sebep olacak kibirli tutumdan ve liderlik sevdasından
korunmayı öğütleyerek “hikmet-āmiz” bir tavır sergilemektedir:
Sükūñ [u] śabr ile ārāyiş-i ĥubb-ı sivādan geç
Ħırām etme libās-ı faħr ile çün şöhret āfetdir

(N. 11/12)

Raķįbemunśab olma rā gibi kec-ŧabǾ olup cānā
Elif gibi śafāǾālem içinde istiķāmetdir

(N. 11/14)

Śaķınbezm-i edānįvüesāfildemuķįm olma
Değildir cāy-ı rāĥat belki ĥüsrān [u] ħasāretdir

(N. 11/21)

Temelinde tasavvuf felsefesini barındıran düşüncelerinin ve hikmetli
söylemlerinin dışında Rağmî’nin dilindeSebk-i Hindî’nin de esaslarından
olan hayallerle süslenmiş orijinal söyleyişler bulunmaktadır. Nitekim onun
için hayalden ve fikirden mahrum bırakılmış manasız söz, perdesiz sazla
çalınmış çirkin bir nağmeye benzer. Keza şiirlerini mana denizinden
çıkardığı için onların birer inci tanesini andırdığını söylemesi ona çok
görülmemelidir:
Hele bį-fikr [ü] taśavvursüħan-ı bį-maǾnâ
Sāz-ı bį-perde gibi kem-naġam olmaz da n’olur

(G.41/6)

Dürr-i nažmım olmasın mı zįb-i gūş-ı iǾtibār
Gevher-i feyż-i hünerdir baĥr-i maǾnādan çıķar

(G. 69/4)

Bununla birlikte ifadeleriyle bize Nef’i’nin “sözüm” redifli gazelini
andıran aynı redifli 137. gazelinde kendi sözünün önemine ve değerine
gönderme yaparken Rum bahçesinin ateş sözlü bülbülü olduğunu ve Tâlîb-i
Âmülî‘nin dahi onu kıskanmakta olduğunu söylemekten geri
durmayacaktır:
Nāy-ı ħāmemśūr-ı maǾnįdirđarįr-i āhdan
Neş’e-baħşā-yıĥayāt-ı cāvidānįdir sözüm
Nefħası eyler dimāġ-āşufte-i kāmǾālemi
Sünbül-i n’üşküfte-i bāġ-ı maǾānįdir sözüm
Raġmįn’olareşk etse bañaŦālib-i Āmül
Ben bülbül-i āteş-süħan-ı gülşen-i Rūmım

(G. 140/8)

Klasik Türk şiirinde sevgilinin mahkumu ve mecburu olan aşık; çektiği
ıstıraplara rağmen bunları isyan etmeden kabullenen ve bir lutuf gibi
karşılayan, yüksek bir ruh ve tevekkül terbiyesine ermiş bir şahıs imajını
aksettirir. Cevr ü cefâyı adet edinmiş sevgili, onun karşısında daima
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ulaşılmaz bir konumdadır. Buna rağmen âşık, ömrünü hasretle tüketir de
bir dem vuslat ümidini kaybetmez. Bu durum kimi zaman tam tersi şekilde
kurgulanır. Bu da bize Sebk-i Hindi içerisinde zaman zaman karşılaşılan
“Vasuht aşk” tarzını anımsatmaktadır. Maşuktan bıkkınlık, ondan tiksinme
ve yüz çevirme manalarına gelen Vasuht aşkın emareleri Rağmî’de de
görülmektedir. Aşık; kederle ve hüzünle yalnız başına geçirdiği günlere
öylesine âşinadır ki, artık sevgiliye kavuştuğu anın hayalini dahi kurmak,
hayalinde bile olsa onunla yalnız kalmak, derdini sevgiliye açmak ve bu
vadide ümid gülünün açılmasını beklemek istemez:
ǾĀşıķ ħayāl-i vuślatıñı hem-dem istemez
ǾUzlet-güzįn-i ġamdır o çün maĥrem istemez
(G.85/1)
Derd-i dili ol āfete taķrįre ne ĥācet
Her mes’ele-i müşkil itaśvįre ne ĥācet

(G.21/1)

Bu ħāristān-ı Ǿālemde açılmaz çün gül-i ümmįd
Hemān mühr-i sükūt ursun dehāna bülbül-i ümmįd

(G.37/1)

Şairlerin duygu ve düşüncelerini açık ve rahat bir şekilde dile getirmesine,
az sözle çok şey anlatmasına ve sanatsal söyleyişe yardımcı olmasına
yaptığı olumlu katkıdan dolayı edebiyatımızın her döneminde ve her
alanında bir milletin kültür yapısını belgeleyen atasözleri, deyimler ve halk
söyleyişleri bolca kullanılmış, bu kullanımın yoğunluğu edebî türe, zamana
ve edebî anlayışa göre farklılık göstermiştir (Kaplan 2009, 600). Rağmî’nin
şiirlerinde de tespit edebildiğimiz üzere bu türlere yer verilmiş fakat
atasözlerine göre deyimler ve halk söyleyişleri daha sık kullanılmıştır.
Bunun yanı sıra Rağmî’de kullandığı atasözü ve deyimlerle birlikte sade ve
açık bir dille oluşturduğu halk söyleyişi ve özellikleri taşıyan beyitlere de
rastlanılır:
Raġmį gibi hiç kimseye Ǿarž eyleme ĥāliñ
Her kārını teslįm-i Ħudāvend-i ġafūr et

(G.22/5)

O mihr-i hüsne rübūde olaldan ey Raġmį
Felekde źerre ķadar iǾtibārımız yoķdur

(G. 46/5)

Yoķ yerlere śarf etme dilādürr-i kelāmı
Yāķūt ile hem-rütbe ki nā-ħˇānde süħandır

(G. 64/4)

Eğer mümkin ise taǾdād-ı cevriñǾāşıķ-ı zāra
Dökülsün dirhem-i eşk-i terim bir bir ĥesābın al

(G. 125/8)

Zengin bir söz sanatı varlığına sahip olan klasik Türk şiirinde, Sebk-i
Hindi’ye bağlı şairler; az sözle çok şey anlatmak ve anlamı ince ve zarif
kılarak zenginleştirmek amaçlı tezat, teşbih ve mübalağa kullanmayı tercih
etmişlerdir. Buna bağlı olarak gelişen veanlamın genişlemesiyle çeşitlilik
kazanan hayal unsurları da söz sanatlarıyla birlikte şiire dâhil olmuştur.
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Rağmî bu sanatların içerisinde tezat, teşbih
yanındatenasüp ve telmih sanatlarını kullanmıştır:
Çāre olmaz [kim] Mesįĥā etse tedbįr-i devā
Ħaste-i derd-i ġam-ı hicrāna olmaz çün Ǿilāc

ve

mübalağanın
(G. 28/4)

Def gibi sįnem döğüp ney gibi efġān eylerim
Eyledikçe Raġmiyā ol āfet-i devran semāǾ

(G. 108/5)

Nihāl-i ķaddini Ǿaşıķlarıñ ey münteha-ķāmet
Zemįn-i naħl-i Ŧūbā’dan muǾallā yerde yazmışlar

(G. 49/2)

Metn-i cünūn-ı Ǿaşķı gördüm varak varaķ ben
Ferhād [ü] Ķays [ü] Vāmıķ şākird-i śanǾatımdır

(G. 52/2)

Kesdiler sikkįn-i ĥayretle görenler ellerin
Ĥüsn-iYūsuf’dan bize oldu peyām-āver turunc

(G. 29/6)

Klasik Türk şiirinde şairlerin üslubunu tayin etmede önemli bir rol oynayan
dilin kullanımı; söz sanatları ve mazmunların yanı sıra büyük ölçüde ses ve
söz tekrarları, kafiye, redif, vezin gibi ritmik akışkanlığı sağlayan ahenk
unsurlarıyla belirlenmektedir. Ahenk, gelenek içerisinde ortaya konulan
metinlerde bazen sözlük anlamıyla ama daha çok musikî terimi olarak
kullanılmaktadır (Macit 2005, 4). Nitekim Rağmî’den örnek olarak aldığımız
beyitlerde de bülbülün nağmesi ile musiki icrasında ortaya çıkan nağmeye
gönderme yapılmıştır:
Gülşen-i rāz-ı ĥaķāyıķdan olup naġme-serā
ǾAndelįbāna hem-āheng-i maķālāt olalım

(G. 139/5)

Raġmį yine gül mevsim[i] yārān açılır hep
Feryādınıāheng-i ĥiśār eyledi bülbül

(G. 128/5)

Ahenk unsurlarını oluşturan ilk öğe ses tekrarlarıdır. Ses tekrarları
genellikle; ünsüz harflerin tekrarıyla oluşturulan “aliterasyon” ile ünlü
harflerin tekrarıyla oluşturulan “asonans” olmak üzere iki şekilde
kullanılır:
Dāde-i derde devadır dürd-i derdiñdāverā
Rūze-dār-ı derde dūr-ā-dūrdur dādevvelā
(M. 4)
İlahįcūlarıñ cūş-ı ĥurūşānı kiminçündür
Eger baĥriçün ise bahre ġalŧānı kiminçündür

(G.38/1)

Ahengi sağlayan unsurların ikincisi söz tekrarlarıdır. Söz tekrarları
genellikle; her beyitin son sözcüğünün kendisinden sonraki beyitin ilk
sözcüğünü tekrarlayarak oluşturulan “iâde” ile sözün etkisini güçlendirmek
amacıyla anlamın üzerinde yoğunlaştığı sözcük ya da söz öbeklerini
yinelemekle oluşturulan “tekrir” olmak üzere iki şekilde kullanılır.
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Rağmî’nin 10. gazelinde, beyitlerin başında ve sonunda tekrar eden
kelimelerle iâde örneği verilmiştir:
Serde derd-i kākülüñ her dem Ǿaŧādır dilberā
Dilberā dil-dāde-i mihriñ durur dil ĥāliyā
Ĥāliyā mesĥūr-ı siĥr-i kākülüñdür cān ü dil
Dil değil cānım fedadır yoluña hem serverā
…

(G.10)

Ahenk unsurlarını teşkil eden bir diğer öğe; Arap edebiyatında doğan, dil
yapısına ve geleneğe göre değişikliklere uğrayarak başta Fars ve Türk
edebiyatı olmak üzere İslam medeniyetine giren ve diğer milletlerin
edebiyatlarında da kullanılan aruz ölçüsüdür (İsen 2009, 187). Aruz;
hecelerin uzun veya kısa, açık veya kapalı oluşuna dayanır ve Klasik Türk
şairlerinin olmazsa olmazıdır. Türk şiirinde on bahir mevcuttur (İpekten
2011, 167-280). Rağmî, mütekârib ve kâmil bahri hariç bu on bahirden
sekizini kullanmıştır:
168. sırada yer alan gazelin bir rubai vezni ile kaleme alınmış olması ise
yüzyılın yenilik arayışlarına Rağmî’nin de katıldığını göstermesi
bakımından önemli bir teknik detaydır:
Mef’ûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlün/fa’:1
Şairin yenilik arayışları yukarıda değinilen rubai vezinli gazelle sınırlı
değildir. Yüzyılın diğer şairlerinde de görülen Türkçe bir sözcüğün tamlama
öğesi olarak kullanılması (dil-beste-i bir: G. 132/1), mahlassız gazel örneği
(G. 173) ve bir müzeyyel gazel (G. 187) de Rağmî’nin yenileşme çabasının
tanıklarıdır.
Rağmî Divanı’na Dair
Rağmî Divanı, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi numara T.1306 ‘da
kayıtlıdır. Yetmiş üç varaktan müteşekkil eserin beş varağı (45, 47, 49, 52,
55) tamamen, on bir varağı (1b, 3a, 6a, 8a, 11a, 36a, 39a, 41b, 56b, 57b,
71a) kısmen boş olup beş varağında (48, 50, 51, 53, 54) ise çeşitli
hesaplamalar ve karalamalar mevcuttur. Bunun dışında 46b ‘de metne
sonradan dâhil edilen küçük bir not, 44a’da yalnızca Arapça bir ifade olduğu
tespit edilmiştir. 72. ve 73. varaklarda ise metinden bağımsız dükkan
kayıtları bulunmaktadır. Uzunca bir zaman diliminde farklı ellere geçtiği
anlaşılan defter, Rağmî’ye ait olan ve düzensiz biçimde istinsah edilen
şiirlerin yanı sıra Celîlî (43a) mahlaslı şaire ait bir manzume de
içermektedir. Şairin hayatta olduğunu bildiğimiz son tarih olan 1754’ten
130 yıl sonra vefat etmiş bulunan Neyzen Yusuf Paşa’nın (ö. 1884) vefatına
yazılan tarih manzumesinin (68a) de Rağmî’ye ait olması mümkün değildir.
Kaynaklarda belirtildiği üzere şairin Divan’ı (Tuman 2001, 1064; Erverdi
1980, 268) dışında Nu’ûtü’l-Celîle adlı manzum bir eseri daha
bulunmaktadır. Adının anıldığı mezkûr kaynaklar içerisinde Divan’ına
nazaran varlığından yalnızca Müstakimzâde Süleyman’ın Mecelletü’nNisâb’ında bahsedilen Nu’ûtü’l-Celîle adlı manzum eserine, yapılan
araştırmalara rağmen henüz ulaşılamamıştır.
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SONUÇ
Düşürdüğü tarihlerden 1167/1753-54'te hayatta olduğu bilinen Rağmî;
belli bir düzeyde eğitim almış, hayatının en azından bir dönemini
İstanbul’da geçirmiş, Halvetiyye'ninSünbüliyye koluna mensup mutasavvıf
bir şairdir. Ölüm tarihi bilinmemektedir. Divan’ı dışında Nu’ûtü’l-Celîle adlı
manzum bir eseri olduğu söylenmektedir.
Rağmî, mutasavvıf bir şairdir ve şiirlerinde klasik Türk edebiyatının
kaynakları arasında addedilen tasavvufi unsurlar, peygamber kıssaları ve
tarikat büyüklerine sıklıkla yer vermiş, gelenek içerisinde muhafaza edilen
hemen her konudan beslenmiştir.
Yalın bir dilden ziyade nispeten ağdalı bir söylemi tercih etmesi, kimi
zaman üçlü ve dörtlü Farsça tamlamalara yer vermesi ve anlamı
güçlendirmek adına söz sanatlarına çokça yönelmesi onu Sebk-i Hindî‘ye
yaklaştıran üslup özellikleri olarak dikkati çekmektedir. Fakat az sayıdaki
manzumesinde sade ve açık bir dil kullanarak atasözü, deyim ve halk
deyişlerine yer vermesi, onun mahallileşmerüzgarından da etkilendiği
izlenimi vermektedir. Üsluba bağlı olarak kullandığı Hikmet-āmiz ifadeler,
anlam kapalılığı, orijinal ve sanatlı söylem onun şiirlerinin başlıca
özelliklerindendir.
Yüzyılın geneline hâkim olan yenileşme ve değişim arzusu Rağmî’yi de
etkilemiştir. Sınırlı sayıda da olsa Türkçe sözcüğün tamlama öğesi olarak
kullanımı, gazellerden birinin rubai vezniyle, birinin mahlassız bir diğerinin
ise müzeyyel şekilde meydana getirilmesi, şairin yenilik arayışları olarak
dikkat çekmektedir.
Şairin Divanına hakim olan nazım türü gazeldir. Bununla birlikte zâl ve dâd
hariç her harften en az bir gazeli bulunan Rağmî, Divan’ında tevhid, na’t,
murabba, kıt’a, tarih, matla ve müfrede yer vermiş, manzumelerinde sıklıkla
aruzun remel ve hecez bahrini kullanmayı tercih ettiği görülmüştür. Ahenk
unsurlarından olan ses ve söz tekrarları ise şairin şiirlerinin bir başka
özelliği olup söz sanatlarından üslup içerisinde zikredilen tezat, teşbih,
mübalağa, tenasüp ve telmihsanatını yaygın bir şekilde kullandığı tespit
edilmiştir.
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TÜRK DÜNYASI MASALLARINDAKİ “ÇOCUKSUZLUK” ÜZERİNE
Esra Çam*
ÖZET
“Çocuksuzluk” motifi destandan masala, masaldan hikâyeye tüm anlatı
türlerine konu olmuştur. Masallarda, yıllarca çocuğu olmayan aileler, tahtını
bırakabilmek veya soyunu devam ettirebilmek için çocuk sahibi olmak
isterler. Çocukları olması için kimi kahramanlar dua edip yatırları ziyaret
ederken, kimi kahramanlar ise dervişin vermiş olduğu elmayı yerler.
Olağanüstü bir şekilde çocuk sahibi olunabildiği gibi kimi zaman ise halk
arasında uygulanan geleneksel yöntemler sayesinde çocuk sahibi olunur. Bu
bildirimizde, Türk Dünyası coğrafyasından derlenen masallardan yola
çıkarak, masallarda yer alan “çocuksuzluk” motifi üzerine tespit ve
değerlendirme içermektedir. Masallarda kahramanın ailesinin çocuksuz
olması, çocuğun olması için yapılan dualar, ritüeller, eksik yapılan dualar
sonucunda yaşananlar, yardımcı kişiler, kahramanın doğuşunun masala
etkileri bildirinin ana hatlarını oluşturmaktadır
Anahtar Kelimeler: Masal, çocuksuzluk
A SEARCHING ABOUT CHILDLESSNESS INTURKISH WORLD FOLKTALES
ABSTRACT
The "childless" motif has been the subject of all narrative genres from epics
to story and tale. In folktales, the families of the heroes who do not have
children for many years want to have children to leave the throne to or to
continue the descen Who prays for the children to be possessed, who makes
the dervish. Whether you are a sultan or a family, you are "extraordinarily"
pregnant. Thus, heroes will be different from other individuals before
coming to the world. This notification includes identification and evaluation
on the "childlessness" motif at the folktales. At the folktales, the hero's
family is childless, the prayers made for the child, the rituals, the
incompleteness as the result of the prayers, the helpers constitute the main
lines of the hero's birth of miracles. Keywords: Folktales, Childlessness,
Hero, Miracle
KeyWords: Tale, childless
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1.GİRİŞ
1.1.Türk Toplumunun Çocuk Algısı ve Halk Yaratmalarına Yansıması
Halk yaratmaları yaratıldığı toplumun parmak izlerini taşıdığı için ayrı bir
önem verilmiş incelemelerde bulunulmuş ve değerlendirilmiştir.
Yaratmalardan biri olan masal ile ilgili olarak da bugüne kadar pek çok
çalışma yapılmış masal türü tanımlanmaya çalışılmıştır. Osmanlıca Türkçe
Sözlük’te mesel “ Terbiye ve ahlaka faydalı yararlı olan hikâye”(Devellioğlu,
2010:726) olarak tanımlanırken Saim Sakaoğlu ise “Kahramanlarından
bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde
cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde, dinleyicileri inandırabilen, bir
sözlü anlatım türü”(Sakaoğlu, 2002:2)olarak tanımlamıştır. Selami
Fedakâr’ın, aktarım, şekil-yapı, içerik-konu ve işlev unsurlarını dikkate
alarak kapsamlı yapmış olduğu tanım ise “Halkın ve anlatıcıların hayal
gücüne bağlı olarak kurmaca temelinde ilk örnekleri sözlü, sonradan hem
sözlü hem de yazılı olarak yaratılan; çeşitli seviyelerde anlatma yeteneğine
sahip anlatıcılar tarafından aktarılan; anlattıklarına inandırmak iddiası
olmamakla birlikte, toplumun farklı kesimlerinden oluşan dinleyicilerde
gerçek etkisi yaratabilen; kahramanları insan, hayvan veya olağanüstü
varlıklar olan, bazı örneklerinde ise yaşanması muhtemel gerçekçi olayları
konu edinen, anlatılan olaylar bakımından gerçeküstü, fakat ifade ettiği
anlamı bakımından hayatın gerçekliğiyle yakından ilgili; başında, ortasında
ve sonunda kalıp ifadelere yer verilen, dinleyenleri eğlendirmek, eğitmek,
öğüt vermek ve kıssadan hisse çıkarmak işlevleri olan anlatı türüdür”
(Fedakâr, 2011:74). Sayısını artırabileceğimiz masal tanımları, yapısal,
bağlamsal açıdan tahliller, sınıflandırmalar, değerlendirmeler masal
türünün belirlenmesine ve daha iyi anlaşılmasının sağlanmasında etkili
olmuştur.
Halk yaratmalarından biri olan masallar konuları bakımından her ne kadar
evrensel olsalar dahi anlatıldığı milletten, anlatıldığı coğrafyadan izler
taşıdığı görülmektedir. Nerede anlatılıyorsa o coğrafyanın, o ülkenin, o
milletin adıyla anılmakta; kahramanlar, mekânlar yerelleştirilerek masallar
benimsenmektedir. Öyle ki masallar yalnız olağanüstülüklerin anlatıldığı
“boşa söylenmiş söz” değil çok katmanlı yapısı sayesinde bünyesinde ait
toplumun hem günümüzün hem de arkaik dönemlerin inançlarının,
değerlerinin bir arada bulundurduğu bir toplumun ortak anlatısıdır. Halit
Karatay’ında ifade ettiği gibi “Masallar, insanın hayat ve tabiat karşısındaki
tavrını, duygu, sezgi ve düşüncelerini konu alırlar. İnsanın tabiatla
mücadeleye başladığı dönemin olağanüstü unsurları masallara vücut
vermiştir. Dolayısıyla masallarda eski kültürlere, dinlere ve törelere ait
motiflere sıkça rastlanır” (Karatay, 2007: 469)
Bildirimizin Türk
Dünyasında anlatılan masallarından da seçmemizin sebebi ortak
değerlerimizin, geleneklerimizin, örf adetlerimizin masallarda izini
sürmektir. “Türk Dünyası, alanı 11.2 milyon km2yi aşan ve nüfusu 1990'da
140 milyona ulaşan, bir büyük siyası coğrafya birliğinin adıdır. Bu kültürel
ve etnik birliğin sınırları. Adriyatik denizi kıyılarından başlar ve Çin'in
başkenti Pekin yakınlarındaki, ünlü tarihi Çin seddine kadar devam
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eder.”(Doğanay,1995: 132) Bu kadar geniş bir coğrafyada var olan Türk
Dünyasının üretmiş olduğu; destan, hikâye, masal gibi anlatı türlerinde
ortak değerleri, gelenekleri, ritüelleri görmemiz mümkündür. Türk
Dünyası’nda anlatılan masallar aracılığıyla da hem bu değerleri, gelenekleri
hem de Türk’ün; mesajını, hayallerini, değerlerini, dünya görüşünü açık ya
da örtük bir şekilde görürüz.
Bu değerlerden biri de hiç şüphesiz ailedir. Aile; evlilik ve kan bağına
dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu
toplum içindeki en küçük birlik (www.tdk.gov.tr, 2018) olarak
tanımlanmaktadır. Türk toplumunun temelini oluşturan aile kurumu Türk
toplumu için en kutsal kurumlardan biri olarak görülmekte ve Türk
düşüncesinde aileye her daim değer verilerek bu temel kurum korunmuş,
kutsal görülüp saygı duyulmuştur. Soyun devamı için ise çocuk sahibi olmak
önemli kabul edilmiştir. Doğum, düğün ve ölüm olarak insan hayatının “Bu
üç önemli geçişten ilki olan doğum hemen her zaman mutlu bir olay olarak
kabul edilmiştir. Dünyaya gelen her çocuk sadece anne ve babasını değil
aynı zamanda akrabaları, komşuları, soyu ve sopu da sevindirmiştir. Çünkü
her doğum ailenin, akrabaların, soyun ve sopun sayısını artırmaktadır, sayı
artışıyla gücün, dayanışmanın artması demektir. Özellikle küçük
toplumlarda ve etnik gruplardaki aileler, nüfuslarının çokluğu oranında
kendilerini güçlü ve dayanıklı hissetmektedirler. Yaygın olan “çocuk ailede
ocağı tüttürür” sözü de toplumun bu konudaki değer yargısını açığa
vurmaktadır.” (Örnek, 2014:184) Ayrıca çocuk sahibi olmak toplum
arasında da saygınlık kazanmak açısından da önem arz etmektedir.
Kadir İbrahimoğlu Kadirzade, Halk arasında çocuğu sahibi olmayanların
“sonsuz”, böyle ailelerin de “sonsuz aileler” şeklinde adlandırıldığını, bu tip
aileler eksik aile kabul edildiğini ifade eder. Gelecek ailenin çok çocuklu
olması ile ilgili âdetlere, daha kız beğenmeden itibaren başladığını ve
nesillerinde kusurlu çocukları olan veya sonsuzluk üstünlük teşkil eden
ailelerden kız seçilmediğini değinir. Elçilikte, yüzük takmada çok çocuklu
kadınlara önem taşıdığını bunun ise her şeyden önce, ailenin sağlamlığın
çocuklarla ilgili olmasından kaynaklandığını, bu bakımdan halk arasında
“Dağılsın o ki, oradan çocuk sesi gelmeye, misafir ayağı kesile. Sonsuz
kadının gelinin parmağına takması, düğün yemeği yapması, kumaş biçimi
zamanı gelini giydirilmesi, gelecekte bu gelin de sonsuz olabilir endişesiyle,
kötüye işaret sayılırdı.” Gelecek ailenin çok çocuklu olması için, gelin, baba
evinden çıkarken belinin sağlam olması, kısa zamanda hamile kalması ile
ilgili olduğunu ifade etmektedir (Kadirzade,2005: 11-12). Türkler arasında
daha evliliğe atılan ilk günden itibaren genç çiftlerden çocuk beklentisi ile
ilgili olarak daha pek çok örnek verilebilir. Hatice Yalçın konuyla ilgili
olarak; gelinin erkeğin evine gelinliklerle gittiği gün kucağına çocuk
verilmesi, gelinin damdın evine gittiği ilk gün yumurta yedirilmesine
değinir. Geline yumurta yemesinin örtük mesajı ise tavuk gibi doğurmasının
erkek tarafından beklentisi yer almaktadır (Yalçın, 2013:21). Bergama da
yapmış olduğumuz derlemelerimiz sırasında Ayşe Saygın’dan elde ettiğimiz
bilgiler ışığında; “Gelin çeyizinde yer alan yorganın üzerine istediği
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cinsiyette bebeği yuvarlaması (özellikle erkek çocuğu), gelinin kucağına
düğünde ve düğünden sonra yapılan gelin mevlidinde bebek oturtulması”
gibi geleneklerin hepsinin bebek beklentisini yansıttığını ifade edebiliriz.
Kazak Türkleri arasında da çocuk sahibi olmanın önemli görüldüğünü ve
toy düzenlendiği bilmekteyiz. Muhammedjan Rustemov’un vermiş olduğu
bilgilere göre kayınvalide gelinin hamile kaldığını öğrenir öğrenmez
“kursak saçma” adlı toy yapmaktadır (Rüstemov,1991:49). Türkiye’de ise
bebek doğduktan sonra özellikle ilk kırk gün içerisinde “bebek mevlidi”
adında mevlit yapıldığını ve o gün eşin dostun çağrılarak Kuran’ı Kerim
okunduğunu, ilahiler söylendiğini, yemekler verildiğini ve bebeğin
doğumunun kutlandığını görmekteyiz.
Toplum içinde söz sahibi olabilmek, saygınlık kazanabilmek, onaylanmak
için evlat sahibi olmak önemli olduğu gibi kadın ve erkeğin çocuk sahibi
olmakta farklı bakış açısı olduğunu gösteren çalışmalar da olmuştur.
Kağıtçıbaşı’nın yapmış olduğu “…Çocuğun Değeri Araştırması bulgularına
göre, erkeklerin çocuk isteme nedenlerinin başında aile adının devam
etmesi gelmektedir. Kadınların çocuk isteme nedenleri ise, yaşlılıkta
kendisine destek olması beklentisi olup, bu da kadının temel ekonomik
güvensizliğini göstermektedir” (Eröz, 2010:175). Sebep sosyo- kültürel,
ekonomik her ne olursa olsun, Türk toplumunda çocuk aile de her daim
istenmiş ve bu istek halk yaratmalarına da yansımıştır.
Örneğin:
Kırgızlarda “Balalu üy gülüstön, balasız üy körüstön (çocuklu ev gülistan,
çocuksuz ev kabristan); Balalu üy bazar balasız üy mazar (çocuklu ev pazar,
çocuksuz ev mezar); Balalu üy padışalu üy (çocuklu ev, padişahlı ev) gibi
deyiş ve atasözleriyle çocuğun ailede sahip olduğu konum açık olarak dile
getirilmektedir.” (Ünal,2015:11)
“Çocuğa sahip olmanın önemi Uygur Türkleri arasında Balılıköybazar,
balısızöymazar (Çocuklu ev pazar, çocuksuz ev mezar) şeklindeki atasözü
ile ifade edilmektedir.”( Öger, 2012:1679-1680)Hatta “Çocuksuzluğu Tanrı
kargışı ya da kutsuzluğu olarak…” görülmüştür (Ergun, 2012: 338).
Dede Korkut Kitabı’nda yer alan Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu’nun
anlatıldığı hikâyede de:
“Kimin ki oğlu, kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçeyi altına düşeyin,
kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın, gitsin,
demişti. Oğlu olan ak otağa, kızı olan kızıl otağa kondurun; oğlu, kızı
olmayanı Allah Taala hor görmüştür, biz de hor görürüz, belli bilsin,
demişti”( Gökyay, 2006: 32). İfadesi toplumun çocuksuz ailelere bakış
açısını göstermektedir.
Türkülerde de çocuksuzluğun dile geldiğini ve toplum baskısından
çekinildiğini görmekteyiz. Örneğin: Kırşehir yöresine ait Taş Bebek adlı
türküde çocuksuz bir annenin ağzından yakılmış “Babası oturmuş bir evlat
ister/ Kadir Mevlam bize bir evlat göster/ Evlatsız gidersek kınaman
dostlar”(www.turku.sitesi.web.tr.2018) şeklinde türkü toplumun bakış
açısının birer yansıması sonucu doğmuştur.
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Bir diğer halk yaratmalarından olan destanlarda da çocuksuzluk motifinin
yer
aldığını
görmekteyiz.
Örneğin:
Kırgızlara
ait
Manas
Destanı’nda(Yıldız,1995:537), Kurmanbek Destan’ında ( Köse,2005:207).
Özbeklere ait Alpamış Destan’ı (Yoldaş oğlu, 2000:25), Rüstem Han Destan’ı
(Fedakâr, 2016:26-27), Şor Türklerine ait Ak Kan (Ergun, 2006:106-107)
gibi sayısını artırabileceğimiz pek çok destanda ortak motif olarak yer
almaktadır. Naciye Yıldız konuyla ilgili olarak “Çocuksuzluk, daha
doğmadan, destan kahramanının önemini vurgulamak üzere gelenek
tarafından kurgulanır”(Yıldız, 2009: 82) olduğunu ifade etmektedir.
Türk Dünyası masallarını incelediğimizde de masallarda kahramana
dikkatleri
çekmek
için
çocuksuzluk
motifinin
yer
aldığını
söyleyebileceğimiz gibi masalların gerçek hayattan izler taşımasından
dolayı da bu motifin yer aldığını ifade edebiliriz. Çünkü masallarda çocuk
sahibi olabilmek için uygulanan yöntem ve tekniklerin gerçek hayatta
uygulananlar yöntem ve tekniklerle benzerlik gösterdiğini hatta birebir
aynı olduğunu, masallarda gerçek ve kurgunun iç içe geçmesinin birer
harmonisi olarak çocuksuzluğun yer aldığını söyleyebiliriz.
Türk Dünyası masallarını incelediğimizde kahramanların dünyaya
gelişlerini ana hatlarıyla üç başlık altında değerlendirebiliriz. Birinci olarak
olağanüstü yardım ile çocuksuzluk sonlandırılarak kahramanın dünyaya
gelmesi, ikinci olarak ise gerçek hayatta da uygulanan bir takım uygulama,
yöntem ve tekniklerin uygulanması sonucu kahramanın doğması, üçüncü
olarak ise çocuksuzluğu sonlandırmak için ailelerin başvurduğu diğer
çareler sonucunda kahramanın dünyaya gelmesi olarak değerlendirmemiz
mümkündür.
2.Türk Dünyası Masallarında Çocuksuzluğu Sonlandırmak İçin Aranan
Çareler
2.1.Olağanüstü Yardım İle Çocuksuzluğun Sonlandırılması
Masallar da her ne kadar evrensel motifler yer alsa da“Masal, kabul gördüğü
milletin, dini inanç ve yaşam tarzı içinde gelişir”(Günay, 2011: 671).
İncelemiş olduğumuz Türk Dünyası masallarında yer alan “çocuksuzluk”
motifinde de bu unsuru görmemiz mümkündür. “Çocuksuzluk” motifi ve
olağanüstü özellikleri sayesinde kahramanın ailesine yardımcı olan zatların
yer aldığı masalları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:
Türk Dünyası’na ait masallarda, çocuk sahibi olamayan çiftler oldukça
üzgündür. Çocuksuz aileler tahtlarını bırakabilecek, soylarını devam
ettirebilecek bir çocuklarının olmayışının mutsuzluğunu yaşamaktadırlar.
Özellikle de masallarda babanın üzgünlüğü daha çok yer almaktadır.
Çocuklarının olmamasını birkaç istisna masal dışında (Keloğlan ve Kemer
Tay)kabullenip beklemezler. Evlat sahibi olabilmek için dualar ederler,
seyahatlere çıkarlar, çareler ararlar. Erkek çıkmış olduğu yolculukta;
ormanda, bir su kenarında bir Derviş, Hızır ile karşılaşır. Bazen de Hızır ya
da Derviş çocuğu olmayan çiftin evine misafir olur. Her iki karşılaşmada da
karı ve kocanın birlikte yemesi için Derviş, Hızır, Pir tarafından bir elma
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verilir ve elmayı yiyen çiftin çocukları dünyaya gelir. Burada dikkati çeken
bir hususta günümüzde hala çocuksuzluğun kadınlara mal edildiği bir
dünyada, kadim bir tarihe sahip masallarda kadın ile birlikte erkeğin de
elmayı yemesidir.
Masallarda kimi zaman ise ailenin sahip olduğu kısrağa da elmadan
verilerek onun da bir tay dünyaya getirmesi sağlanır. Bu tay da ileride
kahramanın yardımcısı olduğu görülür.
Esma Şimşek elma ile ilgili “Birçok destan, halk hikâyesi ve masalda Hz.
Hızır (pir, derviş, velî) tarafından verilen elma, “zürriyet motifi” olarak
değerlendirilir ve neslin devamını sağlar. Ayrıca, halk hekimliğine bağlı
olarak, bazı elma çeşitlerinin çocuk sahibi olmada faydalı olduğu tespit
edilmiştir.”( Şimşek, 2008: 194) şeklinde ifade etmektedir.
“Elma, erkek çocuk semboldür, murattır. O yüzden Kırşehir Kaman
yöresinde düğünlerde, göğe ulaşan düğün bayrağının tepesine elma takılır.
Elma, soyun devamı dileğinin Tanrı'ya iletilmesidir. Şifa kaynağı olduğuna
inanılan elmanın, beşikten mezara, hayatımızın her aşamasında
verimliliğin, ebedîliğin, gençliğin, güzelliğin, kuvvetin, sağlığın, sevginin ve
hatta inancın sembolü olarak kullanıldığı söylenebilir” (Ölmez,2012: 82).
Kahramanın doğumundan, başı sıkışıncaya kadar her türlü yardımcısı olan
Derviş, Hızır tipleri hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır.
Umay Günay anlatılarda Derviş ve Hızır’ın yer almasını “Müslüman
Türkiye’de masallar İslamiyet’in derin izlerini taşımaktadır.” şeklinde ifade
etmektedir. (Günay,1983: 21) Bahaeddin Ögel’e göre ise “Gök sakallı, Ak
sakallı kocalar İslamiyet ile birlikte adı değişerek yerini Hızır’a bırakmıştır.”
(Ögel,2014: 113) diye ifade etmektedir.
İslam Ansiklopedisi’nde Hızır ile ilgili olarak şu bilgiler yer almaktadır:
Hz. Musa zamanında kendisine ilahi bilgi ve hikmet öğretilen kişi olduğu
ayrıca hadis kaynaklarında, tarih ve tasavvuf kitaplarında yer alan bilgilere
göre yüzyıllardır yaşayan ve kıyamete kadar da yaşayacağı bilgisi yer
almaktadır. Hızır ile ilgili Kur’an-ı Kerim ve bazı Hadis şerhlerinde bilgiler
yer almaktadır. Bazı araştırmacılar ise 1. Gılgamış Destanı 2. İskender
Efsanesi 3. Yahudi Efsanesi 4. İlyada Hikâyesi’ nin Hızır kıssasına kaynaklık
teşkil ettiğini ifade etmişlerdir (İsl. Ans. C.17. s.406-407-408).
Ahmet Yaşar Ocak, Hızır’ın halk inanışlarındaki fonksiyonunu “zor
durumlarda ve felaketlerde yardımcılık, iyileri mükâfatlandırıp kötüleri
cezalandırma, bereket ve bolluğa kavuşturma, savaşlarda yardım etme”
(Ocak,1999: 85-95) olarak ifade eder.
Erman Artun, Hızır’ın halk yaratmalarına yansımalarını şu şekilde ifade
etmektedir: “Halk arasında Hızır'a yüklenen çeşitli işlevler, yüzyıllardır
sözlü ve yazılı ürünlerde (efsane, destan, masal, menkabe, şiir, v.b.)
karşımıza çıkar. Hızır'ın sahip olduğu nitelikler insanlara şifa, sağlık, uğur
getirdiği tabiattaki diriliş, uyanış ve canlılığın insana yansıması şeklinde
ortaya çıkar. Hızır ile ilgili inanmalar efsane menkıbe ve benzeri şekillerle
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hemen her gün artarak yayılmakta ve sürekliliğini devam ettirmektedir.
Hıdrellez adıyla yapılan törenlerde O'na atfedilen birçok nitelik, eski
dönemlerin sosyal ve dinî hayatının İslâmî yapı ile tekrar şekillenerek yeni
bir oluşum ortaya çıkardığı görülmektedir” (http://turkoloji.cu.edu.tr)
Derviş Müslüman olan topluluklarda “muhtaç, yoksul, dilenci kişi” anlamı
ön plandadır. Derviş zengin dahi olsa Allah’a muhtaç olduğunun bilincinde
Sufi anlamında kullanılmıştır.
(İsl. Ans. C. 9. 188)
Yukarıda kısaca bahsettiğimiz Hızır, Derviş tipi; masal kahramanın ailesine
yardımcı olarak olağanüstü bir doğuma sebep olup çocuksuzluğu
sonlandırdığı gibi masal kahramanı zor durumda kaldığında da yardım
eder. Olağanüstü güce sahip bu tipin yer aldığı ve çocuksuzluğa çare olduğu
Türk Dünyası masallarından şu şekilde örnekler verebiliriz:
Acera Yılan(Bakırcı, 2010: 267)
Kırım Tatarlarına ait adlı masalda fakir bir çiftin çocukları olmaz. Adam ve
kadın başkalarının çocuklarını evlatlık alırlar fakat bu çocuklar yaşamaz
ölür. Derviş çocuğu olmayan çiftin yanına gelir ve “Sizin çocuğunuz
olmadığını işittim. Şimdi ben size bir elma getirdim. Siz onu bölüşüp yiyin,
sonra çocuğunuz olur.” der. Kadın ve adam elmayı yer ve bir süre sonra biri
kız biri oğlan iki çocukları dünyaya gelir.
Çocuk Pehlivan (Sabih, 1982: 176)
Azerbaycan Masalları arasında yer alan bu masalda çocukları olmayan ve
üzülen çiftin evine Derviş misafir olur verdiği elmayı yerlerse çocukları
olacağını söyler. Pabuççu ve karısı elmayı yer. Dokuz ay dokuz gün sonra bir
oğlanları dünyaya gelir.
Tahirnan Zühre (Özokutan, 2005: 307)
Kıbrıs Türklerine ait masalda padişah ve vezirin çocuğu olmadığı için uzak
bir diyardaki ormana giderler. Ormanda Hz. Hızır yanlarına gelerek elma
verir ve her ikisinin çocuğu olur Hızır’ın elma vermesinin yanında bu
masalda dikkat çeken bir başka husus da orman ve elma ilişkisidir. Türk
toplumları arasında var olan bir uygulamada çocuğu olmayan kadınların
ormana gittiği görülmektedir. Örneğin:“Kırgızlar arasında, kısır kadınların
çocuk doğurabilmek için tek başına elma ağacının altında yerde
yuvarlanır”(Frazer,2004:78) Bu uygulamada orman ağaç kültünün izleri
görüldüğünü ifade edebiliriz. Bu uygulamanın benzerinin masalda yer
alması masalların gerçek hayatta uygulanan yöntemlerden izler taşıması
açısından dikkate değerdir. Aynı zamanda eski Türk inancı ile Hızır inancın
birbiriyle kaynaşmasını orman-elma- Hızır ilişkisi ile de görmekteyiz.
Karaç Bahadır (Karadavut, 2006: 263)
Kırgız masallarından olan bu masalda bir çiftin iki çocuğu vardır. Yılkılarını
otlatırlarken çocuklar devler tarafından kaçırılır. Bu karı koca “çocuksuzlar”
diye adlandırılarak mallarından da çocuklarında da ayrı yarı aç yarı tok
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yaşamlarını sürdürürler. İhtiyar adamın rüyasına giren Pir, kutsal pınarın
yanındaki kutsal ağacın altında kurban keserek gecelerlerse gökten beyaz
ve kızıl elma düşeceğini, bu elmaları yiyerek bir evlatları olacağını söyler.
Elmaları yiyen ihtiyar çiftin bir oğulları daha olur. Bu masalda elma ile
çocuksuzluğun sonlandırılmasının yanı sıra eski Türk inanç izlerinden olan
su kültü, ağaç kültü ve Tanrı’ya kurban verildiğini görmekteyiz.
Şah İsmail (Günay, 2011: 150)
Adlı bir başka masal Anadolu’dan derlenmiştir. Dervişin verdiği elma ile
hamile kalmamasalında karşımıza çıkar. Bir padişahın çocuğu olmaz.
Bahçeye çıkıp düşünürken “yukarıdan bir derviş” gelir. Padişah’a iki elma
verir. Birini kendi ve eşi diğerini ise atı yer. Padişahın bir oğlu, atında erkek
bir tayı dünyaya gelir. Derviş oğlanın adını büyüdükten sonra adını “Şah
İsmail” koyar. Çocuğa ve ata “arkan sıra gelen sana kavuşmasın, önün sıra
giden kurtulmasın” ( Günay, 2011: 151)diyerek kaybolur. Şah İsmail adlı
masalda Derviş’in masal kahramanına ad vermesi dikkate değer bir başka
husustur. Türk toplumunda “Çocuğa ad koyma, sıradan bir olay olmadığı
için, bu iş küçük çapta da olsa kutlanarak ve kutsanarak yerine getirilir.”(
Örnek, 2014:207) Halk yaratmalarında Türk değerlerinin, geleneklerinin
birer yansımalarını gördüğümüz için bu motif sıklıkla karşımıza
çıkmaktadır. Abdülkadir İnan, destanlarımızda kahramana ad verme işinin
ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek ülkenin hanı veya boyun beyi
olan baba, çocuğunun adını koymak için toy düzenlediğini ve boyun yaşlı ve
bilgilisi ve şamanı çocuğun adını koymasına yer verir. Bazen de kimse bir ad
bulamaz ise o zaman “boz atlı bir er/derviş/Hızır’ın verdiğini ve ortandan
kaybolduğunu belirtir.(İnan, 1998: 206-212). Masallarda da durum farksız
değildir. Dervişin elma verdiği pek çok masalda Derviş, Hızır kahramanın
babasına ada vermemesi konusunda uyarıda bulunarak kendisinin doğacak
çocuğa ad koyacağını söyler.
Anadolu’da Derviş, Hızır’ın elma vermesi sonucu çocuk isteyen ailenin
hamile kalmasını Bilgi Seyidoğlu tarafından Erzurum’dan derlenmiş
masallarda görmekteyiz. Seyidoğlu’nun derlemiş olduğu masallara örnek
olarak şu masalları verebiliriz:
Topal Leylek (Seyidoğlu, 2016: 32-38)
Adlı masalda bir padişahın çocuğu olmaz. Padişah bu duruma çok üzülür.
Bu durumu fark eden veziri bir öneri de bulunarak kuş avına çıkarlar. Diyar
diyar gezerken bir Derviş ile karşılaşırlar. Derviş padişaha bir elma verir.
Sultan ile birlikte yemesini söyler. Çocuk kız olursa ilk isteyene, erkek oluşa
istediği ilk kız ile evlenmesini ister. Padişah ve eşi elmayı yer ve bir tane
kızları dünyaya gelir. Topal bir leylek kızı istemeye gelir. Padişah söz
verdiği için kızını topal leyleğe verir.
Tasa Kuşu (Seyidoğlu,2016: 118)
Adlı masalda da padişah çocuğu olmadığı için üzülür ve lalası ile bu durumu
paylaşır. Birlikte ava çıkarlar ve Derviş ile karşılaşırlar. Derviş elma verir ve
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çocukları dünyaya gelir. Padişah çocuk sahibi olduğu için açları doyurur,
çıplakları giydirir, hapistekileri serbest bırakır.
Melikşah (Seyidoğlu, 2016: 169)
Adlı masalda çimenlerin üzerinde oturan padişahın yanına Derviş, Hızır
gelir. Bir elma vererek padişahın ve eşinin elmayı yemesini ister. Fakat
doğacak kahraman Hızır ad koymak istediğini bu yüzden padişahın ad
koymamasını ister. Elmanın kabuklarını da kısrağa verirler. Padişahın bir
oğlu, kısrağın bir tayı dünyaya gelir
Derviş ile ilgili anlatılan Güney Azerbaycan Erdebil bölgesine ait iki masalda
ve Anadolu’da derlenmiş Ahmet ile Mahmut adlı masalda alışa gelmiş
Derviş tipinden farklı özellikler yer aldığını görmekteyiz. Bu üç masal şu
şekildedir:
19 numaralı masalda (Gülmez, 2008:197)
Derviş çocuğu olmayan iki eşli padişaha bir elma verir. Padişah iki eşiyle
elmayı üçe bölerek yer. Derviş ilk olarak Gilek hanımdan olan çocuğu kaçırır
onun işe yaramayacağını düşünerek Mehemmed isimli çocuğu bırakır. Daha
sonra Türk hanımından olan İbrahim’i kaçırır ve onu öldürmek ister.
İbrahim Derviş’i öldürür. Erdebil’e ait 25. masalda Derviş çocuğu olmayan
padişahın iki eşiyle yemesi için elma verir ve çocuklar büyüyünce Melik
Memmed adlı çocuğu götürür. Çocuğu Derviş öldürmek ister ve çocuk
Derviş’i kazana atar. Hz. Süleyman’ın hükmü ile Derviş boğularak ölür.
Derviş’in doğumuna sebep olduğu çocukları öldürmek istemesi ve çocuk ya
da Hz Süleyman’ın tarafından öldürülmesi diğer masallarda görmediğimiz
bir özelliktir.
Ahmet ile Mahmut adlı masal (Demir, 2017: 28-41)
Masalda çocuğu olmayan padişaha Derviş elma verir. Ancak Derviş elmayı
verirken çocuğun birini doğduktan sonra kendisine verilmesini ve adlarının
kendi koymasını ister. Padişah bu teklifi kabul eder ve iki çocuğu olur.
Derviş bir müddet sonra çocuğu almaya gelir. Çocukların adını da koyar.
Derviş’in bir dev olduğunu ve kendisine zarar vereceğini öğrenir. Derviş’i
yani Dev’i fırında yakar.
Masalların çok katmanlı yapısı olması sebebiyle bu üç masalın daha ayrıntılı
bir şekilde incelenmesi gerektiği düşüncesindeyiz
Kimi masallarda ise Derviş rüyalara girdiğini görmekteyiz.
Padişahın Oğlu( Birdal 2004: 14)
Kuzey Azerbaycan masallarından olan masalda Derviş padişahın rüyasına
girerek insanlara zulmettiği için hayırsız çocuğu olacağını söyler.
Masallarda Derviş, Pir ya da Hızır ismi zikredilmeden de ihtiyar, yaşlı adam
olarak adlandırılan bit tip aracılığıyla elma verildiği ve çocuk sahibi olmak
isteyen çiftin çocuğu olduğu görülür. İhtiyar olarak adlandırılan bu tipilerin
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Hızır, Pir, Derviş olduğunu adı zikredilmese de mucize bir doğuma vesile
olduklarından anlayabiliriz.
Masallarda ihtiyar olarak adlandırılan bu tiplere örnek olarak şu masalları
verebiliriz:
İsmail ile Dev (Ismayıl– Dev Ertegisi)(Işık, 2010: 419-420)
Nogay masallarından olan bu masalda “Bir han varmış. Onun karısı
kısırmış” şeklinde masal başlar. Han bu duruma çok üzülür ve bir gün eşinin
önerisi ile ablasının yanına gider ve yolda su kenarında biriyle karşılaşır. O
kişin verdiği iki elmanın birini kendi ve eşini diğerini ise dişi yavrulamamış
bir ata vermesini ister. Hanın çocuğu, kısrağında tayı olur.
Keloğlan ile Kemer Tay(ekitap.kulturturizm.gov.tr,2018)
Bulgaristan Türklerine ait masallardan adlı masalda oğlu olmayan beye
ihtiyar elma verir. Elmayı kendi yer kabuklarını kısrağa verir. Adamın oğlu
kısrağın tayı olur. Şah İsmail büyümüş annesi evliyken bir Arap adamla
birlikte olur. Adam Şah İsmail’i istemez. Bu yüzden Arap’ın getirdiği zehir
ile annesi Şah İsmail’i öldürmek ister. Kemer-tay sayesinde ölümden
kurtulur. Tay ile birlikte memleketinden ayırılır ve Keloğlan adını alır .Bu
masalda diğer masallardan farklı olarak annenin çocuğunu öldürmeye
yeltendiğini ve kahramanın kendisi gibi mucize şekilde elma yenmesi
sonucu dünyaya gelen tay sayesinde kurtulduğunu görmekteyiz.
Bey Bügreg (ekitap.kulturturizm.gov.tr,2018)
Makedonya Türklerine ait masalda da çocuğu olmayan bir çift vardır.
Çocukları olmadığı için üzgün olan dağa çıkar. Dağda bir “koca adam”
gelerek elma verir. Çift elmayı yerler. Kabuğunu da beygire verirler.
Çocukları dünyaya gelir.
Bıjmapapah (Aslan, 2012: 511-512)
Karaçay-Malkar Türklerine ait adlı masalda “Bir çoban varmış. Çocukları
yokmuş. Karısı kısırmış.” Bu duruma üzülen adam of çekerken Of ismindeki
yaşlı dede gelir ve elma vererek çocukları olmasına sebep olur.
Masallarda kimi zaman elma bir kadın, peri tarafından verilerek hamile
kalınır ve kahraman dünyaya gelir.
Algapar (Aslan, 2012: 518-519 ) adlı bir diğer Karaçay- Malkar Türklerine
ait adlı masalda padişaha elmayı veren büyücü bir kadındır.
Beddualı Çocuk ( Gökbulut, 2010: 471)
Kıbrıs Türklerine ait adlı masalda padişahın çocuğunun olması için bir peri
tarafından elma verilir.
Masallarda yalnız Hızır tipi, Derviş tipinin yardımıyla elma verilmesi sonucu
olağanüstü bir şekilde çocuksuzluğun sonlandırıldığı görülmez. Farklı
meyve verilerek de olağanüstü şekilde hamile kalmanın gerçekleştiği
görülür. Örneğin:
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Narhanım (Demir, 2017: 283) adlı masalda, çeşme başında nar çekirdeği
bulan kadın o nar çekirdeğini yiyerek hamile kalır.
“Bereket sembolü olan nar, İslamiyet öncesinde, aynı zamanda
doğurganlığın, yaşamın, uzun ömrün, ölümsüzlüğün, süreklilik ve
sonsuzluğun da simgesidir. Çok taneli bir meyve olması, çekirdeklerinden
çok sayıda tekrarlarının yetişmesi, narı, doğum, çoğalma, yeniden yaşama
dönüş ve dirilişin simgesi durumuna getirmiştir. Bu noktada nar, neslin
devamı, soyun kuşaklar boyunca varlığını sürdürmesi gibi sembolik
anlamlar da taşımaktadır” (Çağlıtütüncigil, 2013: 79). Narhanım masalında
da bu sembolün kullanıldığını görmekteyiz.
Yukarıda örnek verdiğimiz masallarda, kahramanın olağanüstü bir şekilde
doğumunun gerçekleştiğini ve bu olağanüstü doğum sayesinde masalın
başında itibaren kahramanın masalda yer alan diğer kahramanlardan farklı
olduğu bir anlamda dikkat çekildiğini söyleyebiliriz. Masalların Hızır veya
Derviş tipi ile İslami izler taşıdığı gibi, Nar Hanım adlı masalda olduğu gibi
İslamiyet öncesine ait inanç izleri de taşıdığını ifade edebiliriz.
2.2. Geleneksel
Sonlandırılması

Yöntemlerin

Uygulanmasıyla

Çocuksuzluğun

Masallar, yalnızca olağanüstülüklerin anlatıldığı bir anlatı türü değildir.
Usta anlatıcıların deyişiyle “Masal deyip geçmeyin; kökleri vardır geçmişte,
dayanır durur, dağ gibi… Dalları vardır üstümüzde, yeşerir gider, bağ
gibi”(Güney, 1966: 9) olduğunu ifade edebiliriz.
Masallar da Türk felsefesini, Türk değerlerini buluruz. Umay Türkeş
Günay’ın ifade ettiği gibi “ Dünya masalları, konuları ve yapıları yönünden
benzerlikten öte aynilik gösterirler; ancak, masallar yalnız şekil ve konudan
ibaret değildir. Tem ve şekil, onu dile getiren anlatıcıların gönlünde ve
zihninde canlılık kazanır. Dil masal kahramanları, çevre, inanç, adet ve
gelenekler masallarda milliği meydana getirir”(Günay, 2011: 670).
Masallarda doğumdan, ölüme kadar pek çok gelenek, görenek, inançlarımız
mevcuttur.
İncelemiş
olduğumuz
masallarda,
kahramanlar
çocuksuzluklarını sonlandırmak bir çocuk sahibi olabilmek için
uyguladıkları yöntem ve tekniklerin, gerçek hayatta uygulanan geleneksel
sağaltma yöntem ve teknikleri olduğunu ve bunların masallara yansıdığını
tespit etmekteyiz. Bu uygulamaların hala günümüzde uygulanması ve
anlatılara da bunun yansıması kültürel mirasın devamlılığı açısından da
önem arz etmektedir.
Halk arasında çocuk sahibi olmayan çiftlerin bir takım çareler aradığı
görülmekte ve bilinmektedir. Türk toplumunda çocuk sahibi olabilmek için
aranan çareleri Sedat Veyis Örnek üç gruba ayırmıştır:
1.Dinsel-büyüsel nitelikte olanlar,
1.1.Yatırlara, türbelere, ziyaretlere gidilir. Buralarda dua edilir,
kurban kesilir, adak adanır. Özellikle kısır kadınlara yardımcı olduğuna
inanılan yatır, ziyaret ve tekneler yeğlenir.
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1.2. Hocalara ve büyücülere başvurulur. Onlardan muska alınır,
onların okuduğu, efsunladığı, üfürdüğü yemişler yenir, (üzüm, fındık vb. )
sular içilir.
2.Halk hekimliği kapsamına girenler,
2.1. Çeşitli buğulara oturulur.
2.2.Bel çektirilir, bele yakı vurulur, kasıklar sarılır.
2.3. Rahime çeşitli ilaçlar uygulanır.
2.4.Kaplıcalara, içmelere gidilir.
3.Tıbbi sağaltma alanına girenler.
Doktora, ebeye, hastanelere başvurulur” (Örnek, 2014: 185-186)
Toplumun birer yansıması olarak kabul ettiğimiz masallarda da bu
gruplandırmaya giren örnekler tespit edebilmekteyiz. Bu uygulama, yöntem
ve tekniklerle ilgili gruplandırmalar ve masallar şu şekildedir:
2.2.1.Dinsel-büyüsel nitelikte olanlar:
“Anadolu’da halk hekimliğinde hastalıkların tedavisi amacıyla uygulama
yapan hoca, şeyh, okuyucu-üfürükçü, ocaklı, izinli, orumçu gibi kişilere
rastlanmaktadır”. (Şar, 2007: 1164)
Toplumda çocuğu olmayan aileler çocuk sahibi olabilmek için hocalara,
ocaklılara vd. giderek çare araması yaygın olarak görülmektedir. Çocuğu
olmayan aile bu konuda ün salmış bir hocaya giderek hocanın önerdiklerini
uygular ya da hoca tarafından okunarak muska vs. alarak çocuk sahibi
olmak için bekler. Bu uygulamayı:
Civik(Demir,2017: 557)
Adlı Anadolu’dan derlenmiş bir masalda da görmekteyiz. “Kadının birinin
hiç çocuğu olmazmış. Bir gün bir hoca, kadına yedi tane hedik kaynatıp
yemesini söylemiş.” Kadın hediği kaynatarak yer ve küçük küçük hedik gibi
çocuklar dünyaya getirir. Bu masalda kadının hocaya gitmesi ve ondan
yardım istemesi gerçek hayatla uyuşmaktadır. Bir başka dikkate değer
husus ise hediktir.
“Arpa, pirinç, buğday, bulgur, mercimek, nohut gibi kuru baklagiller,
Anadolu’da bolluk bereket simgesi olarak algılanır… Tek bir tohumdan
çoğalan bitki, üremenin bolluk ve bereketin sembolü olur.” (Şenesen, 2011:
217) Masalda çocuğu olmayan kadın hocanın verdiği hediği yer ve bebekleri
olur. Bu masalda hem hocaya giderek çocuk sahibi olmayı hem de üremenin
sembolünün kullanıldığını görmekteyiz.
Padişahın Cariyeden Olan İki Oğlu (Sümbüllü, 2000: 225- 228).
Türkmen masallarından adlı masalda vezirler padişahın çocuğu olması için
“bilgiç” adı verilen kişilerden yardım talep ederler. Ve çocuğu olması için
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zorluklarla ulaştıkları bilgiç padişahın hiç ilgilenmediği cariyesinden iki
çocuğu olacağı müjdesini verir.
Jakanja (Zhamakina, 2009: 330)
Kazaklara ait bu masalda ise çocuğu olmayan padişaha veziri bir kitaba
bakarak çocuğu olacağı müjdesini verir. Kitaba bakarak gelecek hakkında
bilgi sahibi olmak da Türk toplumunda görülen inanmalar arasındadır.
Bir diğeri ise yatır ve türbelere giderek türbedeki zat aracılığı ile dilek
dilemek oldukça yaygın inançlar arasında görülmektedir.
Mustafa Sever, Eski Türklerin ata ruhlarından korktuğu gibi onlardan
yardım da umduğunu ve buna bağlı olarak mezarlar, ağaçlık yerler, su
kenarları ata ruhlarının bulundukları yerleri ziyaret ettiklerine dikkat
çeker. Adak ve kurban ritüellerinin ise böyle yerlerde uygulanarak
dileklerde bulunulduğunu, günümüzde de eski Türk inançlarıyla İslâmi
inançların bir uyumu şeklinde bu uygulamaların devam ettiğini ifade
etmektedir.(Sever,2004: 97)
Ahmet Yaşar Ocak, bir kültün varlığından söz edebilmeyi şu üç şarta bağlar:
“I- Külte konu olabilecek bir nesne veya şahsın mevcudiyeti,
II-Bu nesne veya şahıstan insanlara fayda yahut zarar gelebileceği inancının
bulunması,
III-Bu inancın sonucu olarak faydayı celp, zararı defedecek ziyaretler,
adaklar, kurbanlar ve benzeri uygulamaların varlığı”(Ocak, 2013: 113).
Türk halkı inanışlarında da yatırlara, türbelere giderek dua etmeleri, şifa,
yardım beklemelerinin altında kült var olduğunu söyleyebiliriz. Yatır ve
türbe ziyaretlerine örnek olarak; “Kahramanmaraş’ta çocuğu olmayan
kadın Malik Ejder Türbesi’ne gider” (Kalafat, 2009: 23). Bir diğer örnek,
Bulgaristan Deli Orman’ da bulunan Demir Baba Türbesi kısırlık için gidilen
türbeler arasındadır.(Tacemen, 1995: 138). Yaşar Kalafat’ın Balkanlardan
Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları I (2002) adlı çalışmasında, Türkler
arasında (Hazar, Karakalpak vd.) yaygın olan bu ziyaretlere örnekler
sunmaktadır.
Gerçek hayattan izler taşıyan masallarda da Atalar kültünün izlerinin
olduğunu görmekteyiz. Masallarda; yatır, türbeye giderek orada yatan
zattan yardım beklemek, orayı ziyaret ederek dua etmek bir kültün
varlığına işarettir.“Buradaki incelik kutsal makamların kutsiyetinden
istifade edilmek istenmesindendir. İslamiyet’teki Veli Kültünün
derinliklerinde Türklerin, Türkistan’dan taşıdıkları inançlarında izleri
vardır” (Kalafat,2009: 25).
İncelemiş olduğumuz masallardan:
İlimhan (Baydemir, 2013:794) adlı masalda, Adilhan adlı padişah çocuğu
olması için evliyaların türbelerini ziyaret eder. Bir gün evliyalardan birinin
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kabrinde geceler ve o gece çocuğu olacağı müjdesi verilir ve masal
kahramanı türbe ziyaretinden sonra çocuğu dünyaya gelir.
Yukarıda verdiğimiz örneklerden anlaşılacağı gibi masallarda yer alan
hocaya/ bilgiçe gitme, kitap açtırma, yatır ve türbelere gitmenin gerçek
hayatta çocuk sahibi olmak isteyen insanların başvurduğu çare arama
yöntemleri, uygulamaları, ritüelleri arasındadır. Masallarda bu tarz
uygulamaların yer alması gerçek hayattan izler taşımasının
örneklerindendir.
2.2.2. Halk hekimliği kapsamına girenler:
Halk hekimliği ile ilgili masal örneklerine geçmeden önce halk hekimliği
hakkında bazı tanımlara yer vermemiz yerinde olacaktır.
Pertev Nail Boratav, halk hekimliğini şu şekilde tanımlamaktadır:
“Halkın, olanakları bulunmadığı için ya da başka sebeplerle doktora
gidemeyince veya gitmek istemeyince, hastalıklarını tanılama ve sağaltma
amacı ile başvurduğu yöntem ve işlerin tümü” (Boratav, 2013: 139). Ayrıca
halk hekimliği ile yalnız kişilerin sağlık problemlerini değil, kısırlık, nazar,
tabiatüstü varlıklara kadar kapsamaktadır (Boratav,2013: 140).
Erman Artun (2005) halk hekimliğini “İnsanoğlunun tarih boyunca doğa
karşısında aciz kaldığı pek çok durumda sihir, büyü ve dinden medet umma,
hayat boyunca edindiği deneyimleri gelecek kuşaklara aktarma” olarak
ifade etmektedir (Artun, 2005: 215).
David J. Huffrod, “Halk hekimliği sisteminin modern hekimlik karşısında
hayatta kalmasını sağlayan, öneminin azalmasını önleyen onun
bağıntılarıdır. Tedavi usulleri ve sorunlar arasındaki düzenli bağıntılar, tüm
sistemin ağırlığının birazıyla değişmeye karşı koymaya imkân verir”
(Huffrod,2007: 74) şeklinde ifade etmektedir.
Modern tıbbın yaygın olmadığı dönemlerde halk hekimliğinden
faydalanıldığı gibi günümüzde de eskisi kadar olmasa da halk arasında bu
uygulamalar ve yöntemler kullanılmaktadır. Yüzyıllardır çocuksuz olan
insanlarda bu yöntem ve tekniklerden faydalanmışlar ve çocuksuzluklarına
çare aramışlardır. Halk arasında “Gebe kalmak için ateşe ve ocağa dair
uygulamalardan en yaygını, bir takım nesne ve bitkileri yakarak, kadını
yakılan şeyin buğusuna oturtmaktır. Örneğin Erzurum’da gebe kalmak için
yaban tezeği, mercimek, soğan kabuğu birlikte yakılarak tütsüsüne
oturtulur” (Kumartaşlıoğlu, 2016: 269). Halkın birer yansımasını olan
masallarda da bu uygulamanın yer aldığını görmekteyiz.
Cücenoğlu (Demir, 2017: 120) adlı masalda çocukları olmayan kadın
rüyasında “Bir kazana mercimek koy. Kazana biraz da su ilave edilerek
tandırının üzerine yerleştir. Mercimek kaynamaya başlayınca buharın
üzerinde dur, denilmiş.” ve kadın masalda bu uygulamayı yaptıktan sonra
çocuk sahibi olur. Masal kurgusu içerisinde doğan bebekler mercimek
kadardır ama aynı zamanda masalda uygulanan buğuya oturup hamile
kalma yöntemi masalların sadece olağanüstülükleri anlatmadığının bir
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kanıtıdır diyebiliriz. Çünkü hamile kalmak için günümüzde halk arasında bu
yöntem hala uygulanmaktadır.
Padişahın Kızı ( Akyol,2010:427)
Masalda padişahın çocuğu olmaz. Ülkede yer alan “Bilirkişiler çeşitli
otlardan ilaç yapmışlar” ve bir müddet sonra padişahın çocuğu olur.
Mustafa Sever, “…modern tıptan çeşitli nedenlerle yeterince
yararlanamayan insanlar, yörelerinde yetişen ve temin edilme imkanı olan
meyveleri (tabii ki sadece meyveler değil, meyvelerin yanında sebzeler,
çeşitli otlar, kökler, yumrular, çeşitli hayvanî ürünler vd.), belli hastalık veya
rahatsızlıkların tedavisinde kullanmakta...”( Sever, 2004:96) olduğunu ifade
eder. Masallarda da çocuğu olmayan çiftler çocuksuzluklarını sonlandırmak
istekleri için çevrelerinde bulunan, yörelerinde yetişen bitkilerden,
baklagillerden vd. faydalanarak çocuksuzluklarına çare aramakta ve bu
çareyi de halk hekimliğinde aramaktadırlar.
2.2.3.Tıbbi sağaltma alanına girenler:
İncelemiş olduğumuz masallar arasında tespit ettiğimiz bir masalda
kahraman, doktora çocuk sahibi olabilmek için başvurur. Elbette sınırlı
sayıda masal inceleyebildiğimiz için modern tıptan faydalanarak da çocuk
sahibi olmanın örnekleri arttırılabilir.
Senever (Sümbüllü, 2000: 250) adlı bir Türkmen masalında çocuğu
olmayan padişah doktora gider. Bu masalda doktor elma vererek hamile
kalmasını sağlar.
2.3.Çocuksuzluğu Sonlandırmak İçin Diğer Çareler
Çocuk sahibi olabilmek için bu çarelerin dışında ihtiyaç sahiplerine yardım
etmek, hayırlar yapmak, sadaka vermek, dua etmek çocuksuzluğu giderme
de yaygın olarak başvurulur. Bir çeşit kansız kurban diyebileceğimiz bu
yöntemle Tanrı’dan bir çocuk vermesi dilenir. Bu ritüellerin, inançların
masallara da yansıdığını görmekteyiz. Örneğin:
Alp Oğlu (ekitap.kulturturizm.gov.tr, 2018)
Hakas masalarından olan bu masalda çocuğu olmayan bir çift vardır. Kadın
çocuğu olmadığı için üzülen eşine “Ben biliyorum senin neden üzüldüğünü.
Çocuğumuz yok. Malımızı mülkümüzü bütünüyle halka üleştirirsek, belki o
zaman Tanrı bize çocuk verir” der. Tüm mal varlığını dağıtarak tanrıdan
çocuk sahibi olmayı diler. Ve duası kabul olur evlat sahibi olur.
Seyfelmülk (Aydın, 2008:18)
Azerbaycan masallarından olan bu masalda padişahın çocuğu olmaz.
Padişah bu durum a çok üzülür. Veziri yoksulları besleyip, doyurmasını
hayır yapması gerektiğini söyler. Padişah ihtiyaç sahiplerine mallarından
dağıtır ve çocuk sahibi olur.
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Babayıemir (Aydın, 2008:57) adlı masalda da padişah çocuğu olmadığı için
üzülür ve vezirinin tavsiyesiyle mallarından dağıtır. Halk padişaha dua eder
ve padişahın bir çocuğu olur.
Gülperi (Fedakar, 2011: 378)
Özbek masallarından olan bu masalda da çocuğu olmayan padişah dul ve
yetimlere ziyafet verip, halktan vergi almaz ve halk buna çok sevinerek
padişahın çocuğu olması için dua eder ve çocuğu olur.
Masallara, gerçek hayatta yapılan hayırların, Tanrıya kansız kurban
vermenin yansımalarından örnekler sunmuş bulunmaktayız.
“Eskiden; çocuğu olmayan ve erkek çocuk doğurmayan kadının üstüne
kuma getirmek yaygındı, günümüzde de ender olmakla beraber, zaman
zaman
bu
davranış
biçimine
rastlanmaktadır”(ekitap.
kulturturizm.gov.tr.2018). Bu durumun da masallara yansıdığını
görmekteyiz.
Parıldama Sırlı Tabak (Fedakar, 2011: 425) adlı masalda kırk eşi olduğu
halde çocuğu olmayan padişah bu duruma üzülür ve vezirinin önerisi ile
kırk birinci kez çocuğu olması için bir kadınla daha evlenir.
Şerzad ile Gürşad( Baydemir, 2013: 554-555) adlı masalda, Namişad adlı
padişahın on tane hanımında çocuğu olmaz bu duruma üzülür. Şehir
ulemasının fikrini de alarak tekrar evlenir.
Padişah Çocuk (Zhamakina, 2009: 347)
Kazaklara ait bu masalda padişah çocuk sahibi olabilmek için otuz eş alır ve
son eşi hamile kalır.
Sihirli Kız (Zhamakina, 2009: 377)masalında da padişah kırkıncı eşini alır
ve çocuk sahibi olur.
Güney Azerbaycan Erdebil bölgesindeki Türklere ait masalda şahın kırk
tane hanımı vardır. Kırk eşinin de çocuğu olmaz şah destur verir ve tekrar
evlenmek ister. Bir çobanın kızı ile evlenir ve ondan bir çocuk sahibi olur
(Gülmez: 2008:171).
Yukarıda yer alan masallardan anlaşılacağı gibi çocuk sahibi olamayan
erkeklerin poligami tarzı evliliği tercih ettiği ve son aldığı eşinden çocuk
sahibi olduktan sonra bir daha evlenmediği görülmektedir
Çocuk İsteyen Kadın( Özçelik, 1993:526)
Afyonkarahisar’dan derlenmiş bu masalda çocuğu olmayan kadının üzerine
eşi kuma getirir. Fakat o kadının da çocuğu olmaz Adamın ilk karısı
mezarlığa giderek Tanrı’ya dua eder. Mezarlıkta bir gün yılan karşısına
çıkmış ve çocuğu olursa öleceğini söyler. Kadın: “ Ben her şeye razıyım.
Yeter ki çocuğum olsun” demiş. Doğumundan kırk gün sonra kadın ölmüş.
Kadınların çocuk doğuramadıklarında düştükleri çaresizliğin bir
yansımasını bu masalda görmekteyiz.
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Masallarda ayrıca çocuksuz olmaktan son derece üzgün olan ailelerin yanlış
ya da eksik yaptıkları dualar sonucunda dünyaya getirdikleri çocuklar ile
ilgili masallar bulunmaktadır. Türk toplumunda yaygın olarak Tanrı’dan bir
şey dilenirken “ hayırlı olması” temenni edilir. İncelemiş olduğumuz
masallarda hayırlısını dilemeyerek eksik dua etmenin yanlışlığının dikkat
çekildiği görülmektedir.
Ahmet Turan Mehmet Turan (Seyidoğlu, 2016: 235) adlı masalda çocuğu
olmadığı için üzülen kadın “benim bir çocuğum olsun hayırsız olsun. Beni
dövsün öldürsün.”der ve kadının çocuğu dünyaya gelir ve hayırsız etrafına
zarar veren bir çocuk olur. Annesi ettiği duadan pişman olur, çareler arar.
Birlikte başka memlekete giderler. Kadın burada bir devden hamile kalır ve
bir erkek çocuğu olur. Annesi ve dev sırları meydana çıkacağı için Ahmet
Turan’ını zehirlemek ister. Bunu öğrenen Ahmet Turan devi ve annesini
öldürür.
Keçi Kız (Demir, 2017: 672)
Yine yanlış dualar sonucunda karı kocanın çocukları olmaz. “Bir çocuğumuz
olsun da tek dört ayaklı olsun” diye dua ederler. Keçiye benzeyen çocukları
dünyaya gelir.
Yılan Çocuk (Demir, 2017: 155) adlı masalda çocuğu olmayan padişah
“Allah’ım! Bana bir çocuk ver, isterse yılan olsun” der. Duası kabul olur ve
yılan çocuğu olur. Ayrıca bu masalın birçok varyantı da kitapta yer
almaktadır.
Sıçan Çocuk ( Günay, 2011: 259) adlı masalda dua eden çiftin sıçana
benzeyen çocukları dünyaya gelir.
Bir çok ileti barındıran masalların çocuk dilerken, dua ederken dikkatli
olma konusuna dikkat çektiğini söyleyebileceğimiz gibi hayvan kültünün
izlerini de taşıdığını ifade edebiliriz.
Karadavut’ a göre “Hayvan masalları, teşekkülleri itibariyle en eski masallar
olarak kabul edilmektedir. İlkel insanların tabiat unsurlarını ve hayvanları
kendileri gibi yaşayan, düşünen ve konuşan varlık olarak algılamaları,
korktukları veya gücün simgesi olarak gördükleri hayvanları kutsallaştırıp
onlarla akrabalık kurmaları hayvanlar hakkındaki efsane ve masalların
doğmasına zemin hazırlamıştır. Hayvan-insan ilişkisi, bugün bile Kırgız
folklorunda önemli bir yer tutmaktadır. Kococaş destanı bunun en güzel
örneğidir. Kırgızların genelinin türeyişi ile Bugu kabilesinin türeyişi de
hayvan ataya bağlanmaktadır. Bazı efsanelerde Kırgızların sarı bir itten,
Bugu kabilesinin de bir bugudan (geyik) türediği anlatılmaktadır. Ayrıca
Kırgızlarda bazı hayvanların koruyucularının olduğuna inanılmaktadır.
Mesela devenin koruyucusu Oysul Ata, köpeğin koruyucusu Kumayık, koçun
koruyucusu Koçkar Ata gibi… İnsanların fikrî yönden gelişmesi ve hayat
tecrübelerinin artması hayvanlar hakkındaki ilk düşüncelerinin
değişmesine sebep olmuştur. Böylelikle başlangıçta mitolojik ve totemistik
özellik gösteren hayvan masalları günümüzdeki şekline dönmüştür”
(Karadavut,2010:74).
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İncelemiş olduğumuz masallarda evlatlık alarak çocuk sahibi olmaya çok
fazla örnek tespit edememekteyiz. Evlatlık ile ilgili masallara örnek vermek
gerekirse:
Keloğlan (Demir, 2017: 229)
Adlı masalda çocuğu olmayan bir ailenin evlatlık alarak çocuk sahibi olduğu
yer almaktadır.
Nohut Mehmet ( Akyol, 2010:219)
Masalda köyde yaşayan bir ailenin çocuğu olmaz ve “aile küçücük, cüce,
küçük mü küçük bir çocuğu evlat edinmişler”.
SONUÇ
Çocuk sahibi olabilmek Türk toplumunda soyun devamı için önemli
görülmüş ve bu görüş edebi türlere de yansımıştır. Türk Dünyası
masallarında yer alan çocuksuzluk motifinin, Türk toplumunun kendi inanç,
gelenek, örfü ile şekillendiğini ve izler taşıdığını söyleyebiliriz. Türk
Dünyası masallarında:
1-Çocuksuz ailelerin çocuk sahibi olabilmek için uyguladığı bir takım
yöntem ve tekniklerin gerçek hayatta uygulanan yöntem ve tekniklerle
birebir aynı olduğunu,
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2-Gerçek hayatta uygulanan birtakım ritüellerin yer aldığını,
3-Bazı uygulamaların dini ve mitolojik izler taşıdığını,
4- Çoğalma, bereket anlamına gelen sembollerin masallarda yer aldığını,
5-Çocuk isterken edilecek dualarda dikkatli olması gerektiği uyarıların
bulunduğunu ifade edebiliriz.
Ve son olarak masalların aslında “boşa söylenmiş söz” olmadığını toplumun
birçok inancını içinde barındırdığını, açık ya da örtük şekilde pek çok
mesajlar taşıdığını ve bu mesajların pek çok işlevi olduğunu ifade edebiliriz.
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AZERBAYCAN MİLLİ İLİMLER AKADEMİSİ’NDE BULUNAN BOSNALI
SÂBİT KÜLLİYATININ MÜELLİF NÜSHASI HAKKINDA
Gamze Aydın*
Özet
Yüzyıllar öncesinde yazılmış her bir edebî eser, devrinin türlü alanlardaki
havasını soluyabilmek ve bu hususlarda bilgi edinebilmek açısından
yararlanılması gereken önemli kaynaklardandır. Müellif ve müstensih
nüshası olarak elde edilebilen bu metinlerin nüshalarından ulaşılması
hedeflenen elbette ki müellif hattıyla yazılmış olanıdır. Kataloglarda yer
almadığı ya da koşullar elvermediği için araştırmacılar kimi zaman
müstensihler tarafından çoğaltılanları esas alarak metinleri neşretmek
durumunda kalmaktadır.
Çalışmamız, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nin tozlu raflarında orijinal
hâliyle bulunup tekrar gün yüzüne çıkmayı bekleyen Bosnalı Sâbit’in
Külliyatı üzerinedir. Sâbit’in tüm eserlerini yayımlayan Turgut Karacan, bu
nüshadan haberdar olmasına rağmen esere ulaşamadığını ifade eder.
Sâbit’in kendi el yazısıyla yazdığı ve mührünün bulunduğu M-25 numarada
kayıtlı Külliyatı’nda, Dîvân, Edhem ü Hümâ, Berber-nâme ve Dere-nâme adlı
eserleri bulunmakta, Zafer-nâme ve Amrü Leys adlı mesnevileri yer
almamaktadır. Bu bildiride, söz konusu nüshada mevcut olan şiirlerin
tasnifi ve içeriği hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Şiiri, 17. yüzyıl, Bosnalı Sâbit, Külliyat,
müellif nüshası

Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı ABD., E-posta:
gamze_aydin_87@hotmail.com.
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ABOUT THE AUTHOR’S COPY OF BOSNIAN SABIT OEUVRE IN
AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
Abstract
Every literary work written before the centuries is an important source that
should be benefitted in order to be able to understand the atmosphere of its
era in different fields and acquire knowledge related to these matters.
Among these works which can be obtained as either the author’s copy or a
scribal copy, what is targeted is of course author’s original copy. However,
researchers sometimes have to publish the texts taking their scribal copies
as the basis since they are not included in catalogs or the conditions are not
appropriate.
Our study is about the oeuvre of Bosnian Sabit original of which was found
on the dusty shelves of Azerbaijan National Academy of Sciences and waits
for coming to light again. Turgut Karacan, who has published all the works
of Sabit, stated that he could not reach these works although he was aware
of this copy. In the oeuvre written by Sabit himself and containing his seal
and registered to number M-25, there are works called Dîvân, Edhem u
Humâ, Berber-nâme and Dere-nâme, and masnavis called Zafer-nâme and
Amru-Leys. In this article, information will be provided about the
regimentation and content of the poems that are included in the abovementioned manuscript.
Keywords: Classical Turkish poetry, 17th century, Bosnian Sabit, Oeuvre,
author's copy.

1. GİRİŞ
Bosna vilayetine bağlı Öziçe/Uzica kasabasında dünyaya gelen Sâbit’in
kesin olmamakla beraber 1060 / 1650 civarında doğmuş olabileceği
düşünülmektedir. Şairin adı Safvet Tezkiresinde Ali, diğer kaynaklarda
Alaaddin olarak geçmektedir. İlk tahsilini memleketinin önemli
âlimlerinden Halil Efendi'den almıştır. İmamlık vazifesinin ardından,
Çatalcalı Ali Efendi’den mülazım olmuş, sonrasında müderrislik ve kadılık
görevlerinde bulunmuştur. 3 Şaban 1124 / 5 Eylül 1712 tarihinde
İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı Topkapı Maltepe Kabristanı’ndadır. Bir
ilmiye mensubu olarak hayatının büyük kısmını atama ve azillerle
geçirmiştir. Nitekim Sâbit'in pek çok şiirinde hayal kırıklıklarını,
yolculukları esnasında yaşadığı sıkıntıları ve devlet adamlarından
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beklentilerini dile getiren mısralara rastlamak mümkündür (Özyıldırım,
2015).
Sâbit’in Dîvân’ı ve Zafer-nâme, Edhem ü Hümâ, Dere-nâme, Berber-nâme,
Amrü Leys adlı beş mesnevisi bulunmaktadır. Eserlerinin yurt içinde ve yurt
dışında yetmişe yakın nüshası mevcuttur. Sâbit eserlerinde, oğulları İsmail
ile İbrahim’in vefatı, evinin yağmalanıp kızının eşkıyalar tarafından
kaçırılması, kızını kurtarmak için tüm varlığını haydutlara vermek
durumunda kalması, uzun süren azilleri, daima süren ekonomik sıkıntılarını
dile getirmiş, devrindeki yeteneksiz devlet adamları, kıskanç şairler ve gayri
ahlâki durumlardan şikâyet etmiştir. Dolayısıyla hem kişisel problemleri
hem toplumdaki aksaklıkları hem de karşılaştığı her hadise, gördüğü her
nesne ya da duyduğu her yeni kelimeyi eserlerine nüfuz ettirmiştir.
Böylelikle onun şiiri, kendini ve devrini yansıtan bir ayna olmuştur.
Sâbit’in tüm eserlerini yayınlayan Turgut Karacan, Dîvân çalışmasında Sâbit
Dîvânı’nın Azerbaycan’da bulunduğuna dair bir bilgiye ulaşır, ancak o
zamanın koşullarında yazmayı temin edemez. Bu nedenle tespit ettiği
birkaç nüshayı esas alarak metinleri oluşturur. Azerbaycan İlimler
Akademisi’nde bulunan Sâbit Külliyatından bahseden ilk kişi Asiye
Mehemmedova’dır. Bu konuda, 1961 yılında yayınlanan “Alaaddin Sâbit’in
Avtograf Külliyatı” adını taşıyan kısa bir tanıtım yazısı bulunmaktadır.
Respublika Elyazmaları Fondunun Eserleri adlı kitapta yer verilen bu
çalışmasındaki bilgiler şu şekildedir:
“Respublika elyazmaları fondunda saklanılan avtograflardan biri de XVII.
asrın birinci yarısında yaşamış Türk şairi Sâbit Alaeddin (Hicri 1124/1712.
yılda ölmüştür) kendi eliyle yazdığı külliyatıdır. Ömrünün son yıllarında
yazıldığı için ihtimal etmek olur ki, bu külliyat yegâne avtografıdır.
Elyazmasının 28b, 42b, 104b, 113a, 135b, 138b ve
143b varaklarında
böyle bir kayıt vardır. İşbu Dîvân-ı Sâbit Alaeddin Bosnevi bin yüz igirmi
dördüncü senesi hicride Zilkade ayının muntasıfında erbâb-ı zevk ü safa için
yadigâr olarak tahrir olduğuna şüphe uyandırmaz. Şairin yaradılışını
öğrenmek
isteyenler için bu külliyat oldukça meraklı me’hazdır.
Elyazması zarif, elvan (beyaz, sarı, narenc rengîn) kâğıtlarda Nestalik hattı
ile metni siyah, serlevhaları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Metin çift çizgili,
altın çerçeve içerisinde yazılmıştır. 43b, 114b, 135b ve 139b varaklarında
çiçeklerle bezenilmiş ve kırmızı tak içerisine alınmış süslemelerde müzeyyen
başlıkları vardır. Elyazması hicri 1124/1712’inci yılda tamamlanmıştır.
Avtograf 10b, 20b, 28b, 40a, 42b, 43b, 48b, 56b, 114b, 113b, 133b, 135a, 88a,
102b, 138b, 139b ve 143b varaklarının içerisinde beyaz hatla “Sâbit Ali 1124”
sözleri okunan mühür vardır. Teessüfle kaydetmek lazımdır ki elyazmalarına
birinci varağına tütün düşmüştür. Sâbit’in Dîvânı 3 bölümden ibarettir.
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Birinci bölümde (vr. 1a-42b) Allah, peygamber ve din büyüklerine, muhtelif
devlet adamlarına (Mesela Sadrazam Hüseyin Paşa, Vezir-i A’zam Ali Paşa,
Baltacı Mehemmed Paşa vb.) hitap ettiği methiyelerden ibarettir.
Elyazmasında devlet adamlarının görev başına gelme ve vefat tarihlerine ait
teyitler ve manzum tarihleri verilmiştir. Bundan başka birinci bölümde 5
lugaz vardır. Avtografın ikinci bölümü (43b-113a) klasik dîvân tertibi
kaidesine riayet edilerek yazılmıştır. Buraya gazeller, kıt’alar, rubailer, matla,
beyit, müfret gibi nazım parçaları dahil edilmiştir.
Divan başlanır: O şeb zabt itdiler târîh-i mi’râc-ı mu’allâyı...
Biter: … erbâb-ı zevk ü safâ içün yâdigâr olarak tahrîr kılındı 1124 Sâbit
Elyazmasının üçüncü bölümü Edhem ü Hüma, Berbernâme-i Sâbit Ali ve
Derenâme-i
Sâbit Ali şiirlerinden ibarettir. Avtografın hacmi 143 varak
(4691 beyit), ölçüsü 12x19 cm, numarası M-25/ 9942.” (Mehemmedova,
1961: 96, 99).
Azade Musayeva’nın “Üziçeli Alaaddin Sâbit ve Elyazmaları ile Bağlı İlkin
Sistemleşdirilmiş Bilgiler” adlı yazısında da Sâbit’in el yazması hakkında
bilgiye rastlanmaktadır. Araştırmacı, çeşitli kaynaklardan hareketle Sâbit’in
hayatından bahsedip, eserlerinin nüshaları üzerine bilgi verir. En son,
Bakü’de bulunan Külliyat’ın içerisindeki eserler ile eserlerin başlangıç ve
bitiş beyitlerini kaydeder (Musayeva, 2008: 131-139. Dolayısıyla Asiye
Mehemmedova gibi Azade Musayeva da Külliyat’tan özetle söz etmiş,
şiirlerin içeriğini detaylı bir şekilde inceleme gereği duymamıştır.
Yazmanın künyesi ile ilgili bilgilere rastlanan Mehmet Nuri Çınarcı’nın
“Bakü El yazmaları Enstitüsündeki Türkçe El Yazmaları (Divan Edebiyatı
Numuneleri)” adlı makalesinde, Külliyat’ın Bosnalı Sâbit’e ait olduğu
belirtilmiş ve özelliklerine yer verilmiştir. Fakat yazar, yanlışlık sonucu
eserin müstensihinin belli olmayıp istinsah tarihinin Hicri 1124 olduğunu
belirtmiş ve 1712’ye tekabül eden bu yılı 1724 olarak kaydetmiştir (Çınarcı,
2016: 46).
Eserin istinsah tarihi Zilkade 1124 (Kasım/Aralık 1712)’nin ortalarıdır.
Eser kırmızı meşin ciltli ve 12x19 cm ebadında olup nestalik-şikeste hatla
yazılmıştır. 143 varak ve genellikle 19 satırdan meydana gelmektedir.
Serlevhaları müzehhep, cetveller yaldızlı, söz başları kırmızıdır. İlk sayfası
eksiktir. Dîvân’da yer alan kaside, lugaz, kıt’a, rübai nazım şekillerinden
sonra, kimi zaman sayfaların derkenarlarında (vr. 88) ve diğer eserlerin
sonunda “Bi-hamdi sübhâne ve Te’âlâ işbu Dîvân-ı Sâbit Ala’addin Bosnevî
Beg’in yüz igirmi dördünci sene-i Hicrî’de Zilkade ayınun muntasıfında erbâbı zevk ü safâ içün yâdigâr olarak tahrîr kılındı. 1124” kaydı düşülmüştür. Pek
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çok yerde de “Sâbit Ali” mührü bulunmaktadır (Bkz. Ek). Böylelikle Sâbit’in
adının Alâaddin Ali olduğu netlik kazanmıştır.
2. KÜLLİYATTA BULUNAN ESERLER
2.1. Dîvân-ı Sâbit
Külliyat’ın ilk kısmında Dîvân yer almakta olup klasik divan tertibine
uygunluk göstermektedir. Dîvân, Ramazâniye’nin 22. beyti olan “O şeb zabt
itdiler târîh-i mi’râc-ı mu’allâyı/ Midâd-ı müşg ile küttâb-ı dîvân-hâne-i
ma’nâ” ile başlamaktadır. Asiye Mehemmedova’nın da belirttiği gibi
Ramazaniye’nin baş kısmından bir sayfa yoktur. Ayrıca aralarda on üç beyit
kadarı nüshada bulunmamaktadır.
2.1.1. Kasideler
Sâbit Külliyatı’nda bulunan Dîvân’da 18 kasideye yer verilir. Kasideler
sırasıyla şunlardır:
Ramazâniyye (vr.1a-3a)
Der-Na’t-ı Resûl-i Ekrem ü Nebî-i Muhterem Salla’llahu Aleyhi ve Sellem (vr.
3a-5a)
Der-Na’t-ı Resûl-i Ekrem ü Nebî-i Muhterem Salla’llahu Te’alâ Aleyhi ve
Sellem (vr. 5a-7b)
Der-Sitâyiş-i Şeyhü’l-islâm Feyzullah Efendi (vr. 7b-9a)
Mahdûm-ı Şeyhü’l-islâm Der-Sitāyiş-i Sadr-ı Rûm-Şuden-i Nakîb-i Feyzullah
Efendi (vr. 9a-10b)
Der-Sitâyiş-i Şeyhü’l-islâm Feyzullah Efendi (vr. 10b-12a)
Der-Sitâyiş-i Selîm Giray Han (vr. 12a-13b)
Der-Sitâyiş-i Sadr-ı Rûm Mehemmed Efendi (vr. 13b-14b)
Der-Sitâyiş-i Bahrî Paşa Tevkî’i (vr. 14b-15b)
Der-Sitâyiş-i Vezîr-i A’zam Hüseyin Paşa-yı Muhterem (vr. 15b-18a)
Der-Vasf-ı Sâdık Mehemmed Efendi Müftî-Şude (vr. 18a-19a)
Der-Sitâyiş-i Şeyhü’l-islâm Feyzullah Efendi (vr. 19a-21b)
Der-Sitâyiş-i Mahdûm-ı Şeyhü’l-islâm Feyzullah Efendi Kâzî-i Mekke-i
Mükerreme (vr. 21b-22b)
Der-Sitâyiş-i Şeyhü’l-islâm (vr. 22b-23b)
Der-Sitâyiş-i Şeyhü’l-islâm Seyyid Ali Efendi (vr. 24a-25b)
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Der-Sitâyiş-i Vezir-i A’zam Hasan Paşa Ma’a-Şeyhü’l-islâm Es-Seyyid Ali
Efendi (vr.25b-28a)
Der-Sitâyiş-i Vezir-i A’zam Ali Paşa ve Câmi-i Bî-Hemtâ (vr. 28a-29b)
Kasîde-i Ramazâniyye Berây-ı Baltacı Mehemmed Paşa (vr. 29b-31a)
Turgut Karacan’ın neşrinde ise 51 kaside yer alır. Ancak tenkitli metinde
yer alan kasideler içerisine 7 gazel-i müzeyyel ve 5 kıt’a da dâhil edilmiştir.
Bu şiirlerden gazel-i müzeyyeller ve bir gazel, müellif hattında gazeller
içerisinde; kıtalar, rubailer kısmında bulunmaktadır. Dolayısıyla müellif
hattında 20 kaside eksiktir. Ayrıca yayınlanan Dîvân’da “Der-Medh-i
Şeyhülislâm Feyzullah Efendi” başlıklı V numaralı kasidenin, Feyzullah
Efendi’ye değil Sadreddinzâde Sâdık Mehmed Efendi’ye yazılmış olduğu
“Der-Vasf-ı Sâdık Mehemmed Efendi Müftî-Şude” başlığından anlaşılmaktadır
(Karacan, 1991: 175).
2.1.2. Tarihler
Külliyât’ın 31a-38a varakları arasında, biri Farsça olmak üzere 28 tane tarih
bulunmaktadır. Birçok tarihin sonunda Arap harfleriyle hicri yıl
belirtilmiştir.
Tenkitli metinde 37. tarih, kıt’alarda yer almaktayken, “Kıt’a-ı Berây-ı Û”
başlığıyla tarihlerde tekrar edilmiştir. Müellif hattında ise, 42. kıt’adır.
Müellif hattında 15 tarih eksik görülmektedir (I, XII, XVII, XXI, XXXI, XXXIV,
XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV). Bu tarihlerin
özellikle 1118/1706-1707 (XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL) ve 1123/1711-1712
(XII, XVII, XXI, XXXI, XXXIV, XXXV) tarihli olması dikkat çekicidir. Nitekim
tenkitli metinde kasideler içerisinde bulunan “Târîh-i İnhizâm-ı Mosko
Berây-ı Ahmed Han” başlıklı XLIII numaralı kaside de 1123/1711-1712
tarihlidir ve müellif hattında mevcut değildir. Yazmada bulunan tarihler
şunlardır:
Berây-ı Târîh-i Beşiktaş (vr. 31a-3b)
Târîh-i Cülûs-ı Sultân Süleymân (vr. 31b)
Târîh-i Cülûs-ı Sultân Mustafâ (vr. 31b-32a)
Târîh-i Tâbûr (vr. 32a)
Târîh-i Vilâdet-i Şehzâde Sultân Mahmûd (vr. 32a-32b)
Târîh-i Riyâset-i Râmî Efendi (vr. 32b)
Târîh-i Dâmâd-şuden-i Mahmûd Efendi (vr. 33a)
Târîh-i Vefât-ı Zârî Efendi (vr. 33a)
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Târîh-i Vefât-ı Es’ad Çelebi-i Edirnevî (vr. 33a-33b)
Târîh-i Sadr-ı Rûm-Şuden-i Nakîb Efendi (vr. 33b)
Târih-i Vefât-ı Mahmûd Girây Han (vr. 33b-34a)
Târîh-i Vefât-ı Şeyh Velî (vr. 34a)
Târîh-i Tekye-i Şeyh İbrahîm Der-Medîne-i Rodoscuk (vr. 34a)
Târîh-i Cülûs-ı Sultân Ahmed Han (vr. 34a-34b)
Târîh-i Sadâret-i Şeyhü’l-islâm Mehemmed Efendi Def’a-i Sâniye (vr. 34b)
Târîh-i Sadr-ı A’zam-Şuden-i Râmî Mehemmed Paşa (vr. 34b-35a)
Târîh-i Sadâret-i Anatolı-şuden-i La’lî-zâde (vr. 35a)
Târîh-i Sadr-ı Rûm-şuden Yahyâ Efendi Def’a-ı Sâlise (vr. 35a-35b)
Târîh-i Mahdûm-ı Şeyhü’l-İslâm Efendi (vr. 35b)
Târîh-i Vefât-ı Müneccim-başı (vr. 35b)
Târîh-i Çeşme-i İmâm-ı Sultânî (vr. 35b)
Târîh-i Tob (vr. 35b-36a)
Târîh-i Sadaret-i Şeyhü’l-İslâm Sâdık Mehemmed Efendi Def’a-i Sâniye (vr.
36b)
Târîh-i Çeşme-i Vezîr-i A’zam Ali Paşa (vr. 36b-37a)
Târîh-i Câmi’-i Vezîr Ali Paşa (vr. 37a-37b)
Oglumun Vefâtına Târîh (vr. 37b)
Târîh-i Vilâdet-i Şehzâde Sultân Selîm (vr. 37b-38a)
Târîh-i Berây-ı Câmi’-i Sadr-ı Ekrem Ali Paşa Der-Tersâne (vr. 38a)
2.1.3. Tercî-Bend
Nüshada 38a-39a ve 39a-40a varaklarında iki tercî-bend bulunmaktadır.
Her ikisi de başlıksızdır. Turgut Karacan neşrinde ilk tercî-bend
Şeyhülislam Feyzullah Efendi adıyla başlıklandırılmıştır, ancak şiirin içeriği
incelendiğinde Şeyhülislam Sâdık Mehmed Efendi’ye yazıldığı
anlaşılmaktadır. İkinci tercî-bend ise, Râmî Mehmed Paşa’ya sunulmuştur.
Külliyat ve yayınlanan Dîvân arasındaki değişikliğe aşağıdaki beyti örnek
olarak verebiliriz:
Ma’zûrdur tehâlüküm ammâ bu bâbda/Mansıb müferrihi katı şey-i latîfdür
(Terci-i bend I/VI/2)
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Mansıb müferrihi kim çâşnî-i latîfdür (vr.40a)

2.1.4.

Tahmis

Dîvân’da “Tahmis-i Gazel-i Nedîm Çelebi” başlığıyla Nedîm’in bir gazeline
tahmisi yer almaktadır (40a-40b). Dîvân’ın tenkitli metninde kayıtlı olan
Mezâkî’nin “bilmem nedür” ve “gelmez” redifli gazellerine Sâbit’in yazdığı
iki tahmis müellif hattında bulunmamaktadır.
2.1.5.

İbtidâ-yı Lugaz

41a-42b varakları arasında ilk lugaz, “İbtidâ-yı lugaz”; sonrakiler “Lugaz-ı
Diger” başlığında olup altı tane lugaz mevcuttur. Bunlardan başlıksız olan
“Burun lugazı” Turgut Karacan’ın Bosnalı Sâbit Dîvânı neşrinde yer
almamaktadır. Lugaz şöyledir:

(Feilâtün/Feilâtün/Feilâtün/Feilün)
Oldı peydâ bu şehirde yine bir dâne burun
Burun ammâ ki ‘aceb ‘aceb-i merdâne burun

Kayalıkdan gören anı … parça sanur
Kara deñize eger ‘azm ide ‘ummâna burun

Çûha puhından aña bir kılıf itsün peydâ
Kızarup dönmeye tâ şekl-i pirincâna burun

Gice meclisde hatâ’en birisi yârânuñ
Osurıcak kohusın aldı zarîfâne burun

O burunla bu burun bir dahı yârân burunı
Câ’iz anuñla dokuşmak hele hasmâne burun

Burunı medh idicek döndi halâc dokmagına
Yay gerişmi gibi pat pat öter ammâ ne burun (vr. 42b)
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2.1.6. Gazeller
Gazeller, 43b-104a varaklarında yer almaktadır. 331 gazel bulunmaktadır.
Kasideler kısmında da belirttiğimiz üzere nüshada gazeliyat kısmında
kayıtlı 7 gazel-i müzeyyel tenkitli metinde kasidelere dahil edilmiştir.
Mergûle-i gîsûyile bend-i cefâ urdı dile/Zülfi recâ-yı ‘avf ile düşmezdi yârun
pâyına (G 302/4)
Gamzen degül çeşmiyle zahm-ı cefâ urdı dile (vr. 92a-b)
Câm-ı kalbün yog ise revgân-ı isti’dâdı/Seni târîkde kor sûret-i kandîl gibi (G
335/2)
Yog ise revgân-ı ʿirfânı zücâc-ı kalbüñ (vr.99a-99b)
Gazel-i Nâbî Üstada getürdün Sâbit/Zımn-ı ma’nâda bu mazmûnları temsîl
gibi (G 335/8)
Gazel-i Nâbî Efendiye getürdün Sâbit/Zımn-ı ma’nâda bu mazmûnları tahsîl
gibi (vr. 99b)
Çâr-pâ resminde bir mekkâreye meftûn olup/Âlet olma hurde-nakş-ı megrine
gergef gibi (G 351/4)
Olma hurde-nakş-ı mekrine sakın gergef gibi (vr.100a)
2.1.7.

İbtidâ-yı Mukatta’ât

104a-104b’de “İbtidâ-yı mukatta’ât” başlığıyla 9 tane kıt’a bulunmaktadır.
Aşağıdaki örnek Karacan neşrinde kıt’a; yazmada, 32. rubaidir:
Ka’beye salt ü sebükbâr gitdüm /giderüm
Fikr idüp yoldaki mehâlekümi/mehâlikümi
Arab eylerse mâlumı yagma /iderse
Hâcı Mansûr ala menâsikümi / Bir menâsikle haca azm iderüm (Kıt’a 30;
vr.170b)
2.1.8. İbtidâ-yı Ruba’iyyât
“İbtidâ-yı Ruba’iyyât” başlığıyla 105a-107b arasında 32 rubai kayıtlıdır.
Bunlardan 12 tanesi tenkitli metinde kıt’a nazım şekilleri içerisinde
bulunmaktadır.
Döndükçe virür âdeme bir gûne safâ/bir başka
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Her nakş-ı bedî’i rûh-ı dildâr misâl/ nakş-ı garîbi
Tasvîr-i şükûfeyle görindi gözüme /Envâ’-i şükûfeyle
Ayn ile Fenâr Bağçesi fânûs-ı hayâl /Fener (Rubai 16; vr.106a Rubai 17).
Meydân-ı mahabbetde ne tozlar koparur /Şehrâh-ı mahabbetde
Binsün biricik semend-i nâza tenhâ
Hakkumda Burâk-ı ‘âtifet sürmek içün / Şâyed süre hakkumuzda esb-i
himmet
İtdüm o şeh-i hüsne üzengi ihdâ/ İtdük o şeh-i hüsne üzengi peydâ (Rubai
21; vr.106a Rubai 14)
2.1.9. İbtidâ-yı Matla
107b-113a arasındaki “İbtidâ-yı matla” kısmında 109 beyit, “matla, müfred,
ferd, beyt ve şi’r” başlıklarıyla sınıflandırılmış, genellikle aynı sıralama esas
alınmıştır. 24 matla, 20 müfred, 22 ferd, 20 beyt ve 23 şi’r kayıtlıdır.
Dîvân’ın tenkitli metninde yer almayan “Şi’r” başlıklı bir beyit şöyledir:
Riyâyla sücûd itse mürâyî-i zâhid-i gevden
Olur mısdâk-ı mazmûn-ı zemîn-râ hûk ber-kenden (Şi’r, vr.112a)
2.2.

İbtidâ-yı Edhem (ü) Hümâ Der-Tevhîd-i Bârî

Edhem ü Hümâ, 114b-135a varakları arasında yer almaktadır. İbtidâ-yı
Edhem (ü) Hümâ Der Tevhîd-i Bârî, Münâcât, Der Medh-i Resûl-i Ekrem
Sallallahu Te’âlâ Aleyhi ve Sellem, Mi’râciyye, Der Sitâyiş-i Ebû Bekr Sıddîk
Radıyâllahu Anh, Der Sitâyiş-i Ömerü’l-Fârûk Radıyâllahu Anh, Der Sitâyiş-i
Osmân bin Affân Radıyâllahu Anh, Der Sitâyiş-i Âlî bin Ebî Tâlib Radıyâllahu
Anh, Der Sitâyiş-i Sultân Mustafâ, Der Sitâyiş-i Şeyhü’l-islâm, İbtidâ-yı Hikâyei Edhem (ü) Hümâ başlıklarıyla klasik mesnevi tertibine bağlı kalınarak
tevhit, münâcât, na’t, mirâciye, dört halifeye övgü, devrin padişahı Sultan II.
Mustafa ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi’ye methiyenin ardından 129b
numaralı varakta hikâyeye başlanır. Turgut Karacan’ın Edhem ü Hümâ
çalışmasının baş kısmında bulunan 11 beyit, Sultan III. Ahmed’e yazılmış
methiye ve sebeb-i nazm müellif hattında yer almaz. Bu durum, onun Sultan
II. Mustafa zamanında başladığı eserine, bir süre ara verip III. Ahmed
zamanında tekrar devam etmeye çalıştığını gösterir. Tevhit, münacat ve
methiyeler dışındaki asıl bölüm 225 beyitten ibarettir. Aruzun
Feilâtün/Mefâilün/Feilün kalıbıyla yazılmıştır. “Râyiz-i cilve-âzma-yı
makâl/Ablak-engîz-i ‘arsagâh-ı hayâl”(vr.129b) beytiyle başlayıp “Hâlümüz
yok du’âmuz itmez eser/Yohsa feyyâzda buhl ne gezer” (vr.135a) beytiyle son
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bulur. Yayınlanmış Edhem ü Hümâ metninde bu kısımdan sonra 30 beyte
daha yer verilmiştir. Müellif nüshası ve yayınlanmış Edhem ü Hümâ metni
arasındaki farklılıklara birkaç örnek şu şekildedir:

Sendedür çünki her belâya ilâc/Etme gayrun kapusına muhtâc (Beyit 105)
Gayrun itme kapusına muhtâc (vr.117b)

Mah bir kurs u sofra hâlesidür/Hamel-i çarh yol nevâlesidür (Beyit 229)
Mâh bir kurs (ü) hâle sofrasıdur (vr. 120a)

2.3. Berber-nâme-i Sâbit Ali
135b-138b varakları arasında yer alan Berber-nâme 109 beyitten
oluşmaktadır. Yayınlanmış metninde bu sayı, 113 olarak görülmektedir
(Karacan, 1990b: 44). İçerik bakımında iki metin arasında yer ve kelime
bakımından paralel olmayan durumlar olmakla birlikte her iki metin de
“Nakl ider Çorlıda bir kâşif-i râz/Bir cevân-pâre-i dil-dâde nevâz” beytiyle
başlamakta, “Açılup kâle-i ayş-i câvid/Çıkdı külçeyle tefârik-i ümmîd” ile son
bulmaktadır. Eser, Feilâtün/Feilâtün/Feilün veznindedir. Turgut Karacan’ın
çalışmasındaki 26, 86, 108 numaralı beyitler nüshada yer almamaktadır.
Ayrıma dikkat çekmek adına aşağıdaki beyitler örnek olabilir:
Âh idüp hurdeyi duydı cânân/Sanki kâkül başına kopdı dumân (Beyit 83)
Kâkülinden başına kopdı dumân (vr. 137b, Beyit 82)
İtdi uşşâka miyânın teslîm/Sanki bel virdi o bünyân-ı azîm (Beyit 105)
Eylemiş halka miyânın teslîm/ Ya’ni bel virmiş o bünyâd-ı azîm (vr.138a,
Beyit 103)
2.4.

Dere-nâme-i Sâbit Ali

Derenâme, 139b-143b aralığında olup 153 beyitten oluşmaktadır.
Feilâtün/Feilâtün/Feilün vezniyle yazılmıştır. Eserin yayınlanmış
metnindeki 13, 14, 29, 34, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 71, 74, 79, 105, 127, 140,
167 beyitler müellif nüshasında yer almaz. Belirtmemiz gereken diğer bir
husus, istinsah edildiği farklı nüshalarda da eserin adı olarak zikredilen
Hâce Fesâd ismidir. Yalnız mesnevide yer alan karakterlerden biri olan bu
kişinin adı Hâce Fesâd değil Hâcı Fesâd’dır (Sâbit Ali, 1124: 140b, 141b,
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142a). Yayınlanmış metinde beyit sayısı 169; müellif nüshasında ise 153
olup kelime ve dizi açısından aralarında farklılıklar söz konusudur.

Zümre-i şîfteden bir nahsend/Eyledi nakle sezâ bir pâ-bend (Beyit 1)
Nakl iderdi bir acâyib pâ-bend (vr.139b)

Açdı âguşun idüp şekl-i sâlib/Bir asılmaga arardı takrîb (Beyit 32)
Gerden-i dilbere mânend salîb (vr.140a)

Kurıdı nâliş-i hasretle pelîd/ Sanki büthâne-i tersâya kadîd (Beyit 33)
Kurıdı tâbiş-i hasretle pelîd/ Hem çü büt-hâne-i tersâda kadîd (vr.140a)
Sonuç
Dîvân şairlerinin eserlerinin müellif nüshasını temin etmek, çalışılacak olan
metnin sağlamlığı açısından büyük bir şanstır. Her metnin bu nüshasına
ulaşmak mümkün olmadığından araştırmacılar, istinsah edilmiş metinlerle
yetinmek zorunda kalmaktadır. Ancak orijinal nüsha elde edilmiş dahi olsa
şairin dünyası ondan ibaret değildir. Nitekim şiir mecmuaları, cönkler,
tezkire türünde eserler ya da tarihî kaynaklarda da şiir örnekleriyle
karşılaşılabilmekteyiz.
Sâbit’in şiirlerinin de mevcut nüshayla sınırlı olmadığı görülmektedir. Kırım
hanı Selim Giray Han için yazdığı Zafer-nâme adlı mesnevisi ve Amrü-Leys
adlı eserinin külliyatta neden bulunmadığı sorusu yanıtsızdır. Amrü-Leys’i
daha sonra yazmış olduğu düşünülebilir, fakat Zafer-nâme’nin 1712 yılında
yazılmış olma ihtimali yoktur. Eksik şiirler ve Zafer-nâme düşünüldüğünde,
Sâbit’in başka bir el yazması daha olabileceği düşüncesi akla gelmektedir.
Bu çalışmada, Sâbit Külliyatı’nda bulunan Dîvân ve üç mesnevi ile eserlerin
yayınlanmış şekli tenkit edilerek, daha doğru bir XVII. yüzyıl metni elde
edilmeye çalışılmıştır. Yazmada, Turgut Karacan neşrinde yer almayan
şiirler de bulunmaktadır. Bunlardan bir lugaz ve birkaç beyte yer
verilmiştir. Yayınlanmış eserlerdeki pek çok mısra ve kelimenin
düzeltilmesi gerekmektedir, fakat bildiride her bir ayrımı dile getirme
imkanımız olmadığından farklılıklar birkaç örnekle sınırlandırılmıştır. Sâbit
Ali’nin Dîvân’ı başta olmak üzere diğer eserleri doktora çalışmam ve başka
bir yazımda daha detaylı olarak ele alınacaktır.
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GERİ GELEN MEKTUP’TA ATEŞİN TİN ÇÖZÜMLEMESİ
Arş. Gör. Dr., Hasan İlkay AL*
ÖZET
Eski Yunanca olan arketip sözcüğü Türkçe’de ilk imge, ilk örnek gibi
anlamlara gelir. İnsanlığın kolektif hafızasında yer alan ilksel imgeler,
bilinçdışı psişik yapılar olup insan türünün ortaya çıkışına kadar uzanan bir
geçmişe sahiptir. Ortak psişik yapılar olan arketipler, edebiyat bilimciler
tarafından mitoloji, psikoloji, antrolopoloji, dinler tarihi gibi farklı
disiplinlerden elde edilen bilgilerden hareketle edebî eserlerde arketipsel
eleştiri metodu aracılığıyla tespit edilebilmektedir. Bu metot, yirminci
yüzyıl itibariyle, modern psikolojinin temsilcilerinden olan Carl G. Jung’un
kolektif bilinçdışını kavramını ortaya koyması sonucu ortaya çıkmıştır.
Arketip olarak tanımlanan ortak semboller ve figürler kolektif bilinçdışı
aracılığıyla sanat eserlerinde canlanmaktadır. Edebî metinlerin tahlilinde
kullanılan arketipsel eleştiri metodu, eserden hareketle eseri tahlil etme
amacı taşır. Bu durum, arketipsel eleştiri metodu aracılığıyla yapılan edebî
eser incelemelerinin estetik değeri yansıtmada başarılı olduğunu gösterir.
Ateş arketipi, temel doğa arketiplerinden biridir. Bu arketip, sanat
eserlerinde olumlu ve olumsuz özellikleri ile belirir. Ancak, bu durum
çelişki değildir. Ateş arketipinin anlamlarının bazıları şunlardır: eril köken,
güç, kurban etme, ölüm, eziyet, kış. Bu çalışmada, Geri Gelen Mektup’ta ateş
arketipi ele alınmıştır. Ayrıca, ateş arketipi ile ilişkili diğer arketipler
incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Hüseyin Nihal Atsız, geri gelen mektup, arketipsel
inceleme, psikanaliz, ateş arketipi.
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THE PSYCHOANALYSIS OF FIRE IN GERİ GELEN MEKTUP
Abstract
The word archetype, which is an ancient Greek word, means the first image,
like the first example in Turkish. The primary objects in the collective
memory of manare unconscious psychic structures and have a history
dating back to the appearance of the human species. Archetypes, which are
common psychic structures, can be determined by literary scientists
through archetypal critique method in literary works from the information
obtained from different disciplines such as mythology, psychology,
anthropology, history of religions. This method has emerged as a result of
unveiling of the concept of collective unconsciousness by Carl G. Jung, who
was the one of the representatives of the modern psychology through
the21th century. Common symbols andfigures, defined as archetypes,
revive in their art Works through collective unconsciousness. The method
of archetypal criticism used in the analysis of literary texts is to analyze the
work with movement from the work. This shows that it is successful in
reflecting the aesthetic value of the literary works examined through the
method of archetypal criticism. The archetype of fire is one of the basic
archetypes of nature. This archetype appears in works of art with the
positive and negative features. However, this is not a contradiction. There
are some meanings of the archetype of fire. These are male principle,
power, sacrifice, death, torture, winter. In thi swork, the archetype of fire in
the name of Geri Gelen Mektup is discussed. Also, other archetypes that are
associated with the archetype of fire were analyzed through archetypal
critique.
Keywords: Hüseyin Nihal Atsız, Geri Gelen Mektup, archetypical
research, psychoanalysis, fire archetype.
1. GİRİŞ
Edebiyat bilimi, metin tahlili çalışmalarıyla eserden hareketle insanı ve
insanın doğasına etki eden hususları çözümleyen bir disiplindir. Söz konusu
insan ve insanla ilgili meseleler olunca; felsefe, sosyoloji, antropoloji,
psikoloji gibi disiplinlerin verilerinden faydalanmak edebiyat bilimcisi için
kaçınılmaz bir hâl alır. Bu bilim dallarından psikoloji biliminin verilerinden
faydalanan edebiyat bilimi çalışmaları, insan türünün tarih öncesi
dönemlerinden itibaren geçirdiği ruhsal değişimi ve bu değişimi sağlayan
etmenleri sanatlı metinler aracılığıyla ortaya koyabilir. Bu bağlamda Freud,
Adler, Lacan, Fromm ve Jung gibi modern psikolojinin önemli
temsilcilerinin öne sürdükleri tezler, edebiyat bilimciler için yeni bir yol
açmıştır (Sarıçiçek, 2013:2). Ancak edebî metinler, edebiyat psikolojisi
açısından tahlil edilirken metin dışı verilerden kaçınılarak eserin estetik
değerinin ortaya konulmaya çalışılması gerekmektedir (Wellek ve Austin,
2013:101).Jung’un çalışmaları da özellikle bu yönde olmuş ve Jung,
insanlığın kişisel bilinçdışının yanı sıra kolektif bir bilinçdışına sahip
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olduğunu da göstermiştir. Ortak bilinçdışında yer alan ve ilk imge, asıl
numune gibi anlamlara gelen ruhsal benlik yapılarını arketipler olarak
adlandıran (Jung, 1992: 51) Jung’a göre bu yapılar insan türünün ortaya
çıkışından beri insan muhayyilesinde kalıtım yolu ile edinilen kuvvetlerdir
(Jung, 2006: 144). Bu da arketiplerin yok edilemeyecek bilinçdışı unsurlar
olduğunu gösterir (Sarıçiçek, 2014: 392)Yok edilemez yapılar olan
arketiplerin sanat eserlerinde ortaya çıkışını değerlendiren Jung’a göre
kolektif bilinçdışı kaynaklı yaratıcılıkta sanatçının müdahalesi yok denecek
kadar azdır (Cebeci, 2004: 121-122).Arketipler en fazla fantezi ürünlerinde
görülür ve arketipler uygulama alanını burada bulur (Jung, 2003: 20). Yine
Jung’a göre yaratıcı kimseler, ezelî unsurlar olan arketipler aracılığıyla
sanat eserlerini meydana getirir (Jacobi, 2002: 41-42).
Bu çalışmada ele alınan eserde ortaya çıkışı gösterilecek olan ateş arketipi;
ilahî öfke, kurban etme, ölüm gibi anlamlarının yanı sıra aydınlanma,
yaşam, eril köken gibi anlamları içerisinde barındırır (Jobes, 1962: 571).
Dünyayı yaratan elementlerden birisi olduğuna inanılan ateşin arketipsel
değerinde, arkaik okyanusların ateşten köpüren doğa unsurları olması
inancı da etkilidir (Jobes, 1962: 572). Yaşamın başlangıcının su olduğu
düşünüldüğünde, büyük su kaynağı okyanusların ateş ile gösterilmesi, ateş
arketipinin ikili yönünden kaynaklanmaktadır.
Ateş, insan zihninin derinlemesine yöneldiği ilk olguların başında gelir. İlkel
insan için ateşi bilme isteği sevme isteği ile birlikte belirmiştir. İlkel
durumdaki insan zihni ateş önünde tefekkür etmeye başlamasıyla birlikte
ciddi bir gelişim göstermiştir (Bachelard, 2007: 68).Homo faber (yapan
insan) yüzeysel düşünüp etrafında görünen birkaç nesneye bağlanmışken;
homo rêvant (düşleyen insan) derinliklere ve geleceğe yönelmiştir. Bu
yönelimde şüphesiz ateş büyük bir pay sahibidir.Ateş, düşleyen insanı
derinliklere yönlendirmiştir (Bachelard, 2007: 69-70). Dolayısıyla ateş
arketipinin, insan doğasına etkisi çok katmanlı olup; bu arketip, insanı, ateşi
kontrol etmesiyle güçlendiren bir canlı hâline getirirken, aynı zamanda bu
arketipin etkisinde, kontrolden çıkan ateş vasıtasıyla da cezalandırıcılığın,
yok ediciliğin işlevsel olarak belirmesi kaçınılmazdır.
Ateş arketipi gerek yaşam enerjisi, gerek Tanrısal enerji gibi anlamları
çerçevesinde farklı arkaik kültürlerin ortak yanlarından birisidir. Örneğin;
Eski Ahid'de görünen sihirli güç, yanan çalıda ortaya çıkar ve aynı zamanda
Musa’nın çehresinde tezahür eder; İncil’de Kutsal Ruh’un gökten inişinin,
ateşten diller biçiminde olacağı anlatılır; Herakleitos'da dünya enerjisi,
sürekli canlı kalan ateş olarak gösterilir; Perslerde ilahî rahmetin ahomanın
kor hâlindeki ateşinde görüleceğine inanılır; Stoacılarda ilk sıcaklık, kaderin
gücü olarak anlatılır; Orta Çağ inançlarında azizlerin başlarının çevresinde
belirdiğine inanılan hâle, şeref nuru, ışık
halkası olarak tasvir edilir;eski inançlarda ruhun gücünün ateş olduğuna
inanılır (Jung, 2006: 147)
İnsan türünün ateş arketipine yüklediği bu anlamlar, mitolojik metinlerden
başlayarak modern dönem yazınına kadar gelmiş; aşk ile birlikte anılan ateş

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

139

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

arketipinin ve ateş arketipine bağlı ışık, alev, volkan, yanardağ, Kabil gibi
arketipsel unsurların metinlerde arketipin doğasına uygun olacak şekilde
olumlu ve olumsuz yanlarıyla birlikte görünmesine zemin hazırlamıştır.
2. GERİ GELEN MEKTUP’TA ATEŞ ARKETİPİNİN VE ATEŞ ARKETİPİ İLE
İLİŞKİLİ ARKETİPLERİN TEZAHÜRÜ
Hüseyin Nihâl Atsız tarafından kaleme alınan “Geri Gelen Mektup” şiiri,
yazarın estetik değeri oldukça yüksek olan ve arketipsel eleştiri için çok
fazla malzeme barındıran romanı “Ruh Adam”da geçer. Bu şiir, romanın
olay örgüsünde ciddi bir önem taşır. Çünkü, eserin kahramanı Selim
Pusat’ın hayatına derinden etki eden olaylarla ilişkilidir. Ancak bu
çalışmada şiir, romandan bağımsız olarak ele alınmış ve incelemeler salt şiir
üzerinden yürütülerek ateşarketipinin ve ateş arketipiyle ilişkili
arketiplerintezahürünün şiirde nasıl ortaya çıktığını gösterme gayretiyle
yapılmıştır. “Geri Gelen Mektup” şiiri şu şekildedir:
Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden?
Bilmem, bu yanardağ ne biçim korla tutuştu?
Pervane olan, kendini gizler mi alevden?
Sen istedin, ondan bu gönül zorla tutuştu…
Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse;
Ay secde edip çehrene, yerlerde sürünse;
Her şey silinip kayboluyorken nazarımdan,
Yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse...
Ey sen ki, kül ettin beni onmaz yakışınla,
Ey sen ki, gönüller tutuşur her bakışınla!...
Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince,
Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince,
Gönlümdeki azgın devi rüzgârlara attım;
Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.
Gözler ki, birer parçasıdır senden İlah'ın,
Gözler ki, senin en katı zulmün ve silahın,
Vur şanlı silahınla, gönül mülkü düzelsin;
Sen öldürüyorken de, vururken de güzelsin!
Bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden,
Bir yüz ki, yapılmış dişi kaplanla hüzünden...
Hasret sana ey yirmi yılın taze baharı,
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Vaslınla da dinmez yine bağrımdaki ağrı.
Dinmez! Gönülün, tapmanın, aşkın sesidir bu!
Dinmez! Ebedi özleyişin bestesidir bu!
Hasret çekerek uğruna ölmek kolaydı,
Görmek seni ukbadan eğer mümkün olaydı.
Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler,
Tek bendeki volkanları söndürse denizler…
Hala yaşıyor gizlenerek ruhuma "Kaabil",
İmkânı bulunsaydı, bütün ömre mukabil
Sırretmeye elden seni, bir perde olurdum.
Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum.
Mehtaplı yüzün Tanrı'yı kıskandırıyordur,
En hisli şiirden de örülmez bu güzellik.
Yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur;
Kalbin işidir, gözle görülmez bu güzellik!
Alev, insan türünü hayal etmeye yönlendiren en büyük imge yaratıcılardan
biri olup yaşamı ifade eden metaforlardan biridir. Bu yönüyle alevden
kaynaklı düşlemenin kökeni insan türünün arkaik geçmişine kadar uzanır.
Yine buradan hareketle, yani arkaik geçmiş penceresinden değerlendirme
yapıldığında, ateş arketipinin temsil ettiği değerin dünyanın ilk ateşleriyle
ilişkili olduğu görülmektedir(Bachelard, 2008: 23,24,25). Ateş arketipine
yönelik bu yaklaşımda, ateşin canlı bir varlık olarak görülmesi de etkilidir.
Öyle ki“…alev uğuldar, alev inler. Alev, acı çeken bir varlıktır” (Bachelard,
2008: 59).
Ateşin Türk mitolojisinde de önemli bir yeri vardır. Nitekim ay, güneş ve
yıldızlar yerden ateş gibi göründükleri için ateş ve bu gök cisimleri arasında
bir bağ olduğu düşünülmüş ve ateşin güneş ile ayın bulunduğu katlardan
geldiğine dair bir inanç oluşmuştur (Ögel, 2014: 661) Ateş, şamanın alter
egosu olup esrimesi, zor sönmesi, coşkunluğu, yayılması, hayvanları ve
ruhları uzak tutma gücü gibi işlevleri aracılığıyla ortaya çıkar ve tıpkı şaman
gibi Müslüman Türk evliyası da geleneği sürdürür ve korlar üzerinde
yürüyen ya da alevleri eline alabilen kutsal figür durumuna
yükselir(Bonnefoy, 2000: 84).Şaman, büyücü yönüyle psikolojide gözlemci
egoyu yöneten arketiptir(Moore ve Gillette., 1995: 116).
Ateş, en ileri düzeyde canlı örneği olup kişiye özgü duyguları içerir ve aynı
zamanda taşıdığı değer ile evrensel özellik gösterir. Yükselmesi ve geri inişi
ile kendini sevgi ve nefret gibi sunar. İyiliği ve kötülüğü beraber taşıyan bir
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olgudur. Cehennemde cezalandıran ateş, cennette ışık saçar (Bachelard,
2007: 59). “Ateş paradoksal bir niteliğe sahiptir: kimi kez tanrısal kökenden
kimi kez de şeytani kökenden kaynaklanır” (Eliade, 2003: 41).Ateş
arketipinin doğası gereği içerdiği bu zıt anlamlar, şiirde âşığın seslendiği
sevgilisini betimlerken kullandığı ifadelerde ortaya çıkmaktadır. Şiirde
sevgilinin sıklıkla ateşe ait unsurlarla tanımlandığı görülür. Sevgili ateştir,
buna bağlı olarak ışıktır, alevdir. Aynı zamanda “hançer gibi keskin” bir
çehreye ve alevli gözlerinden kaynaklanan katı bir zulme ve silaha sahiptir.
Sevgilinin sahip olduğu bu ikili durum, yani hem olumlu hem olumsuz
anlamlar içeren tasvirler, ateş arketipinin doğasına uygundur. Ayrıca şiirde
sevgi ateşiyle yanıp tutuşan kahraman da iki ayrı ruh hâli içerisindedir.
Şiirde âşık, yani seslenen; hem aşkı dilemektedir ki böylece vuslata erişip
mutlu olacaktır; hem de bu aşk ateşi sebebiyle kendi ölümüne gitmektedir.
Ancak bu durum, zıtlık olmasına rağmen âşık için bir çelişki değildir. Çünkü
“…ateş, değiştirme, zamanı hızlandırma ve yaşamı sonucuna ulaştırma
isteği uyandırır”(Bachelard, 2007: 27).Ateşin büyüsünün etkisi altında
kalan kahraman, kendi cenaze töreninin çağrısını duymuş gibidir. Ancak bu
şekilde gerçekleşecek bir yok oluş bir son olmaktan ziyade, bir yenilenme
gibidir. Bu durum bir psikolojik karmaşaya işaret eder. Ateşe olan sevginin
ve saygının birlikte yer aldığı, yaşama ve ölme içgüdülerinin birleştiği bu
karmaşanın adı Empedokles karmaşasıdır. Empedokles doğanın dört temel
unsurdan meydana geldiğini ileri sürmüş ve bu dört temel unsuru ateş, su,
toprak ve hava olarak belirlemiştir. Ona göre bu dört unsurun
hareketlerinden iki güç sorumludur. Bu iki gücü aşk ve nefret olarak kabul
eden Empedokles’e göre nefretin etkisiyle her unsur kendini diğer
unsurlardan ayırmaya çalışırken, aşkın etkisiyle her unsur bileşikler
yaratmak için diğer unsurlarla karışmaktadır. Empedokles karmaşası da bu
çekim ve itim ikililiğinden kaynaklı oluşan psikolojik karmaşadır. Eserde
sevgiliye seslenen kahraman bu karmaşayı yaşamaktadır. O, sevgilinin belli
başlı özelliklerine hem tutkundur, hem de hayran olduğu özelliklerin
birtakım olumsuzluklar da içerdiğinin farkındadır. Örneğin; sevgilinin
öldürürken, vururken dahi güzel olduğunun ifade edilmesi bu durumu
açıklar niteliktedir.
“Ateşle bağlantılı bütün karmaşalar sancılı karmaşalardır, aynı anda
nevroza ve şiirselliğe götürür. Bunlar yönü tersine dönebilir karmaşalardır:
Kişi ateşin eyleminde ya da dinginliğinde, alevinde ya da külünde cenneti
bulabilir” (Bachelard, 2007: 126). Eserde bu durum bariz şekilde ortadadır.
“Ey sen ki kül ettin beni onmaz yakışınla” diyerek sevgiliye seslenen seven,
sevgiliye hislerini anlatırken derin sancılar içindedir. Öyle ki aşkın ifade
edilişinde hastalıklı sayılabilecek bir ruh hâli vardır. Âşık, sevgilinin
aşkından küle dönse de onun için aslında bir sorun yoktur. Hatta sevgili
uğruna ölmeyi de seve seve kabullenecek durumdadır.“Ateşi tutmak ya da
kendini ateşe bırakmak, yok etmek ya da kendi yok olmak,…Empedokles
karmaşasını izlemek; bütün değerleri dönüştüren ve aynı zamanda
değerlerin çelişkisini de gösteren tinsel aktarım böyledir” (Bachelard, 2007:
127). Jung’un da ifade ettiği gibi ateş, verimli bir arkaik karmaşanın
kaynağıdır(Bachelard, 2007: 127). Eserde, kahraman ateş arketipinin
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doğasına uygun olacak şekilde sevgilinin “hançer gibi keskin” ve “çiçekler
gibi ince” türünden ikilikleri barındıran çehresinden ölüm hazzı duyar.
Yukarıda da ifade edildiği gibi ateşin içerisinde yok olma arzusunun bir
tezahürüdür. Yine şiirin bir yerinde âşık, sevgilinin uğruna ölmenin kolay
olduğunu, eğer öbür dünyadan onu görmesi mümkün olsaydı bunu
yapacağını ifade eder. Bu durum, aşk ateşi içinde sevgili için kendisini yok
etmenin kahraman için mümkün olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Ayrıca kendini pervane olarak nitelendiren âşık, bu nitelendirme sebebiyle
alevden kaçmaması gerektiğini bilir ve bunu “Pervane olan, kendini gizler
mi alevden?” diyerek ifade eder. Böylece ateş arketipiyle bağlantılı şekilde
bir çeşit gönüllü kurban olma töreni de eserde yer alır.
Sevgilinin çehresinin çiçekler gibi ince olarak tanımlanması da ateş
arketipinin özelliğiyle ilişkilidir. Bachelard, bütün çiçeklerin alev olduğu,
ışık hâline gelmek isteyen alevler olduğunu vurgular. (Bachelard, 2008: 94).
Çünkü “renk bir ateş epifanisidir [çarpıcı belirişidir], çiçek bir ışık
ontofanisidir [varlığın tezahürü](Bachelard, 2008: 99).
Empedokles karmaşası şiirde“Yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur”
mısraında da ortaya çıkar. Burada seven ve sevilenin birbirine
yaklaşmasının ve uzaklaşmasının zorluğu anlatılırken, ikili ilkenin hem
birbirini itmesi, hem birbirine mecbur oluşu görülmektedir. Şiirde
Empedokles karmaşasının yanı sıra Novalis karmaşasının da izleri
mevcuttur. Bu karmaşanın temel özelliği ışığın yalnızca görsel olarak fark
edilmesinden önce ortaya çıkan bir iç ısı bilincidir. Isı ve ışık arketipsel
değer açısından ateş arketipinin bağlılarındandır. Novalis karmaşasında ısı
duyusunun kökleri derinde olan ısıdan gelen mutlulukla ilişkisi vardır. Bu
kompleksin etkisinde ısı sahip olunan, kıskançlıkla korunan ve bir armağan
olarak birlikte eriyip birleşilebilecek özel bir kişiye verilmelidir. Bu
derinliğe ulaşma isteği, varlıkların içine girme arzusu, iç ısı sezgisiyle ilişkili
olup; aynı zamanda içlerde yaşanacak ısısal duygudaşlığın, maden
ocaklarına ve dağların derinliklerine inilmesinde simgesel değer
kazanmasının sebebidir. Bu karmaşada madenci “ters yönde bir müneccim”
olur ve derinliklerin kahramanı hâline gelir. Aynı zamanda yerin ezgisini
söyleyen kahramandır. Çünkü kendini yere bağlı hisseder, yer anne sinesi
olur. Bebeğin anne kucağında ısınması gibi, yer ana ısısıyla kayaya ve
madenciye can verir (Bachelard, 2007: 52-53). Şiirde geçen “Hâlâ yaşıyor
gizlenerek ruhuma ‘Kaabil’ ” mısraı, ateş arketipi ile ilişkili arketiplerden
Kabil arketipine ve yukarıda bilgisi verilen Novalis karmaşasındaki madenci
arketipine işaret eder. Kabil’in kelime anlamı madencidir (Eliade, 2007:
207-208). Aynı zamanda Kabil, ilk cinayeti işleyen kişidir. Bu sebeple
olumsuz bir anlam taşır. Demircilerin ve madencilerin arketipsel değer
açısından saygı duyulan ve çekinilen kişiler olması, biraz da Kabil
arketipinden kaynaklıdır. Birçok mitolojide madeni işleyen demirciler ve
madenciler, şamanlar, büyücüler, ateşin efendileri olarak görülür. Demiri
ifade eden en eski kelime “Sümerce AN.BAR”, “gökyüzü” ve “ateş”
işaretleriyle yazılmaktadır.Bu kelime çoğunlukla “göksel maden” veya
“yıldız maden” diye çevrilmektedir (Eliade, 2007: 70-71). Kısacası ateş,
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maden, demir, madenci/demirci arketipleri hep ateş arketipinin etrafında
şekillenmiştir. Eserde sevgiliye seslenen âşık kendini Kabil ile
özdeşleştirirken, aynı zamanda ateş arketipinin ve Kabil arketipinin
yapısına uygun olacak şekilde “Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler /
Tek bendeki volkanları söndürse denizler…” diyerek içinde yanan
volkanlara işaret eder. Öyle ki Empedokles karmaşasının da özelliğini
hatırlatacak şekilde doğanın bir diğer temel unsuru olan su aracılığıyla
içindeki ateşin sönmesini de arzulamaktadır. Aslında bu durum yaşamın
kaynağını ifade eden su arketipi ile olumsuz yakıcı yönüyle eserde ortaya
çıkan ateş arketipini bir araya getirme isteği, ruhsal anlamda Eros ile
Thanatos’un sentezini yapma isteğidir ki bu durum da Novalis karmaşasının
yapısına uygundur.
Eserde ateş arketipinin bağlılarından olan Kabil arketipinin ve madenci
arketipinin bir diğer ortak yanı şiirin son bölümündeki iki mısrada ortaya
çıkar:“Mehtaplı yüzün Tanrı’yı kıskandırıyordur / En hisli şiirden de
örülmez bu güzellik” diyerek sevdiğine seslenen âşığın ifadeleri, sadece
sevgiliye yönelik övgüler değildir. Demircinin ve Kabil’in ilişkisine yukarıda
değinilmişti. Kendisini Kabil’le ilişkilendiren kahramanın Tanrı’nın
kıskançlığına yönelik ifadesi, Kabil arketipinin aynı zamanda günahkâr
yönüne, yaratıcıya karşı çıkışına işaret ederken, sevgilinin güzelliğinin en
hisli şiirden örülemeyeceğinin ifade edilmesi; madencinin yerin ezgilerini
söyleyen olmasıyla ilişkilidir. “Birçok mitolojide demircilerin müzisyen, ozan,
şifacı ve büyücü olması söz konusudur. Doğal olarak demircilik sanatının şiir,
şarkı, dans sanatlarıyla ilişkisi vardır” (Eliade, 2007: 71). Dolayısıyla
madenci arketipinin etkisi altındaki kahramanın ozanlıkla ve şiir sanatıyla
ilişkisi görülmekte ve kahramanın arketipik yeteneğine rağmen şiirle
anlatılamayacak kadar güzel olduğu vurgulanmaktadır. Yani ruhunda
Kabil’i gizlice yaşayan kahramanın, sevgilinin güzelliğini şiirsel olarak dile
getirmenin olanaksızlığına vurgu yapmaktadır.
Şiirde ateş arketipinin ilişkili olduğu arketiplerden biri olan ışık arketipi
oldukça önemli bir yer tutar. Işığın arketipsel değeri Tanrı’ya denk düşer.
Tanrı düşüncesi göksel kutsallıkla ve ışıkla birlikte görülmektedir (Eliade,
2007: 235). Mitolojik bakış açısı dünya modelini karşıtlıklarla kurmaktadır.
Bunlar arasında ışık ve karanlık arasındaki zıtlık önemli bir yer tutmaktadır
(Bayat, 2007a: 32).Jung, Tanrı arketipini anlatırken, ruhsal anlamda
Tanrı’nın bir simge olduğunu ifade etmiştir (Jung, 2006: 79). Ancak bu
arketipin diğer arketipsel unsurlardan farkı, kendine bağlı enerji gücünün
en büyüğüne sahip olmasıdır. Tanrı “ışık” fenomeninin öncesinde ve
üstünde olan tüm ışıkların arketipidir(Jung, 2003: 17). Ayrıca mitik
metinler ele alındığında ilk çağlarda ateşe dişil bir anlamın yüklendiği de
görülmektedir. (Bayat, 2007b: 39) Dolayısıyla eserde ateş arketipinin
özellikleriyle can bulan sevgilinin cinsiyet yönünden ruhsal anlamda
koşutluk içermesinin yanı sıra; sevgilinin ışık arketipinin özellikleri ile
betimlenirken, sevenin Kabil arketipi ile zuhur etmesi, Tanrı ve şeytan
karşıtlığından hareketle ışık ve karanlık arketiplerinin karşıtlığını da
anlatır. “Işık” ve “karanlık”; “Tanrı’yı” ve “Şeytan”ı temsil eden bir arketiptir
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(Sarıçiçek, 2015: 246). Ancak bu karşıtlık daha önce de ifade edildiği üzere
Empedokles karmaşasında olan ve zıtların/ikiliklerin birlikte hareket
etmesini sağlayan karşıtlıktır.
Eserde sevgili betimlenirken birçok yerde ışık arketipininözellikleri ile
betimlenmiştir. Örneğin, âşık niyaz ederken “Gün senden ışık alsa da bir
renge bürünse” diyerek, günün/güneşin sevgiliden ışık alarak renge
bürünmesini arzular. Hemen arkasından gelen mısrada da ayın da
sevgilinin çehresine secde etmesini arzular. Gün/güneş ve ay, başlı başına
arketipik doğa unsurları olup ışık, bu arketiplerinkratofanileri (kutsal
gücün tezahürleri) arasındadır. Ateş ile anlatılan sevgilinin ışık ile
ülküleştirilmesi, ateşin ve ışığın diyalektiğinde yer alan olgusal bir
çelişkinin izlerini taşır ve ateşin bazen yakmadan ışık verdiğini gösterir ki
bu durum ateşin arılık değeri taşımasıyla ilişkilidir (Bachelard, 2007: 120).
Sevgilinin ışık arketipi ile iyiyi, güzeli ve Tanrı arketipine yaklaşan anlamı
ifade etmesi bu durumla koşuttur. Arkaik unsurlar olan ateş arketipi ve
bağlılarının mânâsı, ruhsal açıdan çok derindir. Öyle ki "Alevin içinde uzam
harekete geçer, zaman sarsılır. Işık titrediğinde her şey titrer”(Bachelard,
2008: 50). Ayrıca ateş arketipinin, ışık arketipinin bir yansıması olarak
ruhun derinliklerinde gizli olarak bulunan yaratılış sürecinin hatıralarını
taşıyan bir imge olması da bu iki arketipin bağlılıklarını gözler önüne
sermesi açısından önemlidir(Sarıçiçek, 2015: 260).
Ateş arketipinin bir diğer önemli özelliği de büyü ile ilişkili olmasıdır. Ateş,
dünyayı değiştirebilecek büyüsel, dinsel bir gücün dışavurumu olarak
görülmektedir ve bu sebeple yaşanılan dünyaya ait değildir. Bu durum,
arkaik kültürlerde bir çeşit kutsallık ûnvanı olan şamanın, büyücünün ve
hekimin “ateşin efendisi” olarak görülmesinde de ortaya çıkar (Eliade,
2003: 84). Şiirde ateş arketipine ait özelliklerle betimlenen sevgilinin bir
mısrada büyülü bir özelliğe sahip olarak ifade edilmesi bu noktada dikkat
çekicidir:“Bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden,” mısraından hareketle,
sevgilinin yüzünden büyünün fışkırdığının ifade edilmesi, ateş ve büyü
bağlamında arketipin taşıdığı değere uygundur.
Ateş arketipinin hayatı ve canlılığı temsil eden değeri, bu arketipin
bağlılarından ilkbahar mevsiminin mitolojik metinlerde belirdiğinde
yaşamda görülen değişimlerle de ilişkisi vardır. İlkbahar miti, hayatı,
canlılığı ve şehevi duyguları bünyesinde barındırır. Ayrıca ilkbahar birçok
kültürde yeni bir yılın başlangıcı olarak kabul edilir. Bu bağlamda ateşe
ilişkin cinsel simgecilik aslında ilkbahar ayında yakılan ateşlerde ortaya
çıkar ki bu durum kozmik gecenin ardından yeni yıla girildiğinde ateş
yakılarak kozmogoninin yenilenmesini, dünyanın yeniden başlamasını
anlatır (Eliade, 2003: 41). Eserde ateşin ilkbaharla alakalı yeniden doğuşu
simgelemesini gösteren şöyle bir mısra mevcuttur: “Hasret sana ey yirmi
yılın taze baharı.” Burada sevgilinin, arzu edilen kişi olarak sevenin
hayatına girmesi, seven için yeni bir evrenin başladığını anlatmasının yanı
sıra, kozmik evliliğin de gerçekleşmesini, ruhun yeniden canlanmasını
anlatır.
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3. SONUÇ
“Geri Gelen Mektup” şiiri estetik haz açısından oldukça başarılı bir şiirdir.
Okuyucuda uyandırdığı estetik zevkin bu derece yüksek olmasının
sebeplerinden biri şüphesiz şiirin arketipik zenginliği ile ilişkilidir. Yapıları
itibariyle bütün insanlığın ortak ruhsal merkezleri olan arketipler,
okuyucunun eserle daha fazla özdeşlik kurmasını sağlar. Dolayısıyla
arketipik zenginlik barındıran eserler, daha geniş kitlere hitap etmektedir.
Ayrıca şiirde dile getirilen aşk acısı, sevgili için fedakârlıklar yapma isteği,
sevgilin adeta ilahî bir varlık olarak görülmesi gibi duygusal durumlar,
hayatta birçok insanın yaşayacağı duygularla koşuttur. Bu durum,
okuyucunun muhayyilesinde yaşanmış ya da okuyucunun yaşamayı
temenni edeceği birtakım vizyonların açığa çıkmasına imkân vermektedir.
Her ne olursa olsun, okuyucu hayal dünyasını zenginleştirecek eserleri
sevmektedir. “Geri gelen Mektup” şiiri de bu durumu fazlasıyla
sağlamaktadır.
Ateş arketipimahiyeti itibariyle insanlığın en eski kolektif bilinçdışı
ürünlerinden biridir. Bu arketip dinî metinlerde ve sanatlı eserlerde sıklıkla
görülebilmektedir. Olumlu ve olumsuz anlamları çerçevesinde insan
türünün inançlarını, hayata ve doğaya yaklaşımlarını derinden etkileyen bu
arketip, incelenen şiirde sevenin, sevgili için hissettiklerinin yüceliğini ve
ilahî yönünü göstermektedir. Sevenin, sevgili içingönüllü kurban oluşunun
adeta bir aşk yangınında gerçekleşmesinin arketipik değer taşıması; klasik
Türk şiirinde bir hayli yer tutan pervanenin aşkı için ölüme gittiği
mazmunun da eserde yer alması, eserin estetik değerinin yüksek olmasının
sebeplerinden biridir. Gelenekten alınan bir mazmunun modern döneme ait
bir şiirde arketipik değer doğrultusunda ustalıkla kullanılması, ateş
arketipinin ve ateş arketipine bağlı değer taşıyan birtakım arketiplerin
beraber sunulması, eserin şairi olan Hüseyin Nihal Atsız’ın ilham
dünyasının insanlığın ortak mirasından bir hayli beslendiğini gösterir ki bu
durum Atsız’ın edebî sesinin çağları aşan bir ses olduğu gerçeğini ortaya
çıkarır.
Ayrıca eserde yer alan Kabil arketipi, taşıdığı olumsuz anlama rağmen
sevenin aşkını dile getirirken tutkusunun ne boyutta olduğunu göstermesi
açısından önemlidir. İlk cinayeti işleyen Kabil’in etrafında şekillenen bu
arketipmadenci, demirci gibi arketiplere de kaynaklık etmiştir. Seven
kendini bu arketip etrafında tanımlarken sevgilinin ışık arketipi ve ışık
arketipi ile ilişkili çiçek, güneş ve ay arketipi ile tanımlanması; akla Tanrı ve
şeytan çatışmasını, aydınlığın ve karanlığın çatışmasını getirmektedir.
Ancak bu durum arketipik inceleme söz konusu olduğunda olumsuz bir
anlam taşımaz. Aksine zıtlıkların birbirleri vasıtasıyla mevcut olmasına delil
teşkil eder.
Kısacası Hüseyin Nihal Atsız’ın bu şiiri, okuyucunun muhayyilesinde derin
birtakım duygusal durumların oluşmasına yol açacak, yeni hayal âlemlerine
adın atmasını sağlayacak, estetik değeri yüksek bir şiirdir. “Ruh Adam”
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romanının olay örgüsünde de önemli bir yer tutan bu şiirde âşık; gerek
şiirin adından anlaşılacağı üzere, gerekse romandaki olaylar açısından
anlaşılacağı üzere, bütün yakarmalarına ve göze aldığı fedakârlıklara
rağmen vuslata erememiştir. Ancak sanatlı metinler yazarının elinden
çıktıktan sonra toplumun malı olduğu için, okuyucunun zihin dünyasında
âşığa yeni bir kader çizmesi ihtimal dâhilindedir.
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YAŞAR KEMAL VE HALK KÜLTÜRÜ
Dr.Öğr. Üyesi, Ramazan ÇİFTLİKÇİ*

ÖZET:
Bu çalışmada bir sanatçının halk kültürüyle ilişkisi ele alınmaktadır.
“Homerosoğlu” olarak nitelenen ünlü edebiyatçı Yaşar Kemal’in 50 cildi
aşan eserlerindeki halk kültürü unsurları belirginleştirilecek ve sanatçının
halk kültüründen yararlanarak nasıl çağdaş sanat ürünleri oluşturduğu ve
geleneğe katkıları üzerinde durulacaktır. Betimsel tarama, metin inceleme,
metin çözümleme, edebiyat eleştirisi, tümdengelim-tümevarım yöntemleri
kullanılarak Yaşar Kemal’in eserlerindeki halk kültürü unsurlarının
değerlendirilmesi yapılacaktır. XX. Yüzyıl Türk edebiyatının zirve
kişiliklerinden Yaşar Kemal’in Dostoyevski, Maksim Gorki, W.Faulkner,
Cengiz Aytmatov gibi dünyada tanınmış diğer sanatçılarla karşılaştırılarak
Türk ve dünya edebiyatındaki yeri halk kültüründen aldıkları ve katkısı
irdelenecektir. Yaşar Kemal’in yayımladığı sanat ürünlerinin tamamı
adından içeriğine ve mesajına kadar halk kültürüyle ilgilidir. Yaşar Kemal,
halk kültürünü çağdaş sanata sıçrama tahtası ve köken kültürü olarak
değerlendirmiştir. Dünyada çok okunan eserlere imza atmış; eserleri
dünyanın 50 ülkesinde yayımlanmış bir sanatçının halk kültürüyle ilişkisi,
belki de dansı, elbette çoğu kimsenin ilgisini çekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Yaşar Kemal, folklor. Irmak/nehir roman, ağıt,
tekerleme, geçiş dönemleri, metinlerarasılık.
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YAŞAR KEMAL AND FOLK CULTURE
Abstract
The porpuse of this to focus on an artist’s relations with folk culture. This
study also aims to evaluate, so called “Homerosoğlu”, a well known literal
figure. Yaşar Kemal’s folk components in his more than 50 master pieces of
works. In addition, in this work it also tends to illustrate how he utilizad
from those folk cultures to create those modern literat and works of art,
and contrubuted to the literal world for future. In this study folk cultural
components in Yaşar Kemal’s master pieces were evaluated by using the
following instruments such as scientific survey, descriptive examination,
text analysis, literal critics, induktion models.Yaşar Kemal’s place ın Turkey
and world, an basis of gainings abtained from folk culture, and his
contributions to the literatura was assessed by comparing with XX. Century
top personalities in the world such as Dostoyevski, Maksim Gorki,
W.Faulkner, Cengiz Aytmatov, and other well known figures in literatural
world. All of his Works of art, from content to a message whic were
published are relevent to the folk culture.Yaşar Kemal considered folk
culture as a baement and original root of modern art. He contributedto the
creation of several well known master pices of literal arts which have
commonly been read all over the world. Those master pieces have been
published in more than 50 countries, and his relations with folk cultures,
perhaps dance have driven millions interest to read them all over the world.
Keywords: Yaşar Kemal, folk, river novel, lament, transition period.
İntertextuality.

GİRİŞ
Dünyanın büyük sanatçıları daima halk kültüründen yararlananlar
arasından çıkmıştır. Sadece edebiyatta değil, güzel sanatların diğer
dallarında da durum aynıdır. Her sanatçı ülkesinin halk kültürünü sanat
eserine dönüştürürken binlerce yıllık geçmişi de yansıtıyor ve yeniden
yaşatıyor. Bu durum insanı rahatlatıyor ve ruhen yenilenmesini, yani
yeniden doğmasını sağlıyor. Sanatın amacı da zaten bu değil mi?YK’i de
büyük yazar yapan stok halk kültürü malzemesidir. YK de oradan
beslenmiştir.Bu çalışmada YK’in halk edebiyatı ve halk kültürü ile ilişkisi
irdelenecektir.
1.KURAMSAL BİLGİLER VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR: Yaşar Kemal’in
folklorla ilişkisi, 1980 sonrasında ele alınmaya başlamıştır. Bu konu
üzerinde çalışan P. N. Boratav (1982), İlhan Başgöz (1980; Bilkent 2002), G.
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Gorbatkina (1980), W. Hickman (1980),
S. Uturgauri (1989), Rohat
(1991;1992), Osman Şahin (1993), M.H. Yavuz (1993), Ramazan Çiftlikçi
(1995; 1997), Bekir Coşkun (1996), Erman Artun (1999), Nedim Gürsel
(1997;2000), Muharrem Kaya (2004), A. Dalyan (2004), A. Ö. Güvenç
(2014), Mümin Topçu (2007; 2015) vb. bilim adamları, daha önce
yaptıkları çeşitli çalışmalarda bu konuyu değişik açılardan
değerlendirmişler, önemli sonuçlara ulaşmışlardır.
Ulaşılan ortak nokta, YK’in eserleri ile folklor ve halk edebiyatı ürünleri
arasında sıkı bir bağ olduğudur. İlhan Başgöz, Bilkent Sempozyumunda bu
ilişkiyi, angaje’lik açısından ele almış ve yorumlamıştır. O’na göre “YK,
folklor ile nişanlıdır.” (Başgöz: 2002, 124-39)
1. YÖNTEM: Çalışmamızda betimsel tarama, metin inceleme, metin
çözümleme, edebiyat eleştirisi, tümdengelim-tümevarım gibi yöntemler
kullanılarak Yaşar Kemal’in eserlerindeki halk kültürü unsurlarının
değerlendirilmesi yapılacaktır.
2. BULGULAR VE YORUM: Bu araştırmamızda Yaşar Kemal’in misyonu,
belirlenecek ve S. Veyis Örnek’in Türk Halkbilimi (2000) kitabında verdiği
25 maddelik halkbilimi kadroları şablonu dikkate alınarak eserleri, halk
kültürü açısından ele alınacaktır.
4.1. Misyonu: Yazarın folklor anlayışı ve folklordan yararlanma yolları,
Yaşar Kemal’in eserlerinden ve kendi ifadelerinden yararlanılarak daha iyi
belirginleştirilebilir. (Kemal: Ustadır Arı,1995, 246-47; Çiftlikçi:1997, 46367),
1960’ta Fransa’da yayımlanan Combat gazetesinin Yaşar Kemal’i Nobel
adayı göstermesi üzerine kendisiyle yapılan görüşmede “Siz Nobel jürisi
olsaydınız kendinizden başka kime oy verirdiniz?” sorusuna; Bir Orhan
Kemal, bir Halikarnas Balıkçısı, bir Fakir Baykurt’u olan romanın sırtı yere
gelir mi ?” (Tükel:1960, 95) diye cevap vermiştir.
İnce Memed 1’in ödül kazandığı aynı yıllarda Mustafa Baydar’ın sorduğu
“Varlık Roman Armağanı Jürisinde olsaydınız oyunuzu kime verirdiniz?”
sorusuna yine Orhan Kemal’i aday göstermiştir. (Baydar:1960, 120)
Buradan anlaşılmaktadır ki, YK, edebiyatçılardan halkı ve halk kültürünü
işlemelerini beklemektedir.
Kendisiyle yapılan bir diğer görüşmede ise, Gençlik yıllarında Çukurova’da
folklor derlemeciliğini nasıl yaptığını şöyle anlatmaktadır: “Ben bir sözlü
edebiyat insanı olarak başladım işime. Önce halk şairleri gibi şiirler
söyledim. Sonra folklor çalışmalarına başladım. Ağıtlar, destanlar derlerken
bir usul geliştirdim. Bir köye gidiyor, örneğin köylülere bir Köroğlu kolu,
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başka türkülü hikâyeler anlatıyordum. Bundan sonra kolaylıkla derleme
yapıyordum. Kadınlar gelip bildiği ağıtları yazdırıyor, aşıklar türkülerini,
destancılar bildikleri destanları yazdırıyorlardı.” (Kemal: Zulmün Artsın,
1995, 245)
“Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yüzyılda yetişen
sanatçılarımız birçoğu folklora ilgisiz kalmamış ortaya koydukları çeşitli
sanat eserlerinde folklordan yararlanmanın yollarını aramışlardır. Bazıları
bu işleri doğaçlama olarak yaparken bazıları da bilinçli bir biçimde kişisel
araştırma ve incelemelerine dayanarak hareket etmiştir.” (Çiftlikçi: 2018)
Ahmet Kutsi Tecer gibi, YK’i de ikinci kümede saymak gerekiyor.
4.2.Eserlerinde Halk Kültürü Unsurları: Yaşar Kemal, halk kültüründen
yararlanarak edebiyatın farklı türlerinde 50 cilt eser vermiş bir sanatçıdır.
Kitapları, günümüze kadar farklı yayınevleri tarafından; günümüzde ise,
Yapı Kredi Yayınları tarafından topluca yayımlanmaktadır. YK’in halkbilimi
derleme ve araştırmaları üzerinde, daha önce aşağıdaki başlıklar
doğrultusunda durmuştuk:
A.Halkbilimine Eğiliminin Sebepleri,
B. Halkbilimi Çalışmalarının Tanıtımı,
C. Halkbilimi Ürünlerinden Yararlanma Konusundaki Görüşleri ve
Yararlanma Yolları ise:
a. Başlık seçimi, b. Konu seçimi, c. Kişiler, ç. Zaman ve mekan kullanımı, d.
Kurgu, e. Motifler, f. Söz Kalıpları (formeller)’ndan yararlanma, g.
Tekerlemelerden yararlanma, h. Halk şiirinden yararlanma, ı. Atasözü ve
Deyimlerden yararlanma, i. Dede Korkut üslubu, j. Töre ve törenler, k.
Etnoğrafya ve halk mutfağı, l. Halk resimleri (Çiftlikçi:1995,130-44;
Çiftlikçi:1997, 457-72) başlıkları altında tarafımızdan daha önce
değerlendirilmiş ve örneklendirilmiştir.
Artun (1999, s. 27-32; 2006, s. 227-30), Çukurova Konulu Romanlarda
Çukurova Halk Kültürü ve Halk Edebiyatı Geleneği Ürünlerinin Etkisi ve Yeri
başlıklı bildirisinde konuyu aşağıdaki biçimde değerlendirmiştir ve
örneklendirmiştir:
I. Halk Edebiyatı: a. Efsane, b. Masal, c. Halk Hikâyesi, d. Halk Şiiri, e. Kalıp
Sözler (Atasözü, Deyim, Alkış, Kargış)
II. Halk Kültürü: a. İnançlar, b. Halk Hekimliği, c Geçiş Dönemleri, d.
Gelenekler, e. Maddi Kültür
III. Üslup: a. Yinelemeler, b. Karşılaştırmalar, Somutlaştırmalar, c.
Pekiştirmeli Kelime Kullanımı, d. Yöresel Dile Özgü Kullanımlar.
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4. 3. Yaşar Kemal’in Eserlerinin Türlere Göre Dökümü:
Burada, YK’in çeşitli edebi türlerde yayımlanmış eserlerindeki halk kültürü
unsurları genel olarak değerlendirilecektir. YK’in 50’yi aşkın kitabını
edebiyat türleri açısından yedi kümede toplayabiliriz:
4.3.1. Şiirler: Yaşar Kemal yaşamı boyunca elliye yakın şiir yazmıştır.
Dergilerdeki ilk basımlardan sonra Bugünlerde Bahar İndi, (Haz. Güven
Turan, YKY, İst. 2010) adlı kitabında kırk bir metin bulunmaktadır. Bunların
sadece yedisi geleneksel tarzda, kalanı serbest şiirdir. Bu kitaba
alınmayanlarla birlikte on kadarı geleneksel şiir, diğerleri serbest şiirdir.
(Çiftlikçi:1994,
16-18;Çiftlikçi:1997,100-108;
Doğanay:2011,49;Onaran:2010) Demek ki, YK 50’yi aşkın şiirinin 20!sinde geleneksel şiir
kalıplarını kullanmıştır.
4.3.2. Roman ve Öyküler: Kaynakçada gösterdiğimiz bu tür eserlerinin
tahlili, geniş olarak tarafımızdan yapılmıştır. (Çiftlikçi:1994, 1932;Çiftlikçi:1997,109-125;126-424) Bu tür eserlerle ilgili araştırma ve
değerlendirmelerimiz bu kaynaklardadır.
4.3.3. Oyunlaştırmaya Dayanan Eserler (Tiyatro
(Çiftlikçi:1997,425-37; Özgüç:2009; Şahin:2013)

ve

Sinema):

4.3.4. Röportajlar: (Çiftlikçi:1997,438-47)
4.3.5. Denemeler, Köşe Yazıları: (Çiftlikçi:1997,448-56; Ergül:2016)
4.3.6. Derleme ve Araştırmalar: (Çiftlikçi:1995,130-44; Çiftlikçi:1997,45772)
4.3.7. Anılar ve Görüşmeler: Yaşar Kemal, anılarında ve görüşmelerinde
sık sık köken kültüründen yola çıkarak ve yaşadığı olaylardan yararlanarak
eserlerini kurgulamıştır. (Çiftlikçi:1997)
4. 4Yaşar Kemal’in Eserlerinde Halk Edebiyatı ve Halk Kültürü
Unsurları:
Bildirimizde, aşağıdaki sistematik ile Yaşar Kemal’in eserlerindeki halk
edebiyatı ve halk kültürüyle ilgili unsurlar ele alınacaktır:
4.1.1. Halk Edebiyatı: YK, maniler ve türküleri; ağıt ve tekerlemeleri,
destan ve halk hikâyelerini derlemeye ve bunları yayımlamaya 1940’lı
yıllardan itibaren Adana Halkevi Dergisi Görüşler’den başlayarak Varlık ve
Türk Folklor Araştırmaları gibi dergilerde daha sonraki yıllarda devam
etmiştir. YK’in bu konularda kalem oynattığı dergi ve gazetelerin sayısı
ise,50’yi geçmektedir. (Çiftlikçi:1997, 17-31; 559-60)
a. Mitoloji: YK, Türk ve dünya mitolojisini çok iyi bir biçimde özümlemiş
bir sanatçıdır. Romanlarında geçen ejderha, kuş, turna, at, geyik, kutsal
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sular, ağaçlar ve bitkilerle ilgili önemli ayrıntılar yer almaktadır.
(Topçu:2015,32-73) kitabında bu konu üzerinde çok önemli bulgulara ve
yorumlara yer vermiştir. “YK’in romanlarını incelediğimizde mitolojik
unsurların ölümsüzlük motifleri üzerinde yoğunlaştığını görürüz.
Ölümsüzlük motifleri de Âdem ile Havva motif kompleksinde yer alan
motiflerdir. Bunlardan başlıcaları ise, Âdem ile Havva (kahraman), yılan
(şeytan), ağaç (meyve) den oluşur.” (Topçu:2015, 36) YK, bu mitolojik
ögeleri yaşamıyla birleştirerek işlemiştir.
b. Destan: YK, Türk ve dünya destanlarının tamamına vakıf bir yazardır.
YK’in destanlarla ilgisi ve bu türden yararlanma yolları üzerine çeşitli
araştırmalar bulunmaktadır (Yaşar Kemal: 1996, 146-49; Ertop: 1994, 5052; Kaya: 2015; Gürsel: 2000, 69-92; Topçu: 2015, 74-86).
c. Efsane ve Menkıbe (Dinlik Efsane): Yazarın özellikle hikâye ve
romanlarında yeri geldikçe de röportajlarında efsane ve menkıbelere yer
verilmiştir. Kara Yılan hikâyesi, (GMK:1983, 265-71)’de örnek seçilmiştir.
(Topçu:2015, 87-130)’da konu detaylı olarak incelenmiştir.
d. Masal: YK’in masalla ilişkisi üzerinde (Sezer: 1986; Yılancıoğlu: 1998,
128-33) daha önce durulmuştur. Yaşar Kemal’in Sarı Defterdekiler’de (1997,
245-52) Zor Ali masalı örneklenmiştir. YK’in Çukurova yöresine ait iki
metinle ilişkisi önemlidir: Şahmaran masalı ve Lokman Hekim ile ilgili
hikâyeler’de (Topçu: 2015, 138-40; Yılar: 2016) ve (Topçu: 2015, 131-162)
bu konu detaylı olarak incelenmiştir.
e. Dede Korkut Kitabı: GMK’de (1983), Uruz’un Tutsaklığı boyu örnek
olarak seçilmiştir. Binbir Çiçekli Bahçe (2009,128-140) adlı kitapta ise, Dede
Korkut ve kitabı üzerine yazarın önemli görüşleri bulunmaktadır.
(Topçu:2015, 183-86)‘da konu detaylı olarak incelenmiştir.
f. Halk hikâyesi: Gençlik yıllarından itibaren halk hikâyelerini tanıyan,
yöresindeki âşıklardan bu hikâyeleri dinleyerek büyüyen YK, bunların yazılı
metinlerini 1950’den önce P. N. Boratav hocaya vererek onun Halk
Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği (1946) adlı eserinde yararlanmasını
sağlamıştır. (Çiftlikçi: 1997) ve (Topçu: 2015, 163-182)’de konu detaylı
olarak incelenmiştir.
1967’de üç ölümsüz halk hikâyesini edebi esere dönüştürmüştür: Köroğlu,
Karacaoğlan, Alageyik (1967). Sarı Defterdekiler’de Deli Boran, Şah İsmail,
Bey böyrek gibi 10 türkülü halk hikâyesine yer verilmiştir (1997: 253-381).
Ayrıca, Hüseyin Beyaz tarafından Köroğlu destanının Antep rivayeti
yayımlandığı dönemde bu konudaki görüşlerini belirtmiştir (Yaşar
Kemal:1995, Zulmün Artsın,146-49, Köroğlu Antep Rivayeti).

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

154

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

g. Fıkralar-YK ve Mizah: Teneke ve Akçasaz’ın Ağaları’nda mizahın
şaheserlerine rastlarız. YK’in eserlerinde baştan sona, ironik yaklaşım, halk
mizahı ve kara mizah egemendir. Hikâye ve romanlarda olaylar, daima
halkın bakışından sunulmuştur. Halkımızın bıyık altından gülümseme
anlayışını YK de benimsemiştir.
h. Kalıp sözler ve Formel Unsurlar (Atasözleri, Deyimler, Alkışlar, Kargışlar,
Antlar ve Yeminler): YK’in eserlerinde bu tür söz kalıplarına ve kalıp
sözlere çok sayıda örnekler bulunmaktadır (Çiftlikçi:1997). Ayrıca, GMK’de
atasözü ve deyimlere örnekler verilmiş, (Püsküllüoğlu: 1987)’de ise,
yazarın romanlarında geçen bu tür örnekler sözlük düzeninde sıralanmıştır.
İnce
Memed
ırmak
romandaki
kullanımlar,
(Güvenç:2014)’te
değerlendirilmiştir. (Topçu:2015, 255-283)’in muhtelif sayfalarında kalıp
sözlere örnekler sıralanmaktadır. GMK’de ise, atasözü ve deyim örnekleri
bulunmaktadır (GMK:1983,227-47).
ı. Halk şiiri:
-Anonim Halk Şiiri: Örneklerine Ağıtlar (1943,1993), Gökyüzü Mavi Kaldı
(1982) ve Sarı Defterdekiler (1997) adlı kitaplarında yer verilmiştir.
(Topçu:2015, 187-92)’de YK’in ağıtlarla ilişkisi ele alınmaktadır.
Mani: 1940’ta Adana Halkevi Dergisi Görüşler’de yayımlanan Çifteçapa
Manileri, sonradan Sarı Defterdekiler’e alınmıştır. (1997:199-222) GMK’de
ise, mani örnekleri bulunmaktadır. (GMK:1982,190-99)
Türkü: İnce Memed, Alageyik, Ağgül Seni Camekânda Görmüşler, Bir Bulut
Kaynıyor gibi halk türkülerini öyküleriyle birlikte derleyip yayımlamıştır.
Sarı Defterdekiler’de (1997:153-56) Yemen Türküsü ve Cerenin Türküsü’ne;
diğer anonim halk türkülerine (1997:278-98);Gökyüzü Mavi Kaldı (GMK)’de
ise, Deli Boran türkülü hikâyesine ve diğer anonim halk türkülerine
(GMK:1982, 217-26) yer verilmiştir. (GMK:1982, 237-57)
Ağıt: YK, babasının vurulmasından sonra onun ardından söylenen
ağıtlardan etkilenerek bu tür metinlerle ilgilenmeye başlamış; kendisi de
ağıt söylemeyi ve düzenlemeyi (ağıt yakmayı) öğrenmiş, derlediği ağıtları,
1943’te Adana Halkevi yayınlarından bastırmıştır. Söylediği ilk ağıt da
Zala’nın Oğlu içindir. Yaşamı boyunca ağıtlarla ilgilenen yazar, sonraki
yıllarda bu çalışmalarını sürdürmüş 1993’te eserin ikinci basımına 60 metin
daha ekleyerek ağıt sayısını 100’e çıkarmıştır.(Gürsel:2000,124-45;
Koz:1992) Sarı Defterdekiler’de kendi derlediği 30’a yakın; Folklor ve
Etnoğrafya Yıllığı-1986’da ise, 10 ağıtı yayımlanmıştır. (Topçu:2015, 18792)’de YK’in ağıtlarla ilişkisi ele alınmaktadır.
Destan: Sarı Defterdekiler’de (1997, 133-52) anonim ve manzum 10 destan
yer almaktadır.
Ninni: Hikâye ve romanlarda ninnilerden de zaman zaman yararlanılmıştır.
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Bilmece ve Tekerlemeler: Yazarın çocukluk yıllarından itibaren
Çukurova’da ilk öğrendiği, merak sardığı ve derlediği ürünlerdir. Derlediği
tekerlemelerin bir bölümünü TDK’ya; bir bölümünü de Boratav’a vermiştir.
Boratav’ın 1961’de Paris’te basılan kitabında YK’in derlemeleri de
değerlendirilmiştir. Diğer Tekerleme örneklerine GMK’de yer vermiştir
(1982.248-64) Bilmece örnekleri ise, hem (GMK:1982, 199-206)’da hem de
Sarı Defterdekiler (1997:223-48)’de sıralanmıştır.
-Âşık Şiiri, Âşıklar ve Âşıklık Geleneği: Yaşar Kemal’in romanlarında birçok
aşığa ve dengbeje yer verilmiştir. (Üstünova:2005, 203-11) GMK’de 30’dan
fazla aşığın şiirine (GMK:1982, 17-190) yer veriliyor. Sarı Defterdekiler’de
ise, çeşitli âşıklara ait 30’dan fazla koşma, semai ve türkü yayımlanmıştır.
(1997: 17-156) (Topçu:2015, 193-213)’te YK’in âşıklarla ve dengbejlerle
ilişkisi ele alınmaktadır.
-Dengbejler ve Dengbejlik: Kimsecik ırmak romanın ikinci cildi Kale Kapısı
(1987) adlı romanında bu Kürt geleneğinin ayrıntılarına ve Abdale
Zeyniki’nin tanıtımına yer verilmiştir. Bu noktada Mehmet Uzun ile
dostluğu, yazarlık dayanışması ve ortak konuları işledikleri hatırlanabilir.
4. 4. 2. Halk Kültürü: İlgili araştırmalar bölümünde de belirttiğimiz gibi,
YK’in eserlerindeki halk kültürü unsurları ile Boratav (1982) ve Başgöz
(1980)’den başlayarak çeşitli bilim adamlarımız yakından ilgilenmişlerdir.
(Coşkun:1996; Artun: 1999;Güvenç:2014;Topçu:2015) Biz de bildirimiz
çerçevesinde YK’in eserlerindeki bu muazzam halk kültürü malzemesini
belirginleştirmek istiyoruz:
a. Sosyal Normlar: Örf, adet, töre, gelenek, görenek, anane ve moda gibi
sosyal normlarla ilgili ayrıntılara YK’in romanlarında yer verilmiştir.
(Topçu:2015, 284-87)’de YK’in sosyal normlarla ilişkisi ele alınmaktadır.
b. İnançlar, İnanışlar, İnanmalar: (Topçu:2015, 303-15)’te YK’in inanmalar
ile ilişkisi ele alınmaktadır. Tüm eserlerde başta Türkler olmak üzere,
Anadolu’da yaşayan toplulukların; Yezidiler, Kürtler ve Ermeniler ve
Süryanilerin de inanışlarına yer verilmiştir. (Topçu:2007; Topçu:2015, 35056)
c. Halk Hekimliği ve Ocaklar: İnce Memed dizisinde halk hekimliği ve
ocaklarla ilgili uygulamalara geniş ölçüde yer verilmiştir. Dağın Öte Yüzü
üçlüsünde ise, Lokman Hekim’e atıflar yapılmıştır. (Topçu:2015, 296)’da
YK’in halk hekimliği ve ocaklar ile ilişkisi ele alınmaktadır. İnce Memed
ırmak romanında halk hekimliği ve ocaklara önemli bir yer verilmiştir.
d. Geçiş Dönemleri (Doğum, Evlenme/Düğün, Ölüm): Geçiş dönemlerini
Çukurova bölgesinde yaşayan halk tarafından nasıl kutlandığına dair
örnekler, İnce Memed ırmak romanının dört cildinde ve Dağın Öte Yüzü
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üçlüsünde bulunmaktadır. (Topçu:2015,
dönemleriyle ilişkisi ele alınmaktadır.

288-295)’te

YK’in

geçiş

e. Gelenek ve görenekler: Her romanda halkın gelenek ve göreneklerine
yer verilmiştir.
f. Maddi kültür (Etnoğrafya): Özellikle hikâye ve romanlarda bu konuyla
ilgili geniş bir malzeme vardır.
g. Mutfak kültürü (Beslenme): Yazarın bütün eserlerinde yöresel yemekler
ve tatların anlatımına rastlanmaktadır. (Topçu:2015, 347-49)’da YK’in bu
konuyla ilişkisi ele alınmaktadır.
h. Adlandırma, ad koyma ya da ad kazanma (Yer ve şahıs adları, lakaplar):
YK’in eserlerinde insan ve yer adları üzerine çok geniş bir malzeme vardır.
(Topçu:2015, 214-254)’de YK’in adlandırmalarla ilişkisi, yer, kişi, roman
adları ve lakaplar açısından ele alınmaktadır. Ardından YK’in romanlarında
kullanılan yöresel kelimeler sıralanmaktadır. (Püsküllüoğlu:1987)’de ise,
yazarın romanlarında geçen bu tür örnekler sözlük düzeninde
verilmektedir.
i. Giyim- kuşam-süslenme: Yöresel giyim kuşam ve süslenmenin ayrıntıları
hikâye romanlarda başarıyla betimlenmiştir. (Topçu:2015, 328-332)’de
YK’in bu konudaki uygulamaları ele alınmaktadır.
j. Geleneksel el sanatları: Dokuma, (halı, kilim, heybe, hasır, şal, çorap),
nalbantlık, eğercilik, semercilik, ayakkabıcılık (çarık, yemeni, takunya),
madeni eşya, kuyumculuk, demircilik, bakırcılık, bıçakçılık; tarım ve
hayvancılıkla ilgili eşya ve aletler (kağnı, düven, semer, palan yapımı), taş
işlemeciliği, ağaç işlemeciliği ve tahtacılık gibi geleneksel el sanatlarıyla
ilgili YK’in tüm eserlerinde pek çok ayrıntıya rastlanmaktadır. (Topçu:2015,
333-36)’da YK’in bu konudaki uygulamaları ele alınmaktadır.
Ayrıca, hikâye ve romanlarda kılıç yapımına, arzuhalcilik ve lodosçuluk gibi
mesleklere de yer verilmiştir. (Topçu:2015, 337-42) Bir romanı, Demirciler
Çarşısı Cinayeti (1973) adını taşımaktadır.
k. Halk resimleri: YK’in resimlere ilgisi, halkın kullandığı halı, heybe, kilim,
yastık, çadır gibi gereçlerin üzerine işlediği veya kondurduğu motiflerden
başlayarak nakışlara ve iğne oyalarına doğru genişlemektedir.
(Çiftlikçi:1997)
l. Törenler, bayramlar, kutlamalar: Halkımızın her yıl 5-6 Mayıs’ta kutladığı
Hıdrellez, Binboğalar Efsanesi (1967) adlı romanın bel kemiğini
oluşturmaktadır. (Topçu:2015, 300-302)’de YK’in bu konuyla ilişkisi ele
alınmaktadır.
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m. Oyun-Eğlence-Müzik-Spor: Yazar, Çocuk oyunları, çocuk oyuncakları,
halk oyunları (mengi, halaylar) ve halk çalgılarına eserlerinde geniş ölçüde
yer vermiştir. İnce Memed ırmak roman dizisinin her cildi, bir türkünün
nakaratı gibi, ayrıntılı bir Çukurova betimlemesiyle başlamakta, halkın
halaylar kurup ateşler yakmasıyla bitmektedir. Bu dört cilt, dört kıtalık bir
türküye, belki de dört ayrı Yörük kilimine benzemektedir. (Topçu:2015,
316-327)’de YK’in bu konuyla ilişkisi ele alınmaktadır.
Seyirlik köy oyunları, meddahlık, karagöz ve ortaoyunu gibi halk tiyatrosu
ile ilgili metinler, Gökyüzü Mavi Kaldı (1982:289-336) adlı eserde yer
almaktadır.
n. Halk Mimarisi: Çadır, huğ, ahır, köy evleri, değirmenler… Doğayla
bütünleşmiş bir biçimde bu mimarinin betimlemesi yapılmıştır.
(Topçu:2015, 343-346)’da YK’in bu konuyla ilişkisi ele alınmaktadır.
o. Halk Bilgisi: Takvim, Ölçü-Tartı, Taşıtlar ve Taşıma Teknikleri:
(Topçu:2015, 296-99)’da detaylara yer verilmiştir.
3. SONUÇ VE ÖNERİLER: Bu araştırmadan da anlaşılabileceği gibi,
eserlerinde mitos geleneği ile epos geleneğini birleştiren Yaşar Kemal’in
halk kültüründen aldıkları, verdikleri; edebiyat sanatına katkıları çok
geniştir. Sarı Sıcak (1952, 1959) adlı eserinin kapağına bir yörük kilimi
deseni koyan YK, edebiyat ve sanata kilimle başlamış ve bir kilimci gibi
eserlerini dokumuştur.
YK’in dil ve üslup özellikleri üzerinde daha önce, tarafımızdan ve diğer
kişiler tarafından önemli çalışmalar yapılmıştır. (Çiftlikçi:1997,473-512;
Duman:1998, 83-124; Artun:1999,27-32) YK, hikâye ve romanlarında
genellikle montaj, bilinç akımı, leitmotif tekniklerinden yararlanarak halkın
kültür ve edebiyatını işlemiştir.
Folkloru bir köken kültürü olarak gören YK’in tüm eserlerinde Yaşar
Kemal’in derlemeci kişiliği ile sanatçı kişiliği birbirinden beslenmiş ve
ortaya nefis sonuçlar çıkmıştır. Derleme, sözel gelenekteki bir anlatımı,
yazıyla kayıt altına almak demektir. Daha sonra bunu işleyen sanatçı bir
başka edebi metnin içinde kullanabilir. YK’in yaptığı da genellikle böyledir.
Folklordan yararlanmada başarılı bir yazar olduğundan kuşku yoktur. YK,
sadece sözel kültürle yetinen bir sanatçı değildir. Dünya klasiklerini de iyi
bilen bir yazardır. “Yaşamsız sanat olmaz” diyen sanatçı, deneyimlerinin bir
bölümünü yaşantı, diğerini ise okuma ve dinleme yoluyla kazanmıştır.
YK’in çok fazla bilinmeyen bir yönü de çevreci oluşudur. Gerek Adana’da
gerekse İstanbul’da doğayı ve çevreyi korumak için verdiği mücadele
aydınlarımıza da örnek olmaktadır. Al Gözüm Seyreyle Salih, Deniz Küstü,
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Kuşlar da Gitti adlarıyla yayımlanan ve İstanbul Dizisi başlığıyla
değerlendirdiğimiz romanlarında çevreci bir bakış bulunmaktadır.
YK’in tüm eserleri, toplumsal eğitimde materyal olarak kullanılmaktadır.
Okullarımızda özellikle dil ve edebiyat öğretiminde 50 yıldır YK’in
eserlerinden yararlanıyoruz. Uzun yıllar boyunca da temel dil becerilerinin
geliştirilmesinde ve evrensel değerlerin yeni kuşaklara aktarımında tüm
eserlerinden yararlanabiliriz.
Bir araştırmada geçen, “YK’in romanlarında en çok öne çıkan tema
kaçıştır.”
belirlemesini önemsemeliyiz. “Onda kaçış, ölümden
kurtulmaktır” (Topçu: 2015, 364) Bu kaçışın sığınağı, Anadolu Halk
Kültürü’nedir, yerelden evrensele ulaşan değerlerimizedir.
YK, değişimin ve dönüşümün destancısıdır. “Çukurova’nın doğası
gözlerimin önünde değişti, yani yok oldu.” Diyor. Buna tanıklık etmek her
insana nasip olmaz. Bunu fark etmek ve sanata taşımak ise tam bir yetenek
ister.
Folklor sanata düşman tezi, YK tarafından red edilmektedir. O’na göre
folklor, sanata dosttur, kaynaktır. Hem de sağlam bir kaynak. Halk kültürü,
çağdaş sanata kaynaklık etmeye devam etmektedir. Halkın takdirini
kazanmayan sanatçılar, kısa zamanda gündemden düşmektedir. YK ise,
daha uzunca bir zaman geniş kitleler tarafından ilgi görecektir. Dünyada en
çok okunan yazarlar arasına daha şimdiden girmiştir.
YK, sadece Türk halk kültüründen etkilenmemiştir. Anadolu’da yaşamış
Türkmenler, Yörükler, Kürtler, Ermeniler, Yezidiler, Süryanilerin de
kültüründen yararlanmıştır. YK, Anadolu’yu bir kültür zenginliği olarak
görmektedir. YK’in “Benim bir ayağım Anadolu’da diğeri ise bütün
dünyada” sözü, O’nun yerelden evrensele ulaşma çabası olarak
yorumlanmalıdır.
“Hikâye ve romanlardaki olay örgüsünün düzenlenişinde Anadolu halk
kültürünün ve sözlü edebiyatının önemli ölçüde etkileri olduğundan söz
edilebilir. Epik roman ile modern romanı bağdaştırmaya çalışan YK,
Anadolu’daki
halk
edebiyatının
ağıtlarından,
türkülerinden,
tekerlemelerinden, destanlarından, efsanelerinden, masallarından ve halk
hikâyelerinden sonuna kadar yararlanmıştır.” (Çiftlikçi:2017, 125)
YK, Rus sosyal gerçekçilerinin “Biz Gogol’ün paltosundan çıktık.” Sözünü
kendi kuşağına uyarlayarak “Biz de yabandan geliyoruz.” Cümlesine
çevirmiştir. Elbette, yaban’dan kasıt Anadolu binlerce yılda oluşmuş halk
kültürü ve edebiyatıdır. YK, bu birikimi modern edebiyata taşımış ve O’nu
geniş kitlelere tanıtan edebi metinler oluşturmuştur.
YK, eserlerini insan odaklı biçimlendirmiş; bunu yaparken doğayı, hayvanı,
ağacı, otu, bitkiyi, havayı, kokuyu da dikkate alarak edebi metinleri
oluşturmuştur. Böylece anonim ürünler bireyselleşmiştir.
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Gelenekten yararlanma geleneğin küllerine tapınma değildir. Küller
arasında kalmış bir kıvılcımı üfleyerek tutuşturmak ve yeni bir ateş
yakmaktır. YK, bunu başarmış bir sanatçıdır. Bu yüzden sadece
ülkemizde değil, bütün dünyada takdir ve beğeniyle karşılanmış;
geniş kitleler tarafından ilgi görmüştür.
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JOHN STEİNBECK’İN GAZAP ÜZÜMLERİ İLE ORHAN KEMAL’İN
BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE ROMANLARINDA İNSAN EMEĞİ VE
SÖMÜRÜSÜ
İlhan KAROĞLU*
ÖZET
Bu çalışma, John Steinbeck’in Gazap Üzümleri ile Orhan Kemal’in Bereketli
Topraklar Üzerinde romanında; insan, emeği ve hayalleri ile bunları
değersizleştiren düzen eleştirisinin izdüşümlerini irdeleyeceğiz. İki
romanda da daha iyi yaşam için yola çıkan insanların yıkılan umutları konu
edinir. Gazap Üzümleri’nde Oklahoma’daki toprakları ellerinden alınan Joad
ailesinin çalışmak için çıktıkları uzun yolculukları ve Kaliforniya’daki iş
bulma çabaları, yaşadıkları zorluklar işlenir. Bereketli Topraklar
Üzerinde’de ailesine daha iyi bir yaşam sağlamak için Sivas’ın bir köyünden
yola çıkan mevsimlik işçilerin Çukurova’da verdikleri mücadele ele alınır.
İki romandaki coğrafya ve zaman farklılığına karşın insani değerlerin ele
alınışı ve yozlaşmayı tetikleyen unsurların ortaya konuluşunda koşutluk
göze çarpmaktadır.
Anahtar Kelimeler: John Steinbeck, Gazap Üzümleri, Orhan Kemal,
Bereketli Topraklar Üzerinde, Göç, Hayal, Emek, Sistem Eleştirisi
IN JOHN STEINBECK’S “GRAPES OF WRATH” WITH ORHAN KEMAL’S
“BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE” NOVELS ARE HUMAN LABOR
AND EXPLOITATION
ABSTRACT
In this study, we examine projections of the criticism about people, their
efforts and dreams with the order that trivializes them in The Grapes of
Wrath by John Steinbeck and Bereketli Topraklar Üzerinde by Orhan Kemal.
Both of these novels explained shed hopes that people aim to live better.
The Grapes of Wrath tells us the long journey of Joad family, whose lands in
Oklahoma were disseised, and their efforts and difficulties they face to find
a job in California. As for Bereketli Topraklar Üzerinde, struggle of seasonal
workers in Çukurova, who come from a village in Sivas and try to support a
better life for their families, is explained. Although the difference between
geography and time in two novels, the parallelism that discusses
humanitarian values and factors, which stimulate corruption, attracts the
attention.
Keywords: John Steinbeck, Grapes of Wrath, Orhan Kemal, Bereketli
Topraklar Üzerinde, Migration, Dream, Labor, System Criticism
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GİRİŞ
John Steinbeck’in 1939’da yayımlanan Gazap Üzümleri romanı,
Oklahoma’daki toprakları elinden alınan Joad ailesinin, açlık felaketinden
kurtulmak için Kaliforniya’ya yolculuklarını ve orada yaşadıkları zorlukları
konu edinir. Aileden Tom bir kavgada kendisine sataşan bir adamı
öldürdüğü için beş yıl hapis yatmıştır. Tom hapishaneden çıktığında
ailesinin artık işleyecek toprağı kalmadığını ve Kaliforniya’ya gitmeyi
planladıklarını öğrenir. Baba Joad, Anne, büyükbaba, büyükanne, kardeşleri
Noah, Al, Ruthie, Winfield ve hamile Rose of Sharon ile eşi Connie, Joad
Amca, Tom ve eski papaz Casy yola çıkarlar. Joad ailesinin eski bir
kamyonla kat etmeye çalıştığı, oldukça uzun ve meşakkatli yolculuğun
başlarında büyükbaba yaşamını yitirir. Noah ve Coniede zorluklara
dayanamayıp yola devam etmezler. Büyükanne de çölü aşarken hayatını
kaybeder.
Kaliforniya’ya giden 66. Karayolu, açlığın pençesinde kıvranan tüm ailelerin
umut yolu olmuştur. Gidenler olduğu gibi Kaliforniya’nın acı gerçeğini
görüp geri dönenler de vardır. Ancak Joad ailesi bu gerçeğe inanmak
istemez. Giden herkes gibi iş ilanlarına umut bağlarlar. Bu uzun karayolu,
kurulan hayallerin,çekilen çilelerin, yitirilen hayatların yoludur.
Kaliforniya’ya vardıklarında hayallerinin boşuna olduğunu göreceklerdir. İş
ilanlarının ucuza işçi çalıştırmak amaçlı olduğunu görürler. İhtiyacın çok
ötesinde işçi gelmiştir ve hala da akın akın yollardadır. Yine de umutlu
olmak isterler. Tom ve annesi bu süreçte ailenin dayanağı olur. Ancak
Kaliforniya’da göçmenlere türlü baskılar yapılır. İşsiz, aç, sefaletin
hırpaladığı aileler her taraftadır. Derme çatma çadırlarda kalırlar. Günlük
ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar az ücrete çalışmaya zorlanırlar.
Haksızlığa karşı durmak isteyen Casy öldürülür. Tom da mücadele yolunu
seçer. Tüm göçmenler gibi Joad ailesi onurunu koruyarak bu mücadeleyi
atlatmaya çalışır.
Orhan Kemal’in 1954’te yayımlanan romanı Bereketli Topraklar
Üzerinde’de ise Sivas’ın Ç. köyünden ailesini bırakıp Çukurova’ya çalışmaya
giden üç gencin-İflahsızın Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali-hikâyesi konu
edinir. Çukurova’ya trenle gidenüç arkadaş, hayalleri ve şehir insanı üzerine
konuşarak yol alırlar. Bu, okuyucuya kurgunun köy-şehir karşıtlığını
merkeze alacağı konusunda ipucu verir. Babasını erken yaşta kaybeden
Yusuf, daha önce şehri ve şehir insanını tecrübe etmiş olan emmisinin
sözlerini yolculuğun başlangıcında tekrarlar. Trende karşılaştıkları
insanların şehre dair anlattıkları, üç arkadaşı heyecanlandırır. Kazandıkları
parayla köye dönmektir hayalleri.
Çukurova’ya vardıklarında iş bulmanın zorluğuyla tanışırlar. Çalışmak için
kafileler halinde gelen ırgatlar Çukurova’yı kaplamıştır. Üç arkadaş
birlikteliklerini bozmak istemez. Çoğu ırgat gibi ahırdan bozma bir
barakada kalırlar. Hemşerilerinin fabrikasında çalışmaya başlarlar. Çalışma
şartları zordur. Köse Hasan bu yüzden hastalanır. Irgatbaşı da avanta
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almaya devam edince fabrikada çalışmayı bırakırlar. Yusuf ve Ali bir inşaat
şantiyesinde çalışmaya başlar.
Emmisinin ona daha önce söylediklerini dikkate alan Yusuf şantiyede işine
odaklanır ve başarılı olur. Kılıç Usta’nın yerine ustalığa başlar. Ali ise
Yusuf’un uyarılarına kulak asmaz, kadınlara karşı zaafına yenik düşer.
Ömer’in nikâhsızı Fatma ile şantiyeden kaçar, bir çiftlikte iş bulur. Yusuf,
Ceyhan’a inşaat ustalığına gitmiştir.
Ağalar ve ırgatbaşıları Çukurova’da kurdukları düzeni işletirler: Irgatlar az
yemeli, çok çalışmalı, kazandığı parayı kumarla geri vermeli, işin zorluğuna
dayanması için esrar içmeli, ırgat değersiz görülmeli, ona kaba
davranılmalıdır. Böylesi bir düzen herkesi kendi yaşam mücadelesine iter.
Beraber çıkılan yolda Çukurova üç arkadaşın birliğini bozmuştur. Kaderine
terkedilen Köse Hasan zatürreden hayatını kaybeder. Ali bu defa çitlikteki
ırgatlardan Aptal kıza ilgi duyar. Çiftlikte Fatma’yı bırakıp patozda
çalışmaya gider. Acemiliğinin kurbanı olur ve patoza ayağını kaptırarak
yaşamını yitirir. Üç arkadaşla çıkılan yolda, köyüne dönen Yusuf’a, Halil ile
Ali’nin ailelerine acı haberi vermek düşer.
1.KÜÇÜK HAYALLER
1.1.GAZAP ÜZÜMLERİ
Gazap Üzümleri’nde hayal Kaliforniya üzerinden kurulur. Orası, umudun
yeşereceği yerdir. Topraklarını terk etmek zorunda kalan aile kurtuluşu
batıda görmektedir. Kaliforniya’ya ait iş ilanları ve gazete haberleri bu
umudu tetikler. Aile ilanlara inanmak ister. Umutları yaşama tutunmalarını
sağlar. Onlar için Kaliforniya; üzüm salkımlarının, portakal ağaçlarının
arasında küçük beyaz evlerin mekanıdır. Hayalleri ise bir insanın temel
ihtiyaçlarının ötesini geçmez. Anne bu beyaz evleri, büyükbaba eline alacağı
koca bir salkım üzümü, Al bir garajda çalışmayı, Connie radyoculuk kursuna
gitmeyi hayal eder.Kurulan hayaller, acımasız gerçeklerden kısa süreliğine
de olsa kaçmanın; zorlu, uzun yol koşullarına katlanmanın dayanağıdır.
Tüm bu hayaller 66. Karayolu’nda kurulur. Bu yol “tozdan kaçan, azalan
topraktan kaçan, traktör gürültüsünden, küçülen mülkiyetten kaçan, ta
Teksas’tan kopup uluya uluya buralara varan rüzgârdan kaçan, toprağa
bereket getireceğine içindeki canı götüren sel sularından kaçan göçmenlerin
yoludur.”(Steinbeck, 2017:144).Ancak daha yolun başında büyükbaba
hayatını kaybeder. Ufukta bir umut göremeyen Connie ve Noah kayıplara
karışır. Büyükanne yolun sonuna ramak kala yaşamını yitirir. Küçük
hayallerle çıkılan yol büyük yıkımlar getirmiştir.
Gidenlerin, gidip iş bulamayınca, açlıktan ölmemek için geri dönenlerin
yoludur 66. yol. Bu yolda “nehirler gibi akan” bir halk kalabalığı vardır.
Joadlar yolda dönenlerle de karşılaşırlar. Onlardan Kaliforniya’nın
anlatıldığı gibi olmadığını duyarlar. Ancak çıktıkları yolun sonuna ilişkin
hayalleri vardır. Bu küçük hayallerinin yıkılmasını istemezler. Söylenenleri
kendilerinin de deneyimlemelerinden başka bir yolu kabullenemezler.
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Kaliforniya bu küçük hayalleri, hayatta kalmak için açlıkla savaşıma
dönüştürecektir.
1.2.BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE
Bereketli Topraklar Üzerinde’de ise hayallerin gerçekleşeceği yer
Çukurova’dır. Tren yolculuğunda duydukları yeni şeyler hemen üç
arkadaşın hayallerinin parçası olur. Köye dönüşte gazocağı götürmek hayali
hikâyenin sonuna kadar bize eşlik eder. Dönecekleri güne ilişkin
anlatımlarında gazocağını köydekilerin gördüğünde yaşayacağı şaşkınlığı
düşünürler. Gazocağı şehir deneyiminden galip çıkmanın simgesidir. Köye
bunu ilk götüren kendileri olmak arzusundadırlar. Köy için temel bir
gereksinim de olmayan gazocağı; övünme, kendini ispat aracına, şehre galip
gelmenin simgesine dönüşür:
“Avucuyla tahta bavulunu okşadı. Sonra kapağı açtı. Gazocağını karton
kutusundan çıkardı. Yepyeni gazocağı sarı bir su gibi ışıl ışıldı. Gururla
güldü. Emmisi emmisiyken, köye böyle bir dene getirebilmiş miydi? O,
bu değil ya köy çalkalanır gayri. İflahsızın Yusuf bir dene bir şey
getirmiş, abooo…”(Kemal, 2017:373).
Çukurova ve Kaliforniya, küçük hayallerin gerçekleşmesini umdukları
yerlerdir. Ancak gittikleri bu yerler büyük yıkımların mekânına dönüşür.
Hayaller bulunulan yere değil gidilen yere yüklenir. İkisi de geride yitirilen
insanlar ve dağılmış aileler bırakır.
2.HAYALLER VE SİSTEM
2.1.GAZAP ÜZÜMLERİ
Gazap Üzümleri’nde anlatıcı, insanın toprakla kurduğu içsel yakınlığa
inanır. Toprağı işleyen insan tarladan ne kadar kâr elde edeceğini değil ne
kadar yiyecek geleceğini düşünmektedir. Çünkü toprak, o insanın
kendisidir. Traktörün toprağa sokulmasıyla bu bağ yok olmaktadır.
Toprağın kokusunu duyan insan, artık bağını kaybetmiştir.
“Ama bu traktör iki şey yapıyor. Hem toprağı altüst ediyor, hem de bizi
topraktan atıyor. Bu traktörün tanktan farkı pek az. Her ikisi de
insanları sürüyor, korkutuyor, incitiyor.”(Steinbeck, 2017:185).
Toprağı bir yaşam kaynağı gören çiftçilerin yerine onu para ve kâr aracı
sayan şirketler türemiştir. Şirketlerdir ki kendi kârları uğruna aileleri
parçalamaktadır. Bankalar, arazi şirketleri binlerce aileyi yerinden etmiş
ancak yıkımın sorumlusu arandığında hesap sorulamayan ‘bir şirket’e
bürünmüştür. Sistemin ele geçirdiği devlet, yaşam savaşı verenlerin
sorunlarıyla ilgilenmek yerine ölenlerin kaydını tutmakla yetinmektedir.
Toprak işleyen köylüler göçebe olmuştur. Kaliforniya’da sona erecek bu
uzun göç dalgası büyük trajedilere sahne olmaktadır. Okuyucu, bu trajediye
66 numaralı karayolunda tanık olmaktadır. Kaliforniya’ya varanlar
durumun geldikleri yerden daha kötü olduğunu göreceklerdir. Burada
göçebeler, kullanılıp atılan birer nesnedir. Sanayinin görece kazanımıyla
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insanları yerinden eden traktörün yerine, Kaliforniya’da, ruhunu kaybetmiş
insanların kurduğu çarklar geçmiştir.
Toprak sahipleri ucuz işçi çalıştırmak için ilanlar ve gazete yoluyla
Kaliforniya’ya ihtiyaçtan çok fazla işçinin gelmesini sağlamışlardır. Umutla
yola çıkan insanların akıllarında işçi arayan ilanlar vardır. Ancak gerçeği
zamanla öğreneceklerdir. İhtiyaçtan çok fazla işçinin gelmesine sevinen
toprak sahipleridir. İşsiz kalan ve açlığa mahkûm olan işçilerdir. Yerel
yetkililer ucuz işgücünün oluşmasında toprak sahiplerine destek olurlar.
Ücretler günden güne düşecektir. İhtiyacın çok ötesinde işçiyi Kaliforniya’ya
getirmeyi amaçlayanlar çok ucuza işçi bulmanın sevincini yaşarken aç kalan
binlerce göçmenin oluşturacağı tehlikeye de önlem almayı göz ardı
etmezler. Polis teşkilatı ve paralı güvenlikle göçmenler sürekli rahatsız
edilir. Göçmenlerin bir yerde uzun süre konaklamalarına izin verilmez.
Böylece bir yere yerleşme düşünceleri zayıflatılır.
Gazap Üzümleri’nde topraklarından edilen insanların açlıkla savaşında en
büyük engel toprak sahipleridir. Onları ucuz iş gücü olarak görüp açlığa
mahkûm ederler. İşçilerden hem nefret eder hem de korkarlar. Onların
yaşam şartlarını küçümserler. Korkuları ise aç kalan bu insanların her şeyi
yapabilecek olmalarıdır. Topraklarını ele geçirecekleri korkusu onları
öfkeye sevk eder. Onlara “Oki” ismini takarlar. Dışardan gelen bu aç ve sefil
insanlar şehirli, çiftçi, tüccar, mal sahipleri ve polislerce sevilmez.
Kaliforniyalıların sınırsız isteklerine karşın işçilerin istekleri yalın ve
açıktır: toprak ve onu işlemek.
Törpülenen aslında göçmenlerin ruhlarıdır. Sistem göçmenlerin kendilerini
değersiz hissetmesi üzerine kurulmuştur. Ancak maruz kaldıkları
düşmanlık göçmenleri birleştirir. Bu dayanışmanın en güzel örnekleri
içeriye polisin giremediği, kendi kendini yöneten devlet kamplarıdır.
Burada işçiler/göçmenler kamp düzenini kendileri sağlar. Kaliforniyalılar
tarafından hor görülen insanlar, bu kamplarda huzurlu bir ortam
oluştururlar. Bu, güç odaklarını rahatsız eder.
“Yahu, şu lanet olası Okilere bozuluyorum. Sıcak su var mı diye soruyor herif!
İkinci nöbetçi tüfeğinin dipçiğini yere dayadı. “Şu devlet kamplarından
oluyor. O herif herhalde devlet kampında kalmıştır. O kampları yok
edene kadar rahat yok bize. Temiz çarşaf isteyecekler
neredeyse.”(Steinbeck, 2017:462).
John Steinbeckşeffaf ve adaletli toplumsal işleyiş örneği olarak bu kampları
gösterir. Burada insanlar birlik ve yardımlaşma içindedir. Kamplarda
ruhunu/insanlığını kaybetmemiş onurlu bir halk vardır. Onları yıkılmaz
yapan da bu sıkı bağdır.
Açlık ise örgütlenme duygusunu hem tetikler hem de söndüren unsurdur.
Casy bu ruhu onurlu bir hak aramaya dönüştürmüştür. Kendisine yeni bir
yol çizmiştir. Sevginin tanımakla mümkün olabileceği, tüm insanların
kocaman tek bir ruhu oluşturduğu fikrindedir. Yaşama, kutsal bütünü
oluşturduğunu düşündüğü insana ve onun yüceliğine inanmaktadır. Bu
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yüzden insanlara yakın olmayı, onlara bir şey öğretmeyi değil onlardan
öğrenmeyi seçmiştir.
“Bak ben düşman deyince hep şeytanı düşünürdüm. Bu yüzden bütün
savaşımı şeytana karşı verdim. Ama memleket şeytandan beter bir
düşmanın pençesine düşmüş. Elini, kolunu koparmadıkça da
bırakmayacak yakamızı.”(Steinbeck, 2017:157).
Casy’nin ulaştığı bu farkındalık onu düşmanla mücadeleye yöneltecektir.
Ancak bir gece baskınında hayatını kaybedecektir. Bu gelişme, Tom’un
düşüncesinde yeni fikirlerin kıvılcımlarını oluşturacaktır:
“Eh belki de Casy’nin dediği gibi insanın ruhu tek başına bir işe
yaramıyor, ancak büyük bir bütünün parçası… o zaman da…” “O
zaman mesele yok artık. O zaman ben karanlıkta her yerde olurum.
Nereye baksan, orada. Aç insanların bir lokma bulması uğruna nerede
bir kavga çıksa orada olurum ben. Nerede polis birini döverse orada
olurum. Casy de bilseydi bunu keşke… İnsanların öfkelendiği zaman
kopardığı çığlıkta olurum. Sonra bir çocuğun karnı açken, yemeğin
hazırlanmakta olduğunu bildiği zamanki gülüşünde olurum.
İnsanlarımızın ektiklerini yedikleri, kendi yaptıkları evlerde oturmaya
başladıkları zamanda... Yine orada olurum. Anlıyor musun? Allah’ım,
ben de Casy gibi konuşmaya başladım. Onu o kadar çok düşünmekten
oluyor besbelli. Bazen görüyorum bile sanki onu.”(Steinbeck,
2017:515).
Tom, annesiyle son görüşmesinde artık haksızlığa karşı mücadelenin
parçası olacağını söyleyecektir. Daha sonra Tom’la karşılaşmayız ancak
Casy gibi,hak arama mücadelesinin aktif parçası olacağını öngörürüz
2.2.BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE
Bereketli Topraklar Üzerinde’de önce fabrika, şantiye en sonunda
Çukurova’nın bereketli topraklarında gideriz. Ancak her yerde ırgatların
avanta ya da komisyon adı altında kazançları ellerinden alınmaktadır.
Irgatların kazandıklarını kumarda tekrar kaybetmeleri için çark
kurulmuştur. Ağalar az ırgatla çok iş peşindedirler. Ağadan ırgatbaşına
kadar ırgatları ezen bir sistem hâkimdir. Çukurova’ya akın eden ihtiyaçtan
fazla ırgat kafileleri ucuz işçidir. Baharın gelişiyle canlanan Çukurova’ya
kadın, erkek, çoluk çocuk, genç, yaşlı ırgat kafileleri akın akın geldiğinde
ırgat pazarının kalabalığına “…sigaralarının neşeli dumanlarını salarak
kahve, çay, nar, koruk şurubu, limonata, buzlu ayran içen ağalar memnundur.
Irgat boldur, Çukurova tarlalarındaki işe yetecek insan gücünün çok
üstündedir. Haftalıklar düşecek, pamuk çok ucuza elde edilecektir.”(Kemal,
2017:168).
Haklarını aramalarını sağlayacak alan/merci yoktur. Çoğu ırgat gibi Hasan,
Ali ve Yusuf’un düzene çomak sokacak yetkinlikleri de yoktur. İlk defa
geldikleri bu çukurda; çarkın işleyişini, güçlüden yana olan düzende nasıl
ayakta kalabileceklerini çözmeye çalışırlar. Daha önce Çukurova’da

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

173

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

bulunmuş olan Zeynel ve Veysel’in başkaldırma hamleleri türlü kurnazlıkla
engellenir. Kazanan, emeği değil kârı esas alan sistemdir.
Bu kurulu düzende ırgata hak ettiği değeri vermek tehlikelidir. Daha
fazlasını isteyebilir. Bunu önlemenin yolu gözünü açmasına imkân
vermemek, azla yetinmeyi kabule zorlamaktır. Ağalar ırgatları muhatap
almazlar. Irgatlar için ağalar ulaşılamazdır. Birçok ırgat için ağa daima
haklıdır. Ağalar ırgatların sefil yaşamlarına karşın güzel arabaları ve temiz
giyimli halleriyle arada bir görünürler. Irgatların sorunları ya da
ihtiyaçlarıyla ilgilenmezler. Ağalar için ırgat herhangi bir makineden
farksızdır, bir makine gibi durmaksızın çalışmalıdır. Irgatların ağır işlere
dayanmaları için esrar dahi içirilir.
Böyle bir coğrafyadan istediğini alan üç gençten sadece Yusuf’tur. Bunda
zekâsının ve emmisinin katkısı yadsınamaz. Babasını erken yaşta kaybeden
Yusuf’u yetiştiren emmisi daha önce şehirde çalışmıştır. Olayların içinde
değildir, Yusuf “Emmim derdi ki” diyerek onun sözlerini aktarır. Yusuf’un
emmisine göre insan; şehirde güçlü ve ayık olmalıdır. Sıla özlemi şehirde bir
kenara bırakılmalı, öncelik şehre uyum sağlamaya verilmelidir. İnsanıyla iyi
geçinilmeli ancak şehrin cazibesine ve insanına kanmamalıdır. Yusuf
bunları anlattığında Ali ve Hasan hakverseler de çok ciddiye almazlar. Yer
yer alaya alırlar. Ancak şehir konusunda farklı düşünmezler. Zaten onların
dünyasında şehirli güvenilmezdir. Şehir ve şehirli hakkındaki tavırlarını da
bu bakışa göre belirlemek isteselerde Yusuf hariç yenileceklerdir. Köse
Hasan zor çalışma şartlarına dayanamamış ve fabrikada yakalandığı
hastalıktan yaşamını yitirmiştir. Ali; şehir ve insanının türlü dalaverelerine
yenik düşmüş, geliyorum diyen tehlikelerden kendisini koruyamamış,
hikâyesi acı sonla bitmiştir. Ancak Yusuf gerçekçi bir bakış yakalamış,
şehrin zorluklarına uyum sağlamış, kendini ve koşullarını daha ileri
taşımıştır. Bunda emmisinin öğütleri de etkili olmuş, şehre karşı uyanık
tutmaya çalışan söylemleri onda karşılık bulmuştur.
SONUÇ
Oklahoma-Kaliforniya ile Sivas-Çukurova, iki romanda dayaşama tutunma
çabalarının güzergâhıdır. Mekân ve zaman farklılığına karşın tecrübeler
benzerdir. İnsanlar yaşam koşullarının değişmesiyle karşılaşmış ve gurbeti
çıkış yolu görmüştür. Toprağı işleyen köylünün emeğinin karşılığı olan
ücretin verilmediği durumlarda dahi sadakat ve kanaat duygusunun devam
ettiği ve yeni davranış biçimleri oluşturmada çekingenliği göze çarpar.
Kendi küçük dünyasından çıkan bu insanlar yeni yaşam koşullarına uyum
sağlamada ve hak aramada tedirginlik yaşar. Yeni sistem para ve kâr
ihtirasına kendini kaptırmış insanın bir diğerine acımasızlığını savlar.
İnsanı değil makine ve parayı önceleyen acımasız bir düzen egemendir.
Gücün egemenliğinin insanda yarattığı özdeksel ve tinsel tahribat Gazap
Üzümleri’nde daha genişçe yer alır.
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Bereketli Topraklar Üzerinde’de kişiler olumlu-olumsuz yönleriyle verilir.
Anlatıcı, ırgatların insani zaaflarını ya da kendi aralarındaki ucuz çıkar
ilişkilerini gizlemez. Bu yönüyle ‘eleştirel gerçekçi’ boyuttadır. Gazap
Üzümleri’nde ise, karakterleri olumsuzlama görülmez,
‘toplumcu
gerçekçiliğin karakteri olumluma romantikliği’ görülür.
Gerçekliğin işlenişinde John Steinbeck göstermeden çok ‘anlatma
yöntemini’ seçmiştir. Steinbeck’te otuz bölümden oluşan romanın on beş
bölümünde ‘anlatma yöntemi’ kullanılmıştır. Bu durum anlatıcının
kendisini ve düşüncesini açıkça belirtmesini sağlamıştır. Orhan Kemal ise
anlatıcı olarak kendini hissettirmez. Bir bölümde Steinbeck tarzı anlatımı
kullandığı görülür. On dördüncü bölümün dışında, kişilerin diyaloglarını
temele almıştır. Olay örgüsü daha çok diyaloglar şeklinde yürür. Bu yüzden
anlatım; Gazap Üzümleri’nde ‘belirtik’, Bereketli Topraklar Üzerinde’de ise
‘örtük’tür. Ancak John Steinbeck’in geniş tasvirleri ‘doğalcılık’ bağlamında
bir belirleme değil gerçekçilikle/yaşamla ‘içkin öyküleme’dir. Bu
bölümlerde sosyal gerçeklikten kaçmaz, farklı boyutta bu gerçekliği ortaya
koyar. İki romanda da insani açıdan sosyal gerçeklikle özdeşlik kurulmuş
bir anlatım yakalanmıştır.
Orhan Kemal okuyucuyu Çukurova’dan çıkarsa da John Steinbeck, insanın
kâbusu coğrafyada vurucu bir kurguyla sonlandırır. İkisinde de ileriye
dönük belirgin bir iyimserlik görülmez. Bu açıdan iki romanda da toplumcu
gerçekçiliğin, toplumsal gerçekliğe uygun verildiği görülmektedir.
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TÜRK ŞAMANİZM’İNDE RUHLAR DÜNYASI
Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Emin BARS*
ÖZET
Şamanizm, Türk topluluklarının İslamiyet öncesi ideolojik, sosyo-kültürel
alanının idare edici, yönlendirici akımıdır. Şamanizm’e göre bütün doğa,
toplum iyi/kötü ruhların etkisi altındadır. Şamanizm, tepeden tırnağa
animistik düşüncelerle beslenmiştir. Bir yanda görünür, kutsal olmayan bir
dünya, diğer yanda sıradan insanların göremedikleri öteki dünya vardır.
Görünen dünyada meydana gelen tüm olaylar, görünmeyenden kaynaklanır.
Şaman, toplumda ruhların dilini bilen tek kişidir. O, bağlı bulunduğu
kabilenin mistik dünyasının koruyucusudur. Şaman toplumla gizli dünya
arasında ruhlar vasıtasıyla bağ kurar. Ruhlar şamanın zaman ve mekânı
aşmasında yardımcı olur. Şaman ruhlarla iletişim kurarken, ancak başka bir
şamanın anlayabileceği bir dil kullanır. Bu dil, sıradan insanlar tarafından
anlaşılmaz. Şamanizm’e göre dış dünyada bulunan ruhlar insanların bütün
hayatını belirlemektedir. Hastalık, kıtlık, fakirlik gibi insanların hayatını
zorlaştıran sıkıntıların hepsi kötü ruhların tasarrufundadır. Şamanı diğer
dinî kişiliklerden ayıran en büyük özelliği ruhlarla olan ilişkileridir. Şaman
olmadan önce aday kişi, ruhlar tarafından seçilir. Şaman ruhların
seçiminden itibaren artık bir kutsallık teknisyenidir. Şamana ruhlarla
iletişim kurma yeteneği atfedildiği için o, toplum içinde özel bir durum
almıştır.
Şaman,
ruhlarla
sürekli
bağlantıya
geçme,
onları
çağırabilme/bırakabilme, kendine hizmet etmeye zorlama gibi özellikleriyle
toplumun diğer üyelerinden farklılık arz eder. Çalışmamızda Türk
Şamanizminin temel düşünce yapısını taşıyan ruhların varlığı, nitelikleri ve
işlevleri üzerinde durulmuştur. Birçok çalışmada varlıklarından bahsedilen
ruhların şamanlarla ilişkileri, birbirlerine göre konumları bu çalışmanın
temel konusudur. Ruhların Şamanizm’deki konumlarının bilinmesi bu
inancın daha iyi kavranmasını, bu verilerle eski Türk düşünce sisteminin
yapısının daha doğru anlaşılmasını sağlayacaktır. Toplumun inançları,
toplumun aynası niteliğindedir.
Anahtar kelimeler: Şamanizm, ruh, Türk, kutsal.
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THE WORLD OF SPIRITS IN TURKISH SHAMANISM
ABSTRACT
Shamanism is the leading mainstream of the pre-Islamic ideological, sociocultural field of Turkish communities. According to Shamanism, all the
nature and society is under the influence of good / evil spirits. Shamanism
is nourished by animistic thinking. On one side there is a visible, unholy
world, on the other there is the other world that ordinary people can not
see. All the events that happen in the visible world come from the
appearance. A shaman is the only person in society who knows the
language of spirits. He is the guardian of the mystical world of his tribe. He
connects societies with the secret world through spirits. Spirits help a
shaman to overcome time and space. Shamans use a language that only
other shamans can understand while communicating with spirits. This
language is not understood by ordinary people. According to Shamanism,
spirits in the outside world affect people's lives. Evil spirits make things
difficult for people's lives like sickness, famine, poverty. The greatest
feature that distinguishes shamans from other religious personalities is
their relationship to spirits. The candidate for the position of shaman is
chosen by the spirits. After the spirits chose the shaman, it is now a sanctity
technician. Because he was attributed to Shaman's ability to communicate
with spirits, he received a special situation within the community. A
shaman differs from the rest of the community in features such as constant
contact with spirits, calling/releasing them, forcing them to serve
themselves. In our work, the existence, qualities and functions of spirits
bearing the basic idea of shamanism are emphasized. The relationship
between spirits and shamans, their interrelation is the main theme of this
work. Knowing the positions of the spirits in Shamanism will provide a
better understanding of this belief and a better understanding of the
structure of the old Turkish thought system, since beliefs of any society
reflect its nature.
Keywords: Shamanism, spirit, Turkish, holy.
GİRİŞ
Şamanizm, Türk topluluklarının İslamiyet öncesi ideolojik, sosya-kültürel
alanının idare edici, yönlendirici akımıdır. Türklerin tarihî süreçte kabul
ettiği Maniheizm, Budizm, Hıristiyanlık, Musevilik, İslamiyet dinleri de Türk
şuurundan şamanist unsurları tamamen silip atamamıştır. Şamanizm eski
Türklerin inanç sisteminin yanı sıra felsefesini de oluşturmuştur.
Şamanizmde insan bir bedenden ve bir ya da daha çok ruhtan oluşur. Ruh,
bedenden ayrılabilir ve ölümden sonra da yaşamayı sürdürebilir. Doğadaki
tüm canlı/cansız varlıkların ruhları vardır. Bir yanda görünür, kutsal
olmayan bir dünya diğer yanda, sıradan insanların göremedikleri öteki
dünya vardır. Tanrılar, ruhlar, atalar, ölüler ikinci dünyada yaşar. Görünen
dünyada meydana gelen tüm olaylar görünmeyenden kaynaklanır. Büyük
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felaketler öteki dünyadan kaynaklanır. İnsanlar beslenmek için hayvanları
öldürüp doğayı yağmalarken, öteki dünyanın ruhları da insanlardan
intikam almak için onları kovalar. Hastalık, ölüm, kuraklık, kıtlık gibi
felaketler insanın yağmaladığı doğanın bedeli olarak öteki dünyaya ödediği
borçtur (Bayraktar, 2013: 6-7). Şamanizme göre dış dünyada ruhlar
bulunmakta ve bu ruhlar insanların bütün hayatını belirlemektedir.
Hastalık, kıtlık, fakirlik gibi insanların hayatını zorlaştıran sıkıntıların hepsi
kötü ruhların tasarrufundadır.
Şamanizme göre bütün doğa, toplum iyi/kötü ruhların etkisi altındadır.
Şamanizm, bu yönüyle tepeden tırnağa animistik düşüncelerle beslenmiştir.
Şamanların ilgi alanı tamamen ruhlardır. Şamanların ruh ve ruhlar
dünyasıyla kurduğu inanışlar şamanizmin temelini oluşturur. Şaman,
toplumda ruhların dilini bilen tek kişidir. O, bağlı bulunduğu kabilenin
mistik dünyasının koruyucusudur. Şaman öteki dünyada bulunan ruhların
ve gözle görülmeyen başka varlıkların dilini bilen, onlara tercümanlık
yapan, gizli bilgileri topluma simgelerle ulaştıran kişidir. O, “1) Öteki
dünyanın bu dünyadaki temsilcisi, unutulan gizli bilgilerin kaynağıdır, 2)
kutsal bilgileri veya karşılıklı istekleri (ruhların insanlardan, insanların da
ruhlardan istediklerini) ileten arabulucudur” (Bayat, 2006: 22-23). Şaman
toplumla gizli dünya arasında ruhlar vasıtasıyla bağ kurar. Ruhlar şamanın
zaman ve mekânı aşmasında yardımcı olur. Bir şaman, kamlık dışında
toplumun sıradan bir üyesidir. Kamlık esnasında ruhlarla ilişkiye girer,
öteki dünyanın gizli sırlarını insanların dünyasına taşır. Öteki dünya,
bilginin ve başlangıcın kaynağıdır. Şaman ruhlarla iletişim kurarken, ancak
başka bir şamanın anlayabileceği bir dil kullanır. Bu dil, sıradan insanlar
tarafından anlaşılmaz.
Şaman, varlığına inanılan ruhlar, tanrılar ve insanlar arasında aracılık
yapan kişidir. O, seçilmiş insandır. Şamanlar ruhlarla iletişime geçmelerinin
bir sonucu olarak psiko-patolojik özellikler taşır. Yaratılıştan bu özellikleri
taşımayan kişiler şaman olamaz. “Bunlar her türlü hastalığa çare bulmak,
hastanın hastalık esnasında ayrılan koruyucu ruhunu geri getirmek, kısırlık
ve zor doğumlarda yardım etmek, verilen kurbanları gök ve yer tanrısına
ulaştırmak, çeşitli dinsel törenleri icra etmek, ruhları ait oldukları yere (ölüler
âlemine) göndermek, kötü ruhlardan insanları korumak için ayinler
düzenlemek, fal bakıp haber vermek gibi işleri yaparlar” (Çoruhlu, 2006: 63).
Şamanlar, tanrılar/ruhlar ile insanlar arasındaki iletişimi sağlar, aracılık
yapar, insanların yaşadıkları orta dünyaya tanrı-ruhların bulundukları üst
dünyaya ve kötü ruhların yaşadığı yeraltı dünyasına seyahat
ederler.“Şaman bir fert gibi doğa ile cemiyet, maddiyat ile maneviyat, reel
âlemle öteki dünya, toplumla ruhlar arasında bir medyatördür. O kozmik
bilgileri yaşatan ve bunu insanlara ileten kişidir. O bakan değil gören kişidir.
Şaman yalnızlığın gücünün büyük olduğunu anlamış, bu nedenle toplumdan
uzaklaşmıştır” (Ersürel, 2009: 9). Şaman, insanların başlarına gelen
talihsizliklerin nedenlerini açıklamakla, dengesizlikleri önlemekle, sorunları
çözmekle ve acıları yatıştırmakla yükümlüdür.Şamanlar kendi aralarında
ikiye ayrılır: büyük şamanlar ve küçük şamanlar. Ruhlar tarafından seçilen
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şamanlar büyük şamanlardır. Şamanlık mesleğini babadan alan veya belli
bir eğitim sonucu kendi isteğiyle şaman olanlar ise küçük şamanlardır.
Toplum içerisinde ruhlar tarafından seçilen şamanlara daha fazla itibar
gösterilir.
Şamanizm, ruhlardan ayrı olarak düşünülemez. Bu inanç sistemi tamamen
ruhların varlığı üzerine dayandırılır. Şamanı diğer dinî kişiliklerden ayıran
en büyük özelliği de ruhlarla olan ilişkileridir. Şaman olmadan önce aday
kişi, ruhlar tarafından seçilir. Ruhlar, şamanın seçiminden ölümüne kadar,
hatta ölüm sonrasında da, onunla beraberdir. Şaman adayı, şaman olarak
seçilmeden önce sıradan bir kişidir. Bir hastalık, rüya veya esrime
sonucunda sırra-eren kişi,kutsal bir nitelik kazanır. Şaman,ruhların
seçiminden itibaren artık bir kutsallık teknisyenidir. Daha sonra yaşlı bir
şaman ustasından eğitim almasına rağmen, seçilen kişinin dinsel statüsünü
kökünden değiştiren esrime deneyimidir.Bir esrime deneyimi şu
temalardan bir veya birkaçını içinde barındırır: “bedenin parçalanması ve
ardından tüm iç organların yenilenmesi; Göğe çıkış ve ruhlarla veya tanrılarla
konuşma; Yeraltına iniş ve orada da gene ruhlarla, bu arada ölmüş
şamanların ruhlarıyla, konuşma; çeşitli dinsel ve şamancıl açıklamalara
(vahiylere) muhatap olma (meslek sırları)” (Eliade, 2006: 56).
Şamana ruhlarla iletişim kurma yeteneği atfedildiği için o, toplum içinde
özel bir durum almıştır. Ruh, şamanın ağzından konuşur. Şaman, ruhlarla
sürekli bağlantıya girme, onları çağırabilme/bırakabilme, kendine hizmet
etmeye zorlama gibi özellikleriyle toplumun diğer üyelerinden farklılık arz
eder. Şaman bir taraftan ruhlara hizmet ederken, aynı zamanda onları emri
altına da alır. “Şamanlar, ruhların dünyasına girerler. Onların şahsiyetleri,
davranış tarzları, fiziksel görünüşleri ve nihai kaderleri, ilişkiye girdikleri
ruhlara bağlı olarak değişir. Ayrıca toplumun ilâhi ve fiziksel yaşamı,
şamanların bağlantı kurdukları doğa üstü varlıklara bağlıdır” (Sullivan,
2003: 239).
Çalışmamızda Şamanizmin temel düşünce yapısını taşıyan ruhların varlığı,
nitelikleri ve işlevleri üzerinde durulmuştur. Birçok çalışmada
varlıklarından bahsedilen ruhların şamanlarla ilişkileri, birbirlerine göre
konumları bu çalışmanın temel konusudur. Ruhların Şamanizm’deki
konumlarının bilinmesi bu inancın daha iyi kavranmasını, bu verilerle eski
Türk düşünce sisteminin yapısının daha doğru anlaşılmasını sağlayacaktır.
Toplumun inançları, toplumun aynası niteliğindedir. Şamanizm, Budizm,
Maniheizm gibi eski Türklerin inançlarının bilinmesi bu bakımdan önem
taşımaktadır.
1. TÜRK ŞAMANİZMİNDE RUHLAR VE GÖREVLERİ
Şamanizmin merkezinde ruhlar dünyasıyla ve doğaüstü varlıklarla irtibat
halinde bulunan “şaman” yer alır. Şaman, görevini yerine getirirken her
zaman ruhsal dünya ile doğrudan iletişime geçer. O, tüm gücünü ruhlardan
alır. Şaman, bir anlamda ruhların efendisidir. O, kendi isteğiyle ruhları içine
alır ve güçlerini ruhlardan zarar gören diğer insanlara yardım için kullanır.
Şaman, ruhlar kılavuzudur. Bir trans uzmanıdır. Trans sırasında, ruhu
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bedenini terk ederek göğe yükselir ya da yeraltına iner. Egemenliği altına
aldığı ruhlarla ilişkiler geliştirir.
Şamanizm, ruhlar üzerine kurulu bir inanç sistemidir. Ruhların varlığını
reddettiğinizde Şamanizm denen inançtan söz etmek mümkün
olmayacaktır. Ruhlar, Şamanizmin uygulayıcıları niteliğinde olan
şamanların bu göreve seçilmelerinden itibaren sahneye çıkar. Şaman olacak
kişi rüyada, esrimede veya hastalıkta yarı tanrısal bir varlıkla, bir ata
ruhuyla, bir hayvanla rastlantısal olarak karşılaşmak suretiyle veya sıradışı
bir olay sonucu göreve çağrılır. Bu karşılaşma şaman adayı ile onun tüm
kariyerini belirleyen ruh arasındaki ilişkilere göre şekillenir. Bu aynı
zamanda şaman adayının ruhlarla ilk karşılaşmasıdır. Ataların ruhu çoğu
zaman genç şaman adayını ele geçirerek sırra erdirir. Bu tür durumlara
karşı direnmek de boşunadır. Bir kez ele geçirilip sırra eren şaman, bundan
sonra başka ruhlara da kapılarını açar. Bu ruhlar, ölmüş şamanların ruhları,
eski şamanlara hizmet etmiş ruhlar ve cinlerdir. Ölülerin ruhlarının şaman
adayının seçimindeki rolleri önemlidir (Eliade, 2006: 108-109).
Şamanizmde üç dünya tasavvur edilir: Yukarı Dünya, Yeryüzü ve Aşağı
Dünya. İnsanlar yeryüzünde yaşar ve öldükleri zaman ruhları Aşağı
Dünya’ya gider. “Tuva inanışına göre, ölen kişilerin ruhu (sünezin) Yeraltı’na
gider. Ruh, bu karanlık evrene yolculuğunu yaparken yolunu aydınlatmak
amacıyla, evin dör’ünde çula (yula) adı verilen yağ kandili yakılır. Bu
bakımdan dör’ün kozmolojide yeraltıyla ve ölülerin dünyasıyla
ilişkilendirildiği düşünülebilir. Bir hayvan kesildiğinde de başının ve yüreğinin
sunak olarak bu bölüme konulması; hem ölüler dünyasına sunu vererek
onurlandırma ve tehlikeleri önleme, hem de ruhun yenilenerek yeniden bu
dünyada beden bulması inanışıyla bağlantılı olarak, ölen hayvanların yeniden
gelmesinin temenni edilmesi anlamında yorumlanabilir. Öte yandan bu
kısmın da evin içerisinde “yukarı” bölüm kabul edilmesi ve gündoğumuna
karşı kısım olması ruhun yenilenmesi ve köken anlamında gökyüzüne atıf
taşımaktadır”(Akıncı, 2009: 82).
Ölü şamanların ruhları, şaman adayının seçiminin yanı sıra,yeni adayların
meslekî eğitiminde de önemli roller üstlenir. Şaman adayı, ölü şamanların
ruhlarını kullanarak diğer ruhlarla temasa geçer. Ölülerin ruhları, şaman
adayının tanrısal veya yarı tanrısal varlıklarla temasa geçmesinde aracılık
yapar. Böylece onu, yalnızca ölülerin ulaşabildiği kutsal gerçekleri
öğrenmeye yetenekli kılar. Şamancıl sırra-ermelerde ruhları görmek büyük
önem taşır: “Rüyada ya da uyanıkken bir ruh –veya cin- ‘görmek’ bir anlamda
‘manevî bir duruma’ ulaşılmış, başka deyişle normal sıradan insan
durumunun aşılmış olduğunun kesin belirtisidir” (Eliade, 2006: 113). Şaman,
tanrılarla ve ruhlarla somut ve dolaysız ilişkiler kurar. Bunlarla yüz yüze
görüşür, konuşur, onlara bir takım isteklerini bildirir. Şaman, bu tanrı ve
ruhların bir kısmını denetimi altına alabilir. Şamanın dua, yalvarma, çağrısı
üzerine ruhlar, çıkıp gelir. Şamana yardım eden her ruh, onun
samimi/koruyucu/yardımcı ruhu değildir. Samimi ve yardımcı ruhların
çoğu, hayvan biçimi taşır. Hayvan biçimli yardımcı ruhlar, şamanlığa girişte,
göğe ve yeraltı dünyasına yolculuklarda önemli roller üstlenir. Şaman,
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yardımcı hayvan ruhlarının şekline girer, hayvan-ruh olur; hayvanların
dilinden anlar hale gelir. Şaman için herhangi bir manevî, fiziksel veya
hayvansal varlık koruyucu/yardımcı ruh olabilir.
İnsan ruhunu ilgilendiren her türlü yaşantı, şamanın meslek alanına girer.
Şaman hekim/iyileştirici bir kişidir. Hastalığa tanı koyar, ruhunu arar,
bulur, yerine koyarak iyileşmesini sağlar. “Şamanın sağıltıcı ve ruh-taşıyıcı
olması, esrime tekniklerini bilmesi sayesindedir; yani onun ruhu hiç zarar
görmeden bedenini terkedip çok uzak yerlere yolculuk yapabilir, Yeraltı
dünyasına girebilir, Göğe çıkabilir. Kendi esrime yaşantısı sayesinde dünyadışı bölgelerdeki yolları öğrenmiştir” (Eliade, 2006: 214). Şaman, kurban
törenlerinde kurban edilen hayvanın ruhunu, yapacağı mistik yolculukta
gideceği yere ulaştırır.
V. Basilov’un şamanlık faaliyet alanına dahil ettiği aşağıdaki hususlar
şamanlarla ruhlar arasındaki yakın münasebeti göstermektedir: “a- Şaman,
bütün işlevlerini yardımcı ruhların aracılığı ile yerine getirmektedir. bKâhinlerden ve başka din hâdimlerinden farklı olarak Şaman, ruhların seçtiği
ve yeniden oluşturduğu kişiliğe sahiptir. c- Şaman, yardımcı ruhlarının
aracılığıyla evrende (gökte, yeraltında) seyahat edebilir ki buna Şamanın
kozmik seyahati denilir. d- Şaman, ruhlarla esrime hâlinde (extase) iletişim
kurabilir ve bu iletişim Şamanın isteği ile gerçekleşir” (Basilov’danakt. Bayat,
2006: 26). Şamanlar görevlerini ecdat şamandan, yer-su ruhlarından, gök
tanrılarından veya kötü ruhlardan alabilir. Şaman ruhlarla iletişime
geçerken şarkı, müzik ve danstan yararlanır. Bunlar ruhlarla iletişimi
kolaylaştırır. Şamanlık seçiminde çağrıyı gönderen ruhları da ikiye ayırmak
mümkündür: “A- Göğün ışıklı ruhları, dağ ruhu veya yeraltı dünyasının kötü
ruhları kendilerine hizmet edecek Şaman arayışı için toplumdan birini
seçerler. B- Ecdat Şamanın ruhu kendi soyundan birini Şamanlık görevi için
seçer”(Bayat, 2006: 39).
Tsengel Tuvalarının inanışına göre, her insanın iki ruhu vardır. Birisi
yeraltına gider, diğeri bedeninde kalır. Kişi iyi bir insansa ve Erlik Han onun
yeniden dünyaya gelmesini uygun görürse, kişinin yeniden dünyaya
gelmesi mümkündür. Bu durumun ölümden üç yıl sonra gerçekleşeceğine
inanılır. Yeniden doğum dışında, ölmüş bir kişinin ruhunun insanların
dünyasına karışması istenmez. Bazı ruhlar öldüğü halde yeraltına gidemez
ve bu dünyayla bağını koparamaz. Ölen kişinin ruhu, gitmesi gereken yere
gidemeyip bu dünyaya bağlı kaldığında insanlara musallat olur, bu şekilde
hastalığa ve ölüme neden olur (Akıncı, 2009: 97-98).
Şamanın yardımcı ve koruyucu ruhları vardır. Yardımcı ruhları çok olan
şaman güçlü, az olan zayıf şamandır. Yardımcı ruhlar şamanın öteki
dünyalara gitmesinde, hastalıkları tedavi etmesinde ona yardımcı olur.
Koruyucu ruhlar ise bu yolculuklarda şamana gelebilecek zararlara karşı
onu korur. Şaman bu yardımları almak için yardımcı ve koruyucu ruhlarını
her zaman övmelidir. Şaman kutsal âlemin ruhları ile insanlar arasında
aracılık yaparken, ruhların yardımı olmadan hiçbir şey yapamaz. Ruhlar
olmadan şaman, sıradan bir kişiden farksızdır. Evren, görünebilir varlık ve
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nesneler dışında onlara sahiplik yapan, koruyan/canlılığını sağlayan, ölüm
getiren görünmez varlıkları da barındırır. Şaman bu varlıklarla iletişim
kuran seçkin kişidir.
Şamanizmde belli başlı ruhları işlevlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırmak
mümkündür:
1.1. Bereket Ruhları
Şamanizm’de bazı ruhlar hayvanların çoğalmasını, avların bol olmasını,
hayvanların hastalıklara karşı korunmasını sağlar. Bu ruhlar yeryüzünde
bulunur. Yer-Dağ ruhları olarak da anılan iyeler (ruhlar), Abu-Kaan,
Ülemen, Ak-Kaya, Yelbis gibi iyeler (ruhlar) hayvanların çoğalması,
sağalmaları ile toplumun kötülüklerden korunmasını sağlar (Çetin, 2007:
71). “Şamanlık, pek çok Sibirya halklarında daha çok avcılık kültüyle iç içe
geçmiştir. Genelde şaman sadece hastaları iyileştirmez, aynı zamanda avın
başarısı hakkında fal bakar ve kamlamalarıyla bu işe yardım etmeye çalışır;
fakat avcılık kültü şamanlıkla tamamen kaynaşmamıştır. Onun en meşhur
orijinal yanı avcının genelde kendisinin kurbanı getirmesinde, töreni
tamamlamasında, avcılığın hami ruhları onuruna dualar okumasında ortaya
çıkıyor, şamanın yardımına bazen uzaktan müracaat ediyor, elbette o zaman
ise şamandan başka hiç kimse şaman ruhlarıyla bu görevi yerine getiremiyor”
(Tokarev, 2014: 58). Ayısıtlar da bereket ve refah getiren dişi ruhlardandır.
1.2. Haberci Ruhlar
Bazı ruhlar insanların hayatlarında meydana gelecek değişiklikleri haber
vermekle görevlidirler. “Yine Suyla ve Karlık adlı iyeler, ay ve güneşin
kırpıntısı olarak tasavvur edilir ve insanoğlunun hayatındaki değişiklikleri
haber verdiklerine inanılır. İstikbalden haber veren arbavcılar, balger/falcılar
ve bunlara gösterilen saygı Suyla ve Karlık’a duyulan saygıdan kaynaklanmış
olsa gerek” (Çetin, 2007: 72). Yayık insanları tüm kötülüklerden koruyan,
tüm canlılara hayat veren koruyucu bir ruh olmasının yanında en önemli
görevi Ülgen ile insanlar arasında habercilik yapmasıdır. Suyla da haberci
ruhlardan biridir. Suyla’nın görevi insanların hayatını kontrol etmek ve
herhangi bir değişiklik durumunda bunu Ülgen’e bildirmektir. Bu nedenle
Suyla’ya iki dilli ve kekeme denir (Kaplan, 2010: 37-38). Karlık, daha çok
Suyla ile birlikte anılan bir ruhtur. Görevi Suyla’nın görevinden farksızdır.
Diğer ruh Utkuçı, yeryüzünden gelenlerle temasa geçer. Onlara Ülgen’in
isteklerini iletir, kurbanlık hayvanı alıp altın kapılardan geçirerek Ülgen’in
tahtına götürür. Sıradan bir ayinde ruhlar, herhangi bir konuda şamanı
aydınlatmak ya da gelecekten haber vermek için gelirler.
1.3. Koruyucusu Ruhlar
Umı, Umu veya Umay çocukların, genç kızların ve gelinlerin koruyucusudur.
Umay, çocuksuz annelere çocuk, sağlıksız çocuklara sağlık verir. Yardım
isteyenlerin yardımcısı ve çocukların iyesidir. Çocukları türlü ağrılardan, cin
ve perilerin kötülüklerinden koruyan ruhtur. Umay’ın dışında diğer dişi ruh
olan Ana Maygıl ise ulusu koruyan bir ruhtur. Yayık, Tanrı’nın hizmetinde
bulunan aracı ruhlardan biridir. O, Ülgen’in varlığından bir parçadır ve
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insanları tüm kötülüklerden korur, tüm canlılara hayat verir. Ülgen’in
yardımcı ruhlarından Suyla, insanın yeryüzündeki koruyucusudur. Ayısıtlar
ise insanların/hayvanların yavrularını ve kadınlarını korur. Ayısıtlar
dağınık halde bulunan hayat unsurlarını toplayıp kut yaparak bu kutu anne
karnındaki çocuğa üfler. Gebe kadınlar bu ruhların himayesi altındadır.
Kısır kadınlar çocuk sahibi olmak için Ayısıtlara dua eder(Kaplan, 2010:
46). Yer-Su ruhları ülkelerin, vatanların muhafızıdır. Talay Kan denizler
hâkimi olmakla beraber ölüleri koruyan ruhtur.
1.4. Rehber Ruhlar
Şamanın üst dünya ile alt dünyaya yaptığı yolculuklarda ona yardımcı
ruhlar bulunmaktadır. Bu yardımcı ruhlar olmadan şaman, orta dünyanın
dışına çıkamaz. Haberci ve koruyucu özelliklerinin yanında Yayık’ın bir
diğer görevi de şamanın yolunda rehberlik etmesidir. Üstügü ayini sırasında
şaman Yayık’ı çağırır ve onun rehberliğinde kurbanı Ülgen’e götürür.
Yayık’ın rehberliği olmadan şaman kurbanın ruhunu Ülgen’e ulaştıramaz
(Kaplan, 2010: 36). Ülgen’in yardımcı ruhlarından biri olan Suyla da rehber
ruhlardan biridir. İnsanlar ile Ülgen arasında aracılık yapan Suyla, şamanın
göksel yolculuğunda yol gösterici olarak önemli bir görevi yerine getirir.
1.5. Yazıcı Ruhlar
Şamanizmde ölümden sonraki hayat (ahiret) inancı bulunmaktadır. Buna
göre insanların sağ ve sol omuzlarında bulunan ruhlar, insanların hayatları
boyunca yapacakları iyilik ve kötülükleri yazmakla görevlidir. “Ölümden
sonra gelişen süreç için Türk Şamanlığı, insanın doğumuyla hazırlık yapar:
İnsan; doğacağı zaman biri doğumu kolaylaştırmak diğeri engellemek, bu
mümkün olmuyorsa zorlaştırmak için iki yardımcı ruh görevlendirilir. Bu
görev insanın doğumuyla bitmez. İnsanın yaşamı boyunca sağ omzunda
Yayuçi, sol omzunda Körmös bulunur ve bunlar insanın yaşamı boyunca
yaptığı iyilik ve kötülükleri yazarlar. Yayuçi iyilikleri, Körmös kötülükleri
yazmakla görevlidir. İnsan öldüğünde Körmös, insanın yaşayan ruhunu alıp
yeraltındaki Erlik’in kürsüsünün önüne getirir. Yayuçi ve Körmös insanın
hayatı hakkında tanıklık ederler. Eğer insanın iyilikleri kötülüklerinden
fazlaysa Erlik’in bu insan üzerinde hiçbir gücü kalmaz ve Yayuçi onu
karanlıklar diyarından alarak gökyüzüne, ışık âlemine götürür. Eğer insanın
kötülükleri iyiliklerinden çok olursa Körmös onu yeraltının en alt katına
sürükler” (Kaplan, 2010: 63-64).
1.6. Ölüm Ruhları
Şamanizme göre her varlığın bir ruhu vardır. Bu ruh bazen varlığın
vücudunun belli bir yerinde, bazen de vücudundan ayrı bir varlıkta saklıdır.
O varlığın ölmesi, bu ruhun ölmesiyle gerçekleşir. Ruhu öldürülmeyen
hiçbir varlık ölmez. “Eski Türk inançlarından kaynaklanan, günümüzde de
şekil ve mahiyet değiştirerek yaşayan ölüm ruhu motifi, bir canlının
ölebilmesi, düşman ise öldürülebilmesi için vücudun herhangi bir yerinde veya
vücuttan ayrı olarak düşünülen bir nesne veyahut bir hayvan şeklinde
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tasavvur edilen şeydir. Ölümün gerçekleşebilmesi için ölüm ruhu adını
verdiğimiz şeyin ele geçirilmesi ve yok edilmesi gerekir” (Bekki, 2005: 34).
Ruh, Tanrı tarafından insanlara/hayvanlara/cansız varlıklara bahşedildiği
düşünülen yaşama yetisidir. Bu yaşamsal güç (ruh) bedenin çeşitli
yerlerinde; kanda, iskelette (kemik), saçlarda bulunur ve devamlı hareket
halindedir. “Ruhun bulunduğu uzuv yaralandığı veya kırıldığı zaman ‘darbe
yalnızca büyük ayak parmağına gelse bile’ insan yok olur. Han-Pudey
destanında fil diye adlandırılan hayvanın ölüm ruhu, bir ben şeklinde alnında
bulunmaktadır. Ben yerinden kopartılınca hayvan da ölür. Altay-Buuçay
destanında da Dokuz Başlı Celbegen’in ruhu, dokuz başının kenarında üç
yaşındaki koyun büyüklüğünde kızıl kahverengi bir ben şeklindedir” (Bekki,
2005: 36). Ölüm ruhu, çoğunlukla bedenin dışında bir yerde saklıdır. Bazen
üç kat göğün derinliklerinde yaşayan üç maraldan birinin karnındaki altın
kutunun içinde iki bıldırcın yavrusu şeklinde, bazen çelik bıçakta, bazen üç
kilitli dökme demir sandığın içinde altı su samuru şeklinde, bazen çizmenin
tabanında yedi kafalı alacalı bir yılan şeklindedir. Ölüm ruhları çoğunlukla
bedenin dışında, ulaşılması ve bulunması güç bir yerde saklanmaktadır. Bu
durum yaralanmaya, yok edilmeye açık olan bedenin korunmasını sağlamak
içindir.
1.7. Hayvan Şeklinde Ruhlar
Şamanizm’de her şamanın özel bir ruhu/ruhları bulunmaktadır. Bu ruhlar
çoğunlukla hayvan şeklindedir. Bazen genel olarak kuş şeklinde ifade edilen
ruhlar, bazen de cinsleriyle (bıldırcın, güvercin, serçe) anılmaktadır.
Kurttan doğan şaman, gerektiği hâllerde tekrar kurda dönüşebilir. Yakut
bölgesinde yaşamış ünlü şaman Bütey-İlii’yi yemek için iki Vilüysk şamanı
Bergeseleeh ve Tungus şamanının abaası’ları (kötü ruh) Yakutsk bölgesine
gider. Bu şamanlardan biri kurda, diğeri de ayıya dönüşür (Bağcı, 2016:
9).“… Pek çok durumda şamanik ruhların hayvan tiplerine sahip olduğu
anlaşılıyor. Kamlama esnasında şaman, çoğunlukla değişik yabanî hayvan ve
kuşların sesini taklit ederek bağırıyor. Maalesef bu çığlıklar histerik krizler
için daima karakteristik sayılmıştır. Bu çığlıklar doğal olarak tamamen
hipnoz edilmiş, korkutulmuş izleyicilerin kafasında şamanik kamlamanın
orada onun ağzından konuşsun diye şamanın bedenine giren ve
karanlıklardan gelen görünmeyen yaratık tiplerini yaratıyor. Elbette ruhların
bu yaratık tiplerinin doğuşuna, vahşi hayvanın insan hayatında büyük rol
oynadığı zamandaki ilkel avcılık hayat şartlarına yığılan tahayyül daireleri de
etki ediyor” (Tokarev, 2014: 66).
1.8. Temizleyici Ruhlar
Şamanizm’de ölüp-dirilme ritüeli ön plandadır. Buradaki ölüp-dirilmeler,
bedenin ruhlar tarafından parçalara ayrılarak yeniden birleştirilip
diriltilmesidir. Şaman ölüp-dirilme ritüeli ile geçmiş hayatını bütünüyle
unutur, yeni bir hayata başlar. “Geçiş törenlerinde ana unsuru oluşturan ölüp
dirilme ritüelini, sembolik ölüp dirilme ya da öldürülüp diriltilme vasıtasıyla
ruhla bedenin yenilenmesi ve ruhun kemâle erdirilmesi, bireyi toplumdaki
diğer insanlardan ayıran bazı önemli özelliklerin kazanılması çerçevesinde
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ele almak gerekmektedir. Ölüp dirilme; yenilenmeyi, kimi durumlarda
tanrısallığı kazanmayı, Tasavvufî yorumla ölmeden önce ölmeyi ve bu yolla
kâmil insan olmayı ifade etmektedir. Sembolik ölüp dirilmeyle geçmiş hayat
bütünüyle unutturulmakta, tanrısal bir misyon üstlenecek seçilmiş kişilerin
tıpkı şamanlarla Hz. Muhammet örneğinde olduğu gibi, bedenleri
parçalanarak temizlenip yeniden birleştirilmekte ve onlar saf ve tertemiz bir
şekilde misyonlarını yerine getirmeye başlamaktadırlar” (Aça, 2002: 81-82).
Ölüp-dirilme yeni bir başlangıcı sembolize etmektedir. Ölüp-dirilen şaman,
eskisinden daha güçlü bir hâle gelmektedir.
1.9. Savaşçı Ruhlar
Şamanizmde her şamanın en az bir kötü ruhu vardır. İki topluluk
savaşmadan önce, şamanların abaası (kötü ruhları)’ları birbirleriyle
savaşırlar. Abaası’sı galip gelen şaman rakibine üstünlük kurar. Üstün gelen
şamanın bulunduğu topluluğun savaşı kazanacağına inanılmıştır. Rakip
şamanın abaası’sını yenen şamanın itibarı toplum içinde artmakta ve bu
itibar artışı o şamanın ekonomik gelirine de yansımaktadır.
1.10. Ata Ruhları
Şamana şamanlık mesleği çoğu zaman atalarından miras olarak kalır.
Nitekim şamanların çoğunun atalarında mutlaka şaman vardır. Yeni şaman,
şaman atanın ruhlarını miras olarak alır. Ruhları şaman adayına armağan
eden Şaman Ata’dır. Şaman Ata kendisine ait ruhların tamamını değil,
sadece gerektiği kadarını adaya verir. Bazen şamanlık dağ veya dağın ruhu
tarafından kişiye bağışlanır (Akıncı, 2009: 12). Güneybatı Sibirya Abakan
Bölgesi Sagaylarında Şamanlık çağrısı üç şekilde yapılır: Ailedeki şaman
ruhlarından, dağ ruhlarının isteğiyle veya bazı hastalıkların kaynağı olan
ruhtan. Ölmüş ataların ruhuna saygı duyulması, atalara kurban sunulması
eski Türk inancında atalar kültünün önemini göstermektedir. Atalar kültü,
bütün Türk devletlerinde önemli bir yere sahiptir. Ölülerin kıymetli
eşyalarıyla gömülmelerinden sonra hırsızların zamanla bu mezarları tahrip
etmeleri Türkler için bir savaş sebebi sayılmış, Göktürkler ve Uygurlar
zamanında atalara saygı göstermek amacıyla onlara kurbanlar sunulmuştur
(Esen, 2010: 10-11). Şamanlık doğuştan ve soydan gelen bir özelliktir. Soy
takibi olmaksızın şaman olunmaz. Şaman olacak kişiye atalarının ruhu
musallat olur. Koruyucu ata ruhu, şamanizmin önemli ruh inançlarından
biridir. Ata-baba kültü zamanla koruyuculuk vasfını yitirerek ocaklara
dönüşmüş, İslam’ın kabulünden sonra da evliya kültünün oluşmasında
temel fonksiyon üstlenmiştir (Bayat, 2007b: 81).
1.11. Şamanlığı Getiren Ruhlar
Şamanlık babadan oğula geçişle, ruhlar tarafından seçilme veya adayın
kendi isteğiyle elde edilebilir. Bunlar içinde ruhlar tarafından seçilen
şaman, en büyük şaman olarak kabul edilir. Şamanın ruhlar tarafından
seçilmesi sürecinde, adaya Şamanlığı getiren ruhlar, aday şaman olana
kadar ve/veya Şamanlığı kabul edene kadar ona eziyet eder. Hastalık
sırasında kişi, bilincini kaybeder. Küçük yaştan itibaren seçilen kişi, sanrı ve
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benzeri deneyimlerle ruhlar tarafından çağrılır. Şamanın seçimini
gerçekleştiren ruhlar, ata ya da ana soylu ölmüş şamanlar ile ilişkilidir.
“Kişinin seçilmiş olmak karşısında durumu kabul etmeme şansı
bulunmamaktadır. Süreç, şaman olacak kişinin anne karnına düştüğü andan
itibaren başlar” (Bayrak, 2013: 15). Şaman adayının gelen çağrıya uymama
şansı yoktur. Gelen çağrıya uyulmadığı durumda seçilmiş kişi çeşitli
hastalıklara yakalanır, hatta ölebilir. Öteki dünya tarafından verilen karara
karşı gelinemez. Çağrı, rastlantısal değildir, bir seçilmişliği içerir. Şaman
olmak üzere seçilen kişi, doğuştan itibaren çeşitli yetenekler ve özellikler
taşır. Şaman adayı doğaüstünün mesajlarını almak ve gücünü kullanabilmek
için toplumdan uzaklaşır.
1.12. Kötü Ruhlar
Yeraltı dünyasını Tanrı Erlik ile ona bağlı yardımcı kötü ruhlar
oluşturmaktadır. Erlik insanlara her türlü kötülüğü yapar. Hastalık, felaket,
ölüm, afet onun ve yardımcılarının eseridir. Yeraltı ve üstündeki tüm
kötülükler Erlik’in oğullarının yönetiminde meydana gelir. Kötü ruhlar
arasında bir disiplin yoktur. Aralarında kavga eder, çakışır ve hatta
savaşırlar. Kötü ruhlar açgözlü ve oburdur. Erlik kötü ruhların başında
bulunur. O, kişioğluna her türlü kötülüğü yapar, insanlara ve hayvanlara her
türlü hastalığı bulaştırır. Hastalığın oluşmaması için kurbanlar ister.
Kurbanın verilmemesi, yaşayan insan topluluklarını hastalıklarla karşı
karşıya getirir. Bunun yanı sıra öldürdüğü insanları yakalayarak, aşağı
dünyaya getirerek kendisine köle yapar. Erlik, şaman folklorunda yeraltı
dünyasının tek ve ortaksız hâkimidir. Ölüm paradigmasındaki varlıklar
Erlik’in etrafında toplanmış, başında Erlik’in bulunduğu çok sayıda yeraltı
dünyası ruhları oluşmuştur (Bayat, 2007a: 337).“Ayrıca göğün çeşitli
yerlerinde bulunan ve insanlara çeşitli hastalıkları gönderen kötü ruhlar
olarak (Yakutlarda) Hagdan Buuray Toyon, Dohsun Duyar, DalbarÇuonah,
Çaaday Bolloh, Kere Ubahalaah Hatun ve Cabağa Buuray Toyon’un adları
sıralanabilir” (Tunç, 2007: 31).
Şaman tarafından icra edilen törenlerde ruhları memnun etmek amacıyla
ardıç yakılır. Ev, nesneler, eşyalar ise arındırma amacıyla ardıç dumanıyla
tütsülenir. Tütsü esnasında dumanın göğe doğru yükselmesiyleruhlar bu
kokuyu alarak beslenir. Şamanizm de insan ruhu (sünezin), bedenden
ayrılabilir bir unsurdur. Örneğin uyku sırasında görülen düş bunun
sonucudur. Uyku, ruhun bedenden geçici biçimde yolculuğudur. Ölümde ise
ruh bedenden tamamıyla ayrılır. Ruh bedenden uzun süre ayrıldığında kişi
hastalanır. Kötü ruhlar kişinin, özellikle çocukların, ruhunun korkmasına ve
uzaklaşmasına yol açar. Bu durumda hastalık ortaya çıkar. Hastalık, ruhun
bedenden uzaklaşması, geri dönememesi, kötü bir ruh tarafından ele
geçirilmesi şeklinde açıklanır. Ruh geri döndürülmezse kişi ölür. Kişinin
yaşlılığındaki ölümü onun kaderidir. Bu, ölüler dünyasının ruhu Erlik’in
verdiği bir yargıdır. Ancak, zamanından evvel gelen ölümler kişinin
ruhunun kaçırılmasının ve/veya kaybolmasının sonucudur. Çocuklar, ölüm
ve hastalıkla ilgili tehditlere karşı en fazla özen gösterilen bireylerdir.
Çoğunlukla çocukların hastalıklarında, hastalığın kötü ruhlardan geldiğine
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inanılır. Hastalık, ruhun bedenden uzaklaşmasıyla ortaya çıkar. Buna bağlı
olarak da iyileşme ancak ruhun bedene geri dönüşüyle mümkündür. Ruh
yolunu bulmak üzere ateş, ev, belli bir dağ, nehir gibi kutsal sembolleri
izleyerek mekân ile bağ kurar.“Şifacılık, teknik bilgiden daha çok düşünsel ve
ruhsal temellere dayanır. Şifacılar, ‘bedeni, aklı ve ruhu’ insanoğlunun
ayrılmaz bir parçası olarak görürler; herhangi bir şifacılık hizmetinin bu üçlü
doğanın her bir ögesini etkilediğine inanırlar” (Kaplan, 2015: 190).
1.13. Şamanlık Bilgisinin Saklayıcısı Ruhlar
Şamanizm’de ruhlarla kurulan ilişki sonucunda şaman, mistik bazı bilgilere
sahip olur. Bu bilgiler sayesinde toplum içinde kendisine izafe edilen
görevlerini yerine getirir. Şamana Şamanlık mirasını ve bilgisini devreden
aracılar, yardımcı ruhlardır. Bu ruhlar, eski zamandan bu güne, Şamanlık
bilgisini şamanlara aktarır. Yardımcı ruhlar, bu bilgileri aktarmak üzere
uygun olan kişiyi seçer. Şaman’ın şaman olurken hastalanması, kadim
ruhlarla ilişki kurmasındandır. Buradaki hastalık, ruhlarla temasın ve
ruhlar dünyasıyla iletişim kurma sürecinin başlangıcıdır. Bu ilişki esnasında
şaman adayı, sıradan insanların bilmediği gizli bilgileri ruhlardan öğrenir.
Bu bilgiler, şamanı kutsal bir kimliğe büründürür. Ruhlar şamana türkü
söylemeyi, dans etmeyi öğretir. Şaman adayı, şamanlık yolunda geçireceği
süreçte, hem ruhlardan hem de usta şamanlardan eğitim alır. “Eğitim
esnasında yardımcı ruhlar da devrededir. Bu yardımcı ruhlar, kuş, ayı, kurt
gibi çeşitli hayvanlar olabilmektedir. Şaman eğitimi boyunca bu hayvanların
ruhu tarafından ele geçirilmekte ve onların diliyle konuşarak; hareketleriyle
onları taklit etmektedir” (Bayrak, 2013: 18). Şamanı coşturan, ona şiirler
söyleten ruhlardır. Şaman, ruhların ağzıyla konuşan bir çeşit icracıdır.
Yardımcı ruhlar, eğitim süresi boyunca şaman adayıyla iletişim kurarak ona
manevî hocalık eder. Şaman dakamlık zamanında onları çağırır.
1.14. Şamanın Eşyalarını Belirleyen Ruhlar
Her şaman, baba/ana tarafından, büyük babalarından/analarından ölmüş
bir şamanın varisidir. Şaman, akrabası olan bu ruhun telkinleriyle davul
sahibi olur. “Hiçbir şaman kendi arzu ve isteğiyle davul yaptıramaz, ruh davul
yaptırmak için şamana yol gösterir. Mesleğe yeni giren şaman ruhun
arzularına tabiidir, onun istediği gibi davul yaptırır, şekil ve teferruatı ruhun
hayatta iken kullandığı davula uygun olur” (Tunç, 2007: 19-20). Ruhları
içinde barındıran giysinin yapılması da ruhların iznine bağlıdır. Altay
şamanlarının elbiselerine “manyak” denir. Şaman, davul gibi manyakını da
kendi arzu ve isteğiyle yapamaz. Kuvvetini tevarüs ettiği ruhun telkini ve
ilhamı ile yaptırır. Manyakın biçimi ve diğer teferruatına dair bütün emir ve
talimat şamana ruh tarafından verilir. Manyak’ın üzerine asılan kese,
ağaçkakan derisi, ayı pençesi, kartal tırnağı ve benzeri şeyler ruhun
arzularını tatmin içindir. Şaman, ruhun telkinlerine riayet etmezse cezasını
çeker; ruh ona hastalıklar gönderir.
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1.15. Ev Ruhları
Şamanizm’de canlı-cansız her varlığın ruhu vardır. Bunlardan biri de ev
ruhu (iye)’dur. Ev ruhu aile fertlerini kötü ruhlara karşı korur. Bir evin
“iyesinin gitmesi” o evden birinin veya tüm fertlerin ölümüne ve felaketine
yol açar. Böyle durumlarda, ruhun geri çağırılması için şamanlara
başvurulur. Şamanların yardımcı ruhları doğaüstü varlıklarla ilişki kurarak
bunlardan gelen kötü etkileri uzaklaştırabilirler. Yardımcı ruhlar
uzaklaşmış, korkup kaçmış ruhların yerini bulur; geri gelmelerini sağlar
(Akıncı, 2009: 95-96).“… ev ruhları inancı da Türklerde vardır. Mesela, Volga
Türklerinin öy iyesi olarak inandıkları ev sahibi vardır. İnsan şeklinde
düşünülen bu ruh, evi korur, ev halkının iyiliğine çalışır. Fakat herhangi bir
şekilde küstürülürse, eve hastalık da getirebilir. Onun için bu ruha, senede bir
kere bulamaç sunulmaya gayret edilir, ya da adına sonbaharda kurban
sunulur. Yakutlarda da ev iyesi olarak görülen cie içite vardır” (Tunç, 2007:
39).
1.16. Dağ Ruhları
Dağlar, yeryüzünün göğe uzanan, göksel güçlere dokunmaya çalışan kolları
gibidir. Doğal olarak göksel güçler önce dağlarla ilişkiye geçer. Dağlar,
tanrısal mekânlardır. Dağlar, aydınlık güçlerle karanlık güçlerin savaşında
koruyucu ruhun evidir. Öldükten sonra yükselen ruhlar, yani iyi insanların
ruhları oraya gider. Türklerde her boyun/soyun bir dağı ve o dağda
oturduğuna inanılan koruyucu bir ruhu vardır. Sözü edilen koruyucu ruh, o
dağın canıdır. Orta Asya Türk topluluklarında kutsal dağ, yeryüzünün
merkezinde yer alır ve dünyanın eksenini oluşturur. Yeryüzünden
gökyüzüne doğru yükselen dağlar, tanrıların kimliklendirilmiş biçimleridir.
Dağlar, tanrı olarak görülmüş; onlara adaklar adanmış; kurbanlar
sunulmuştur (Dalkıran, 2010: 17).
1.17. Su Ruhları
Suların sahibi olduğuna inanılan ruhlara “su ruhu” denilmektedir. Su ruhu,
yerle beraber diğer hami ruhların başında yer alır. Türk yaratılış mitinde
kozmosun sudan türemesi ona ayrıca bir kutsallık kazandırır. Bütün canlılar
sudan yaratılmıştır. Bundan dolayı su, yaratılışın temel noktasıdır. Su
ruhlarına çeşitli hediyeler verilmiş, çocuk olması için onlara kurbanlar
sunulmuştur. Su ruhu, yüksek koruyuculuk işlevine sahiptir. Su ruhları daha
sonra güzel saçlı “Su Kızı/Su Perisi” şeklinde antropomorflaşmıştır. Avcılık
mitlerinde su ruhları, güzel ve çıplak bir kadın şeklinde tasavvur edilir.
Suyu çeşitli şekillerde kirletenleri su ruhlarının cezalandırılacağına inanılır.
1.18. Ağaç Ruhları
Orman, Türk ekosisteminin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Şaman
inancında orman, canlı bir varlıktır. Orman ruhları, zoomorfik veya
antropomorflaşmış ruhlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Orman ruhu
kuzeyli çağdaş avcı uluslarda en önemli kültlerden birisidir. Bu ruhlar
avcıların temiz ve doğru sözlü olmalarını ister. Orman ruhları, ormanda
bulunan bütün varlıkların koruyucusudur. Canlı varlıkların evi olan orman,
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kutsal bir mekândır. Avcı-toplayıcı Türk boylarında orman ruhuna
kurbanlar sunulur. “Ormanların ve ağaçların kutsal olarak kabul edilmesi ve
kutsala zarar verebilecek her şeye karşı yasak konulmasının sebebi Türklerin
ata-baba ruhlarının iktidar ve kuvvetlerine göre büyük su kenarlarında,
yüksek dağlardaki sık ormanlıklar ile gölgesi bol olan ağaç altlarında ikamet
ettiğine inanmalarıdır” (Bayat, 2007b: 179).
1.19. Ateş Ruhları
Orta Asya tasarımlarında ateş kutsal sayılır ve aile ocağının simgesidir. Ateş
tanrı Ülgen tarafından gönderilmiştir. Olumsuzluklardan temizlenmek,
kötülüklerden uzaklaşmak, hastalıklardan korunmak için ateşe kurban
sunulur, saçı yapılır. Şamanın yaptığı törenlerde ateş mutlaka kullanılan bir
semboldür. Ateş genel mahiyetiyle temizlenme aracıdır. Ateş ile arınma eski
bir Türk inanışıdır. Ateşin temizleyicilik fonksiyonu ile beraber tedavi etme
fonksiyonu da vardır. Ateş, ailenin koruyucusudur. Eski Türkler ateş
aracılığı ile geleceği de öğrenmeye çalışmışlardır.
1.20. Demir Ruhları
Demir iyiliği üstün kılan, kötü ruhları kovan ve egemenliği kuran tanrısal
bir güçtür. Yer kültleri içinde bulunan demir, kutsal sayılmıştır. Demirin
kötü ruhları kovduğuna inanılmaktadır. Bundan dolayı ölmüş insanların
cesetlerinin üzerine konulurdu. Kılıç ve bıçağın kutsal sayılması da
demirden dolayıdır. Demircilik, Türklerin kutsal mesleğidir. Demire şekil
veren demirciler, toplum içerisinde son derece saygın bir konuma
sahiptiler. Demir ruhu, insanlara kötülük getiren Albastı ruhunun en büyük
düşmanıdır (Ögel, 1998: 69).
2. SONUÇ
Şamanizm, çeşitli ruhlar üzerine kurulu bir inanç sistemidir. Şamanizm’e
göre dış dünyada bulunan ruhlar insanların bütün hayatını belirlemektedir.
Bütün doğa/toplum, iyi/kötü ruhların etkisi altındadır. Şamanların ilgi alanı
tamamen ruhlardır. Şamanların ruhlar dünyasıyla kurduğu inanışlar
Şamanizmin temelini oluşturur. Şaman toplumla gizli dünya arasında ruhlar
vasıtasıyla bağ kurar. Ruhlar, şamanın zaman/mekânı aşmasında yardımcı
olur. Şamanı diğer dinî kişiliklerden ayıran en büyük özellik, ruhlarla
kurduğu ilişkilerdir. Ruhlar, şamanın seçiminden ölümüne kadar onun
hayatını yönlendirir/değiştirir/belirler. Şamana ruhlarla iletişim kurma
yeteneği atfedildiği için o, toplum içinde kutsallık kazanmıştır. Şaman,
ruhlarla sürekli bağlantıya girme, onları çağırabilme/bırakabilme, kendine
hizmet etmeye zorlama gibi özellikleriyle toplumun diğer üyelerinden
farklıdır.
Şamanizmin merkezinde ruhlar dünyasıyla ve doğaüstü varlıklarla irtibat
halinde bulunan “şaman” yer alır. Şaman, görevini yerine getirirken her
zaman ruhsal dünya ile doğrudan iletişime geçer. O, tüm gücünü ruhlardan
alır. Şaman, bir anlamda ruhların efendisidir. O, kendi isteğiyle ruhları içine
alır ve güçlerini ruhlardan zarar gören diğer insanlara yardım için kullanır.
Şaman, tanrılarla/ruhlarla somut ve dolaysız ilişkiler kurar. Bunlarla yüz
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yüze görüşür, konuşur, onlara bir takım isteklerini bildirir. Şamanın dua,
yalvarma, çağrısı üzerine ruhlar ona yardım eder, rehber olur. Şamanizm’de
insanlara fayda sağlayan iyi ruhlar ayrıntılı biçimde, özel isimleriyle
anlatılırken, kötü ruhlar genel olarak ele alınır. Kötü ruhların başında
bulunan Erlik dışındaki ruhların özel isimleri pek anılmaz. Bu durum
toplumun iyi ruhlardan beklentilerinin daha fazla olduğunu, kendilerini
onlara daha yakın hissettiklerini, hayatları üzerinde etkilerinin daha
belirgin olduğunu göstermektedir.
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KUTADGU BİLİG’DE TÜRK HALK İNANÇLARI
Mustafa EREN*
Özet
Kutadgu Bilig’in müellifi olan Yusuf Has Hacib, Türkler’in İslamiyet’i kabul
ettiği dönemin en önemli şair ve düşünürü olup, Türk Dili ve Edebiyatı ile
Türk kültürünün yapı taşlarından birini oluşturur. Kutadgu Bilig, Türk
kültürünü yansıtan bir eser olması bakımından üzerinde en fazla fikir
yürütülen eserlerimizden biri olmuştur. Yusuf Has Hacib’in İnsana fert ve
toplum halinde iki cihanda mutlu olmanın yollarını göstermek,
hükümdardan itibaren devlet adamlarına ülke yönetimi hakkında bilgiler
vermek amacıyla kaleme aldığı eserini Türkçe olarak yazması onun Türk
kültür ve medeniyetine yaptığı hizmetin en büyüğüdür.İslamiyet’i yeni
kabul etmiş Türk toplumunun o günkü sosyal, siyasi ve kültürel hayatıyla
ilgili bilgiler vermesi bakımından da eser çok değerlidir. Evlilik hayatı ve eş
seçimi, çocuk terbiyesi hakkında yapılan nasihatler eserde geniş yer tutar.
Türk kültüründe yıldızlar ve burçlarla ilgili en eski bilgilere Kutadgu
Bilig’de ulaşmak mümkündür. Halk hekimliği dediğimiz geleneksel tedavi
yöntemlerinin ilk örneklerinin de yer aldığı eserde büyücülük, otacılık,
efsun, cin, peri, düş yorumculuğu ve müneccimlik ile ilgili beyitler karşımıza
çıkmaktadır.Ayrıca Kutadgu Bilig Türk halkının geçmişteki yaşamı hakkında
en doğru bilgileri sunan töre, örf, adet, gelenek, görenek ve inançlarımızı
bizlere ve gelecek nesillere aktaran bir siyaset ve öğüt kitabıdır.Birçokları
tarafından batıl olarak nitelendirilen halk inançları, kökleri çok eskilere
dayanan, geniş halk kitleleri tarafından kabul edilen, inanılan dine aykırı da
olsa kendine o dinin içerisinde yer edinen yaygın inanış şekilleri ve
uygulamalardır.Halk inançlarının kaynağını eski dinlerde arayanlar olduğu
gibi mevcut dinin halk tarafından yorumlanmasıyla ortaya çıktığı da
söylenir.Bu çalışmada Kutadgu Bilig’den günümüze yansıyan büyü, rüya
yorumu, geleneksel tedavi yöntemleri gibi halk inançları ele alınıp
incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Kutadgu Bilig, halk inançları, büyü, rüya yorum
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THE TURKISH FOLK BELIEFS IN KUTADGU BILIG
Abstract
Yusuf Has Hacip, who is the author of Kutadgu Bilig was the most important
poet and philosopher of the time in which Turks embraced Islam and was
also one of the most well-known writers in Turkish Culture, Language and
Literature. Kutadgu Bilig has always been one of the most discussed works
in the sense of reflection of the Turkish culture. Being written in Turkish
language, the work aims to teach people how to be happy in both worlds as
a person and as a society and aims to give useful advice to statesmen on
ruling a country or a city. It is one of the biggest contributions of Yusuf Has
Hacip for the Turkish culture and Turkish civilization. This work is also very
precious because it gives information about the social, politic and cultural
life of the Turkish community which had just embraced Islam. Subjects as
marrital life, spouse selection and bringing up children are widely discussed
in this literary work. It is possible to find the oldest information about the
stars and horoscopes in Turkish culture in Kutadgu Bilig. One can also find
the first sample information in the history of humanity about traditional
treatment - public medical care, witchcraft, herbalism, incantatory, gnomes,
fairies, dream analysis and astrology. At the same time, Kutadgu Bilig is a
book of policy and recommendation which gives us and next generations
the most accurate information on the Turkish past life, morals, traditions,
customs and manners. Folk beliefs, which are accepted as superstitious, are
in fact applications and beliefs recognized by lots of people, leading at
ancient times and taking part in religion even though it is against the
religious beliefs.
Keywords: Kutadgu Bilig, public beliefs, magic, dream analysis
1.GİRİŞ
Kutadgu Bilig, Türklerin Karahanlı, İlighanlı ya da Hakanî denilen devleti
zamanında, 1069 yılında, Balasagunlu Yusuf’un yazdığı önemli ilk İslamî
yapıttır. Karahanlı Türk Devleti 932-1212 yılları arasında Orta Asya denilen
Türklerin Anayurdunda kurulmuştur.(Dilaçar, 1995:13)
Balasagunlu Yusuf 1018 yıllarında doğmuş Balasagun’da yazmaya başladığı
eserini 1068 yılında Karahanlı devletinin merkezi olan Kaşgar’a giderek
orada 1069 yılında tamamlamıştır. Yusuf eserini günün hükümdarı olan
Süleyman Arslan Han’ın oğlu Hakan Tavgaç Buğra Kara Han Ebu Ali
Hasan’a(1056-1103) sunmuş, eseri çok beğenen Hakan ödül olarak
Balasagunlu Yusuf’a “has hacib(mabeyinci)” unvanı vermiştir. Eseri
tamamladığında 50 yaşlarında olan Yusuf Has Hacib’in ne zaman ve nerede
öldüğü tam bilinmese de 1103 yıllarında Kaşgar veya Balasagun’da öldüğü
rivayet edilmektedir. (Dilaçar, 1995: 23-24)
Kutadgu Bilig esas bakımından bir siyasetname ve pendname
(öğütname)dir. Batılı Filozoflardan Eflatun ve Aristo’nun ideal devlet
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anlayışını Farabi İslâmiyetin değer yargılarıyla birleştirerek kendine ait
devlet anlayışını Es-siyasetül- Medeniyye’de topladı. Yusuf Has Hacib’in
eserinden hareketle kendinden önceki filozofları, Arap, İran dil ve
kültürlerini, Batıyı ve Eski Türk kültürünü iyi bildiğini görüyoruz. (Dilaçar,
1995: 24-28)İbn-i Sina ile çağdaş olan Yusuf Has Hacib’in o dönemde İbn-i
Sina’nın talebesi olma ihtimali eserlerindeki ideoloji benzerliğinden
hareketle oldukça kuvvetlidir (Köprülü, 2009: 194).
Kutadgu Bilig’in bilinen üç nüshası Viyana, Kahire ve Fergana’dadır. Viyana
nüshası Uygur, diğerleri Arap alfabesiyle yazılmıştır. Bu nüshalardan en
yetkini bugün Taşkent’te bulunan 6095 beyitlik Fergana nüshasıdır.
Kişileri her iki dünyada kuta(saadete) eriştirmeye yarayan bilgi anlamına
gelen Kutadgu Bilig Türk Edebiyatının elde bulunan ilk İslâmi eseridir. 85
bölüm ve 6520 beyitten oluşan eser mesnevi nazım şekliyle ve Karahanlı
Türkçesiyle yazılmıştır. Karşılıklı konuşmalar şeklinde işlenen ve sembolik
mahiyette olan eserde Kün-Toğdı adındaki hükümdar doğru yasayı, AyToldı adındaki vezir saadeti, Ögdülmiş adındaki vezirin oğlu anlayışı,
Odgurmış ise akıbeti temsil eder (Dilaçar, 1995: 71).
2.HALK İNANÇLARI
İnanç sözlük anlamı ile kişice ya da toplumca, bir düşüncenin bir olgunun,
bir nesnenin, bir varlığın gerçek olduğunun kabul edilmesi demektir.
Halkbilimi belli bir toplumun eski dinlerinden miras alıp kendi çağının
şartlarına uygulayarak yaşattığı yeni dininde yaşam şartlarının
gerektirdiğince yeni biçimler yeni içerikler ve anlatışlarla oluşturduğu
inanışlarla ilgilenir. (Boratav, 2013: 13)Halk inançları töreler, törenler ve
büyü niteliğindeki işlemlerle bir bütün halinde biçimlenirler. (Boratav,
2013: 15) Bunlar din adamlarınca çoğunlukla hurafe veya batıl inanç olarak
isimlendirilirler. (Çobanoğlu, 2003: 12)Halk inançları halkın gerçek dinî
hayatını yansıtırlar, tamamen dinin dışında değillerdir.(Kalafat, 2001:
44)Türk inançlarından birçoğu semavi dinlerden önceki döneme aittir.
(Kalafat, 2010: 70) Türk inanç sisteminin merkezinde Tengri vardır, bu
yardımcı ve koruyucu iyeler, gök ve yer iyeleri, kara iyeler ve ata ruhu ile
tamamlanır (Kalafat, 2010: 80). Erman Artun Türk Halk İnançlarını: Tabiat
Olaylarıyla İlgili İnançlar, Canlı Varlıklarla İlgili İnançlar, Cansız Varlıklarla
İlgili İnançlar, Hayvanlarla İlgili inançlar, Uğur ve Bereket, Büyü, NazarNazarlık, İnanç Merkezleriyle (Yatırlar-Ziyaret) İlgili İnançlar, Rüya, Fal,
Adak, Kurban, Yağmur Duası, Formülistik Sayılarla İlgili İnançlar ve
diğerleri olarak gruplara ayırmıştır (Artun,2011: 298-337).
3. KUTADGU BİLİG’DE TÜRK HALK İNANÇLARI
Kutadgu Bilig yukarıda verdiğimiz genel özelliklerinin yanında Türk
halkının geçmişteki yaşamı hakkında bizlere en doğru bilgileri sunan; töre,
örf, adet, gelenek, görenek ve inançlarımızı bizlere ve gelecek nesillere
aktaran bir siyaset ve öğüt kitabıdır. Ayrıca bu kitapta Türklere ait avcılık,
kuşçuluk, ok atmak, çöğen ve satranç oyunları; şiir, belagat, tıp ve rüya
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tabirlerine ait birçok bahisler de vardır (Arat, 1991: XX1). Eserde geçen
Türk halk inançları şu şekilde sınıflandırılabilir:
3.1. Yıldız ve Burçlarla İlgili Halk İnançlar
“Bu gökteki yıldızların bir kısmı süs
Bir kısmı kılavuz, bir kısmı da öncüdür.” (KB, 128)
Kutadgu Bilig’de bütün yıldız ve burçlar karşılıklarıyla beraber verilmiştir.
Bu satırlar bize Türklerin 11.Yüzyılda gökbilimiyle ne kadar içli dışlı
olduklarını gösterir. Burçları ateş, su, yel ve toprak olarak gruplara
ayırmıştır.
“Bunların üçü ateş, üçü su, üçü yel, üçü topraktır;
Bunlardan dünya ve memleketler meydana gelir.” (KB, 143)
“Biraz uykuya daldı, tekrar uyandı;
Merih yıldızı tepeden kenara kaymıştı.” (KB, 4888)
“Tekrar baktı, Ülker yıldızının başı ufka kaymış,
Karşısında doğudan Akrep kalkıp yükselmişti.” (KB, 4889)
“Dikkat etti, önce Müşteri[Jüpiter] yıldızı kalkıp
Alev gibi yerden yükselmeye başladı.” (KB, 5675)
“Sonra Aygır ile Yıldırık yıldızları parladı, bunlara da bir de
Erentir katıldı;bu yıldızları kendine işaret bil.” (KB, 5676)
“Doğudan Kara-Kuş yıldızı çıktı, yükseldi;
Düşman meşalelerini yakmış gibi ateş parladı.” (KB, 6219)
“Yedi-Kardeşler başını yukarı kaldırdı;
Yıldırık yıldızı Aygır burcuna doğru eğildi.” (KB, 6220)
“Erentir’in başı yere yakın bir noktaya kadar indi;
Güneş başını kaldırdı ve parlak yüzünü açtı.” (KB, 6221)

3.2. Sağ, Sol Kavramı ile İlgili İnançlar
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Türk kültüründe sol ve sağ unsuruna her zaman değişik anlamlar
yüklenirken, sağ taraf daima üstün tutulmuştur:
“Elinde büyük bir bıçak tutuyordu
Solunda bir acı ot, sağında şeker bulunuyordu.” (KB, 772)
Ay-Toldı’nın Hükümdara onun oturduğu taht ile ilgili şaşkınlığını dile
getirdiği ve sorduğu sorularda sağ ve sol kavramı açıkça anlatılmaktadır.
“Üçüncüsü niçin sağında şeker var,
Solundaki bu acı ot nedir?”(KB, 789)
“İyilik sağ ve kötülük soldur,
Senin de solunda cehennem vardır, cennet ise sağdadır.” (KB, 917)
“Yolun sağa doğruysa yolundadır işin,
Eğer sola doğruysa inleyerek çal başını yere.” (KB, 1392)
3.3. Ulu Sözü Dinleme
Hükümdarın Ay-Toldı’yaverdiği öğütler, aslında bu kitabı okuyan herkes
içindir. Türk kültüründe atanın söylediği söz tutulur verdiği öğütlere değer
verilir. “Ulu sözü dinleyen ulumaz,” diye bir atalar sözü de vardır.
“Bak üzerine oturduğun bu tahtın
Üç ayağı vardır, ey gönlümü doyuran.” (KB, 801)
“Üç ayak üzerinde olan hiçbir şey yana meyletmez
Her üçü de düz durdukça taht sallanmaz.”(KB, 802)
“Kötü arkadaşa yaklaşma, sana zarar getirir
Kötülük yılandır, dikkat et seni sokar.” (KB, 1297)
“Dişiyi başıboş bırakma, kapıyı kapalı tut,
Erkeğe her türlü uygunsuzluk dişiden gelir.” (KB, 1303)
3.4. Halk Hekimliği ile İlgili İnançlar
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“Biri dedi ki şunu bunu kan tutmuş,
Damarını açmak ve kan akıtmak gerek.”(KB,1058)
Damarını açıp kan akıtmak halk arasında özellikle hayvanlarda kullanılan
bir tedavi yöntemidir. Anlatılana göre, inek, tosun gibi büyük baş hayvanlar
hastalanınca, vücudu buz gibi olup, yattığı yerden kalkamayınca tek
kurtuluşu makasla kulaklarının ucunun kesilmesidir; bu da fayda vermezse
kuyruğunun altına çizik atılıp, kan akıtılmasıdır. Bu hastalığa halk arasında
“çon” denir.* Kutadgu Bilig’de geçen bu ifade inançlarımızın yüzyıllar sonra
bile değişmeden devam ettiğinin göstergesidir.
“Biri dedi ki: Müshil içirmeli kabız olmuş,
Şimdi onu boşaltmak gerek.” (KB, 1059)
“Zehir gibi acı alan bu Hint otunuysa,
Zorbalar ve doğruluktan kaçanlar kişiler içer.” (KB, 814)
“Bunlar kavga edip bana gelirler ve ben hüküm verince,
Bakarsın, acı Hind ilacı içmiş gibi yüzlerini ekşitirler.” (KB, 815)
“İster şelise kat, ister tiryak yap;
İster matrıduskarıştır, ister müshil ver.” (KB, 1064)
“İster otacı getir, ister kam;
Ölmekte olana hiçbir ilaç fayda etmez.” (KB, 1065)
“Hükümdar Ay-Toldı’nın halini işitti;
Ölümün öncüsü olan hastalık onu ele geçirmişti.” (KB, 1067)
“Ölüme karşı ilaç ve deva fayda etseydi;
Otacılar ebediyen hayatta kalırlardı.” (KB, 1199)
“İnsan hastalanırsa bunun ilacını otacı verir;
Eğer otacı hastalanırsa onu kim tedavi eder.” (KB, 2109)
“Bunlardan biri otacılardır;

Kaynak kişi: Ayşe EREN, 68 yaşında okuma-yazması yok, Yukarı Kızılen Köyü, Ulubey,
Ordu
*
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Bütün hastalıkları ve ağrıları bunlar tedavi eder.” (KB, 4356)
“Otacı efsuncunun sözünü beğenmez; Efsuncu da otacıya değer
vermez.” (KB, 4364)
Öğdülmüş, hükümdara içkicibaşının nasıl olması gerektiğini anlatır:
“İçkicibaşı her türlü otları hazır bulundurur,
Hazım, kuvvet veya müshil ilacı hazırlar.”(KB, 2887)
3.5. Ölünün Arkasından Davet Vermek
Ölüm aşı(helva) yapmak ölenin ardından davet vermek Türk dünyasının
birçok yerinde hâlâ devam eden bir gelenektir. Bazı yörelerde ölüm aşı
olarak bisküvi, ekmek, meyve suyu dağıtılır.* Kutadgu Bilig’deki şu beyit de
bu âdetin bizde yüzyıllar öncesinden var olduğunu gösterir:
“Oğlu Ay-Toldı için ölüm aşı yaptı
Yoksullara gümüş ve ipekli kumaşlar dağıttı.” (KB, 1564)
“Ya da bir ölü için yapılan yoğ aşı olur
Ya da biri bir rütbe alınca başkalarına ziyafet çeker.” (KB, 4577)
3.6. Büyücülük, Otacılık, Efsun, Cin, Peri ve Müneccimlikle İlgili
İnançlar
Büyü, iyi ve kötü sonuç almak için tabiat ögelerini, yasalarını etkileyerek, bu
olayların olağan düzenlerini değiştirmek için girişilen işlemlerin tamamına
verilen addır. Bu anlamı ile kelimenin kavramı genişlemiş oluyor; deyim
Fransızca'daki magic kelimesinin bilim dilindeki kullanışını karşılıyor. Halk
dilinde büyü daha dar bir alanda kalan işlemler için kullanılır: Bir kimseyi
sevdiğinden soğutmak, düşmanını hasta düşürmek veya öldürmek için
yapılan “kötü büyü”, bir kişide karısına karşı sevgi uyandırmak veya evine
bağlılık sağlamak için yapılan “olumlu büyü” (muhabbet tılsımı) gibi. Bu
türden etkilenmelerin öteki tipleri geçerli oldukları yerlere, şartlara,

Kaynak kişi: Ayşe EREN, 68 yaşında okuma-yazması yok, Yukarı Kızılen Köyü, Ulubey,
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amaçlarına ve uzmanları olup olmadığına göre çeşitli adlar alırlar, halk
geleneğinde (Boratav, 1984: 128-129).
Büyüler iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılır. İyi, olumlu büyüler hastalıktan
kurtulma, ara düzeltmek, kurt ağzı bağlamak, aşk ve muhabbet, çalınan
eşyayı bulmak, loğusanın sütünü arttırmak, çocuk sahibi olmak, nazarı
önlemek vb. diye sıralanabilir. Kötü, olumsuz büyüler ise düşmanlık,
kıskançlık ara açmak, kısmet bağlamak, istemediği birisine varmasını
sağlamak, gerdek gecesi damadı bağlamak vb. diye sıralanabilir. İnanışa
göre büyü yapılan kişi uysallaşır, avareleşir, ne yaptığını bilemez (Boratav,
1984: 129-130).
Kutadgu Bilig’de bu konuyla ilgili dört bölüm, otuzyedi beyit vardır:
“Bunlardan biri otacılardır
Bütün hastalıkları ve ağrıları bunlar tedavi eder.” (KB, 4356)
“Bunlardan sonra efsuncular gelir
Cin ve periden gelen hastalıkları tedavi eder.” (KB, 4361)
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Otacılar ile efsuncuların ilişkisini şöyle anlatır:
“Otacı efsuncunun sözünü beğenmez,
Efsuncu da otacıya değer vermez.” (KB, 4364)
“Birinin sözüne göre, ilaç alınırsa hastalığa iyi gelir,
4365)

Diğerinin sözüne göre, muska taşırsan cinler senden uzaklaşır.” (KB,

“Bunlardan sonra da müneccimler gelir
İyice dikkat edersen pek çok ince yolun.” (KB, 4376)
“Yıl, ay ve günlerin hesabını bunlar tutar
Ey kudretli insan bu hesap çok gereklidir.” (KB, 4377)
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3.7. Düş Yorumculuğu
Kutadgu Bilig’de rüya, düş tabir eden anlamlarına gelen yorguçı, yörgüçi,
muabbir deyimlerine rastlanmaktadır. Düşü nasıl yorumlamamız gerektiği,
gece ve gündüz düşününün yorumunun başka olduğu anlatılır ve düş
yorumu bir ilim olarak kabul edilir.
“Bir ilim de düş ilmidir
Düş görünce yoran kişi onu hayra çevirir.”(KB, 4366)
“Eğer düş münasebetsiz ve çok kötüyse, fakirlere sadaka verip;
Vücudu onun şerrinden korumak gerekir.” (KB, 4369)
Öğdülmiş Odgurmış’a düş yorumlamayı şu şekilde anlatır:
Gece gördüğün düşün yorumu başka,
Gündüz gördüğün düşün yorumu başkadır. (KB, 5996)
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Her düşü de düş diye yormamalı,
Ey hâkim, düşün yorumu çoktur. (KB, 5999)
Düş yormaya bakar, düşünü
Dikkatle, bilerek ve anlayarak yor. (KB, 6003)
Düşü nasıl yorarsan, sonucu ona göre olur;
Düşü kötüye yorma,sana zararı dokunur. (KB, 6004)
Bazı düşler vardır ki, yılın mevsimlerine bağlıdır;
Ahlâttan biri güçlenerek düşü kendi aslında çeker. (KB, 6006)
“Yılın mevsimi bahar ve insan da çok gençse
Her şeyi kızıl ve yeri kara görürse,”(KB, 6007)
“Belli ki onun kanı güçlenmiştir,
Ona bir miktar kan aldırması tavsiye edilir.” (KB, 6008)
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“Yılın mevsimi yaz ve düş gören delikanlıysa, düşünde sarı
6009)

Pembe renklerle safran veya öğütülmüş bir şey görürse,” (KB,

“Ey hâkim, onun safrası güçlenmiş olur,
Midesini boşaltması ve Kudret Helvası yemesi gerekir.” (KB, 6010)
“Yılın mevsimi güz ve insan da geçkin bir yaştaysa,
Düşünde siyah, dağ, kuyu veya çukur görürse,” (KB, 6011)
“Ey hâkim onun sevdası güçlenmiş olur,
Ey dostum, o ilaç içmeli ve beynini temizlemelidir.” (KB, 6012)
“Düşümde bir merdiven gördüm, elli basamağı vardı,
Yüksek ve enliydi karşıma dikilmişti.” (KB, 6033)

201
“Son basamakta bir atlı bana su uzattı
Ben de alıpsonuna kadar içtim ve suya kandım.” (KB,6035)
diyerek, Odgurmuşrü’yasınıÖğdülmiş’eanlatıyor, sonra da bunun
açıklamasını şöyle yapıyor: Suyu sonuna kadar içtiğim için hayatım da sona
erecek.
3.8. Formulistik Sayılar
Türk kültüründe dini inanmalardan kaynaklı belirli sayılara özel önem
atfedilir. Bir sayısı Allah(c.c.)’ı ifade eder, üç sayısı Şamanizm’e göre
semanın katlarını, Oğuz Kağan Destanında da Oğuz Han’ın eşlerinden olan
çocuk sayılarını gösterir. Kırk sayısı ise Kuran-ı Kerimde sıkça karşımıza
çıkar. Kırkı çıkmak, kırklamak ve kırk basması halk inançlarında sıkça
karşımıza çıkar. Dede Korkut Hikâyelerinde de kahramanların yanlarında
kırkar arkadaşı vardır. Kırk sayısıyla Kırgızların Manas Destanında da sıkça
karşılaşmaktayız.(Artun, 2011: 334)
Kutadgu Bilig’de bolca sembolik sayı kullanılmıştır. Bin, binbir, binlerce, on
binlerce ve yüz binlerce başta olmak üzere bir, yedi ve kırk sayıları önemli
yer tutar.
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“Bu yüz binlerce sayısız mahlûku o yarattı
Hepsine rızk verir ve hiçbirini aç koymaz.” (K.B. 1344)
“İnsan için faydalı miras sözdür,
Miras kalan sözü tutmanın yüz faydası vardır.”(K.B. 1469)
“Gönül yedi endam üzerine beydir,
Bey yol gösterince halk tereddütsüz onu izler.” (K.B. 2795)
“Tavırları ve hareketi de vefasız ve dönektir,
Kocasıyla doğru dürüst üç ay bile geçinmez.” (K.B. 3542)
“Dünyaya ün salmış binbir çeşit insan,
Hükümdarın etrafına toplanmışlar.” (K.B. 3807)
“İnsan kırk yaşına gelir ve kendi doğasını bilmezse,
Nutuk sahibi olmasına rağmen o tam bir hayvandır.” (K.B. 4637)
“Düşümde bir merdiven gördüm elli basamağı vardı,
Yüksek ve enliydi, karşıma dikilmişti. (K.B. 6033)
4.SONUÇ
Kutadgu Bilig Türk halkının geçmişteki yaşamı hakkında en doğru bilgileri
sunan töre, örf, adet, gelenek, görenek ve inançlarımızı bizlere ve gelecek
nesillere aktaran bir siyaset ve öğüt kitabıdır. Birçokları tarafından batıl
olarak nitelendirilen halk inançları, kökleri çok eskilere dayanan, geniş halk
kitleleri tarafından kabul edilen, inanılan dine aykırı da olsa kendine o dinin
içerisinde yer edinen yaygın inanış şekilleri ve uygulamalardır. Türk halkı
arasında yaklaşık bin yıl öncesinde var olan yıldız ve burçlar, sağ ve sol
kavramı, ulu sözü dinleme, halk hekimliği, davet verme, büyücülük, otacılık,
efsun, cin, peri ve müneccimlik, rüya yorumu ile ilgili Türk halk inançlarının
birçoğunun günümüzde de kaybolmadan aynen devam ettiğini
görmekteyiz.
Diğer gelenek göreneklerimiz gibi halk inançlarımızın da kaybolmadan
yazıya geçirilmesi, gelecek nesillere aktarılması kültürel kimliğimizin
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kaybolmaması ve millet olma bilincimizin pekişmesi açısından oldukça
önemlidir.
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10 ŞEHİR 10 EFSANE:
KENT, İMGE VE EFSANE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Nükte Sevim DERDİÇOK*
ÖZET
Sözlü kültür ürünlerinden biri olan efsaneler, çok yalın anlatmalar şeklinde
düşünülmesine rağmen, içerik bakımından zengin kültürel anlamlar taşıyan
metinlerdir. Aynı zamanda, toplumdaki etik kuralları anlatan, bu kurallara
eleştiri getirebilen, bazı kuralların geçerliliğini sağlayan, emir ve yasaklara
uyma ya da uymama sebebini somut delillerle açıklayan anlatmalar olarak
da karşımıza çıkmaktadır. Etrafımızda gördüğümüz tüm doğal oluşumlar,
çeşitli yapılar, yer adları, tarihi kişilikler gibi pek çok konuda üretilip
aktarılan efsanelerin bir kısmı da şehirlerin imgesi durumunda karşımıza
çıkan öğeler hakkındadır. Her bir şehrin kendine ait bir imgesi; o şehirle
özdeşleşen bir veya birkaç öğesi mevcuttur. Şehirlerin meşhurlaşmış halk
bilimsel ürün ve gösterimleri; yani imgeleri, arka planında pek çok anlam
barındırmakla beraber kültür, turizm vb. alanlarda da sembolü oldukları
kentler için önemlidir. Bu bildiride, öncelikle “imge” hakkında bilgi verilmiş;
bu çerçevede Anadolu coğrafyasından seçtiğimiz 10 şehrin imgesi hâline
gelmiş göl ve dağ gibi doğal oluşumlar ve isimleri, kule ve medrese gibi
yapılar, taşlar vb. öğeler hakkında anlatılan efsane metinleri incelenmiş ve
kentler bağlamında imge-efsane ilişkisi ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Efsane, İmge, Kent.
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10 CITIES 10 SAGAS:
A STUDY ON THE RELATIONSHIP AMONG CITY, IMAGE AND SAGA
ABSTRACT
Sagas, which are one of the verbal culture products, are actually the texts
which carry very rich cultural cores in spite of their being thought to be as
plain narrations. At the same time, we face them as narrations which
express ethic rules of society, bring critic to these rules, ensure the validity
of some rules, explain the reasons of following or unfollowing the orders
and restrictions with concrete evidences. Some parts of sagas that are
produced and transmitted in many spheres as all the natural formations,
various structures, place names, historical personalities around us, are
about elements which we face as the imageries of the cities. Each individual
city has its own imagery, one or several elements that are identified with
that city. Folkloric products and expressions that became famous with the
cities, i.e. their imageries are very important for the cities that they are
symbol of, in culture, tourism and other spheres together with their
carrying very many different meanings at the backstage. In this report at
first we give information about ‘imagery’; in this frame we examined the
texts of sagas about natural formations as lakes and mountains and their
names, structures as towers and madrasahs, rocks and other elements and
investigate the imagery – saga relations of the cities in 10 cities that we
chose in Anatolia. In this respect, the saga texts of the cities: Balikesir,
Denizli, Erzurum, Eskishehir, Isparta, Istanbul, Izmir, Nevshehir, Shanliurfa
and Tunceli that we chose in Anatolia and their imageries respectively
Hasanboğuldu, Pamukkale Travertines, Çifte Minareli Medrese, Lületaşı,
Eğirdir Gölü, Kız Kulesi, Keçi Kalesi, Kapadokya Üç Güzeller Peri Bacaları,
Balıklı Göl and Düzgün Baba Dağı have been investigated from the
production-transmission, structure, contents and types point of view.
Keywords: Saga, Imagery, City.
1. GİRİŞ
Sözlü kültür ürünlerinden biri olan efsaneler, çok yalın anlatmalar şeklinde
düşünülmesine rağmen, içerik bakımından zengin kültürel anlamlar taşıyan
metinlerdir. Aynı zamanda, toplumdaki etik kuralları anlatan, bu kurallara
eleştiri getirebilen, bazı kuralların geçerliliğini sağlayan, emir ve yasaklara
uyma ya da uymama sebebini somut delillerle açıklayan anlatmalar olarak
da karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan efsaneler basit, sıradan, günlük
anlatmalar değildir; doğru bir şekilde anlatıldığında en az bir masal metni
kadar dinleyici üzerinde etki yaratan ve içerdiği motiflerle sosyal yapıların
ilişkisini aktaran zengin ürünlerdir.
Etrafımızda gördüğümüz tüm doğal oluşumlar, çeşitli yapılar, yer adları,
tarihi kişilikler gibi pek çok konuda üretilip aktarılan efsanelerin bir kısmı
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da şehirlerin imgesi durumunda karşımıza çıkan öğeler hakkındadır. Her
bir şehrin kendine ait bir imgesi; o şehirle özdeşleşen bir veya birkaç öğesi
mevcuttur. Bu imge veya öğeler, herhangi bir kente kültürel birikim ve
kimlik kazandırma gibi işlevleri doğrultusunda şehirde yaşayanların kenti
sahiplenmesi ve dolayısıyla “o kentli” / “oralı” kimliği kazanmalarında
etkili rol oynamaktadır. O imge ile ilgili anlatılan bir efsane ise, hem imgenin
işlevini ortaya koyma hem de o işlevi pekiştirmede son derece etkilidir.
Bu çalışmada, öncelikle “imge” hakkında bilgi verilmiş; bu çerçevede
Anadolu coğrafyasından seçtiğimiz 10 şehrin imgesi hâline gelmiş göl ve
dağ gibi doğal oluşumlar ve isimleri, kule ve medrese gibi yapılar, taşlar vb.
öğeler hakkında anlatılan efsane metinleri incelenmiş ve kentler
bağlamında imge-efsane ilişkisi ele alınmıştır.
2. İMGE VE KENT
M. Öcal Oğuz, kente ait imgeleri şöyle tanımlar ve açıklar: “…seçilmiş,
meşhurlaşmış, işlenmiş ve üzerinde uzlaşılmış kültürel verimler… Daha açık
bir ifade ile söylemek gerekirse, her yörenin yerel, ulusal, bölgesel veya uluslar
arası hale gelmiş yani ‘meşhur’laşmış halk bilimsel ürün ve gösterimleri
vardır.” (Oğuz, 2002: 59).
Şehirlerin meşhurlaşmış halk bilimsel ürün ve gösterimleri; yani imgeleri,
arka planında pek çok anlam barındırmakla beraber kültür, turizm vb.
alanlarda da sembolü oldukları kentler için önemlidir. Kimi zaman şehrin
kendisini bile geri plana atan imgeler için John Berger, “İmgeler başlangıçta
orada bulunmayan şeyleri gözde canlandırmak amacıyla yapılmıştır.
Zamanla imgenin canlandırdığı şeyden daha kalıcı olduğu anlaşıldı.” (Berger,
2014: 10) açıklamasında bulunur. Berger’in açıklamasında yer verdiği
‘orada bulunmayan şeyler’ ifadesi, şehirlerin imgeleri için söz konusu
olmasa da bir imgenin sembolü haline geldiği şehirden çok daha kalıcı
olması durumunu açıklar niteliktedir. Örnek vermek gerekirse, İzmir
dediğimizde akla Saat Kulesi, Kordon, tatil beldeleri, Efes Antik Kenti gibi
imgeler gelmekte ve tersi düşünüldüğünde, bu imgelerden herhangi biri
telaffuz edildiğinde bu sefer de İzmir akla gelmektedir. Bir diğer nokta ise,
İzmir’e başka bir şehirden gelen ve tüm şehri tanıma fırsatı olmayan biri
için İzmir, bu imgelerden ibaret kalacaktır. Dolayısıyla, imgeler bir şehrin
önüne geçmekte veyahut şehir, o imge ile hatırlanmaktadır.
Kent ile iç içe geçmiş, kimi zaman da şehirlerden bir adım önde olan imgeler
ve bu imgelerin tespit edilmesi, kent kültürü için neden önemlidir sorusuna
Fedakar’ın açıklamaları cevap vermektedir:
“Kente ait imgelerin tespit edilmesi, kentin kültürel
kimliğinin anlaşılmasında ve oluşturulmasında önemli bir işleve
sahiptir. Bu imgelerin bir kısmı mekânlar; ticari alanlar ve
mimari eserler, kent ve çevresinde yetişen ürünler gibi somut
unsurlar olmakla birlikte onların çevresinde oluşan pek çok
gelenek de kent insanının kültürel yapısına katkıda bulunur.
Örneğin; çeşitli bölge veya yapılar şehrin buluşma mekânları
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haline gelir. (…) Yine yapılarla ilgili anlatmalar, çeşitli inanç ve
uygulamalar da kent kültürü için önemlidir.” (Fedakar, 2013:
229-230).
Kimi zaman bu imgelerin doğal olarak değil, bir “üretim”in sonucu olduğu
ve insanları “tüketim”e ittiği düşünülmüştür. Bu bağlamda Özgür
Taburoğlu’nun aşağıdaki açıklaması dikkat çekicidir:
“Birçok başka ‘doğal ihtiyaç’ın yanında, Fransız sosyolog
Pierre Bourdieu’nün tanımladığı anlamda ‘simge üretme’ işinin
de bir dürtü, bir ‘üretim alanı’ olduğu söylenebilir. (…) Herhangi
bir üretim nesnesinin tasarımcısının düşlediği, tasarladığıyla,
gerçekleştirebildikleri arasındaki engellerin azaldığı bir
zamanda, simgesel üretim, sadece kültürel değil, aynı zamanda
endüstriyel bir güç hâlini alır. Kâğıt üzerinde çalışan, doğru
tasarlanmış, modellenmiş, hatta fantezi sayılabilecek ürünlerin
de, bir seri üretim nesnesi olarak gerçekleştirilmesi mümkün
olur. Simgesel üretim, özellikle ‘gösterişçi tüketim’in bir
parçasıdır. Simgesel üretim gibi bir itkinin kaynağı, aracı olarak,
tasarlayan, düşleyen bir ‘arzu makinesi’ olarak insan beyni, yeni
ihtiyaçların üretildiği, doymak bilmez bir organ olarak serbest
kalır. Simge üretimi, zamanımızda özellikle reklamcıların ve
pazarlamacıların sahip çıktığı türde bir zihinsel etkinlik alanı
olur.” (Taburoğlu, 2011: 52-53).
Herhangi bir şehre gittiğimizde kentin imgesi durumunda bulunan bir yapı,
oluşum ya da başka bir öğenin şekli verilmiş ve tüketime sunulmuş olan
anahtarlık, süs eşyası, magnet gibi ürünlerin hediye ve/veya anı olarak
alınması Özgür Taburoğlu’nun açıklamalarıyla aynı doğrultuda
düşünülebilir. Ancak bu durumun, kentin sosyal, ekonomik, kültürel vb.
alanlarını ne derece olumsuz etkilediği tartışmaya açıktır.
İmgelerin olumlu ve olumsuz taraflarını bırakıp özelliklerine değinecek
olursak, Kevin Lynch’nin imge ve kent ilişkisini daha açık bir şekilde
görmemizi sağlayacak açıklamalarına yer vermemiz gerekir:
“Bir çevre imgesi üç bileşene ayrılabilir: özdeşlik, yapı ve
anlam. (…) İşlevsel bir imge, öncelikle bir nesnenin ne olduğunun
belirlenmesini gerektirir, bu da o nesnenin öteki nesnelerden
ayırt edilmesi, bağımsız bir bütün olarak tanınması demektir.
Bunun adına da özdeşlik denir, ama bir başka şeyle eş olması
anlamında değil bireysel ya da benzersiz olması anlamında.
İkincisi, imge, nesnenin gözlemciyle ve başka nesnelerle olan
uzamsal ya da biçimsel bağını içermelidir. Son olarak da, bu
nesnenin gözlemci için, uygulama açısından olsun duygusal
açıdan olsun, bir anlamı olmalıdır. Anlam da bir bağdır, ama
uzamsal ya da biçimsel bağdan çok farklıdır. (…) Çevrenin
zihindeki imgesinin işe yarar ve canlı bir biçimde
belirlenebilmesini,
güçlü
bir
biçimde
kurulabilmesini
kolaylaştıran şeyler biçim, renk ya da düzenlemedir. Buna
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okunabilirlik, hatta belki daha da yüceltilmiş bir anlamda
görünürlük de diyebiliriz, bu durumda nesneler yalnızca
görünebilmekle kalmaz, duyulara çarpıcı bir biçimde, şiddetle
sunulurlar.” (Lynch, 1996: 157-159).
Lynch’nin de dediği gibi bir imgenin ‘öteki nesnelerden’ ayırt edilmesi,
benzersiz olması, simgesi olduğu şehir ve şehir insanları ile bağ kurması
gerekmektedir. Bağ kurma noktasında belki de en önemli husus, şehirlerin
imgeleri etrafında şekillenmiş anlatmalardır. Bir imge ile ilgili üretilen ve
aktarılan anlatma, birey ve imge arasında bir bağ kurduğu gibi anlatmayı
aktaran ve anlatmanın aktarıldığı bireyler arasında da sosyal bir ilişki
meydana getirmektedir.
3. KENTLER VE EFSANELER
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız imge ve kent ilişkisinin üçüncü bir
aşaması kentin imgeleri hakkında üretilen ve aktarılan efsanelerdir. İmgekent-birey ilişkisinin tam anlamıyla kurulabilmesinde etkin rol oynayan
efsaneler, şehirlerin imgelerine bir anlamda kutsallık, teklik, benzersizlik
yükleyen; yani imgenin işlevini pekiştiren metinlerdir. Aynı zamanda somut
delillerle açıklamalarda bulunmasıyla imgenin işlevini de ortaya koyan
sözlü kültür ürünleridir. Bu bağlamda, Anadolu coğrafyasından seçtiğimiz
Balıkesir, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Nevşehir,
Şanlıurfa ve Tunceli illerinin imgelerinden olan Hasanboğuldu, Pamukkale
Travertenleri, Çifte Minareli Medrese, Lületaşı, Eğirdir Gölü, Kız Kulesi, Keçi
Kalesi, Kapadokya Üç Güzeller Peri Bacaları, Balıklı Göl ve Düzgün Baba
Dağı’yla ilgili efsane metinleri yaratım-aktarım, yapı, içerik, şekil özellikleri
bakımından incelenmiştir.
3.1. Balıkesir: Hasanboğuldu
Edremit pazarı Çarşamba günleri kurulur. Yörenin tüm köylüleri Çarşamba
günleri Edremit’e gelir malını satar, ihtiyacını alır. Kazdağı’nın 1500 m.
yüksekliğinde, Sarıkız zirvesinin eteğinde kıl çadırlardan kurulu yüksek
obanın güzel kızı Emine de bir Çarşamba günü Edremit pazarına iner ve
Zeytinli Köyü’nün yakışıklı delikanlısı Hasan ile göz göze gelir. İki genç
birbirine sevdalanır ve her Çarşamba günü buluşurlar. Emine, beş saatlik
yoldan getirdiği sütü, peyniri, balı Hasan’a verir, Hasan’dan ihtiyacı olan
sebzeyi alır. Pazar dönüşü birlikte Zeytinli Köyü’ne kadar yürürler, Emine
oradan ayrılır ve daha dört saat sürecek zahmetli dağ yolundan obasına
döner.
Gençler evlenmeye karar verirler. Emine'nin ailesi Hasan’ın içgüveysi olarak
obaya gitmesini ister. Hasan'ı babasız büyüten annesi oğlunun aşkı uğruna
yalnız kalmaya razıdır. Emine’nin ailesi ise bu evliliğe karşı çıkar. Oba yörük
obasıdır Emine de yörük kızı. Aile, Hasan’ın zor doğa şartlarına dayanıp
dayanamayacağını sınamaya karar verirler. İmtihan başarılı olursa Emine’yi
istemiş olan obanın gençleri de yiğitlik gösteren Hasan’ı kabulleneceklerdir.
Hasan annesi ile helalleşir, anlaşma gereği 40 okka (yaklaşık 60 kilo) tuz dolu
çuvalı sırtlanır ve Emine ile obaya doğru yola çıkarlar. Önlerinde dört saatlik
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zorlu bir dağ yolu vardır. Bir saat sonra Beyoba Köyü’ne varırlar. Tuz
Hasan’ın sırtını yakmaya başlar. İkinci saatte Sutüven şelalesine varırlar. Yol
dere içinde kaybolmuş, taştan taşa atlamak Hasan’ı yormuştur. Hasan'ın
dizleri titremeye başlar. Gökbüvet’e geldiklerinde Hasan’ın gücü biter ve yere
düşer. Emine çaresiz Hasan’ı yüreklendirmeye çalışır, ancak Hasan ayağa
kalkamaz. Emine’ye yalvarır, başka yerlere kaçmayı teklif eder. Emine ise
katıdır, ailesine ve obasına söz vermiştir. Hasan’ın yakarışlarına yanıt vermez
ve çuvalı sırtlayarak obanın yolunu tutar. Hasan ise ardından “beni bırakma,
senin köyüne gelemiyorum, köyüme de dönemem” diye acı acı haykırır. Emine
derenin uğultusuna karşın Hasan’ın umutsuz çığlıklarını hep duyar. Obaya
vardığında çok pişman olur ve geri dönmek ister. Ancak ailesi gece vakti onu
ormana bırakmaz.
Sabahın ilk ışıkları ile Emine, doğru Gökbüvet’e koşar ama Hasan yoktur.
Annesine gider, Edremit’e koşar ancak kimse Hasan’ı görmemiştir. Bir daha
obasına dönmeyen Emine kulaklarında Hasan’ın onu çağıran sesiyle dere
boyunca mecnun gibi dolaşır durur. Günler sonra Hasan’a hediye ettiği atkıyı
Gökbüvet’in çılgın suları içinde fark eder. “Yanına geliyorum Hasan” diyerek
bu çevre ile kendini ulu çınara asar. O gün bugün Gökbüvet’in adı
Hasanboğuldu, dallarını büvetin suları içine sallandıran çınarın adı da Emine
Çınarı olur (osmancikkulturturizm.org, 2016).
Yukarıdaki efsane, Hasanboğuldu ismini açıklayan bir metindir. Efsane yer
adıyla ilgili olması bakımından, metin onomastik özellik taşımaktadır.
Efsanenin şahıs kadrosuna baktığımızda, Emine, Hasan, Emine’nin ailesi ve
Hasan’ın annesini görmekteyiz. Emine’nin ailesi ve Hasan’ın annesi fon
karakterlerdir; ancak Emine’nin ailesi efsanedeki entrik unsuru
başlatmaları sebebiyle önemlidir. Emine ve Hasan, birbirini seven iki genç,
kavuşmak üzereyken Emine’nin ailesinin Hasan’ı bir sınava tabi tutmaları,
gençlerin kavuşmasını önlemiş, bir felakete yol açmıştır. Efsane de bu
felaketten yola çıkarak yer adıyla ilgili bir açıklama getirmektedir. Hasan,
tabi tutulduğu sınavda başarılı olamayan ve hata yapabilen genç bir
delikanlıyken, Emine sevgilisinin arkasında durmayan, bir anlamda ona yüz
çeviren ve ailesinin sözünden çıkmak istemeyen bir genç kızdır. Hasan’ın
annesi ise, ailesi için her türlü fedakarlığı yapabilecek bir kadındır. Onun
tam tersi olarak Emine’nin ailesi, Emine’nin Hasan ile evlenmesine karşı
çıkar.
Efsanenin geçtiği mekân Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Sarıkız zirvesi ve
bu zirvedeki bir oba, Zeytinli Köyü, Beyoba Köyü, Sutüven şelalesi ve
sonradan Hasanboğuldu adını alan Gökbüvet’tir. Efsanede hem açık-geniş
hem de kapalı-dar mekânlara yer verilse de geneline baktığımıza, açık-geniş
mekânda geçtiğini görürüz. Efsanede zaman ise, belirtilmemiştir. Ancak
metnin giriş kısmında Çarşamba günleri Edremit’te pazar kurulduğu ve
Hasan ile Emine’nin bu pazarda karşılaştığı anlatılır. Efsanenin oluşumu da
Edremit’te belirli günlerde pazar kurulduğu ve ticaret yapıldığı bir zamanda
gerçekleşmiştir.
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Metnin olay örgüsü ise şöyledir: Hasan ve Emine, Edremit’te pazarda
karşılaşırlar ve sevdalanırlar. Pazarların kurulduğu her çarşamba günü
pazarda buluşurlar. Bir süre sonra evlenmeye karar verirler. Emine’nin
ailesi önce Hasan’ın içgüveysi olmasını isterler, Hasan’ın annesi bunu kabul
eder. Emine’nin ailesi iki gencin evlenmesini istemedikleri için Hasan’ı bir
sınava tabi tutarlar. Hasan’ın 60 kilo tuzu sırtında taşımasını isterler. Hasan
4 saatlik yolun başlangıcında tuzu taşır; ama saat ilerledikçe güneşte tuz,
sırtını yakmaya başlar ve bir müddet sonra da yere düşer. Emine’ye
kaçmayı teklif eder; ama Emine kabul etmez ve Hasan’ı orada bırakıp
obasına gider. Pişman olan Emine, sabah Hasan’ı bıraktığı yere gelir; ama
Hasan’ı bulamaz. Kendisinin Hasan’a armağan ettiği atkıyı suda bulur ve o
atkıyla kendini asar.
Hasan ve Emine’nin evlenmesine izin vermeyen Emine’nin ailesi, çocukları
felakete sürüklemişlerdir. Sevenlerin arasına girmiş ve mutlu olmalarına
engel olmuşlardır. Efsane, bu durumda seven iki gencin arasına girmenin
sonucunu gösterir ve bunun yapılmamasını tavsiye eder.
Balıkesir’in imgelerinden biri olan Hasanboğuldu ile ilgili olarak anlatılan
bu efsane metni, imgenin işlevini güçlendirmektedir. Ayrıca, imge var
olduğu sürece efsanenin işlevi de pekişmektedir. Bu bağlamda, efsane imge
için, imge de efsane için vazgeçilmezdir. Efsane, Hasanboğuldu’nun
sembolik varlığını devam ettirmesinde önemli rol oynar. Hasanboğuldu
adıyla ilgili dramatik bir anlatım ortaya koyar ve dinleyici üzerinde bir etki
oluşturur.
3.2. Denizli: Pamukkale Travertenleri
Travertenlerden akan suyun insanın cildini güzelleştirdiği söylenmektedir. Bu
yüzdendir ki, Pamukkale’ye gelen insanlar, dört mevsim travertenlerden akan
suda yüzmek isterler. Travertenlerden akan suların insanı güzelleştirdiğine
dair şöyle bir efsane anlatılmaktadır:
Vaktiyle herkesin çirkinliği ile alay ettiği ve gerçekten de çok çirkin olan
çoban bir kız varmış. Bu kız çirkinliğinden çok şikayetçi imiş. Bir gün çoban
kız Pamukkale travertenlerinin olduğu yerde koyunlarını otlatırken kaygan
zeminden ayağı kaymış ve yuvarlanarak su birikintisinin içine düşmüş. Bir
müddet düştüğü su birikintisinin içinde baygın halde yatan kız nihayet uyanıp
oturmuş. Bu arada suda çok güzel bir yüzün aksini görmüş ve buna çok
şaşırmış. Gördüğü bu akis kendi yüzüymüş. O sırada al ata binerek ava çıkmış
olan dönemin kralının oğlu oradan geçiyormuş. Su birikintisinin içinde oturan
çok güzel çoban kızı görünce bir müddet öylece onu izlemiş ve arkasından da
ona âşık olmuş. Hemen atından inip kızı sudan çıkararak atının terkisine
bindirip saraya götürmüş. Sarayda herkes bu çoban kızın bu güzelliğine
hayran kalmış. Prens, sonra da çok güzel olan bu çoban kızla dillere destan
bir düğün yaparak evlenmiş.
O zamandan beri bu efsaneyi duyan herkes, güzel olsun çirkin olsun mutlaka
Pamukkale’nin suyuna girmek, orada yüzmek istermiş (Türktaş, 2012: 310311).
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Pamukkale Travertenleri ile ilgili anlatılan bu efsane, travertenlerle ilgili
olarak “travertenlerden akan suyun cildi güzelleştirdiği” inancını açıklayıcı
bir anlatma olarak karşımıza çıkar. Efsane metni, hâlâ inanılmakta olan bu
düşünce ve bunun uygulamaya yansımasına bir kanıt olarak
aktarılmaktadır.
Efsanenin şahıs kadrosu, çoban kız ve kralın oğlundan oluşmaktadır. Çok
çirkin olduğu için alay edilen bir çoban kız ve travertenlerden düşüp su
birikintisinde kendi yüzünü gördüğü sırada oradan geçen kralın oğlu,
metnin iki ana karakteridir. Kız, çirkinliğinden dolayı herkesin dalga geçtiği
ve çirkinliğinden şikâyetçi olan biri olarak tasvir edilmiştir. Kralın oğluyla
ilgili ayrıntılı bir bilgi verilmemesine rağmen, “kral”ın oğlu olduğunun ifade
edilmesi ile üst düzey; yani güzelliğin, kusursuzluğun, zenginliğin,
yönetenin sembolü olarak anlatmada karşımıza çıkar. Kız ise, çobandır. Bu
anlamda üst düzey kralın oğlu ile zıtlığı temsil eder.
Anlatmanın zamanı belli değildir. Mekânı ise, efsanenin oluşumuna bağlı
olarak Denizli Pamukkale Travertenleri ile kralın sarayıdır. Efsanede
travertenler ile açık-geniş; saray ile de kapalı-dar mekân kullanılmıştır.
Metnin olay örgüsü ise şu şekildedir: Çirkinliğiyle alay edilen çoban bir kız,
travertenlerin olduğu yerde koyunlarını otlatırken ayağı kayar ve su
birikintisinin içine düşer. Bir süre sonra uyanan kız, suda çok güzel bir
yüzün aksini görür. Bu yüzün kendisine ait olduğunu anlayınca çok şaşırır.
Bu sırada, ava çıkmış olan kralın oğlu oradan geçerken kızı görür ve ona
âşık olur. Kızı saraya götürür ve düğün yaparak evlenirler.
Efsane, travertenlerle ilgili bir inanca kanıt göstererek açıklama
yapmaktadır. Tersini düşündüğümüzde, anlatılan bu efsane sayesinde
travertenlerle ilgili olarak karşımıza çıkan bu inanç daha da yaygın hale
gelmektedir. Metnin önemli işlevlerinden biri budur. Metinde çirkinliğiyle
ön plana çıkan çoban kız, herkesin dalga geçmesi sonucu suya düşünce
güzelleşir ve kralın oğlu ile evlenir. Bu durum, herkesin fiziki görünüşüyle
dalga geçtiği kıza verilmiş bir ödül olarak yorumlanabilir. Efsanenin ikinci
bir işlevi de burada karşımıza çıkar. Çoban kız ve çirkinliği üzerinden metin
sosyal bir mesaj vermektedir. İnsanların fiziki özellikleriyle dalga
geçmemek öğütlendiği gibi, dalga geçtiğimiz kişilerin ileride ne durumda
olacaklarını bilemeyeceğimiz de aktarılmaktadır.
3.3. Erzurum: Çifte Minareli Medrese
Ustalar, ustalıklarını hem yaptıkları binalarla, hem de yetiştirdikleri
çıraklarıyla göstereceklerdir. Medresemizin yapımını üstlenen ustamız da sıra
minarelere gelince artık iyice yetiştiğine inandığı kalfasına seslenir:
“Minarenin birini sen yapacaksın!”
Ustasının sözlerini sevinçle karşılayan kalfa, artık kendisinin de usta olarak
kabul edildiğine inanır. Usta ile kalfası başlarlar minarelerini yapmaya.
Minareler yükselmeye başlar. Karşılıklı çalışmalar sohbetlerle sürüp
gitmektedir. Fakat kalfada bir değişiklik görülür. O, gelip geçenlerin de
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söylediklerine kulak vererek kendi minaresinin daha güzel olduğunu fark
eder. Yorulup da canı su isteyince içindeki gizli duygular dışa vuruverir:
“Usta, bir su getir de içelim.”
Eski çırağının bu sözleri ustayı son derece üzer ve hiç düşünmeden kendisini
minarenin çıkabildiği son noktasından aşağıya bırakıverir:
“Usta idim oldum şeğirt (şakirt, öğrenci), al bardağı suya seğirt.”
Kalfa yaptığının farkına varır ve o da aynı yolu seçer:
“Ustam gitti, ben ne dururum!”
Ustanın ve kalfanın ölümüne üzülen diğer çalışanlar da işi bırakıp giderler
(Sakaoğlu, 2009: 188-189).
Bu efsane, Erzurum’un simgesi haline gelmiş Çifte Minareli Medrese ile
ilgilidir. Anlatma, medresenin çifte minaresine vurgu yapmaktadır. Metin,
tam olarak medresede neden 2 minare olduğunu açıklama amacı gütmese
de bu konuyla ilgili de bir bilgilendirme yapmaktadır.
Efsanenin şahıs kadrosu usta ve onun kalfasından oluşmaktadır. Ayrıca,
efsane metninin sonunda “diğer çalışanlar” olduğu da ifade edilmiş; ancak
onlarla ilgili metinde bilgi verilmemiştir. Metinde “usta” olarak geçen kişi
sadece meslekî anlamda usta değil; karakter olarak da olgunluk gösteren
biri olarak karşımıza çıkar. Kalfa ise, tam tersine daha ustasının olgunluk
seviyesine ulaşamamış bir karakter olarak çizilmiştir. Ustasının ona
minarenin birini yapma izni vermesi sonucunda ustası ile aynı seviyeye
hatta ustasından çok daha üst düzeye ulaştığını sanan kalfa, “usta-çırak”
ilişkisinin tüm kurallarını yıkan biri olarak metinde yer almaktadır. Burada
da, iki karakterin birbirine zıt olarak oluşturulduğu ve olayların bu zıtlık
üzerine kurgulandığını söylememiz mümkündür.
Metinde mekân olarak medrese inşası yer almaktadır. Bir yapı olması
itibariyle kapalı mekân özelliği göstermesine rağmen, bir saray odası
niteliğinde olmadığı için kapalı-dar mekân çerçevesi çizmemektedir. Metnin
zamanı ise, Medresenin 1253 yılında Selçuklular zamanında yapılmış
olması ile bağlantılı olarak düşünülebilir.
Efsanenin olay örgüsü şöyledir: Medrese yapımı sırasında iyice yetiştiğini
düşündüğü kalfasına minarelerden birini yapma izni veren ustasının
sözlerini sevinçle karşılayan kalfa, minareyi yapmaya başladıktan sonra
değişir. Kendi minaresinin ustasınınkinden daha güzel olduğunu düşünür
ve ustasına büyüklük taslamak adına ondan su ister. Ustası ise bu duruma
çok üzülür ve kendini minareden aşağı atar. Bunun üzerine yaptığı hatayı
fark edip pişman olan kalfa da kendini minareden atar.
Metin, işlev bakımından hem Erzurum’daki Çifte Minareli Medrese
yapısının imge olma rolünü böyle bir olay örgüsü ile sağlamlaştırmakta hem
de geleneksel yapıda önemli bir yeri olan “usta-çırak ilişkisi”nin yazılı
olmayan kuralları hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, usta-çırak ilişkisi
üzerinden, yeterli olgunluğa erişememiş kişilerin yersiz kibre kapılarak
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türlü felaketlere sebep olabilecekleri de metnin iletilerinden biri olarak
karşımıza çıkmaktadır.
3.4. Eskişehir: Lületaşı
Bir gün genç bir çoban bölgenin Karatepe yöresindeki köylerine gitmektedir.
Genç çoban yorgun düşer, acıkır, oturur, azığını çıkarıp yemeğini yemeye
başlar. O sırada, topraktaki bir delikten bir canlının ak taş toprakları yüzeye
çıkarmaya çalıştığını görür. Çoban bunlardan birini eline alır ve çakısıyla
yontmaya başlar. İlk çakı darbesiyle taş birdenbire ayın on dördü gibi güzel
bir kız oluverir. Kız dile gelir ve "Ah insanoğlu bana kıymasaydın!" diye
bağırarak köstebeğin açtığı delikten içeri girip kaybolur. Delikanlı da kızın
ardından başlar deliği eşelemeye. Günler geçer delikanlıdan haber alınamaz.
Delikanlıyı arayan köylüler yerin yedi kat altında bu daracık kuyuda
boğulmuş olarak bulurlar. Elinde sıkı sıkı tuttuğu ak taşları ile birlikte
avuçlarında sımsıkı tuttuğu bir parça lületaşı vardır. O günden beri her
lületaşı parçasında, çobanın ölümüne sürüklendiği sevdanın izlerini görmüş
köylüler. Lületaşını yedi kat yerin dibinden çıkaran köstebeği, sanatlarının
öncüsü ve pirleri olarak kabul ediyorlar (dunbuguninsan.blogspot.com.tr,
2016).
Efsane, lületaşının insanoğlu tarafından nasıl bulunduğunu açıklamaktadır.
Aynı zamanda, taşın güzel bir kız olması bağlamında, metnin bir dönüşüm
efsanesi olduğunu söylemek de mümkündür.
Efsanenin şahıs kadrosu, çoban ve taştan dönüşen güzel kızdan
oluşmaktadır. Doğayla iç içe bir yaşam tarzı olan çoban, köstebek sayesinde
lületaşını bulur. Taşı yontmasıyla birlikte taş, güzel bir kıza dönüşür.
Kendisine zarar verdiğini söyleyen kıza âşık olan çoban, belki de doğaya
zarar vermesi sebebiyle, efsanenin sonunda hayatını kaybeder.
Metnin zamanı belli değildir, anlatmada bu konuyla ilgili bilgi verilmez.
Mekân ise, Karatepe yöresidir. Metinde açık-geniş mekân kullanılmıştır.
Anlatmanın olay örgüsü ise şöyledir: çoban Karatepe yöresindeki köyüne
giderken acıkır ve yolda yemeğini yemek için durur. O sırada, köstebeğin
topraktan çıkarmaya çalıştığı taşları görür. Taşın birini alıp yontması
üzerine taş, güzel bir kıza dönüşür. Kız, taşı yonttuğu için ona kızar ve
köstebeğin açtığı delikten kaybolur. Kıza âşık olan çoban ona ulaşmak ister;
ama başaramaz ve yerin altındaki kuyuda kaybolur.
Efsanenin işlevi, tüm imgelerde olduğu gibi burada da, taşın önem
kazanmasını ve güzelliğini açıklamakla birlikte, içerdiği iletiler vasıtasıyla
verdiği tavsiyelerdir. Eskişehir denince akla gelen öğelerden biri olan
lületaşı ile ilgili olarak anlatılan bu efsane, sembolleşen lületaşının hem
güzelliğine hem de imge olmasına somut bir delil sunar. Aynı zamanda,
çobanın başına gelenler ile de doğaya zarar verilememesi gerektiğini
tavsiye eden bir metindir. Bu tavsiyenin, doğayla son derece iç içe olan
çoban üzerinden verilmesi de dikkat çekicidir.
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3.5. Isparta: Eğirdir Gölü
Bir zamanlar gölün bulunduğu yer, güllük gülistanlık, çok verimli çukur bir
ova imiş. Bir bahar mevsimi, gök gürlemiş, yer kaynamış, tufan misali
yağmurlar yağmaya başlamış. Günlerce yağan yağmurlardan sonra
dağlardan gelen seller çukur ovaya dolmaya başlamış. Halk kapabildikleri
eşyalarıyla birlikte yüksek yerlere doğru kaçmakta iken obalardan birinde
oturan bir nine, yününü koluna dolamış, oturmuş çadırında yününü eğirmeye
devam ediyormuş. O sırada ovayı seller basmış. Sular ninenin bulunduğu yere
kadar yükselmiş. Bağırmışlar:
“Haydi koş! Yer sulandı, gök bulandı. Sel geliyor, canını kurtar…”
Nine hiç aldırmadan, yününü eğiriyormuş. Çaresiz kalan köylüler bir taraftan
nineye kızarak:
“Öyleyse ne hâlin varsa gör, eğir dur!” demiş ve dağların yamaçlarına doğru
kaçışmışlar.
Seller nineyi kucaklamış, çukur ova dolup taşmış, koca bir göl olmuş. O
günden sonra gölün de dağ yamacında kurulan yeni yerleşim yerinin adı da
“Eğir dur” ifadesinden hareketle değişerek Eğirdir şeklini almıştır (Göde,
2002: 366).
Eğirdir Gölü ve yerleşim birimi ile ilgili olan bu anlatma, onomastik bir
efsanedir. Hem gölün hem de yerleşim yerinin adının nasıl oluşturulduğunu
açıklayan efsane, aynı zamanda etiyolojiktir. Metin üzerinden “eğir dur”
şeklindeki 2 kelimenin zamanla söylene söylene “eğirdir” şeklini aldığını
görmekteyiz. Aynı zamanda, doğal bir oluşum olan gölün de ne şekilde
oluştuğunu açıklamaktadır.
Efsanenin şahıs kadrosunu, nine ve köy halkı oluşturmaktadır. Köy halkı,
fon karakter olarak karşımıza çıkar. Nine ise, biraz inatçı bir karakter olarak
çizilmiştir.
Anlatmanın zamanı belli değilken, mekânı şimdiki Eğirdir ve Eğirdir Gölü
civarı olarak karşımıza çıkar. Bu bakımdan açık-geniş bir mekân
kullanıldığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte, ninenin “çadırında”
yün eğirmesi, göçebe yaşam tarzının devam ettirildiği bir döneme de işaret
etmektedir.
Efsanede olay örgüsü şöyledir: Günümüzde Eğirdir olarak adlandırdığımız
bölge, eskiden verimli çukur bir ovadır. Bir gün, çok yağmur yağması
sonucunda oluşan seller ovayı doldurur. Köy halkı kaçar; sadece bir nine
kaçmaz ve çadırında yününü eğirmeye devam eder. Halk, nineyi kaçması
için ikna etmeye çalışır; ancak nine ikna olmaz. Sonunda halk; “eğir dur”
diyerek nineyi bırakıp gider. Seller nineyi kucaklar, ova dolup taşar ve koca
bir göl oluşur.
Efsane işlev bakımından, Eğirdir ismini almış yerleşim yeri ve göl ile bu
gölün oluşumu hakkında kanıt sunmaktadır. Aynı zamanda şehrin imgesi
haline gelen gölün ziyaret edilmesi için de bir pekiştiricidir.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

215

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

3.6. İstanbul: Kız Kulesi
Padişahın üstüne titrediği bir kızı varmış. Sarayın kâhinlerinden biri,
padişaha kızının bir yılan sokmasıyla öleceğini söyleyince, cihana hükmeden
padişah naçar olup deliye dönmüş. Son çare Kız Kulesi’ne göndermek olmuş
kızını. Ancak yılan da boş durmamış, önce kızı bir prense aşık etmiş, sonra
prensin kıza meyve gönderdiği sepetin içine girmiş ve kuleye gelerek kızı
sokmuş. Kehanet de gerçek olmuş (Taş, 2014: 89).
Efsane, İstanbul’un simgesi Kız Kulesi ile ilgili olarak üretilmiş ve
aktarılmıştır. Efsanenin şahıs kadrosu olarak; padişah, padişahın kızı ve
prensten bahsedilmektedir. Ayrıca, yılan da efsane de önemli rol
oynamaktadır. Yılan, psikanalitik bir bakış açısıyla metinlerde genellikle
erkekliğin ve kötülüğün timsali olarak karşımıza çıkar. “Cihana hükmeden”
padişah, kızının başına geleceklere ne yaparsa yapsın engel olamaz.
Efsanenin neredeyse özet denilebilecek şekli burada yer aldığı için
padişahın kızı ve prens ile ilgili ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.
Efsanenin mekânı esas olarak Kız Kulesi olduğu için kapalı-dar bir
mekândan söz ediyoruz. Zaman olarak ise, Kız Kulesi’nin M.Ö. 24 yıllarına
kadar uzanan bir tarihi geçmişe sahip olması ve Bizans döneminden
kalmasından yola çıkarak metnin üretiminin eski dönemlere ait olduğu
söylenebilir.
Efsanenin olay örgüsü ise şu şekildedir: Kızının bir yılanın sokmasıyla
öleceğini öğrenen padişah, onu korumak için Kız Kulesi’ne gönderir; ama bu
önlem işe yaramaz. Yılan, kızı sokar ve kız ölür.
Anlatma, özel olarak Üsküdar ve İstanbul’un; genel olarak ise Türkiye’nin
simgesi haline gelmiş önemli yapılardan biri olan Kız Kulesi’nin büyülü
özelliğine somut bir kanıt olma işlevine sahiptir. Günümüze kadar
aktarılarak ulaşmış olan bu efsane metni, kaderin önüne geçilemeyeceği
mesajını da vermektedir.
3.7. İzmir: Keçi Kalesi
Bir derebeyinin, güzeller güzeli kızını korumak için Keçi Kalesi’ni yaptırdığını
anlatır söylence. Yıllarca kuşatılsa da alınamayacak şekilde yapılmıştır kale.
Yakışıklı bir korsan, derebeyinin hiç görmediği kızına tutulur, dağın
yamaçlarında çobanlık eder kızı görmek için. Günlerden bir gün omzuna
konan güvercinle haber yollar güzel, ama mutsuz kıza. Aşkı karşılık bulur
delikanlının, ama ulaşılmazdır kale. Ak sakallı bir adam akıl verir delikanlıya;
keçilerinin boynuzlarına gemici fenerleri asarak adamlarıyla birlikte kaleye
yürümesini söyler. Bir gece dağın eteklerinde kaleye yaklaşan kalabalık bir
aydınlık gören askerler korkar, teslim ederler kaleyi ve kavuşur âşıklar
birbirlerine (Tırıl, 2003: 152-154).
Metin, hem kalenin neden yapıldığını hem de kalenin isminin neden Keçi
Kalesi olduğunu açıklamaktadır.
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Efsanenin şahıs kadrosu, derebeyi, derebeyinin kızı, korsan ve ak sakallı
adamdan oluşmaktadır. Derebeyi kızını korumak için kimsenin ona
yaklaşmasına izin vermez. Korsan ise kıza âşık olduğu için çoban kılığına
girer; ama yine de başarılı olamaz. Ak sakallı adamın yardımıyla kıza
ulaşmayı başarır. Ak sakallı adam, kılavuz, bilge işlevi görmektedir.
Metnin zamanı belli değildir; ancak mekân Keçi Kalesi ve kale civarıdır; yani
açık-geniş ve kapalı-dar mekân kullanılmıştır.
Efsanenin olay örgüsü şu şekildedir: Derebeyi kızına zarar gelmemesi için
onu Keçi Kalesi’ne kapatır. Kızı görmeden ona âşık olan korsan, kızı
görebilmek için çoban kılığına girer. Güvercinle kıza haber gönderir ve
âşkına karşılık bulur. Korsan, ak sakallı adamın akıl vermesiyle kaleye ve
sevdiği kıza kavuşur.
Anlatma, Selçuk yolu üzerinde tüm yolculara tepeden bakan ve her açıdan
rahatça görülebilen Keçi Kalesi’nin sembolleştirilmesinde önemli rol
oynamaktadır.
3.8. Nevşehir: Kapadokya Üç Güzeller Peri Bacaları
Efsaneye göre, Kapadokya’da bir kral, bir de prenses yaşamaktadır. Kralın
kızı olan prenses bir çobana aşık olur ve evlenmeye karar verir, evlenirler.
Prenses ve çobanın evlenmesinde kralın ise onayı bulunmamaktadır. Evlenen
prenses ve çobanın bir çocukları olur. Fakat kral hâlâ kızını ve evlendiği
çobanı affetmemiştir. Sonunda prenses, çoban ve çocuklarının peşine bir asker
grubu takar, yakalanıp öldürülmeleri emri askerlere, elbette kral tarafından
verilmiştir. Artık kaçmaları imkansız olan prenses, çoban ve çocukları için
prensesin Allah’a bir yakarışı bulunmaktadır: “Allahım, bir mucizeni göster ve
bizi bu eziyetten kurtar…” Prensesin sesinin Allah tarafından duyulması
üzerine, prenses, çoban ve çocukları birer taşa dönüşür. Üç Güzeller Peri
Bacaları sıralamasında, en önde duranın çoban, arada duranın çocuk, en
arkada
duranın
da
prenses
olduğuna
inanılmaktadır
(yusufeyisan.blogspot.com.tr, 2014).
Efsane, Kapadokya’daki Peri Bacaları’nın nasıl oluştuğunu anlatmaktadır.
Metinde, doğal bir oluşum sonucu meydana gelen Peri Bacaları’nın prenses,
çoban ve çocuklarının taşa dönüşmesi sonucunda oluştuğu şeklinde bir
açıklama yapılmaktadır.
Anlatmanın şahıs kadrosu; kral, prenses, çoban ve prenses ile çobanın
çocukları ile kralın askerlerinden oluşmaktadır. Kral ile çoban iki farklı
sınıfı temsil ettikleri için metinde bir zıtlık unsuru oluşturmaktadır. Kral,
yöneten; çoban ise, yönetilen sınıfı simgeler. Kralın kızı prenses ise; bu iki
sınıf arasındaki bir köprüdür. Prensesin çobanla, yani yönetilen sınıftan
biriyle evlenmesi ve bir çocuklarının olması kral tarafından hoş
karşılanmaz. Bu da yönetici sınıfından birinin yönetilenlere bakışını temsil
etmektedir.
Efsanede mekân Kapadokya olarak ifade edilmiştir. Bu açıdan, açık-geniş
mekân kullanılmıştır. Metinde, zaman ise belirtilmemiştir.
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Metnin olay örgüsü şu şekildedir: Prenses ile çoban birbirine âşık olur ve
evlenmek isterler. Ancak kral, buna izin vermez. Yine de prenses ile çoban
evlenirler ve bir çocukları olur. Fakat kral onları affetmemiştir. Kızının ve
çobanın peşine askerlerini takar ve onları öldürmelerini emreder.
Kaçmalarının imkânsız olduğunu anlayan prenses Allah’a dua eder ve
prenses, çoban ve çocukları taşa dönüşür.
Anlatma, hem Peri Bacaları’nın oluşumunu hem de sıralamasını vermekte;
bu bağlamda Nevşehir’in imgesi ile ilgili açıklama ortaya koymaktadır.
Metnin üretilip aktarılması ile sıkça ziyaret edilen Peri Bacaları’nın önemi
ön plana çıkarılmaktadır. Aynı zamanda, metinde sevenlerin kavuşmasına
izin vermeyen kral üzerinden, bu tip olayların felaketle sonuçlanacağı
gözler önüne serilmektedir. Tersine bir okumayla değerlendirmek
gerekirse, ailenin izni olmadığı biriyle evlenmenin cezasını “taşa
dönüşerek” ödeyen bir çiftin başına gelenler olarak yorumlamak da
mümkündür. Burada da efsanelerde sıkça karşımıza çıkan “taşa dönüşme”,
“taş kesilme” motifi kullanılarak âdeta ceza kavramı somutlaştırılmıştır.
3.9. Şanlıurfa: Balıklı Göl
Üç büyük dinin de tanıdığı İbrahim Peygamber, inanışlara göre bu
topraklarda doğdu. Bir gün baş kâhin, Kral Nemrut'a gelir ve o yıl doğacak
bir çocuğun putperestliği ortadan kaldıracağını ve kendisini öldüreceğini
söyler. Bunun üzerine kral, o yıl doğacak bütün erkek çocukların
öldürülmesini emreder. Nemrut'un askerlerinden olan Azer, karısı Nuna
Hatun hamile olduğundan, onu kale yakınlarındaki bir mağaraya gizler.
Nuna Hatun, oğlu İbrahim'i doğurduktan sonra, onu mağarada bırakarak
eşinin yanına döner. Bir rivayete göre Hazreti İbrahim kendi başparmağını
emer ve parmağından gelen sütle beslenir, bir başka rivayete göre de bir
ceylan onu emzirir.Büyüdüğünde babasının yanında yerini alır. Fakat onların
inandığı putlara değil, dünyadaki her şeyin yaratıcısı olduğuna inandığı tek
Tanrı'ya tapar. Bu uğurda babasının ve tabii ki Kral Nemrut'un da taptığı
putları kırar. Nemrut bu olaya çok sinirlenir ve İbrahim’in öldürülmesini
emreder. O gün ülkede yemek için dahi olsa ateş yakılması yasaklanır, bütün
odunlar toplanır ve büyük bir ateş yakılır.
Hazreti İbrahim Urfa kalesinin burçlarında hazırlanan mancınığa konularak
bugün Balıklı Göl'ün (Halil-ür Rahman Gölü de deniliyor) olduğu yere atılır.
Bu sıra Tanrı buyruğuyla ateş suya, odunlar balığa dönüşür. Hazreti İbrahim
ise Balıklı Göl’ün hemen yakınındaki gül bahçesine düşer. Yine bir rivayete
göre sevgilisi olduğu söylenen (ya da Hz. İbrahim’e inanan tek kişi) ve aynı
zaman kralın kızı olan Zeliha da kendini İbrahim Peygamber'in arkasından
atar ve hemen Balıklı Göl’ün arkasında Ayn-ı Zeliha Gölü oluşur. Başka bir
deyişe göre de, Ayn-ı Zeliha Gölü, arkasından ağlayan kral kızı Zeliha'nın
gözyaşlarından doğmuştur (urfafx.mekan360.com, 2016).
Efsane, Şanlıurfa ve Türkiye’nin en önemli imgelerinden biri olan Balıklı Göl
ile ilgilidir. Metin, Balıklı Göl’ün ismini ve kutsallığını açıklar; gölün
varlığına bir kanıttır. Aynı zamanda, bu imge efsanenin varlığına somut bir
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delil olarak karşımıza çıkar. Kısacası, efsane ve imge birbirini tamamlar.
Anlatmanın bir diğer özelliği Ayn-ı Zeliha Gölü’nün de oluşumunu
açıklamasıdır.
Metnin şahıs kadrosu; Hz. İbrahim, baş kâhin, Kral Nemrut, asker Azer,
Azer’in karısı Nuna Hatun ve Zeliha’dır. Efsanede Azer ve Nuna Hatun fon
karakter olarak karşımıza çıkar. Asıl karakterler, Hz. İbrahim ve Zeliha’dır.
Efsanede zaman belirtilmemiştir. Mekân ise, bugün Balıklı Göl ismini
verdiğimiz gölün civarı olması dolayısıyla açık-geniş mekândır. Ayrıca,
mekân olarak mağaraya da yer verilmiştir.
Efsanenin olay örgüsü şöyledir: Baş kâhin, Kral Nemrut’a o yıl doğacak bir
çocuğun putperestliği ortadan kaldıracağını ve kendisini öldüreceğini
söyler. Kral Nemrut, o yıl doğan bütün erkek çocuklarının öldürülmesini
emreder. Asker Azer ve Nuna Hatun çocuklarını bir mağaraya gizler. Çocuk
mağarada kendi parmağından gelen sütü emerek beslenir. Büyüyünce
Tanrı’ya inanır ve putları kırar. Nemrut onun öldürülmesini emreder. Hz.
İbrahim yakalanarak bugün Balıklı Göl’ün olduğu yere atılır ve o anda ateş
suya, odunlar da balığa dönüşür. Kralın kızı Zeliha da kendini atar ve Ayn-ı
Zeliha Gölü oluşur.
Efsane, dini temeller üzerine kurulmuştur. Tanrı’ya inanan ve putları yıkan
Hz. İbrahim’i öldürmek isteyen Kral Nemrut, amacına ulaşamaz. Tanrı’ya
inanan bir kişiyi öldürmek isteyen birinin amacına ulaşamaması ve ateşin
suya, odunların da balığa dönüşmesi ile Tanrı’nın Hz. İbrahim’e yardım
etmesi, efsanenin iletilerini açıkça göstermektedir. Efsane, içerdiği mesajlar
ve işlevi sayesinde Balıklı Göl imgesinin kutsallığı sağlamlaşmış; gölün sıkça
ziyaret edilmesi ve etrafında gelişen kimi inanma ve uygulamaların anlam
kazanması sağlanmıştır.
3.10. Tunceli: Düzgün Baba Dağı
Şah Haydar Seyyid Mahmud-i Hayrani’nin oğludur. Zeve yakınlarında
bulunan Zargovit tepesinde hayvanlarını otlatmak için bir ev yapar. Burada
hayvanlarıyla meşgul olur. Kışın zemherisinde keçilerinin gayet güzel
beslendiklerini gören Seyyid Mahmud-i Hayrani “Acaba Şah Haydar bu kışın
ortasında bu hayvanlara ne yediriyor ki hayvanlar bu kadar güzel
besleniyorlar.” diye merak eder ve Şah Haydar ile hayvanların bulunduğu yere
gider. Bir de bakar ki Şah Haydar elindeki çubuğu hangi meşe ağacına
değdiriyorsa o ağaç hemen yeşeriyor. Taze filizlerle süsleniyor, keçiler de bu
filizlerden yiyerek besleniyorlar. Seyyid Mahmud-i Hayrani bu durumu
görünce sesini çıkarmadan geri dönmek ister. Ancak o sırada bir keçi, birkaç
kez üst üste hapşırır. Şah Haydar ne oldu babam Derviş Mahmud’u mu gördün
ki bu kadar hapşırırsın, der ve arkasına baktığında babasının kendisine
görünmeden gitmek istediğini görür. Babasına bizzat ismi ile hitap ettiği için
mahcup olur. Mahcubiyetinden kaçıp halen Düzgün Baba Dağı olarak
söylenen bir tepeye çıkar ve burada mekan tutar. Şah Haydar bir iki gün eve
gelmeyince annesi endişelenir. Durumunu öğrenmesi için Şah Haydar’ın
babasına rica eder. O da yanındaki müritlerine “Gidin bakın bakalım bizim
Şah Haydar ne âlemde?” der. Müritlerden birkaç kişi 2500 metre yükseklikteki
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dağın tepesine çıkıp Şah Haydar ile görüşürler. Durumunun iyi olduğunu ve
herhangi bir sorununun olmadığını öğrenerek tekrar Zeve’ye dönerler. Seyyid
Mahmud-i Hayrani’ye, Şah Haydar’ın durumu düzgündü, merak edilecek
herhangi bir şey yoktur. Selam ve hürmet eder ellerinizden öper derler. Bu işi
düzgündür sözü dilden dile dolaşır ve asıl adı Şah Haydar olan bu zata artık
bir süre sonra Düzgün Baba olarak bir isim atfedilir. O günden, bugüne
Düzgün Baba olarak söylenir (tuncelikulturturizm.gov.tr, 2016).
Efsane hem tarihi bir şahsın hem de onun mesken tuttuğu dağın Düzgün
Baba adını almasını anlatmaktadır. Asıl adı Şah Haydar olan Düzgün
Baba’dan dolayı onun saklandığı dağ da bu ad ile anılmaktadır.
Anlatmanın şahıs kadrosu; Şah Haydar, babası Seyyid Mahmud-i Hayrani ve
müritlerinden meydana gelmektedir. Şah Haydar, elindeki çubuğu
değdirdiği meşe ağacını yeşertme gibi bir keramet sahibidir. Babası onun
sırrını öğrenince hem sırrı ifşa olduğu hem de babasına ismiyle seslenip
mahcup olduğu için Düzgün Baba tepesine kaçar ve burada yaşar. Efsanede
tam olarak zaman belli olmamasına rağmen, mekân efsanenin de ismi olan
Düzgün Baba Dağı’dır; yani metinde açık-geniş mekân karşımıza çıkar.
Efsanenin olay örgüsü şöyledir: Şah Haydar’ın kışın keçileri güzelce
beslemesinin yolunu merak eden babası Seyyid Mahmud-i Hayrani,
hayvanların olduğu yere gider. Oğlunun elindeki değnekle dokunduğu meşe
ağacını yeşerttiğini ve keçilerin de bu şekilde beslendiğini öğrenir. Oğlu,
babası tarafından sırrının ifşa olduğunu anlar ve babasına adıyla seslenir.
Sonra da bundan pişman olur. Düzgün Baba tepesine kaçar ve orayı mesken
tutar. Oğlunu merak eden Seyyid Mahmud-i Hayrani, müritlerini oğluna
bakmak için tepeye gönderir. Müritleri Şah Haydar’ın işinin “düzgün”
olduğunu söylerler ve bunun üzerine Şah Haydar’ın ismi Düzgün Baba ve
onun mesken tuttuğu dağın adı da Düzgün Baba Dağı olarak anılır.
Efsanenin işlevi, tarihi bir şahıs ve onun adıyla ilişkilendirilen ve
hâlihazırda doğada bulunan bir dağa bir anlamda kutsallık yüklenmesinin
ve imge haline dönüşmesinin nedenini delillerle ortaya koymasıdır. Bunun
birlikte, efsanede bir evliyanın sırrının asla ifşa edilmemesi gerektiği ifade
edilmektedir. Sır ifşa edildiği zaman, sır olmaktan çıkar. Efsane de bu
noktaya dikkat çekmektedir.
4. SONUÇ
Şehirlerde karşımıza çıkan kimi yapılar, doğal oluşumlar, tarım ürünleri vb.
öğeler, “yayılma” ve “yararlanma” süreçleri ile ön plana çıktığı zaman
“meşhur”laşarak imge haline gelmektedir. Bu imgelerin meşhurlaşma
süreçlerinde pek çok etken rol oynar. Bunlardan biri de hiç şüphesiz ki
şehirlerin imgeleri hakkında üretilip aktarılan sözlü kültür ürünleridir.
İmgelerle ilgili olarak üretim ve aktarımı gerçekleşen sözlü kültür
ürünlerinden efsaneler, imgeler için vazgeçilmez anlatmalardır.
Efsane ve imge ilişkisine baktığımızda, efsanelerin işlev özellikleri ile
imgelerin işlevini sağlamlaştırdıklarını görmekteyiz. Günümüzde de bir
şehre gittiğimizde sıkça ziyaret ettiğimiz ya da tüketim odaklı bir öğe ise
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satın aldığımız her imgenin meşhurlaşma ve bundan sonra da önemini
kaybetmemesi açısından, anlatılan efsaneler son derece mühimdir.
Efsaneler sayesinde bir imgenin büyülü yapısının sürekliliği
sağlanmaktadır. Aynı zamanda, metinlerin içerdiği çeşitli mesajlar ile
tavsiye, öğüt, nasihat verme, yasaklama vb. gibi işlev özellikleri ile de
efsaneler, önemli anlatmalardır. Metinler, bir yandan sembolleşen öğelerin
açıklamasını yaparken bir yandan da sosyal hayatın düzeni için çeşitli
iletileri aktarmaktadır.
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CEZÎRE-İ MESNEVÎ’NİN TÜRKÇE ŞERHLERİNDE BİR ANLATIM TEKNİĞİ:
SOMUTLAŞTIRMA
Dr.Öğretim Üyesi, Seda UYSAL BOZASLAN*
Özet
Mevlânâ’nın Mesnevî-i Ma’nevî’si çok okunması ve hemen her tarikat
mensubunu ilgilendiren konular hakkında bilgi vermesiyle kaleme alındığı
ilk günden bu yana dinî-tasavvufî eserler arasında büyük bir öneme
sahiptir. Sadece Mesnevî değil Mesnevî’den yapılan seçkiler ile Mesnevî’ye
yapılan tercüme ve şerhler de aynı itibarı görmüşlerdir. Mesnevî’den
yapılan seçkilerin en meşhuru, XVI. yüzyıl şâirlerinden Yûsuf-ı Sîne-çâk’in
anlam bağlantısı bulunan 366 beyti bir araya toplamak suretiyle meydana
getirdiği Cezîre-i Mesnevî’sidir. Cezîre-i Mesnevî Türk edebiyatında en çok
Şeyh Gâlib’in Türkçe şerhiyle gündeme gelmekte; ona gelene kadar yapılan
şerhlerden pek bahsedilmemektedir. Hâlbuki Şeyh Gâlib’e kadar olan
dönemde bu eser, dört farklı şarih tarafından şerh edilmiştir. Sırasıyla İlmî
Dede, Abdülmecid Sivasî, Abdullah Bosnavî, Cevrî tarafından yapılan bu
şerhler, Mesnevî’yi izah etmek ve tarikata yeni giren dervişlere tarikat
adabını öğretmek amacıyla kaleme alındıkları için şerh geleneği içinde ayrı
bir yere sahiptirler. Bu şerhlerde Mesnevî’deki tahkiye unsurlarına (öğüt
verir gibi konunun ele alınması, konuyu desteklemek adına bir hikâye
anlatılması vs. ) paralel olarak beyitlerin açıklanmasında hem hikâyelere
hem de çarpıcı somutlaştırmalara yer verilmiştir. Bu çalışmada, şarihlerin
sıklıkla kullandıkları somutlaştırmaların tespiti yapılarak bunların metnin
aktarım ve anlaşılmasına sağladığı katkı değerlendirilmiş ve şerhlerin
yazıldığı üslup ortaya koyulmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mesnevî, şerh, Abdülmecid Sivasî, Şeyh Gâlib,
somutlaştırma.
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A NARRATION TECHNIQUE IN TURKISH COMMENTARIES OF CEZIRE-I
MESNEVI: CONCRETIZATION
Abstract
Mevlana’s Mesnevî-i Ma’nevî has a great prominence among the religiousmystical works since the first day of its writing due to a lot of reading and
giving information about many subjects of interest to almost every sect
member. Not only Mesnevî, but also selections made in Mesnevî and
Mesnevî translations and commentaries had the same reputation. The most
noteworthy of the Mesnevî selection is Cezîre-i Mesnevî, which is a
collection of 366 couplets which are connected with meaning by Yûsuf-i
Sîne-çâk, one of the poets of the 16th century. Cezîre-i Mesnevî in Turkish
literature is mostly known with Şeyh Gâlib's Turkish commentary; it is
hardly mentioned with the commentary made up before him. However, in
the period up to Şeyh Gâlib, this work had been commented on by four
different commentators. These commentaries, made by İlmî Dede,
Abdulmecid Sivasî, Abdullah Bosnavî and Cevrî respectively, have a
separate place in the tradition of commentary for explaining the Mesnevî
and teaching religious order’s rules to the newly entering dervishes. In
these commentaries, parallel to the narration elements in Mesnevî (such as
giving advice, explaining a story in support of the subject, etc.), both the
stories and the striking concretization are included in the explanation of the
couplets. In this study, it is aimed to evaluate the contributions to the
transmission and understanding of the text by determining the
concretizations that are frequently used by the commentators and to
express the style in which the writings are written.
Keywords: Mesnevî, commentary, Abdülmecid Sivasî, Şeyh Gâlib,
concretization.
GİRİŞ
İnsanoğlu, yaratılışından bu yana sözü etkileyici ve kalıcı kılmak için pek
çok yola başvurmuştur. Özellikle İslam kültürünün etkisiyle Türk
edebiyatına yansıyan istiarenin, Batı’daki adıyla metaforun ya da Türkçe
karşılığıyla eğretilemenin şairlerin veya münşilerin sıkça başvurduğu bir
yol olduğu söylenebilir. Grekçe meta “öte” ve pherein “nakletmek”
kelimelerinden oluşan ve dolayısıyla “öteye nakletmek” anlamına gelen
metaphor
https://ahdictionary.com/word/search.html?q=metaphor
[02.12.2017], bu anlamıyla ilk kez Aristoteles’in Poetika’sında
kullanılmıştır. Aristo’nun her türlü aktarma ve mecazın metafor olduğu
düşüncesine (Aristoteles, 1987:56-60) karşılık Antik Çağ’dan itibaren
metafor, sadece benzetme yoluyla yapılan mecazları kapsayan bir kavram
olarak kaynaklara yansımıştır (Uğur, 2007).
Lakoff ve Johnson’a göre metafor, gündelik hayatta dilde, düşüncede ve
eylemde gerçekleşen olağan dille ilgili bir durumdur (Lakoff ve Johnson,
2005:27). Metaforun bir kavram alanı oluşturarak gündelik gerçeklerin
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tanımlanmasında soyut olanın somut olanla ya da zayıf olanın güçlüyle
anlamlandırılması çabası olduğu ifade edilebilir. Lakoff (2005:27-28), çoğu
insan tarafından metaforun bir “poetik muhayyile ve retorik gösteriş”
olarak tanımlandığını belirttikten sonra kendisinin bu görüşe katılmayarak
insanın bütün kavram sisteminin metaforik yapılardan oluştuğunu ve
bunun dilin doğası gereği gerçekleştiğini ifade etmektedir. Bu
açıklamalardan yola çıkarak metaforun geleneksel anlamda bir söz sanatı
ve yeni kazandığı anlamıyla da bir düşünce aracı olarak iki şekilde
kullanıldığı söylenebilir. Metafor ve metaforik anlatım daha çok belâgat, dil
bilimi ve şiir alanında kullanılan bir terim gibi görünse de felsefe ve
tasavvuf alanlarında da kendine geniş bir yer bulmaktadır.
Ögke, insanın zahirî yapısından çok batınî yapısını ele alan felsefe ve
tasavvuf düşüncesiyle ilgili eserlerde, bir düşünce aracı olarak metafor ve
metaforik anlatımlara başvurulduğunu ve çoğunlukla dünyada yer alan
unsurlardan (tabiat, hayvan, bitki vb.) faydalanılarak duyu organlarıyla
algılanan fakat tecrübe edilemeyen konuların açıklanmaya çalışıldığını ifade
etmektedir (Ögke, 2007:20). Özellikle Türk islam felsefesi ve tasavvuf
düşüncesi çerçevesinde yer alan ve Türk edebiyatındaki bu tür eserlere
verilebilecek en güzel örneklerden biri de Mevlânâ’nın Mesnevî’sidir.
Mesnevî, her kesimden insana hitap eden, irşad niteliği taşıyan ve tasavvufî,
felsefî ve eğitici yönü olan bir eser olduğu için Mevlânâ, Selçuklular
döneminin özelliklerinden biri olan hayvan sembolizmini metaforik
anlatımla eserinde kullanmıştır (Yılmaz,2011:4). Yılmaz (2011), Mesnevî’de
evliyaya dil uzatmak, nefis, insan-ı kamil, ruh ve akıl gibi konuları izah
etmek için fil, öküz, eşek, aslan, balık, papağan, ayı, İbrahim’in kuşları,
doğan, deve, köpek, su kurbağası, ceylan, yılan, ejderha ve sivrisinek gibi
hayvanların metaforik olarak kullanıldığını tespit etmiştir. Bu metaforların
tespiti ve ne anlama geldikleri Mesnevî’nin şerhlerinden faydalanılarak
yapılmıştır. Aktarılmak istenen düşünce; hikâyeler, bazı şahsiyetlerden
verilen örnekler ve metaforik anlatımlar, konuyu sıkıcı olmaktan
uzaklaştırıp anlatımı kolaylaştırmıştır.
Bu şerhler arasında özellikle Cezîre-i Mesnevî’nin Türkçe şerhleri, verdiği
kapsamlı bilgiler ve şarihlerinin bu bilgileri kalıcı hâle getirmek için
başvurdukları somutlaştırmalarla dikkat çekmektedirler. Dilbilimde
somutlaştırma, “dildeki soyut kavramların somut kavramlardan
yararlanarak anlatılması” olarak tanımlanmaktadır (Korkmaz, 2010:194).
Aksan, somutlaştırmayı sözcüğün dile getirdiği kavramla onun
gösterileniyle bir başka kavram arasında çoğu kez benzetme yoluyla bir
kavramı aktarma yolu olan deyim aktarmalarının bir türü olarak
açıklamaktadır (Aksan, 2007:183). Ancak bu çalışmanın kapsamında
somutlaştırma, güç ya da anlaşılması zor bir ifadeyi ya da konuyu izah
ederken “zihinde canlandırma” yapılması anlamında kullanılmış olup bu
anlamıyla dilbilimde çok yaygın olarak kullanılan anlamından daha geniş
bir alanı kapsamaktadır.
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XVI. yüzyıl şairlerinden Yusuf-ı Sîne-çâk (Güleç, 2008), Cezîre-i Mesnevî’yi
Mesnevî’den anlam bağlantısı bulunan 366 beyti bir araya getirmek
suretiyle oluşturmuş ve adına “Mesnevi adası” demiştir. Mesnevî’nin en
meşhur seçkilerinden biri olan bu eserin yazılma sebebinin tarikata yeni
girenlerin Mesnevî’yi tam anlayamaması nedeniyle seçkilerin daha kolay
okunup anlaşılacağı düşüncesi olduğu söylenebilir (Güleç, 2008:188-189).
Cezîre-i Mesnevî, beyitlerin mana bakımından ilgili olmasıyla yeni; beyit
seçkisi olmasıyla da derleme bir eser özelliği göstermektedir. Bu seçki eser,
Mevlevîler arasında olduğu gibi pek çok tarikat erkânınca da itibar görmüş,
çok okunmuş ve 6 şarih tarafından Türkçe şerh edilmiştir. Bunlar yazılış
tarihlerine göre şöyledir: İlmî Dede’nin Lemaât-ı Bahri’l-Ma’nevî Şerh-i
Cezîre-i Mesnevî’si (Mengüç, 2005), Abdülmecid Sivasî’nin Şerh-i Cezîre-i
Mesnevî’si (Uysal Bozaslan, 2016), Abdullah Bosnavî’nin Şerh-i Manzûm-ı
Cezîre-i Mesnevî’si (Bankır, 2004), Cevrî İbrahim Çelebi’nin Hall-i Tahkîkat
ve Aynü’l-Füyûz’u (Ayan, 1981 ve Hidayetoğlu, 1986), Şeyh Gâlib’in
Semahâtu Lemaâtı Bahrü’l-Manevî bi-Şerhi Cezîreti’l-Mesnevî’si (Karabey
vd., 1996) ve Ferit Efendi’nin Cezîre Şerhi (Güleç, 2008: 205).
Bu şerhle1 arasında bir takım benzerlik ve farklılıklar bulunduğu
söylenebilir. Örneğin; Abdülmecid Sivasî ve Şeyh Gâlib’in şerhlerinde
geleneksel şerh metodunu kullandıkları, Cezîre-i Mesnevî’ye yapılan Türkçe
şerhlerin de bu iki farklı koldan gelişme gösterdikleri ve özgün birer şerh
oldukları tespit edilmiştir. Bununla birlikte İlmî Dede ve Bosnavî’nin
şerhlerinin içeriklerinin aynı olup sadece şeklen farklı olduklarından söz
edilebilir. Cevrî’nin şerhi ise Cezîre-i Mesnevî’deki beyitlerin başına 5 beyit
eklemek suretiyle diğer şerhlerden ayrılmakta ve tercüme niteliğinde bir
eser özelliği göstermektedir. Bu noktada özellikle Abdülmecid Sivasî ve
Şeyh Gâlib başta olmak üzere şerhlerdeki ortak özelliklerden biri metni
anlaşılır kılmaya yönelik başvurulan somutlaştırmalardır.
Bu çalışmada, şarihlerin sıklıkla kullandıkları somutlaştırmaların tespiti
yapılarak bunların metnin aktarım ve anlaşılmasına sağladığı katkı
değerlendirilecek ve şerhlerin yazıldığı üslup ortaya koyulacaktır. Bunlar 4
ana başlık hâlinde ele alınmıştır.
1. Hayvanlarla Yapılan Somutlaştırmalar
Mesnevî’de kullanılan hayvan metaforlarının şerhlerden yararlanılarak
açıklandığı bilinmektedir. Mesnevî’deki “eşek” metaforu üzerine yapılan
çalışmada onun “aşkı idrakten aciz insan aklı, mürşidini imtihan etmeye
kalkan mürid, nefis, kâfir ve nefsinin esiri kimse, taklidin zemmi,
şeytanlaşmış kimselerle dost olan kişi, hakikate kulak vermeyen kişi, zâhir
uleması, yaşadıklarından zevk almayan, tövbesini sürekli bozan, tamahkâr
kişi ve dünya nimetinin acılığının farkına varmış ve ondan yüz çevirmiş
Ferit Efendi’nin Cezîre Şerhi hariç diğer şerhlerin neşri yapılmıştır. Ferit Efendi’nin
Cezire Şerhi’nin DTCF Kütüphanesinde olduğu tespit edilmiş fakat kütüphane uzun
zamandır tadilatta olduğu için bu esere ulaşılamamıştır. Bu nedenle çalışmaya dâhil
edilmemiştir.
1
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mümin” gibi anlamlara gelecek biçimde kullanıldığı tespit edilmiştir
(Yılmaz, 2011: 58-70). Eşeğin Mesnevî’deki bu metaforik kullanımına
benzer şekilde Cezîre-i Mesnevî’nin şerhlerinde de eşekle yapılmış
somutlaştırmalar mevcuttur. Örneğin; Bosnavî tarafından yapılan Cezîre-i
Mesnevî şerhinde “Dinleyici hadis ve Kuran’a susamıştır. Nitekim şeyhinin
kelimelerindeki hayat suyu Kuran’ın ve hadisin özüdür.” anlamındaki 21.
beyitte eşek ve veteriner üzerinden yapılan bir somutlaştırma dikkat
çekmektedir. Şeyhin muhatabına göre bilgi vermesi gerektiği konusu
anlatılırken Bosnavî, söz incisinin göğüs kutusunda kalmasının veterinere
verilmesinden iyi olduğunu, veterinerin eşeğin kulağına boncuk ya da inci
takmasını eşeğin fark etmeyeceğini söyleyerek somutlaştırmaktadır.
Dürc-i sadr içinde tursun dürr-i kal
Dökme baytar önine dürr ü leâl
Takma dürr ü güheri gûş-ı hara
Gûş-ı harda dürr asılmak ne-sere
Har kulağı içre mengûş uya mı
Mühre nedür dürr nedür har tuya mı (Bankır, 2004:64)
Bu beyitler değerlendirildiğinde tarikat adabı içinde konuşan (şeyh) kadar
dinleyenin (derviş) de önemli olduğu, bilginin dinleyenin durumuna göre
verildiği, eğer anlamayacaksa bilgi vermekten kaçınıldığı düşüncesi;
veteriner, eşek ve inci bağlamında somutlaştırılarak ifade edilmiştir.
Sivasî’nin şerhinde ise “Uyuşuk insan anlamadı. Çokluk tarafından gelip
eksikliğe düştü.” anlamındaki Cezîre-i Mesnevî’nin 84. beyti açıklanırken
eşek nefsi bakımından en aşağıda olanı, yani nefs-i emmaredeki insanı tarif
etmek için kullanılmıştır. Alçak nefisli olan insan eşek gibi arpa ve saman
derdine düşüp bu dünyasını Allah’ın cennetiyle karşılaştırmakta fakat
gerçek bilgiye ulaşamayıp cahil kalmaktadır (Uysal Bozaslan, 2016:117).
Yılmaz’ın tespit ettiği hayvan metaforları arasında fil ve aslan da
bulunmaktadır. Bahsi geçen çalışmasında Yılmaz, “fil” metaforunun
“Allah’ın erleri olan evliyaya dil uzatmak, gıybet, rüşvet, kötü huyların
manevî kokusu, zâhirde kalıp bâtını idrak edemeyen kişi, gücüne güvenip
kibirlenen kimse, peygamberin sözüyle alay eden nasipsiz” (Yılmaz, 2011:
40-47); “aslan” metaforunun ise “nefsinin esiri olmuş kimseleri terbiyesine
almak isteyen mürşid, tek varlık sahibi hak/mürşid, hırs, kibir ve dünyalık
sevgisiyle dolu azgın nefis ve nefsini yenen kişi” gibi anlamları karşılamak
üzere kullanıldığını belirtmiştir (Yılmaz, 2011:71-79). Sivasî’nin Cezîre
şerhinde ise Allah aşkının bağının gücüne değinilmiş ve kalbin bu bağın
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padişahı olduğu ifade edilmiştir. Soyut bir düşünce olarak aşkın kuvveti,
fillerin bir iple çekilmesi ve aslanların da sevgiyle kedi gibi zararsız hâle
getirilmesiyle “ …bend-i aşķ filleri kıl ile yeder ve arslanları kedi ider..” (Uysal
Bozaslan, 2016: 253) şeklinde ifade edilmiştir.
Yukarıda örnekleri verilen eşek, fil ve aslanın yanı sıra köpek, kuş, balık,
tavuk ve kaz; Mesnevî’deki metaforik anlatımlarda ve Cezîre-i Mesnevî
şerhlerindeki somutlaştırmalarda kullanılan müşterek hayvanlardır. Bu
hayvanların dışında sığırcık, at, akbaba ve su kuşları, fare ve böcekten de
somutlaştırmalarda yararlanılmıştır. Örneğin; Şeyh Gâlib’in doğada sığırcık
kuşunun uzun ötüşleri ve çirkin sesiyle tanınmasından hareketle şamatalı
bir sığırcığın bülbülü susturup gülde renk ve koku bırakmadığını
söylemektedir. Kısaca iddiacı ve yalancıların boş sözlerinden dolayı gerçek
âşıkların aşklarına ve sevgililerine dair söylemek istedikleri şeyleri
gizlediklerini anlatmak istemiştir. Olmayan bir durumu varmış gibi
gösteren kişinin hem kendine hem de çevresindekilere zarar vereceğini şu
sözlerle ifade etmektedir: “..ki sığırcık kuşlarıdır, sadâ-yı pür-şûrundan ne
bülbülde zebân-ı güft-gû ve ne gülde rûy-ı reng ü bû kalmış.” (Karabey vd.,
1996:41-42).
Bunun yanında Sivasî, taliplerin himmetine (kalben Allah’a yönelme
gayreti) göre yol alacağı düşüncesini anlatırken at ve eşek2 ; nefsani
fikirlerden, alçakta bulunan heveslerden kurtulmak ve daima yüce olan
Allah’ı istemek gerektiğini anlatırken akbaba ve su kuşları3; dünya
nimetlerinin terk edilmesi ve ahiretin unutulmaması uyarısını yaparken
fare ve böcek4 ile somutlaştırmalar yapmıştır.
2. Sosyal Hayatla İlgili Somutlaştırmalar
Edebi eserlerin çoğunda olduğu gibi Cezîre-i Mesnevî’nin Türkçe
şerhlerinde de konulara yapılan açıklamalarda insan, içinde yaşadığı
toplum ve sosyal yaşantısına dair deneyimlerden yararlanıldığı
görülmektedir. Şarihlerden özellikle Sivasî ve Şeyh Gâlib, sosyal hayattaki
olaylardan ve örnek gösterilebilecek meselelerden yola çıkarak makam
edinme niyetinde olanlar, kendilerini kâmillerle karşılaştırıp onları taklit
“Hızlı giden at acele etmekle yoldan kalır, yavaş giden aksak eşek yol alır. Çalışmada
eksiklik görmeyip gün gece yorulmayıp devam edesin, işini bitirmeyince rahatlığa yüz
tutmayasın. Sınav ve eziyet sureti gördükçe veya olmayacak fikirlerin vesvesesi harekete
geçtikçe dert ve yalvarışını çoğaltıp kavgacı nefisli eziyete kamçı ve mızrak vurup
görülünce sinek gibi edepsizlik edip ileri atılasın.” Uysal Bozaslan, age., s. 336.
3 Ama akbaba ve karga gibi leş yiyen karakterini koyup pislikten arınagör. “…[Allah] çok
temizlenenleri sever.” hükmünce padişahın huzuruna layık ve sultanın koluna yoldaş ve
uygun olasın. Her pislik, varlık kiriyse ve her hapisane, insanlık hapsi, hırs ve pislikle
doluysa su kuşları gibi fena suyuyla yıkanmayınca kusursuz ve temiz olan Allah‟ın
eline/yardımına layık olmaz. Uysal Bozaslan, age., s. 350-351.
4 “Kişinin hizmetçileri ve dostları deli gibi başına üşerse ömrünün sonunda bir yele
gitmeyip karanlık toprağa tek ve yalnız gider. Şimdi fare ve böcek gibi sana bu koyunun
içi hoş gelip iç açıcı meydanı unutma. Yoksa son pişmanlık fayda etmez.” Uysal Bozaslan,
age., s. 407.
2
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edenler (mümin ve kâfir), mana ehline yakınlık ya da uzaklık gibi
anlaşılması güç tasavvufi konuları somutlaştırmalarla açıklamışlar ve
konuyu etkileyici bir hâle getirmişlerdir.
Örneğin; Sivasî, 276. beytin şerhinde “benlik” iddiasında bulunup kendini
bilgili sanan kişiyle aslında bu makam davasının boş olduğunu vurgulamak
istemektedir. Bu hususta çocuk ve cahil kişiyi örnek vermektedir.
Çocukların oyunlarında ancak kale istemek gibi basit bir iddiaları olduğunu
ve bunun da gece olduğunda sona erdiğini belirtmekle yüksek mertebeye
ulaşmanın tevazu ile olacağını hayatın içinden bir somutlaştırma ile dile
getirmektedir. “…her ki mertebe-i refįǾa ister tevāżuǾ ķılsun ki terfiǾ ü
cehl-i śabāvetden lāzım gelür śıbyānuň mezābilde ķalǾa benüm diyü
luǾbarına döner gice olunca ķalǾa boş ķalur ve kūteh-āsitįn isteyen iken
dirāz-dest olanuň Ǿaybı açılur” (Uysal Bozaslan, 2016:209).
Sivasî, 56. beytin şerhinde de insan ve yaşadığı çevreyle ilgili bir
somutlaştırmaya yer vermektedir. Kendilerini kâmillerle karşılaştırıp onları
taklit edenlerin anlatıldığı bu bölümde kâfir ve mümin arasındaki farklara
değinilmektedir. Kâfirlerin müminler gibi kalbe uygun bir söz
söyleyemeyeceklerinden, bu nedenle de müminleri taklit etmelerinin
sadece şirke düşmek anlamına geleceğinden bahsedilmektedir. Sivasî, bu
hususu ev sahibinin çirkin olması durumunda üzerindeki elbisenin, çadırın
ya da evin güzelliğinin ona fayda etmeyeceği gerçeği üzerinden izah
etmektedir. Aynı beytin izahında kalpte bulunan duygunun dile yansıması
ve Allah’ı isteyenin mürşidi istemesi gerektiği ifade edilmeye çalışılmış, bu
da “źātı zişt ādeme ķāftān u ħayme vü ħāne güzelligi müfįd olmaz śāĥib-i
ħāne güzel olmayınca ammā ikisi de güzel olsa ne söz ki müǿminüň źikri
įmān u muĥabbet ü iħlāśladur žāhiri de maǾmūr bāŧını de ķışrı da śaġdur
lübbi de ĥāśılı maŧlūbı isteyen yolundan istemek gerek ve źākir saǾy idüp
teveccüh-i ķalble dilin çift etmek gerek ve illā KaǾbeye giden ardın gitse
buǾdı artar pes rıżā-yı ĥaķ isteyen mürşidüň rıżāsında bulur Dāvud içine
giren yil Dāvud śadāsın gösterir ve vuślat-ı ĥaķ isteyen [p]įr Dāvud nefesüň
ķalbine girer” Allah’ın iznini isteyen mürşidin izninde bunu bulur. Davut
içine giren yel Davut sesini gösterir ve Allah’a kavuşmak isteyen pir Davut
seslinin kalbine girer” (Uysal Bozaslan, 2016:107) cümleleriyle ifade
edilmiştir.
206. beytin şerhinde Sivasî, talibin şeyhini imtihan etmesinin kendini
imtihan etmesi anlamına geldiğini, arifler arasında sadece yol arkadaşlığı
olduğunu söylemektedir. Şeyh Gâlib ise bu konuyu, hasta ve doktor
arasındaki ilişkiyle ifade etmektedir. Müridin mürşidi imtihan etmesi;
hastanın kendi nefsinde doktoru imtihan etmesi, yememesi gerek
yumurtayı yiyip verilen ilacı içmemesi ya da kişinin bir miktar öldürücü
zehir içip doktorun vücudunu bu zehirden arındırmasını istemesi gibi
somutlaştırmalarla gözler önüne serilmiş ve zihinde bir resim çizilmiştir.
“…ki ‘alîlin kendi nefsinde tabîbi imtihân etmesi gibidir. Zararı, vücudûna
sârî ve a’zâ vü cevârıhına cârî olur. Bakayım tabîb men’ eylediği yumurtayı
yesem fark edebilir mi? Verdiği ‘ilâcı içmeyem. İçdim deyü aldatayım. Anlar
mı? Tabîb-i hazıklardan mervîdir ki bu makûle eşyaya tarîk-i nabızdan âgâh
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olurlar imiş. Ve bir mikdâr zehr-i kâtil tenâvül etsem benden anın
mazarratını def’e kâdir olur mu, demesi gibidir.” (Karabey vd., 1996: 154155)
3. Nesnelerle Yapılan Somutlaştırmalar
Bu gruba dâhil edilen somutlaştırma örnekleri arasında ilim sahiplerinin
suskunluklarına bakılarak yanlış değerlendirildiği, insan ruhunun kısımlara
ayrılıp mertebesine göre kâfir ya da mümin addedildiği, dünyanın terk
edilmesi ve kanaatkârların Allah katında zenginlerden olduğu gibi
düşünceler açıklanmaya çalışılmıştır. Çoğunlukla ayrıntılı açıklamalardan
sonra şarihler, okuyucunun zihninde bir sahne oluşturacak şekilde bazı
nesneler ve özelliklerinden yararlanmıştır.
Sivasî’nin evliyaların kalplerinde sınırsız sırlar olduğunu ve bu sırları
herkese açmadıklarını açıkladığı 29. beytin şerhinde Şeyh Gâlib, bu
evliyaların Melamîler olduğunu ve bu topluluğun tanınmaktan kaçınıp
yaptıkları işi belli etmediklerine değinmektedir. Her toplulukta gerçek
âşıkların olduğuna değinen Gâlib, büyük bir arzuyla ilim öğrenmeyi
anlatırken susuz birinin bir bardak suyu bırakıp Ceyhun Denizi’ne heves
etmemesiyle somutlaştırmaktadır. “Teşne olan, bir bardak suyu terk edip
bahr-i Ceyhûn hevâsına gitmez. Buldunsa fırsatı ganimet bil ki bulduğun
nene yetmez.” (Karabey vd., 1996: 46)
74. beytin şerhinde Sivasî, ruh-i hayvaninin ve ruh-i insaninin farkını
böylelikle de insanın mertebesini anlatmak isterken bir kandilin
özelliklerinden yararlanmıştır. Ruh-i hayvaninin bulunduğu yer olan yürek
kandile, ruh-i hayvani onun yağına ve ruh-i insani ise ışığına benzetilerek
şöyle somutlaştırılmıştır: “rūĥ-i ĥayvānįnüň mekānı yürekdür ki yürek
ķandįl gibidür. Ve rūĥ-i ĥayvānį yaġı gibidür rūĥ-i insānį nūrıdur ol nūruň
żiyāsı Ǿāķl u nuŧķdur ve įmāndur” (Uysal Bozaslan, 2016:114) Bu konu,
Şeyh Gâlib’de daha ayrıntılı açıklanmıştır. Gâlib, ruh-i insaninin aydınlığının
akıl olduğunu ve bu aklın söyleme kabiliyeti ile imandan geldiğini dile
getirmektedir. İnsanın mertebesine göre ruh-i insani ya da ruh-i hayvaniyle
değerlendirildiğini, kâfir ya da mümin olsun insanların tamamında ruh-i
insaninin bulunduğunu “…pes cihet-i câmi’a-i insân olan rûh-ı insanî başka
mıdır? Bu dahi bi’z-zât aksâma münkasim olup mü’mindeki ruh-i insânî
başka, kâfirdev rûh-i insânî başka mıdır? Yohsa kâfirde bu rûh-i insânî yok
mudur deyu su’âl olunursa, cevâb verilir ki cümle rûh-ı insânî birdir; kâfir
ve mü’minde vardır…” (Karabey vd., 1996:83) sözleriyle izah etmektedir.
261. beytin şerhinde yine Sivasî, soğan ve soğanın özelliklerinden
faydalanarak mal ve makamın insanın dışını süsleyip mana bakımından
içinin vesveselerini gidermeyeceğini anlatmaktadır. Soğanın acısının dış
kabuğu soyulduğunda, makamla kendi kabahatlerini gizleyen insanın
kabahatlerininse ahirette ortaya çıkacağı ifade edilmektedir. Sivasî, insanın
soğan gibi tarikat tavasında mana aşçılarının elinde pişmemesi durumunda
elbiseyle tatlı olmayacağını “…śoġanuň ķırmuzı teftesi śoyulmayınca acısı
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ŧuyulmaduġı gibi bunuň da ķabāyiĥiv يوم تبلى السراﺌرŧuyula zįrā mā-dām ki
Ǿaşķ buçaġıyla śoyulup ŧarįķat tavasında ŧabbāħ-ı maǾnā elinde bişmeye
nā-puħte vü acıdur libāsla ŧatlu olmaz…” diyerek vurgulamaktadır.
75. beytin şerhinde ise Şeyh Gâlib, ruhun rengi olmadığını, kişinin özünün
aynı kaldığını, yalnız içinde ne varsa ruhun o rengi alıp onu yansıttığını ve
böylelikle insanın mümin ya da kâfir kimliğini kendisinin kazandığını ifade
etmektedir. Bu ifadelerini, mavi şişenin ışığı mavi, yeşil şişenin ise yeşil
göstereceği somutlaştırmasıyla izah etmektedir. “…gök şîşe; nûr-ı şemsî,
gök ve yeşil şîşe, yeşil gösterir…” (Karabey vd., 1996: 84) Ayrıca insanı
ağaca benzeterek çiçekler, dallar ve yapraklar arasında fark olsa da
bunların ağacın özünde yani varlığında hiçbir değişikliğe neden olmadığına
değinmekte ve böylelikle aynı beytin şerhinde ikinci bir somutlaştırmaya
daha başvurmaktadır.
pes bu mağz dahi bir şecere-i gaybiyyeyi müntecc oldukda ol şecere
nice nice berg ü bâr ü ezhâr ve kışr ü lübb ve ağsân ü şücûr-ı bisyâr
izhâr edip, meselâ bergin, bâra ve kışrın, ezhâra muhâlif olmasından
lübbde ihtilâf olmak iktizâ etmediği dahi mâ-nahnü- fîhimiz olan
ma’nâya bir misâl-i âher olmağla inşirâkından…” (Karabey vd.,
1996:84)
Şeyh Gâlib’e göre âlemin özü insandır ve insanın özü hangi şartta olursa
olsun değişmez.
4. Tabiat Unsurlarıyla Yapılan Somutlaştırmalar
Tarikata yeni giren talibe yol göstermenin bir çeşidi olarak Cezîre-i
Mensevî’nin şerhlerinde yer alan bir diğer somutlaştırma yolu, tabiat
unsurlarıyla yapılan somutlaştırmalardır. Şarihlerin doğadaki gözlemlerinin
bir sonucu olarak tasavvufi bir meseleyi ya da meramı edindikleri bilgilerle
somut bir sahne gibi sundukları görülmektedir. Özellikle şöhret ve belanın
zararları, evliyaların mertebelere ayrılması (hakikate ermiş olanlar ve
erememiş olanlar) ve ariflerin sohbetine nail olmak veya mana ehline
yakınlık gibi konularda şarihlerin somutlaştırmalara başvurdukları
söylenebilir.
Sivasî, şöhret ve belanın kişiye zarar verdiğinin anlatıldığı bölümde bulunan
beyitlerden 285. beytin şerhinde ben ve bizlik davasında bulunanların irfan
makamına ulaşamayacağını söylemektedir. “Ben ve bizlik” kavramlarını ve
şöhretin zararlarını anlattığı bu beyitte konuyu şu şekilde somutlaştırarak
anlatmıştır:
Sedef denizde alçaklığı seçtiği için ve kaplumbağa gibi başını kabına
yani sedefine çekdiği için kıymetli olur. Ama büyüklüğün çalı
çırpısıyla su üstüne çıkarsa kıymetsizdir. Hilal yumuşak bir cisim,
boyu dal ve bedeni kısa bir nesneyken bütün âlem görmek için
bayram ayı gibi ona talip olur. Ama parlak dolunay on dördünde
âleme ışık salarken yükselip büyüdüğü için kimse bağlanıp iltifat
v

Târık, 86/9. Ayetin manası: “Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!”
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etmez. Toprak alçak olduğu için Allah halifesi Âdem’i ondan yarattı
ve ona gökler, yerler, yağmurlar ve yeller hizmet eder. Güneş ve ay
ışık tutarlar. Melekler de Allah’ın emriyle Âdem’e hizmet eder. Su
aşağıya meylettiği için âlemin yaşayışına sebep olur. Üzüm ağacı
kibirle ve yukarı yükselmekle başını kılıca teslim edip ve alçaklığı
seçip rükû (eğilmek) ve sücud (secdeye varmak) tarzında yetiştiği
için çok nimetler meydana getirir ve halk beğenir. Galiba esnek
olmayan çınar, şimşir, çam fıstığı ağacı ve söğüt gibi ağaçlar
meyvesiz kalır. Dağlar yükseldiği için kar ve kış belasına ilk önce
uğrar ve geç kurtulurlar. Yollar çiğnendiği için kar kalmaz. Duman
yükseldiği için yüzü kara karadır. Güneş ve ay döndüğü için
tutulmalardan (güneş ve ay tutulması) emin olmazlar. Hâlden hâle
geçip farklı renk ve görüntüler sergileyen (telvin) sufi gibi bir
makamda emin olup karar tutamaz (Uysal Bozaslan, 2016:422423).
Sivasî, ayıplamanın kötü bir davranış olduğunu, zamanla tekrarlanarak
alışkanlık hâline geldiğini, kişinin kendinden sorumlu olmasına rağmen
başkalarının ayıplarını gözetmesinin yine kendine döneceğini 217. beytin
şerhinde ifade etmektedir. Bu ayıpları, şerhin sonunda şöyle bir
somutlaştırmayla ifade etmiştir:
Ansızın dokunduğun hastaya ölüm yaklaşınca ilaç fayda etmez,
panzehir de versen katil zehri olur. İşinin ehli doktor hastanın
nabzını tutup ölüm belirtisi görünce ilaç da yapmaz. Çoklarının
bildiği siyah başka boya almaz ve sabunla ağarmaz. Nefsin arzuları
günahkârların alışkanlığı olur. Alışkanlık beşinci tabiattır. Eğri
büyümüş ağaç gibi doğrulması mümkün olmaz, ona nasihat hatadır
(Uysal Bozaslan, 2016:387).
71. beytin şerhinde Sivasî, ariflerin bazen dalga gibi tek olup bazen de
denizle beraber olduklarını söylemekle kâmillerin cismen Allah’tan ayrı,
cismen ve ruhen ise Allah’la beraber olmalarını kastetmektedir. Hakikate
tam erememişler ise cismen Allah’tan gelmelerine rağmen ruhen ondan
uzak olmalarıyla kâmillerden ayrılmaktadırlar. Demirin sıcaklıkla kızarıp
köz olması gibi gönül şenliğiyle cismi ruhla bütünleşir. Bu durumu Sivasî
şöyle izah eder: Şeffaf şişeye saf su ve kırmızı şişeye şarap koyulduğunda su
şişeyle, kırmızı şarap da kırmızı şişeyle bütünleşir; şişelerle ve içindekiler
bir olur. Farklı olduklarının anlaşılması için onlardan içmek gerekir. “kemāli leŧāfetinden kāmilüň cismi śūreten başķa ve rūĥı başķa iken cismi śafāyla
rūĥ ĥaddine girer demür ĥarāretle ķızarup köz olduġı gibi ve śāfį şįşeye śāfį
śu ķoyılup yāħūd ķırmızı şįşeye bāde ķoyılup iki ŧarafda bį-ġış olmaġın bir
göründügi gibi” (Uysal Bozaslan, 2016:113).
162. beytin şerhinde Sivasî, mana ehline yani velilere yakın olmak
gerektiğini söylemekte, edepsiz, ikiyüzlü cimri kimselerden de uzak
durmayı öğütlemektedir. Bunun yanında bu kötü tabiatlılarla tasavvuf
ehlini karıştırmamak gerektiğini de belirtmektedir. Taklidin doğru
olmadığını söyleyip ariflerin arkasından gitmek, onlara uymak ve onlarla
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sohbette bulunmak gibi durumların kişiye iyi geleceğine değinmektedir.
Evliyalar arasında bulunmanın kişiyi doğru yola ileteceğini somutlaştırarak
şu sözlerle özetlemektedir:
Kalabalık ortasındaki hacı hacdan kalmaz. Önü çeker, arkası devam
eder… Denize pis leş de düşse günler geçtikçe denizde yok olup
günler sonra denizlik sıfatını alıp temizlenir. Ama denize ulaşmayıp
yerinde kalan bir kazan suyu bir damla mürekkep siyah yapar ve bir
damla pislik kirletir. İşte fasıkın cinsi ile karışması ikisini de kirletir
ve rengine boyar. Hiç olmazsa fena ehlinden ayrılma, onlarla temiz
süluk eyle (temiz bir yol takip et). Temiz toprak pis suyu temizler
(Uysal Bozaslan, 2016: 361-362).
Şeyh Gâlib, 187. beytin şerhinde temiz pirin, hakikat ve tarikata uymak,
daima Allah’a kavuşmak istemek, ilme eksiksiz uymak, her talibi
mertebesine göre irşad etmek, gönül almak, Allah sevgisiyle yoğrulan aşk
ehlini incitmekten sakınmak gibi özelliklerinden bahsetmiştir. “Ak kılın
gamı taş gibi olan gönle işler mi? Yakut yarasının pamuğu işe yaramaz.”
anlamında bir beyti örnek vermektedir. Gâlib’e göre pirin kalbinin temiz
olması dış görünüşünden daha önemlidir. Bu durumu yakut, pamuk ve ateş
arasındaki ilişkiyle izah ederek “Yakutu pamuk içine koyarlar. Ama ateş,
yakutun yarasına (yakut ateşe dayanıklı olduğundan dolayı) zerre kadar
tesir edemediği gibi ak sakal da taş kalbi yumuşatmaz.” (Karabey vd., 1996:
141) demektedir.
Bunların dışında Cezîre-i Mesnevî’nin Türkçe şerhlerinde bahsi geçen
gruplara dâhil edilemeyen somutlaştırmalar da vardır. Örneğin Şeyh Gâlib,
186. beytin şerhinde benlik davasında bulunup var zannedilen vücudunda
varlık izi bulunan kişinin eksik olduğunu, tam yokluk denilen makama
(fenafillah) ulaşamadığını bu nedenle de ona teslim olanın da eksik
kaldığını ifade etmektedir. Bu durumu
Bir kıl ucu kadar yer kuru kalsa yıkanan kişi görünüşe ait pislikten
kurtulamaz. Bunun gibi dervişte bir kıl ucu kadar varlıktan iz kalsa
tam yok olmuş, denmez. Fenafillah menziline varmadıkça
boğazlanmış hayvanı yenmez. Yani kendi pis olduğu gibi ona teslim
olan çaresiz de pis kalır (Uysal Bozaslan, 2016:517).
anlamındaki bir somutlaştırmayla açıklamaktadır.
Sivasî 194. beytin şerhinde talibin nasıl olması gerektiğine dair bilgiler
verirken edepten bahsetmektedir. Pirin temiz olması gibi talibin de edepli
olması gerektiğine değinmektedir. Tarikatta edebin, talibin mürşidin
rızasını bulması olduğunu söyledikten sonra mürşidin emriyle ahır
köşesinin irfan evi olacağını hatırlatmaktadır. Bununla kastedilen mana,
mürşidin rızasını kazanan talibin hakikate ereceği ve pirin elçiliğinden
fayda göreceğidir (Uysal Bozaslan, 2016: 375).
Çalışma kapsamında tespit edilen somutlaştırmalar ve hangi başlıklar
altında ele alındığını gösteren özet mahiyetindeki bilgiler aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
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HAYVANLAR

Fil ve Aslan

At

Eşek

Sığırcık

Köpek

HAYVANLARLA YAPILAN SOMUTLAŞTIRMALAR
1. Onlarla zariflikle hareket edip söz dalaşına girmedi. Belki
anlayacakları kadar cevap verdi ki benim nasihatim sizin
nasihatinizden güçlüdür. Çünkü aşk bağı filleri kılla çeker ve
aslanları kedi eder.
1. Hızlı giden at acele etmekle yoldan kalır, yavaş giden
aksak eşek yol alır. Çalışmada eksiklik görmeyip gün gece
yorulmayıp devam edesin, işini bitirmeyince rahatlığa yüz
tutmayasın. Sınav ve eziyet sureti gördükçe veya olmayacak
fikirlerin vesvesesi harekete geçtikçe dert ve yalvarışını
çoğaltıp kavgacı nefisli eziyete kamçı ve mızrak vurup
görülünce sinek gibi edepsizlik edip ileri atılasın.
At sahibine göre yürür. Yani nefs bineği, himmete göre
manevi durakları geçer.
1. Sadece birkaç gün eşek sesiyle meşgul olup aldandığı gibi
gururluluğu kendine kalır ve sonu değersiz olur.
2. Nefs-i emmarenin eşeği, ömrünün bir saati Allah‟ın
cennetinin sadece bir anına bedelken su, arpa gibi boş
heveslerle ömrünü geçirip cahil kaldı; irfan sahibi olmadı.
3. Günah işleyen kişiyi eşek, günahlarını odunla; kâmil kişiyi
deniz, hakikate tam erememişi damlayla anlatmaktadır. İyi
birinin hamam ya da bağa gireceğini, buralara odun yüklü
bir eşeğin giremeyeceğini ifade etmektedir. Bu kısımdan
sonra da iyi biri olmak için neler yapılması; kötü kişi
olmamak için neler yapılmaması gerektiği hususlarında
öğütler vermektedir.
Sığırcık kuşlarının şamatalı sesinden ne bülbülde şakıyacak
dil ne de gülde renk ve koku kalmıştır. Âlemde iddiacı ve
yalancı çoğalmıştır.
1. Çünkü köpeğin boynuna elmas kolye takmak haksızlıktır.
2. Güçsüz şeyhlik taslayan kişi kendini yüce görüp üzerine
düşmeyen taç ve hırka ile korkuluk gibi sivrilip kibir
esrarıyla hayran (şaşkın) ve hile şarabıyla şeytan ve
sarhoşun soytarısı olur. Şemseddin Sivasî‟nin beytinin
anlamı şöyledir: “Arkadaş, başına her köpek işemesin,
dersen yolda çok fazla dikilme.”
3. Bosnavî, yol gösterip şeyhlik taslayanların aslında sufi
suretli olup ayıbını kusurunu örtüp iyi görünmeye
çalıştıklarından, köpek gibi dünya leşini isteyip sinek gibi o
leşi araştırdıklarından, dünya güzelliğini put edinip Allah‟ı
unuttuklarından bahsedip manevi temizlenmenin lüzumuna
değinmektedir.
4. Canım kurtuluşa ersin diyen kişi nasihati geçmeyene
(nasihatten anlamayana) söylemez. Nitekim Hz. şeyhimiz
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Köpek

Kuş

Akbaba
ve
Karga

Balık

Fare ve Böcek

Tavuk ve Kaz

Şemseddin (Allahu teala onun sırrını kutlu kılsın) buyurur
5. Mal sahibine nasihat ederdim huzur ehli dedi ki
6. Ölü bir köpeğe buhur yakman uygun değildir.
7. Benim ruhum nefis köpeğinin havlamasıyla doludur.
Sahibi hoşt demeyince susmaz. Çünkü onun emriyle havlar.
Çare sahibine yalvarmaktır. Hem yine bu ite toplan, tavşana
kaç demek aciz kalıp kapıma gelsin diyedir.
1. Şeyh Gâlib’e göre görünüşte beden kafesinde tutulan İlahî
bir kuşun hâlinden kafesteyken anlamayanlar mekânsızlık
âlemine uçtuktan sonra onu elde edemezler.
2. Bosnavî, ahire (sonuna) bakmanın gerekliliğini ahere
(diğerine) bakmamakla ifade etmektedir. Diğer şeylere
bakanların hayvan gönüllü ve eşekten daha kötü olduğuna
değinirken sonuna bakanların hem insan hem de mübarek
kul olduğunu belirtmektedir.
1. Ama akbaba ve karga gibi leş yiyen karakterini koyup
pislikten arınagör. “…[Allah] çok temizlenenleri sever.”
hükmünce padişahın huzuruna layık ve sultanın koluna
yoldaş ve uygun olasın. Her pislik, varlık kiriyse ve her
hapisane, insanlık hapsi, hırs ve pislikle doluysa su kuşları
gibi fena suyuyla yıkanmayınca kusursuz ve temiz olan
Allah‟ın eline/yardımına layık olmaz.
1. Denizde balık çoktur ama elbette sahip olup av hâllerini
ehlinden görmeyen hayata sebep olan balığı ele geçiremez.
İşte gayretle her nesneyi yerinden iste, deri tabaklayandan
koku, terziden ayakkabı isteme.
Kişinin hizmetçileri ve dostları deli gibi başına üşerse
ömrünün sonunda bir yele gitmeyip karanlık toprağa tek ve
yalnız gider. Şimdi fare ve böcek gibi sana bu koyunun içi
hoş gelip iç açıcı meydanı unutma. Yoksa son pişmanlık
fayda etmez.
1. Bedenin huzurunu amaç edinip kaz ve tavuk gibi çöplükte
kalıp yüksekten düşer, yükseğe uçamaz. Eğer aza veya
tatsıza kanaat edip tasa, çaba ve açlıktan lezzet ve
gamlılıktan kalp kırıklığı ve huzur bulup acıda, sızlanmada
ve yıkıklıkta şen görüp ve gelene razı olup eziyeti vefa ve
hışmı gönül şenliği bilirse iki dünyanın gamından sağlam ve
huzurlu olup kavgasız baş ve şenlikli yaşayış bulur. Fena
ehli olduğunun belirtisi kahrı lütuf bilip sadık dost gibi nefsi
kırmakla yanan ateşe girmektir. Sonunda dünya ateşi
solmayan bir gül bahçesi olur.
2. Bir kalbe ya yemek ya da ilim ve hikmet sığar. Köpek gibi
bulduğuna sarkan hırslı kalpler de sevilmemiş olur ve pis
yerlere gezegen olur. Kötü koku beyni bozar. Kaz ve tavuk
gibi kanadından da faydalanmaz. Şimdi derece derece
cismanî karanlığa dair gıdayı ruhani olanla değiştirip
basamak basamak ruh âlemine yüksel.
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SOSYAL
HAYATTAN
KESİTLER

Çocuk oyunu

Kaftan, çadır ve
ev

Memleket,
polis ve vezir

Deri, kumaş,
koku satıcısı ve
dokumacı
Hacı

Elbise, ipek,
kumaş

Hasta ve
Doktor

SOSYAL HAYATLA İLGİLİ SOMUTLAŞTIRMALAR
Yükseğe çıkmak için cahillik ve çocukluk gerekir. Çocuklar
mezbeleliklerde kale benim diye oyunlarına döner, gece
olunca kale boş kalır ve basit bir saray isteyenken el
uzatanın ayıbı açılır (ortaya çıkar).
Ev sahibi çirkinse kaftan, çadır ve ev güzelliği fayda etmez.
Ama ikisi de güzel olursa söze gerek kalmaz. Müminin zikri
iman ve içten sevgiyledir. Dışı, içi, kabuğu ve özü de sağdır.
Kısaca istenilen şeyi onu isteyenlerin yoluyla istemek
gerekir.
Bir iki gün teni saklayıp ahiret ticaretini yapsın ve asli
vatanına giderken azık eylesin. İşte bu ten, gönül
memleketidir. El, dil, ayak ve diğer azalar sanat ehli
gibidirler. Örneğin nefsani huylardan ibadet sahibinin
arzuları gibidirler. İnsanın ortaya çıkması ve neslin bekası
için yaratılmışlardır. Öfke, şehrin polisidir. Nefis ve şeytana
karşı koymak, ayak diremek ve onlarla savaşmak için
yaratılmıştır. Ama arzu, hırslı ve yalancıdır. Akıl vezirine
uymayıp şehirde bildiğini yapmak ister. Öfke ise kötülük
yapan, kan dökücü ve keskindir; mahvetmek ve bozmak
ister. Eğer kalp padişahı, aklı vezir edinip ona danışıp bu
ikisine aklı musallat ederse şehir güvenli, düzenli olur;
hizmetlerini görür ve mutlu olurlar.
Her sanat ehlinin birbirinden hoş olduğunu bilsin. Deri,
kumaş, koku satıcısı ve dokumacı gibi ilim sahipleri
herkesten hoştur.
Kalabalık ortasındaki hacı hacdan kalmaz. Önü çeker, arkası
devam eder.
Kulluğu ibadete, ibadeti ihlasa mahsus kıldı. İbadet bulunsa
ihlas bulunmasa elbisen temiz, bedenin pis kalır. Beden
elbise gibidir, insana ait olanı ruhtur. Demişler ki bir tüccar
Hint’ten ipek diye açmadan pazara yük getirse çoban giysisi
ve şal çıksa ne derece utanç duyar ve zarara uğrar. İbadet
yükünü getiren çok zalim, cahil kimseyi ve ihlası
ikiyüzlülükten, sıhhati kötülükten ayırmayanı elbette
mahşerde nebi ve veliler arasında açtıklarında günahlar
çıksa ona ne derece zarar, rezillik ve ümitsizlik erer?
Onların şahitliğiyle son bulan ceza çok olacak. Kendi
varlığınızın yükünü buradayken temel isimlerin anahtarıyla
açmıyorsan ve içi nasıldır bilmiyorsan, kumaşın iyisini
kötüsünden ayırmayı bilen Allah’a ileteceğin kumaşı burada
kontrol eder, kötüyse değiştirirsin,
Müridin mürşidi imtihan etmesini hastanın kendi nefsinde
doktoru imtihan etmesine benzetmektedir. Zararı vücuduna
geçer ve azalarına yayılır. İşini ehli doktorlardan birinden
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Hasta ve
Doktor

Ölüm, cenaze

Konuk, konak

NESNELER

Su ve Bardak

Para kesesi
Kandil, yağ ve
ışık

Şişe, yaprak ve
meyve

aktardığına göre hastanın yememesi gereken yumurtayı
yemesi ve verilen ilacı içmemesi gibi şeyler nabız yolundan
anlaşılırmış. Şeyh Gâlib‟e göre bir miktar öldürücü zehir
içip doktorun vücudunu bu zehirden arındırmasını
beklemek hayvanlıktan başka bir şey değildir. Çünkü artık
ölüm vakti gelmiş ve kişi başkasıyla aslında kendini
sınamıştır.
Yaşıtı gidenin ölümünü anmak gerekir. Cenaze götürenin
götürüleceğini düşünmek gerek. Oyuncak oynayan feleğin
seni gökyüzüne benzeyen saraylarda da beslese ardından
kuyu kazmasına şüphe yoktur.
1. Çünkü örümcek el mülkünde bina yaptığı için (binasını)
yıkarlar. Sen Allah’ın yıktığını yapamazsın. Ancak toprakla
oynayıp çocukluğunu gösterirsin. Edepli konuk en iyi
konağa dalkavukluk etmez.
2. Konak, konuğun mertebe ve edebine göre ziyafet verir ve
yüzüne göre tabanca vurur. Papağana şekeri, bülbüle gül
bahçesini, kargaya leşi, deveye çer çöpü, yılana toprağı gıda
kıldığı gibi Allah, dünya ziyafet hanesinde herkese gayret ve
yaratılışına göre lokmasını verdi. Mümine lazım olan çaba
ve büyük gayrettir.
NESNELERLE İLGİLİ YAPILAN SOMUTLAŞTIRMALAR
Gerçek âşık sahip olduğu usulde büyük bir coşkuyla ilim
öğrenip sözünde durandır. Eğer insan olamazsa da insan
bulur. Buna da susuz olanın bir bardak suyu bırakıp Ceyhun
denizine heves etmesini örnek vermektedir. İnsan bulduğu
fırsatı değerlendirmelidir.
Başkasının kesesindeki parayla kişi zengin olmaz.
1. Ruh-i hayvaninin mekânı yürektir ve kandile benzer. Ruhi hayvani onun yağı, ruh-i insani, nuru/ışığıdır. O nurun
ziyası/aydınlığı akıl, söyleme kabiliyeti ve imandır.
2. Yağ çok olsa şamdanın ışığı söner, az olsa ışık zayıf olur.
İnsani ruhun kısımlara ayrılması kendisi ile değil kendisinin
dışındaki hâllerin ayrılmasıyladır. Mavi şişe güneş ışığını
mavi, yeşil şişe ise yeşil gösterir. Yani “Nurun rengi yoktur.
Dolayısıyla onlar onu temsil edemezler. Ancak renkler onu
açığa çıkarır.” demektedir. “Ey varlığın özü (mağzı)”
denilmesindeki
sebep
özle
çekirdeğin
içinin
kastedilmesindendir. Âlemden Âdem, âlem soyundan da
âlemin özü olan [diğer] insanların ortaya çıktığını
belirtmektedir. İnsanı bir öze benzeterek görünmeyen bir
ağacın görünür olduğunu, bundan birçok yaprak, meyve,
çiçek, öz ve dallar ortaya çıktığını ama yaprağın meyveden
ya da çiçeğin daldan farklılığının özde hiçbir değişikliğe
neden olmadığını ifade etmektedir.
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Gemi

Yay ve ok

Mum

Soğan ve kabuk

Kase, taş ve
altın

Ayna ve
tabanca
TABİAT
UNSURLARI

Toprak ve
tohum

Meşe
palamudu, çıra,
şeker kamışı,
yaban kamışı

(Örneğin) sudan geçmek için gemi gerekir. Fakat gemicinin
de aleti iyi kullanması gerekir ki sonunda amacına ulaşsın.
Şöyle ki dümeni dışarı tutsa uygun bir rüzgâr da olsa amaca
ulaşamaz, belki de uzaklaşır, tehlikeye düşer.
Elbette o pirin ruhaniyeti ona yönelme ve inancı ne kadarsa
o âlemde ruhani feyzi ve rabbani ilmi saçıp talibin esasını ve
ruhani parçalarını mizaçla ilgili kederlerden o kadar
temizler ve parlatır. Anne aslan yavrusunu nasıl beslerse
öyle besler. Öyleyse iddiacılara yönelip kendini çöle atma.
Eğri yayın oku amaçlanan hedefe ulaşmaz. Son pişmanlık
fayda etmez ve kederi gitmez. Mutlu müridin, pirine isteği
ve teslimi sağlam olur.
Aşk secdegâhında eğilmek edepten dolayı değildir. Mum
gibi kendi başını feda etmek, secdedir.
Soğanın kırmızı kabuğu soyulmayınca acısı duyulmadığı
gibi bunun da kabahatleri “Bütün sırların yoklanacağı günü
hatırla!” duyulsun. Çünkü mademki aşk bıçağıyla soyulup
tarikat tavasında mana aşçılarının elinde pişmez, ham ve
acıdır, elbiseyle tatlı olmaz.
Ancak zarar sana ait olursa kinle din bir araya gelmez ve
akıllı olan günahkârlara uymaz. Altın kaseyi kırmakla taşın
değeri artmaz ve altının değeri azalmaz. Söyleyen işitir,
vuran vurulur, el üstünde el vardır..
Ehil demek kalplerinin aynasından başkalarının kiri gidip
gayb ve içle ilgili resimleri ve gaybla ilgili suretleri
aynalarına aksedip açıkça görürler ve kalbi hastalıklı
münkirleri, hilekârları, yüze dost olanları bilirler. Herkese
yüzüne göre tabanca (tokat) vururlar, demektir.
TABİAT UNSURLARIYLA YAPILAN SOMUTLAŞTIRMALAR
Toprakta lütuf vardır, alçak gönüllülükle yüz sürenin
tohumlarının bereketini arttırır. Tüm tohumlardaki kuvvet
ve kabiliyeti ortaya çıkarıp hoş renkli, kokulu ve lezzetli
yapar. Kölenin görevi hizmet edip tavrını değiştirmemek ve
padişahın yanında kahyalığını sürdürmektir.
İşte aşıkların diğerlerinden farkı yaş meşe palamuduyla
kızgın çıra ve şeker kamışı ile toprakla ilgili katı hurma farkı
gibidir. Yaban kamışı cezaevinin duvarında kullanılmaktan
ve ateşte yakılmaktan başka işe yaramaz. Ama şeker kamışı
altın kaselerde sevgililerin dudaklarına ulaşır. İşte “…yakıtı
insanlar…”a uygun olarak cehennem toprağını tutuşturacak
çerçöp olmakdan kurtulmak istersen burada varlığını ilahî
aşk şekeriyle kapla.
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Deniz ve çöl

Sedef, toprak,
dolunay, güneş,
su, ağaç (üzüm,
çınar, şimşir,
çam fıstığı ve
söğüt)

Sümbül ve
zambak

İlaç ve
panzehir

Kılıç, fidan ve
meyve

Ekin, tohum ve
su

Yani O’ndan başkasından istemek tatlı denizi bırakıp susuz
çölden su istemek gibidir ve seraptan içilecek şey istemek
gibidir. İstekleri topluluğun hazinesinden verenden
istemek, iflas etmişlerin sandığından cevherler istemek.
1. Sedef denizde alçaklığı seçtiği için ve kaplumbağa gibi
başını kabına yani sedefine çekdiği için kıymetli olur. Ama
büyüklüğün çalı çırpısıyla su üstüne çıkarsa kıymetsizdir.
Hilal yumuşak bir cisim, boyu dal ve bedeni kısa bir
nesneyken bütün âlem görmek için bayram ayı gibi ona
talip olur. Ama parlak dolunay on dördünde âleme ışık
salarken yükselip büyüdüğü için kimse bağlanıp iltifat
etmez. Toprak alçak olduğu için Allah halifesi Âdem’i ondan
yarattı ve ona gökler, yerler, yağmurlar ve yeller hizmet
eder. Güneş ve ay ışık tutarlar. Melekler de Allah’ın emriyle
Âdem’e hizmet eder. Su aşağıya meylettiği için âlemin
yaşayışına sebep olur. Üzüm ağacı kibirle ve yukarı
yükselmekle başını kılıca teslim edip ve alçaklığı seçip rükû
(eğilmek) ve sücud (secdeye varmak) tarzında yetiştiği için
çok nimetler meydana getirir ve halk beğenir. Galiba esnek
olmayan çınar, şimşir, çam fıstığı ağacı ve söğüt gibi ağaçlar
meyvesiz kalır. Dağlar yükseldiği için kar ve kış belasına ilk
önce uğrar ve geç kurtulurlar. Yollar çiğnendiği için kar
kalmaz. Duman yükseldiği için yüzü kara karadır. Güneş ve
ay döndüğü için tutulmalardan (güneş ve ay tutulması)
emin olmazlar. Hâlden hâle geçip farklı renk ve görüntüler
sergileyen (telvin) sufi gibi bir makamda emin olup karar
tutamaz.
Herkesin bildiği gibi deri bir postla, sümbül, zambak birer
soğana kanaat ettikleri için güzel bir koku hazinesine sahip
olurlar. Başın üzerinde yerleri var. Soğan, tahta gibi kat kat
elbiseler giydiği için acısı insanı ağlatır.
Ansızın dokunduğun hastaya ölüm yaklaşınca ilaç fayda
etmez, panzehir de versen katil zehri olur. İşinin ehli doktor
hastanın nabzını tutup ölüm belirtisi görünce ilaç da
yapmaz. Çoklarının bildiği siyah başka boya almaz ve
sabunla ağarmaz. Nefsin arzuları günahkârların alışkanlığı
olur. Alışkanlık beşinci tabiattır. Eğri büyümüş ağaç gibi
doğrulması mümkün olmaz, ona nasihat hatadır.
Şerde veya yolda eksikliğini duyup seni kurtarmak için
terbiye ve eziyet ederler. Kan tutana kan alan (hacamat
eden) gerekir. Ama acısı var diye nasıl çabuk helak olur?
Şimdi sen de rahatsız ve asi olma. O eziyet kılıcıyla nefis
fidanının başını kesip cins (aynı çeşitten) meyve aşılamak
ister.
Eğer biçimsiz ekin gibi gevşek olursan ve yatmaya
meyledersen ibadetinin sermayesi ve tohumu saçılır ve
boşa gider. Eğer su gibi bozuk meyille her aşağıya akarsan
“(Allah) Âdem’i kendi suretinde yarattı.” müjdesinden
mahrum olup akarsu gibi suret bağlamakta kalırsın.
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Köprü, çöl ve
zakkum

Yakut, ateş ve
yara

Yel (rüzgar)

Dağ ve su

Deniz, toprak
ve leş

Çoraklık, şeker,
dikenlik ve gül

Deniz, maden,
taş ve inci

Değirmen taşı,
tohum

Demir, köz ve
şişe

Gam ve elem köprüsüne uğramadan velilik çölüne geçen
yoktur. Riyazet zehrini ve cefa zakkumunu tatmadan sevgi
nimeti ve irfan lezzetlerini yiyen yoktur.
“Ak kılın gamı taş gibi olan gönle işler mi? Yakut yarasının
pamuğu işe yaramaz.” anlamında bir beyit örnek
vermektedir. Yakutu pamuk içine koyarlar. Ama ateş,
yakutun yarasına (yakut ateşe dayanıklı olduğundan dolayı)
zerre kadar tesir edemediği gibi ak sakal da taş kalbi
yumuşatmaz.
Yel temiz bir şeyken leşe uğrasa kötü koku getirir, çok
mesafe katedip savurmayınca bundan kurtulamaz. İşte
inkâr sahibi, günahkâr, akılsız, utanmaz ve ikiyüzlü dostla
arkadaş olma, iyiysen seni de kötü eder, kendi sıfatına
döndürür.
Kara bir dağa ak su koysan suyu kara gösterir.
Denize pis leş de düşse günler geçtikçe denizde yok olup
günler sonra denizlik sıfatını alıp temizlenir. Ama denize
ulaşmayıp yerinde kalan bir kazan suyu bir damla
mürekkep siyah yapar ve bir damla pislik kirletir. İşte
fasıkın cinsi ile karışması ikisini de kirletir ve rengine boyar.
Hiç olmazsa fena ehlinden ayrılma, onlarla temiz süluk eyle
(temiz bir yol takip et). Temiz toprak pis suyu temizler.
Terbiyeyle nice çorak yerlerden şeker ve nice dikenlikten
taze gül yetişmiştir. Nice taşlık meyve bağı olmuştur. Ama
peygamberin oğlu olsa bile öz olmayan soysuzdur. Hz. Nuh
oğlu için “Senin soyundan değildir.” demiştir. İşte babası
yoluna girip şeriati sağlam ve tarikati kurucu olmayınca er
oğlu er olmaz. Ama er oğlu er olmayan atayla er olur.

Deniz dibinde ve maden toprağında tutulmaya sabredip
alçaklığa katlanan kıymetli taşların sonu padişahların
başında inci taç olur. Su yüzündeki kabarcıklar, kabarmakla
başka bir varlık gibi görünmelerine rağmen suyun
aynısıdırlar. İşte hakikatte müminin ruhu ve bedeni birdir,
ayrı değildir sadece baktığı yerden anlaşılır.
Düşün ki bir değirmen taşının boğazını iflas etmiş bir işçi
deler, yine o taşın boğazı tohumsuz kalmaz. Senin boğazını
kudret parmağı delmiş, tohumsuz kalırım mı sanırsın?
Ama arifler, kirlilik istemeyip dalgalarını denize iletip bazen
deniz bazen de dalga olurlar. Cismaniyetleri ruhaniyete
dönüşür. Nurani olgunluklarından kâmilin cismi, görünüşte
ve ruhta başka iken cismi gönül şenliğiyle ruhun sınırına
girer. İki tarafın da birbirine karışmadan aynı/bir
görünmesi demirin sıcaklıkla kızarıp köz olması, şeffaf
şişeye su ya da kırmızı şişeye şarap koyulması gibidir.
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Zakkum ağacı,
Sidre fidanı

Zakkum ağacı Sidre fidanına döner.

DİĞER SOMUTLAŞTIRMALAR

Yıkanmak

Hasta ve ilaç

Bir kıl ucu kadar yer kuru kalsa yıkanan kişi görünüşe ait
pislikten kurtulamaz. Bunun gibi dervişte bir kıl ucu kadar
varlıktan iz kalsa tam yok olmuş, denmez. Fenafillah
menziline varmadıkça boğazlanmış hayvanı yenmez. Yani
kendi pis olduğu gibi ona teslim olan çaresiz de pis kalır.
Ten yarasının çabuk defedileceğini ama can yarasını
iyileştirmenin zor olduğunu ifade ettikten sonra bu
dünyada sağ kalıp oraya sağ gitmek gerektiğini
belirtmektedir. Can ilacını burada hazırlayıp ahirete hasta
giden müridin orada kendine geç ilaç bulacağı hususunda
uyarmaktadır.

Sonuç
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin hayvanlardan yararlanılarak oluşturulan
metaforik yapısına paralel olarak Mesnevî’nin Türkçe şerhlerinde de
(özellikle Bosnavî, Sivasî ve Şeyh Gâlib’te) başta hayvanlar olmak üzere
sosyal hayattan kesitler, nesneler ve tabiat unsurlarıyla ilgili
somutlaştırmalar yapıldığı tespit edilmiştir. Mesnevî’de kullanılan hayvan
metaforlarının ve işaret ettikleri anlamların şerhlerdeki somutlaştırmalarda
da benzer şekilde kullanıldığı görülmüştür. Eşek, fil, aslan, köpek, kuş, balık,
tavuk ve kaz Mesnevî ve Mesnevî’nin Türkçe şerhlerindeki metaforik
anlatımlara ve somutlaştırmalara konu olan ortak hayvanlarken; sığırcık, at,
akbaba, su kuşları, fare ve böcek sadece Türkçe şerhlerde yer almakla
orijinallik arz etmektedirler. Bunun yanında tabiat unsurlarıyla yapılan
somutlaştırmaların, şarihler tarafından daha fazla tercih edildiği
belirtilebilir. Şarihlerin tasavvufi meselelerin anlaşılmasını kolaylaştırmak,
az sözle çok şey anlatmak, soyut bir meseleyi okuyucunun zihninde
canlandırıp kalıcı kılmak gibi nedenlerle somutlaştırmalara sıkça
başvurduğu ve somutlaştırmaların Cezîre-i Mesnevî’nin Türkçe şerhlerinin
üslubu içerisinde önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir.
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IRAK TÜRKMENLERİ AĞZINDA İKİLEMELERDEN OLUŞAN ATASÖZLERİ
Prof. Dr.Siham ZENGİ
ÖZET
Kendine göre her milletin çok önemli ve derin anlamlı bir kültürü vardır.
Kültürün iskeleti gelenek ve göreneklerdir. Yeryüzünde bulunan herhangi
bir milletin tarihî kimliği kültür ve iskeleti olan görenek ve geleneklerinin
zenginliğiyle güçlü olur. Türk milletinin tarihi kimliği de kültür, görenek ve
geleneklerinin zenginliğiyle güçlük kazanır. Hele Türklerin de yaşadıkları
coğrafyada kültürel kimliklerinin sürekliliğini sağlayan canlı bir dil ve
zengin bir edebiyatı beraberlerinde yaşatarak geliştirmişlerdir. Bu
zenginliğin en önemli örnekleri Türk halk edebiyatında bulunur. Irak'ta
yaşayan Türkmenler şifahî halk edebiyatı yönünden zengin bir mirasa
sahiptir. Bu edebiyatın en önemli bölümlerinden biri atasözleridir. Irak'ın
birçok yöresinde yaşayan Türkmenler, dünya görüşlerini yüzyıllar boyunca
dilden dile, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa geçerek dillerde dolaşan
atasözleriyle yansıtıyor. Irak Türkmenleri arasında kullanılan eskiler
sözünün belki de bir bölümü dünyada bulunan diğer Türk lehçelerinde de
aynı biçimde veya başka türlü olarak kullanılmaktadır. Eskiler sözünün
hepsi hem yerli ağızla hem de Türk lehçesiyle tespit edilmiş halk dili
telaffuzuna göre işlenmişve yerli ağızda geçtiği gibi tespit edilmiştir. Dünya
yüzünde bulunan Türk milleti ve Türk topluluğu arasında kullanılan
atasözleri bir kökten doğmuş, ancak aralarındaki ayrım ise ağız ayrımıdır ve
birtakımı da milletin ayrı ayrı yaşadığı ortamla ilgilidir. Irak Türkmenleri
arasında birkaç ağız çeşidi vardır. Bunlardan Kerkük, Erbil, Musul,
Tuzhurmatu, Telafer, Kifri, Altunköprü Karatepe ve Hanekin ağızlarıdır.
Türkmen Türkçesi ağzında, çevrenin ve diğer birçok şartları etkisiyle
Arapça ve Farsça kelimeler belirgin bir şekilde görülür. Bu çalışmada
Türkçenin zenginliği sayılan ve temellerine inen bir özellik olan
ikilemelerden oluşan atasözleri Türkçenin Alfabesine göre dizilmiştir. Daha
sonra da Irak Türkmen ağzında kullanılan sözcükler için bir sözlük yapıp
bugünkü Türkiye Türkçesiyle karşılığı verilmiştir.
Anahtar sözcükler: Atalarsözü, Irak Türkmenleri, ikileme, ağız, vecize
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THE POPULAR PROVERBS CONSTRUCTED FROM THE REPEATED
PRONUNCIATION IN IRAQI TURKMEN ACCENT
ABSTRACT
Turkmens have got a unique cultural identity and what give solid support
for such a culture is the rich wealth of habits, and traditions belong to such
entity. In fact, Turkmens has successfully maintained, sustained and
developed their cultural identity in the geographical spot they live in in
terms of their living language and rich literature. Iraqi Turkmens have got a
rich oral literature. One of such aspects of this literature is the popular
proverbs and the outstanding linguistic phenomena in such proverbs is
including several types of repeated pronunciation. Such a phenomena in
Turkish is deeply rooted and is highly recognized among other world living
languages. This is obvious in the popular proverbs communicated by
Turkmens in their daily life which are affected words said by unknown
people, having their special status in the Turkish society. These proverbs
reflect the people's own experience and they can be recognized by their
brevity, metaphor and eloquence. These proverbs include wisdom,
examples and advice, as well as urging encouragement and bravery that
transferred from one generation to another without losing their real
meaning. Such proverbs were written in Turkmen local dialect and in
accordance to how the Turkmens actually utter them in Iraq. Turkmens in
Iraq have different accents used in communication in Kirkuk, Erbil, Mousel,
Tuz, Talafaar, Kefri, Kanaqeen, Altun Kubri and Qaratabah. The large part of
these proverbs communicated by Turkmens in Iraq are also communicated
by other Turkmen societies all over the world for these societies have
common roots and they only differ in the accents used among Turkmens in
the world. The other point is that these proverbs are related to the milieu
they are living in. This current study is mainly concerned with selecting the
popular proverbs constructed from the repeated pronunciation in the Iraqi
Turkmen dialect. The proverbs were alphabetically ordered in Turkish,
after presenting a brief explanation on the repeated pronunciation and its
types. The study ends with a glossary of the most widespread words in the
Iraqi Turkmen accent and their counterparts in modern Turkish.
Keywords: Popular Proverbs, Iraqi Turkmen, Repeated Pronunciation,
Accent, Wisdom.
Giriş
Eski çağlardan beri Orta Asya'dan batıya göç eden ve çoğunluğu Irak'ın
kuzey ve ortasında yerleşmiş ve yaşamış olduğumuz biz Irak Türkmen
toplumu zengin bir gelenek, görenek, yaşam tarzları, kültür ve folklora
sahibiz.
Folklor kelimesini özet olarak halk bilgisi anlamı altında araştırılabilinir.
Halk Bilgisi, herhangi bir topluluğun örf, adet, görenek ve geleneklerini,
inançlarını, destanlarını, efsanelerini, , manilerini, türkülerini, ninnilerini,
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bilmecelerini, tekerlemelerini, masallarını, atasözlerini, fıkralarını ve
zamanla halkın ortak ürünü haline gelen anonim halk edebiyatının
eserlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu türlerin malzemesi dile dayanan
eserlerdir (Kurnaz, 2001: 2, 419).
Bu folklorun bir türü, en önemli tanığı ve belirgin simgesi atasözleridir.
Atasözleri bir milletin bir halkın karekterini, düşüncesini, önerisini,
öğütünü, uzun çağlar boyunca yaşadığı tecrübeleri sonucunda yansıtılan
ifadelerdir.
Her milletin, her halkın kendine özgü atasözleri vardır. Bu atasözleri o
milletin, o halkın örf, adet, gelenek, görenek, inançlarını kültür ve
medeniyetlerinin çadırı altında yazılı değil sözlü olarak şekillenerek halkın
malı olmuştur.
Her dilin kendine özgükuralları ve özellikleri vardır. Bu özellikler daha çok
vecizeli olan atasözlerinde ortaya çıkar. Atasözleri yüzyıllarca insanların
hayatlarında yaşadıklarından kazandıkları tecrübeleri öğüt şeklinde ortaya
koyarak kuşaklarına miras bırakılan bir dil malzemeleridir.
Irak Türkmenlerinin ağzında zengin bir miras olan atasözleri Irak'ın kuzey
batısında bulunan ve büyük bir Türk merkezini teşkil eden Telafer'den
başlayarak Erbil'e, Kerkük'ten Tuzhurmatu, Kifri ve Hanekin'e kadar
uzanan Irak'taki Türkmen bölgelerinde halkın ağzında hâlâ bütün canlılığı
ile devam etmektedir. Bu atalarsözleri yoluyla halk edebiyatı geleneği
kendisini muhâfaza edip Irak Türkmenleri arasında canlı bir şekilde devam
ettirilmektedir.
Dede ve babalarımızdan kalan miraslar arasından ve değerlisi Atalarımızın
sözüdür. Bizlere kalan ve torunlarımıza dakalacak atalarsözü hikmetli,
bilimsel, edebi, dinsel, sosyal, milli vecizelerdir. Atalarımızın sözleri çağlar
boyunca olaylardan alınan, öğüt verici, insanlığı, mertliği, yiğitliği,
kahramanlığı somutlaştırarak yerli yerinde söylenmiş ve çağlar geçmişse de
bu sözler eskilerin dillerinde yaşamış ve bizlere varmıştır (Zabıt, 1961: 3).
Bizim Irak'taki Türkmenlerin atasözleri baba ve dedelerimizden
torunlarına gerçek anlamıyla ve yerine göre mecazlı, vecizeli, ibretli,
hikmetli, özlü ve kısa kısa söylenen sözlerdir. Bu atasözleri, halkın tarihini,
hayat tarzını, dünya görüşünü, gelenek, görenek ve gelişme evrelerini
yansıtan yegâne bir hazȋne olup nesilden nesle, kuşaktan kuşağa sözlü
olarak aktarılarak halkın malı olup halk edebiyatının önemli bir türü olan
folklor dalı altında yerleşmiştir.
Bu atasözlerinin vecizelerle süslü olmasının nedeni Türkmenlerinin göçebe
medeniyetinden tarımsal ve yerleşik hayata, cehaletten islâmın nuruyla
hidayete geçişleri gibi tarih boyunca yaşadıkları hayat tecrübesinin
sonucudur (Sarıkâhya ve Zengi, 2012: 37).
Irak'taki Türkmenleri tanımak, lehçelerini öğrenmek, milli miras ve
geleneklerini anlamak için önemli sayılan ve aynı zamanda umumi Türk dili
ve edebiyatı bakımından da büyük bir değer taşıyan atasözlerini incelemek
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gerekir. Atasözleri, halka güzel yol gösteren, çeşitli görüş ve düşünceleri
anlatan kalıplaşmış şeklinde kısa fakat geniş hem de toplu anlamlı hikmet
ifade eden kinâyeli, çekici ve yararlı sözler olarak halkın ağzında sık sık
tekrarlanmaktadır (Terzibaşı, 1962: 6).
Her dilde ve her ulusun kendi atalarının gelenek, görenek, görüş, düşünce
ve denemelerine dayanan atasözleri bulunur. Atasözleri belirli kalıplara
bağlı kalarak yol gösterici, akıl öğretici tümcelerden oluşur (Demir, 2013:
621).
Türkçede sözdizimi, yargı bakımından iki bölümden oluşur. Bu bölümler
Yargılı ve Yargısız Anlatımlardır. Bu yargılı ve yargısız anlatımlarda
bulunan sözcükler de kalıplaşmış ve kalıplaşmamış olmalarına göre iki ayrı
bölüme ayrılır. Atasözleri yargılı anlatımların kalıplaşmış olanlarında yer
almaktadır.
Atasözleri halk yığınlarının içinde yaşadıkları zaman boyunca geçirdikleri
denemelerden ve bunlara dayanan görüş ve düşüncelerden oluşmuştur. Her
atasözü, belli bir kalıba bağlı kalarak belli sözcüklerle söylenmiş yargılı
anlatımların kalıplaşmış olanlarıdır (Aksoy, 1988: 15). Atasözleri tümce
şeklinde kurulmuştur ve içinde bir yargı bulunur. Atasözleri bir tecrübe
sonucu olup akıl ve düşünce yollarıyla geçmişte olan ve yaşanan olayları
sevinç ve acılarıyla yansıtmıştır.
İkilemelere gelince; deyimlerde ve atasözlerinde rolü unutulmayan
ikilemeler, yargısız anlatımların kalıplaşmış olanlarında yer almaktadır.
Buna göre denilebilinir ki Türkçenin sözdiziminde bulunan her türlü
anlatım, yargılı veya yargısız ya da kalıplaşmış veya kalıplaşmamış olarak
kullanılır (Hatiboğlu, 1972: 2).
Türkçenin zenginliği ve yaratma gücü yargısız anlatımların kalıplaşmış
olanları ikilemlerde görülür. İkilemeler, yargılı anlatımlarınkalıplaşmış
olanları atasözlerinde sık sık görülmektedir (Hatiboğlu, 1972: 52).
Türkçede değeri ve önemi malum olan ikilemeler, sözlü ve yazılı
anlatımlarda anlamı pekiştirmek için aynı sözcüğün tekrarlanması,
anlamları birbirine yakın veya karşıt veya da sesleri birbirini andıran
sözcüklerin yan yana kullanılmasına denir (Akalın, 2009: 948).
İkilemeler bazı özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin başında atasözlerinin
hafızalarda yerleşmesinde büyük bir rol oynaması gelir. İkilemeleri içine
kapsayan atasözleri anlatımlarda daha çok etkili olur. Öğretim ve öğrenimi
kolaylaştırır ve güçlü kılar. Yargı ve öğütleri en mükemmel bir şekilde
atasözlerinde bulunan ikilemeler yoluyla anlatılır (Hatiboğlu, 1972: 53).
Türkçenin temellerinde bulunan ikilemeler, atasözlerindeyer alarak ufak
tefek değişiklerle ya Irak Türkmenleri, Türkiye Türkleri ya da dünyanın
değişik yörelerinde bulunan Türkler arasında kullanılmış ve
kullanılmaktadır. Atasözlerinde bulunan ikilemeler, sözcük yapısı, türü ve
kuruluşu bakımından ele alındığında önemi gözlerimiz önünde canlanır ve
bu önemi de atasözlerine yansıtılır.
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Irak'ta yaşayan Türkmenler Araplarla birlikte yaşıyorlar. Devletin resmi dili
de Arapçadır. Yaşadıkları çevrenin ve başka şartlar etkisiyle ağızlarında
Arapçanın etkisi görülmüştür. Toplumların sözcük alışverişin etkisiyle
ağızlarında sözcükler belirgin bir şekilde görülüp ortak kelimeler haline
gelmiştir. Kelimelerden başka ortak atasözleri de bulunmaktadır.
Irak Türkmenleri tarafından kullanılan ikilemelerden oluşan atasözlerin
örnekleri çoktur. Hele deyimlerde de daha çoktur. Yerli ağızda geçtiği gibi
seçilen örneklerin çeviri yazısı yapılıp Türkçenin alfabe sırasına göre
sıralanmıştır. Sıralanmış atasözlerinde bulunan ikilemeler yatık yazıyla
gösterilmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

A
Ac, acla yatınca, arada dilenci doğar.
Ac aman bilmez, uşağ zaman bilmez.
Ac gözlünün karnı tox olı gözi tox olmaz.
Acın karnı tox olı, gözi tox olmaz.
Acuğ geli, üz saralı acuğ gider, üz karalı.
Adam adam acuğına bir keviç duz yer.
Adam adama yük degi.
Adam adamdı, olmasa da pulı, eşşek eşşekti ipekten olsa çulı.
Adam adamı bir kere aldadı.
Adam adamın şeytanıdı.
Adamı aslan alsın hava almasın.
Adamın öz eli öz kisesi
Adamlardan adam taptu?
Adım adım yol olı, damla damla göl olı.
Ağacı kurt yer insanı dert yer.
Ağaç kapunın demir kapuya işi düşer.
Ağaçtan maşa olmaz, çingeneden paşa olmaz.
Ağaç yaşken egilmezse egilmez.
Ağır ayağ, başa deger, yüngil ayağ daşa deger.
Ağır ayağ ser basar, yüngil ayağ pox basar.
Ağız ağzına koyma.
Ağladan Allah, güldiren Allah.
Ağlarsa nenem ağlar, ğerisi yalan ağlar.
Akrabaydan ye, iç, alış veriş etme.
Alan pişman satan pişman.
Alçağ yerde yatma sel alı, üskek yerde yatma yel alı.
Alış oğlı verişti, dünya karış karıştı.
Alıştı yağlı dolmaya, 'aceb birgün olmaya.
Alış veriş mıskaldandı, dostlığ kantardandı.
Allah bir kapını bağlasa bir kapını açar.
Allah bu eli o ele muhtaç etmesin.
Allah deveye kanat verseydi, dam divarı yıxardı.
Allah sağ gözi sol göze muhtaç etmesin.
Allah texteni texteye uydurı sora mixini çaxar.
Alma biş ağza düş.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Altunı altunçı tanır.
Arvad var ev bezegi, arvad var ev tezegi.
Arvad var ev dayağı, arvadvar incana boyağı.
Arvad var ev yapar, arvad var ev yıxar.
Astarına bax üzünü al, nenesine bax kızını al,
At atlını tanır.
Atı at yanında bağlasav ya çifte alışı yaxud tepme.
At ölı meydan kalı igid ölı şan kalı.
At teper katır teper arayerde eşşek ölı.
Ȃ'yan'e â'yan dile.
Ayın onbeşi ışığdı, onbeşi karannığ.
Aza razı olmayan çoxa da razı olmaz.
Az olsın uz olsın.
B

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Baba oğlına bağ bağışlar, oğlan babasına bir zalxım üzım vermez.
Babasını incidanı, Allah incidi.
Bablı babına, çemçe kabıydan.
Bablı babıydan keçel karga keçel kerkezden.
Badamça badam olmaz, yetimçe adam olmaz.
Bağ bakkalsız, çem çakkalsız olmaz.
Bağdat kimin şar olmaz kardaş kimin yar olmaz.
Bağı bağvan sürüni çoban yer.
Bağıvda gül variyken gül üzive, bağıvda gül tükendi kül üzive.
Bağvan bağvan olsa nediri bağ duvarı.
Bal bal demeğle ağız şirin olmaz.
Başa yazılan başa geli.
Begenmediğiv daş baş kırar.
Bendeye şükretmeyen Allaha şükretmez.
Beyazın adı var, esmerin dadı var.
Beyyük su töker, küçik ayağ sürter.
Bez alırsav Musul'dan, kız alırsav asıldan.
Bilene bir sele, bilmeyene bin.
Bir baba dakkuz oğlan besler, dakkuz oğlan bir babanı beslemez.
Bir daş yerinden kopsa daha yerini tutmaz.
Bir dinsizin hakkınnen bir imansız geli.
Bir elin nesi var, ki elin sesi var.
Biri yer biri baxar, onda kıyamet kopar.
Bir tepe yıxılı bir dere dolar.
Bir yemirem yemiremnen korıx, bir de gedirem gediremnen.
Biz razı oldıx kaze, kaz kıçın koydı naze
Bol bol yen bel bel baxar.
Bu da bir tavdı leylike, çakmağı kavdı leylike.
Bugün bize, yarın size.
Bu ilki kuş bildirki kuşe civ civ ediri.
Bu yel bele esse, bu makkas bele kesse ne biğ koyar ne sakkal.
C
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80. Cemale baxme, kemale bax.
81. Cüce, yumurtadan çıxıp kabuğına civ civ ediri.
Ç
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Çay daşıydan çay kuşı vurrı.
Çı eşşegı apar yük yanna, çı yükı geti eşşek yanna.
Çox bilen çox yaşar.
Çox gezen çox bili, çox yaşıyan çox bilmez.
Çox gülen, çox yığlar.
Çoxlığ poxlığ.
Çox seleşen çox yavlışı.
Çox söz yalansız çox mal haramsız olmaz.
D
90. Dağ bizim, ceyran bizim, avçı burad, ne axtarrı.
91. Dağ dağa kavuşmaz, adam adama kavışı.
92. Dağdaki geli, bağdakını kavar
93. Dama çıx mankalaydan, damnan en yerpizeyden.
94. Damla damla göl olı.
95. Danışmağçın, beyyük bir adam bulmazsav, beyyük bir daş bul.
96. Davaçı davasınnen vazgeçip, şahat şahadlığınnan vazgeçmiri.
97. Davul görer, oynar, mihrap görer, ağlar.
98. Dediler: Miras hara gedisen? Dedi: Miras yanna.
99. Dedim adam ol, demedim kadam ol.
100. Degirmançı dirri olaydı, unı bele irri olaydı.
101. Degme nazıya, kaçar kazıya.
102. Deliye yel ver, eline bel ver.
103. Delli bazar, zor bazar.
104. Demir, döküle döküle, polat olı.
105. Demir kapının ağaç kapıya işi düşer.
106. Dere çöl olınca tülki beg olı.
107. Dert derdi söker (çeker).
108. Deveden düşip hop hopınnan düşmiri.
109. Deve, deve yerine, diz çöker.
110. Deve irağına, katır dırnağına baxar.
111. Deveni gördim görmedim (neme lâzım).
112. Deveni görmediğ kuyruğını gördiğ.
113. Deveye dediler bahar geldi, dedi yüküm arxamda.
114. Deveye dediler boynuv egridi, dedi haram düzdı.
115. Dilenciden dilenciye, hecci baba kazançıya.
116. Dilim ip oldı. Karnım küp oldı.
117. Dil kesük, baş salamat, dil uzun baş malamat.
118. Dişiv ağırdı çek kurtıl, başıv ağırdı köç kurtıl.
119. Dişiv ağırsa çek kurtın, komşıv kötiyse köç kurtın.
120. Dişsiz insan daşsız degirman kimindi.
121. Dişte gören işte görmez.
122. Doğrıyan bili, yen bilmez.
123. Dost ağladı, düşman güldiri.
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124. Dost başa baxar düşman ayağa.
125. Dost dost muamele dürüst.
126. Dostın eskisi, arvadın yengisi.
127. Dost iyi giyinip görünmeni arzu ederken, düşman ayağına baxıp
kaymanı bekler.
128. Dostlığ kantarla alış veriş mıskalla.
129. Duvarı nem yıxar, insanı da ğem.
130. Dünyada, zulm eden, kiyâmette zulm görer.
131. Dünyaya bax, biri yığlırı biri gülırı.
132. Dünya yaz iken, kış tedbirine bak.
133. Düz oldı, ox, egri oldı, yay.
E
134. Edebxaneye düşse edebxaneni pisler.
135. Edebi edebsizden ögrendim.
136. Eger derviş, eger henfiş, akça ile (paraydan) biter her iş.
137. Eger seksan, eger doksan, akibet bir gün yoksan.
138. Egri ağaç düz olmaz, rende vursav yüz yerden.
139. Egri otı düz konuş.
140. Egriye zeval, doğruya ne var.
141. Eken biçer, konan köçer.
142. Ekmegi ekmekçiden, altunı altunçıdan sor.
143. Ekmegi ekmekçiye ver eger yarsın yerse.
144. Ekmek yapıldı, Hayder tapıldı.
145. El atsavu ellisi geli, öninde tellisi geli.
146. Eldeki bir kuş ağaçtaki on kuştan daha iyidi.
147. Elden ele, hakten dile.
148. El elde baş başta.
149. El elden üstündi, 'erşe keder
150. El, el ile, degirmen yel ile.
151. El elin aynasıdı.
152. El eli tanır.
153. El eliyden hec alınmaz ( kabul olmaz).
154. El eliyden iş etme.
155. El, eliyexer, el de döner üzi yexer.
156. El eliyle kuyuya enan yarıdan düşer.
157. Elevladı adama evlat olmaz.
158. Elim vurdım üzime, özim ettim özime.
159. Eliv ataşa soxma eliv yanar.
160. Elive, belive, dilive sahip ol.
161. Elti, elti acuğına evin bezedi.
162. Elti eltiyden kaçar.
163. Elti eltiye baxar, gorına ateş salar.
164. Elti eltiye inanmaz.
165. El var elden üsttü.
166. Emegi sağduç emegine döndi.
167. Erkek, erkekti, arvad da arvad.
168. Eski dost düşman olmaz.
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169. Eski düşman dost olmaz.
170. Eski kafa, eski vefa
171. Eskisi olmayanın yengisi olmaz.
172. Eski tas eski hamam.
173. Eşşege altun palan vursav da gene eşşek kalı.
174. Eşşek he o eşşekti, palanı degişipti.
175. Eşşek işler, at yer.
176. Eşşek tapılanda xaraba tapılmaz, xaraba tapılanda eşşek tapılmaz.
177. Et dırnağdan ayrılmaz.
178. Eti size, sümügibize.
179. Ev derdi dev derdi.
180. Evi daştan doldır, baştan doldırma.
181. Evi ev eden arvattı.
182. Ev sahibixerxızı tutunca xerxız ev sahibini suçlı çıxarttı.
183. Eyyiden kaxan oturan iyi şey ögreni, xaraptanda xarap.
184. Eyyi evlat malıneyder, köti evlat malıneyder.
185. Eyyi evlat neynesin baba malı, xarap evlat neynesin baba malı.
186. Eyyiliğe eyyiliğ her adamın karı, xaraplığa eyyiliğ merdadamın karı.
187. Eyyiliğeeyyiliğ, her igidin karıdı, kötiliğe eyyiliğ merd igidin karıdı.
188. Eyyiliğe karşı eyyiliğ bekleni.
189. Eyyi söz unudulı kötü söz unudulmaz.
F
190. Fakirin ahı, taxtından endiri şahı.
191. Fakirliğ ayıp dögü, tenbelliğ ayıptı.
192. Farz durarken sünnet battaldı.
193. Fazla aş, ya karın ağırdı, ya baş.
194. Fena adamlar birleşse, iyyilerde el ele vermalıydı.
195. Fena bilmağdansa, bilmamağ daha iyidi.
196. Fılısı olmayan fılse de degmez.
G
197. Gavur ekmegi yen gavur kilinci atar.
198. Gece mişterisi ye xerxiz olı ye de xersiz.
199. Geçi can vayında, kassap pim vayında.
200. Geçinin emeli azse, çobanın ekmegin yer.
201. Geç olsın güç olmasın.
202. Gelen gidene rehmet gönderi.
203. Gelen gider, giden dönmez.
204. Gelennen yoldaş, gidennen kardaş.
205. Gencliğinde yorunan ıxtıyarlığında rahet eder.
206. Gene o tas o hamam.
207. Gevilden gevile yol var.
208. Gevil, gevilden su içer.
209. Gezdim İran'ı Turan'ı, cennet buldım buranı.
210. Gezenin, ye dizinedi, ye budına.
211. Giden bağdan gider, bağvannan ne gider.
212. Giden gün geri dönmez, günü güne çalsav da.
213. Git gitağzıvın ölçısını al.
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214. Givenme bu varlığa, eliv düşer darlığa.
215. Gor, gor içinde ossın, ev ev içinde olmasın.
216. Gökte ararken yerde elime girdi.
217. Görmemiş zanneder, karbil elek hacetti.
218. Gözden irağ olan, gevilden irağ olı.
219. Göz de şirin, tana da şirin.
220. Gözelliğ ondı dokuzı dondı
221. Göz görer gevil ister.
222. Göz görer üz utanı.
223. Göz görmez, üz utanmaz.
224. Gözini yumdı ağzını açtı.
225. Göz var ziyaret edili, tifirmeğe göz de var.
226. Güldiranın arxasınca yox, yığlıyanın arxasınca git.
227. Gülme konşıva, geli başıva.
228. Gün gider kaza gitmez.
229. Gün günnen beterdi.
230. Güvenme varlığa, düşesen darlığa.
H
231. Haydan gelen huya gider, su parası suya gider.
232. Hay, hay! Bazara bir gül gelipti.
233. Hebbe hebbe olı kubbe.
234. He belaş ossın, ister şeker, ister zehir.
235. Hecci laklakın gevli tak taktan xoştı.
236. He dedu malım mülküm, hiç demadu ölüm var.
237. Hekatın yavlışı olı, yalanı olmaz.
238. Hem adaxtan, hem budaxtan oldığ.
239. Hem satar, hem su katar, hem beraber atar.
240. Hem suçlı, hem güçlı.
241. Hem ziyaret, hem ticaret.
242. Heneg heneg (g....)e vurdılar degenek.
243. He nenemi soran var, babamı hiç soran yox.
244. Her ay Receb olmaz, olsa da aceb olmaz,
245. Her darlığ bir varlığı var.
246. Hereket olmazsa bereket olmaz.
247. Her gecenin bir gündüzi var.
248. Her kesin bir derdi var, degirmancının de su derdi.
249. Hesen Hüsençin yığlamırı, halimçin yığlırı.
250. Heyvan ayağınnan, insan dilinnen bağlanı.
251. Heyvan koxlaşa koxlaşa, beniadam yaxlaşa yaxlaşa.
252. Hükimet, yatsa adam adamı yer.
X
253. Xaxın elin öpince, öz elimi öperem.
254. Xaxın kedrini bilen öz, kedrini bili.
255. Xerap kardaş karadaş.
256. Xer iste komşuva,xer gelsin başıva.
257. Xençer yarâsı sağâlı, dil yarâsı sağâlmaz.
258. Xorız bile, vaxti vahtinde baynar.
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259. Xorız öz küllüginde xorızdı.
260. Xuy can altındadı, can çıxmazsa, xuy çıxmaz.
I
261. Ixtıyara varan kuyruğ yer, cahile varan yumruğ yer.
İ
262. İçi bin türli, kabuğı bir türli.
263. İgit ondı, dokuzı kaçmağdı.
264. İlan egili, bükili dellügin tapar.
265. İlankimin axar,'ekrebkimin soxar.
266. İlan yarpızdan hezetmez, yarpız dailanın burnı öginde gögeri.
267. İlden aydan bir namaz, o da hekke yaramaz.
268. İnanma sıxdostıva, saman doldırı postıva.
269. İnsanın gözini, torpağ tox etmezse, hiç birşey tox etmez.
270. İnsanın 'izeti de, devleti de, ilindedi.
271. İpligine bax, bezini al, nenesine bax kızını al.
272. 'İse tutıp, Musa ifirip.
273. İsit menimçin, ölüm senivçin.
274. İş xestesi, söz ustası.
275. İş, işten geçtiğden sonra, yaramaz.
276. İşiv yoxsa şahat, parav çoxsa kefil ol .
277. İşten artmaz, dişten artar.
278. İt hürir, kervan yürir.
K
279. Kafin soyan gider, kazuğ koyan geli.
280. Kaldır samanı geli zamanı.
281. Kapu çalan kapusını çalıptı.
282. Karğa, karğaya diyiri: üzü keredi.
283. Karpızı yen kurtıldı, kabığını yen tutıldı.
284. Kaz kazdan, baz bazdan, keçel tavuğ topal horuzdan.
285. Kebab köz ettiğimdi, hepsi öz ettiğimdi.
286. Keçel Hesen, Hesen keçel.
287. Keçel kaz, başın yexiri, yen yel olı, yen yağış.
288. Kelpten kelbe yol var. Diyerler.
289. Kenarına bax bezini al, nenesine bax kızını al.
290. Kısrağı genç göziyden, kızı ıxtiyar göziyden al.
291. Kıy paraya, gir saraya.
292. Kız yalan oğlan yalan, ömrüme düşti talan.
293. KifrAhmed kifroxır, yerin görer kifroxır.
294. Ki gevil birolsa, samanlığ seyran olı.
295. Ki karpuz, bir elde tutulmaz.
296. Kim hekim(tabib)? Başınnan geçen hekim (tabib)
297. Kiminin atı öli, kiminin iti sevini.
298. Kimi su tapmaz içmağa, kimi yol tapmaz geçmağa.
299. Kimi yer, kimi baxar, kıyamat onda kopar.
300. Kimsenin ahı kimsede kalmaz.
301. Konşı konşıdan mesuldı.
302. Konşı konşıyabaxar evini yıxar.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

252

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

303. Konşını konşıydan sor.
304. Köpek he köpekti, haltası altun ossa da.
305. Köpekten olan bala he köpek olı.
306. Kör gözden yaş, molla evinnen aş.
307. Kör, köre diyer cırtgözive, bulamac ele sürt gözive.
308. Kör ne istiri? Ki göz biri egiri, biri düz.
309. Köyi köpeksiz gördi, eli ağacsızgördi.
310. Kurt ac olsa, kurt yer.
311. Kurt balası, kurt olı.
312. Kuş var eti yilini, kuş var et yedirili.
M
313. Mal da şirin, can da şirin.
314. Malını bit yer, canını it yer.
315. Malıv mal olmasın, bazarıv bazar ossın.
316. Mal malek, mal haramek atıv cilde bağlama.
317. Mal sehebi, mülk sehebi, hanı bunın ilk sehebi?
318. Men bismillah deyince, o elhamdulillah dedi.
319. Men dedim ğem azalsın, ğem geldi ğem üstine
320. Men xançı, sen kervançı.
321. Men razı, sen razı, ne karışı kör kazı.
322. Meşhurı budı: özleri çalsınlar özleri oynasınlar.
323. Misafir misafirden ev sahibi her ikisinnen 'aciz.
324. Mulla mulladı, üzümı zalxımıydan yer, diyer gülle gülledi.
325. Mutribossın, öz toyı ossın.
N
326. Naxırda inegim yox,naxırçıydan hisabım çox.
327. Ne bahardı ne de güz, hardan geldi bu nergiz.
328. Ne bal ettim, ne de mum.
329. Ne duzlı ol atıl, ne duzsız ol satıl.
330. Ne 'ecci ol tifirilesen, ne şirin ol yilinesen.
331. Ne işim işti, ne elim boştı.
332. Neneli kız belli kız, nenesiz kız delli kız.
333. Nenem ellere versin, babam ellerden assın.
334. Nenev yesin dert yesin, yarımşardan dört yesin.
335. Ne suya toğın, ne de sabuna.
336. Ne şaşkın ol basın, ne taşkın ol asın.
337. Ne şiş yansın ne kebap
338. Ne yavız ol asıl, ne miskin ol basıl.
O
339. Ocağı, yad ocağına döndi.
340. Oğlan dayıya, kız xalaya.
341. Oğlını sünnet ediri, konşıya minnet ediri.
342. Oğul babaya, kız neneye yardı.
343. Olanda şapur şupur, olmıyanda Hakk'e şükür.
344. Oldı, oldı, olmadı, xamir suyı.
345. Oniyçin, yedisi beş oldı.
346. On yaşında, 'eklıbaşında.
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347. Oyun ossın bizim ossın.
Ö
348. Ölim, ölimdi, xırıldamağı nedi.
349. Ölim var vurar geçer, ölim var deler geçer.
350. Öli ölimizdi,gor be gor getsin.
351. Ölme eşşegim ölme, yaz geli yonca biter.
352. Özi suçlı, özi güçlı.
353. Öz kurtı, özini yeyipti
P
354. Para paranı kazanı.
355. Parav çoxıysa kefil, işiv yoxıysa şahat ol.
356. Paravı ver paraya, atma çaya.
S
357. Saxla samanı, geli zamanı.
358. Seçe seçe düşti hiçe.
359. Sen ağa, men ağa,sığırları kim sağa?
360. Sen, Allah'ı yad etsev, Allah da, seni yadlar.
361. Sen de imamlardan, imam cırcırı taptıv.
362. Sendeki sende, mendeki mende.
363. Sen dereden gel men teppeden.
364. Serçe, dağdan küsip, dağın xeberi de yoxtı.
365. Sors sora Haca gidili
366. Söz söziçeker.
367. Söz var, şehadet ister, söz var, şehadeti öziydandi.
368. Su damlaya damlaya göl olı.
369. Sütten ağzı yanan yoğurdı ifire ifire içer.
Ş
370. Şarğanın Marğa'da bağı var, üzümi yox yaprağı var.
371. Şık şık eden nalçadı, iş bitiren akçadı.
T
372. Tav tavıldı, sav savıldı.
373. Temeh ettiler mala, kızı verdiler lala
374. Toya girmeğbir ayıp,toydan çıxmağki ayıp.
375. Toyda oynamak bilmiyen kap kaçak kaldırı.
U
376. Ucuza alınan, bahalıya durar.
377. Ucuzdı'illeti var, bahadı hikmeti var.
378. Ummadığıv daş baş kırar.
379. Uzağdayken boyu xoş yaxuna geldi cebi boş
380. Uzun girer, kısa çıxar.
381. Uzun yaşlı, ağır başlı.
Ü
382. Ücin itiren, kelefin itiri.
383. Üsti kalaylı, altı vavaylı.
384. Üzini örter, dizini açar.
385. Üzlinin üzin tutallar, üzsizi köskinnen iteller.
386. Üzüm üzüme baxa baxa kereli.
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387. Üz verme ‘Ali'ye sıçar ipek xalıya.
V
388. Var evi kerem evi, yox evi veran evi.
389. Var günin yaramasının dar günine nef‘i var.
390. Vefasız emek verenin, emegi boşa gider.
391. Veran Allah, Alan Allah
392. Verirse el getiri, yel getiri, sel getiri, alırsa el aparı, yel aparı, sel aparı.
393. Ver kırxı, çekme korxı.
394. Vermesin ma'bud, ne etsin Mahmud.
395. Ver niyaz, al mıraz.
Y
396. Yağdan yağlırı, soğannan dağlırı.
397. Ya malımı, ya canımı.
398. Ya merd ol meydana geç, ya bir merde xızmet et.
399. Yan yattı, çamura battı.
400. Ya öllem, ya öldirrem.
401. Yarı olan, yaralı olı.
402. Yarısı kaçtı yabana, yarısı kaldı çobana.
403. Yaslı ol, paslı olma.
404. Yaş yetmiş, iş bitmiş.
405. Yemevin, içmevin, Xıdır xıyar ekipti.
406. Yen bilmez doğrıyan bili.
407. Yığdı hebbe hebbe, verdi kubbe kubbe.
408. Yığdı kırpa kırpa, verdi 'ecci turpa.
409. Yoğırt tökili yeri kalı 'ayran tökili yeri kalmaz.
410. Yorğanndan ziyade ayağ uzadanın ayağı kesili.
411. Yuxarı tifirsem biğe, aşağı tifirsem sekkele düşer.
412. Yuxarı Zive'de dileni, Aşağı Zive'de paylar.
413. Yumurta tavuğdan, tavuğ yumurtadan çıxar.
414. Yuvıcı hekkine yetsin, öli gor begor getsin.
Z
415. Zaman, sene uymazsa, sen, zamana uy.
416. Zengin, kaxar işine, yoxsıl baxar dişine.
Sözlük
A
ac : aç : tok karşıtı.
'aceb : Ar. Acep, acaba.
acuğ : acığ : acık : üzüntü, acı, öfke.
acuğuna : acığına : inadına, sırf inat olsun diye.
adaxtan : adax : hediye , armağan
ağzıvın : ağzın
axtarrı : axtarmağ : aramak

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

255

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

akrabaydan : akrabavuden : akrabayla.
alçağ : alçak : Yerden uzaklığı az olan.
altunçı : altınçı : kuyumcu.
altunı : altunu.
arxamda : arxa : arka , sırt.
arvad : arvat : kadın
â'yan : İleri gelenler. Senato üyeleri.
â'yan : Belli , açık.
B
babıydan : babıyla
bablı : bab : bölüm, sınıf.
badam : badem
badamça : taze badem
bağıvda : bağında
bağlasav : bağlasan.
bağvan : bahçıvan.
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bax : bak.
baxar : bakar
başıv : başın
beğenmediğiv : beğenmediğin.
belaş : bedava
bele : böyle
beterdi : beterdir : çok kötü .
beyyük : büyük
bezegi : bezeg : bezek : süs, ziynet.
biğ : bıyık
boyağı : boyağ : 1) boya. 2) insanların arasını bozmaktan zevk alan kimse.
boynuv : boynu .
budaxtan : budax : budak : dal, ağacın dalı.
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Ç
çaxar : çakar : çaxmağ : çakmak : çıvı v.b. sert cisimleri duvar ve ahşap gibi
nesnelere, üzerine çalarak saplamak.
çalsav : çalsan.
çay daşı : iri çakıl taş .
çem : orman, ormanlık
çemçe : kepçe
çıxarttı : çıkarttı
çıxıp : çıx : çık
çox : çok.
çöl : tenha yer
çulı : çulu
D
dakkuz : dokuz
dam : çatı, tavan, ev
danışmağçın :konuşmak için
dayağı : dayağ : dayak : yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan
destek.
dedu : dedin.
deger : değer : değmek, -er : dokunmak.
deger : değer : değmek, -er : değerinde olmak
degi : dogı : değil
degirmancının : değirmencinin.
demeğle : demekle
dırnağına : dırnağ : dırnax : tırnak
dirri : diri
dişiv : dişin
doksan : dokzan : doksan
dostluğ : dostluk
dögü : değil
döndi : döndü
duz : tuz
düzdi : düzdü
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E
edebxaneye : edebxane : abdesthane, tuvalet
egilmezse egilmez : eğilmezse eğilmez
egridi : egri : eğri
el : yabancı , el
eliv : elin
enan : inen : enmeğ : inmek
evinnen : evinden
eyyiden : iyiyle
eyyiliğ : iyilik
G
gedirem : gidiyorum
gediremnen : gidiyorumdan
gelennen : gelen ile
gevil : gönül
gidennen : giden ile
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gor : mezar
gördiğ : gördük
gözi : gozı : gözü
güldiren : güldüren
günnen : günden
Ğ
ğerisi :ğersi : Ar. gayri, başka.
H
halimçin : aşuriye
hebbe : tane
hecci : hacı
hekat : söz
heneg : şaka.
hezetmez : hoşlanmaz.
heyvan : hayvan
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X
xaxın : halkın
xaraba : harabe
xarap : viran, yıkık
xençer : hançer
xer : iyilik
xerap : kötü
xerxiz : hırsız
xersiz : hayırsız.
xırıldamağı : xırıldamağ : hırıldamak
xorız : horoz
xoştı : hoştı
I
ıxtıyarlığında : ıxtıyarlığ : yaşlılık
ışığdı : ışıktı
İ
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igid : igit : yiğit, cesur
ilan : yılan
ilki : il : yıl
İncana : Ar. acâne. Eskiden, çamaşır yıkamada kullanılan pişmiş topraktan
yapılmış yayvan ve büyük leğen .
irağına : irağ : uzak
irri : iri
K
kabıydan : kabıyla
kadam : kaza, bela
kaxan : kalkan : kaxmağ : kalkmak
kantardandı : kantar iledir, kantar : Ar. kintâr.
kapını : kapıyı
kapunun : kapının
kapuya : kapıya
karannığ : karanlık

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

kavar : kavmağ : kovmak
kazuğ : kazık
keçel : kel
kerkezden : akbaba ile
kesük : kesik
keviç : kevic : ölçek, 18 kilo buğday alan, ahşaptan yapılmış, yuvarlak tahıl
ölçeği.
ki : iki
kise : torba
komşıv : komşun
korıx : korku
köçer : göçer : köçmeğ : göçmeğ
kubbe : köfte
kurtıl : kurtul
kurtın : kurtul
küçik : küçük
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L
laklak : leylek
M
makkas : makas
malıv : malın
mankalaydan : mangal ile
mıskaldandı : miskal iledir : mıskal : Ar. 4.5 gr. değerinde eski bir ağırlık
ölçü birimi.
mixini : mıhını : mix : mıh
N
nenem : annem
O
ocağı : nesli
oğlı : oğlu
ox : ok
oldıx : oldığ : olduk
oniyçin : onun için.
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ossın : olsun
otı : otu
Ö
ögreni : öğreni
ölçisini : ölçüsünü
öli : ölü
öz : Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, nefis, kendine.
özim : özüm : kendim
P
pim : yağ
pisler : pis : kirli
pox : dışkı, pislik
S
sağduç : sağdıç
saxla : sakla
sav : haber
savıldı : savıl : sakınıp bir yana çekilmek
seksan : sekzen : seksen
ser : ( Far.) baş
soxma : sokma
sümügi : kemiği : sümüg : sümük : kemik
sürüni : sürüyü
Ş
şarağ : toprağından fayda görmeyen ağa
şirin : tatlı sevimli
T
taxt : taht : Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
tana : kulak memesi, gözde oluşan leke
taptu : buldun : tapmağ : bulmak
tav : güç, kuvvet
texteni : tahtayı : texte : tahta, ahşap
temeh : tamah
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tezegi :tezeg : tezek : yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır dışkısı
tifirmeğ :tükürmek
tox : tok, aç olmayan
toy : düğün
töker : döker : tökmeğ : dökmek
tülki : tülkü : tilki
U
uşağ : uşax : çocuk
uydurı : uydırı : uyduru
uz : becerikli, mahir, asıl
Ü
üc : uç
üz : yüz : Başın ön bölüm.
üzive : yüzüne
V
vayında : derdinde
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Y
yaxud : yahut.
yanna : yanına
yarpız : yarpuz
yavlış : yanlış
yemirem : yemiyorum
yemiremnen : yemiyorumdan
yengisi : yenisi
yerpizeyden : yelpazyle
yetimçe : açgözlü kimse
yığlıyanın : ağlayanın
yıxar : yıkar : yıxmağ : yıkmak
yıxardı : yıkardı
yıxılı : yıkılı
yox : yok
yorunan : yorulan
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yuvıcı : ölüyü yıkayan kişi
yüngül : ağırlığı az olan şey, hafif
Z
zalxım : üzüm ve hurma salkımı
Zive : Yuxarı ve Aşağı Zive : Kerkük'te iki semtin adı
Sonuç
Son zamanlarda Irak Türkmen edebiyatıyla ilgili epey çalışmalar
yapılmıştır. Araştırdığımızda Irak Türkmen atasözleriyle ilgili hazırlanan
eserler ve çalışmalar hayli fazla değil. Ancak ikilemelerden oluşan
atasözleriyle ilgili çalışmalar dikkatimizi çekmemişti. Temel konumuza
gelince Irak Türkmenlerinin ağzında tüm atasözleri değil ancak
ikilemelerden oluşan atasözleridir.
Atasözleri, halk kültürünün ve sözlü edebiyat geleniğinin önemli bir kısmını
oluşturur ve önemli ürünlerinin başında bulunur. Atasözleri daha çok
göçebe hayatını yaşayan toplumların arasında yaygınlaşıp sık sık
kullanıldıkları görülür.
Atasözleri bütün insanlara hitap edecek bir şekilde olarak Türkmen
halkının hayatını ve milli unsurlarını yansıtmıştır. Irak Türkmenlerinin
ellerimiz arasında bıraktıkları halk edebiyatının bir türü olan atasözlerimiz
dede ve babalarımızdan kalarak devam etmiş ve zengin bir miras olarak
günümüze kadar ulaşmıştır.
Bu atasözleri kadının toplumdaki yeri, komşuluk hakları, dostluğun önemi,
yurt sevgisi, aklın yararları, yiğitlik, mertlik gibi konuları ikilemeler
şeklinde ele almaktadır. Aynı sözcüğün tekrarlamasına, anlamları birbirine
yakın, karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana
kullanılmasına denen ikilemeler, atasözlerinin hafızalarda yerleşmesine
yardım eden özelliklerin başında bulunur.
İkilemeler öğretimi ve öğrenimi kolaylaştıran ve güçlü eden yöntemlerin
başında bulunur. Türkçe ve Türkmen Türkçesi ikilemeler bakımından
zengin bir dil sayılır. İklemelerin en çok dikkat çekici ve en önemli
özelliklerin başında oluştuğu kelimelerin ses benzerliğidir ve daha doğrusu
ses güzelliği ve ses uyumudur. Bu özellik ve kelimelerin yan yana
getirilmesi atasözlerinin anlamını daha etkili kılar ve pekiştirir, belleklerde
kolay bir şekilde yerleşmelerini ve ezberlenmelerini sağlar, anlatımı
güçlendirir ve kolaylaştırır.
Irak Türkmen atasözlerinde en çok kullanılan ikilemeler eş anlamlı, zıt
anlamlı ve yakın anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler sıralanmaktadır.
Kültürlerine gelince Irak Türkmenleri köklü, zengin bir kültüre sahiptirler.
Kültürlerini dilleri ve tarihleri ile bizlere taşımışlar. Irak'ta yaşayan
Türkmenler kendilerine özgü bir ağızla aralarında konuşmaktadırlar. Bu
ağızda özgü bir ses ve şekil özellikleri vardır. Ancak Araplarla aynı çevrede
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yaşamaları, komşu ülkelerin ve bazı şartların etkisiyle ağızlarında Arapça ve
Farsça sözcükler görünmüştür.
Tarih boyunca milletlerin aralarındaki ilişkilerin ve kelime alışverişin
sonucunda sözcüklerin, atasözlerin ve deyimlerin bir kısmı bir milletten
diğer millete geçtiğinde aralarında bir benzerlik yaratılır. ( "Mal malek, mal
haramek atıv cilde bağlama."," Hebbe hebbe olı kubbe."," Yığdı hebbe hebbe,
verdi kubbe kubbe.") gibi.
Yeryüzünde yaşayan Türklerin ve Türkmenlerin atasözleri aynı kökten
doğmuş sözlerdir. Ancak aralarındaki ayırım ağız ayırımıdır. Irak'ta
yaşayanTürkmenlerinin ağız ayrımı da aralarında kullanılan bir kaç ağız
çeşiti bulunduğundandır.
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ÂŞIK ALİ RIZA EZGİ’NİN ŞİİRLERİNDE
TOPRAK TERİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Kübra Morkoç
ÖZET
Toprak, “Anasır-ı Erbaa” olarak bilinen dört unsurdan biri olmakla birlikte
pek çok düşünceyi desteklemek amacıyla edebiyatımızda oldukça fazla
kullanılan terimlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda incelememize konu
edilecek olan, Âşık İlhami Demir’in yanında uzun seneler çıraklık
hizmetinde bulunan, İzmir’de âşıklık icrasına devam eden Karslı Âşık Ali
Rıza Ezgi’nin henüz yayımlanmamış şiirlerinde geçen toprak terimi ve bu
terimin Alan Dundes’ın bir halk bilgisi ürünü incelenirken üç temel ölçütün
yani “Doku, Metin ve Konteks (Bağlam)” hesaba katılarak incelemenin
yapılması ölçütünden hareketle bağlamı esas alan bir inceleme yapılması
amaçlanmıştır. Şiire katmış olduğu manalar üzerinde durularak
çıkarımlarda bulunulacaktır. 8’li ve 11’li hece ölçüsünü yoğun olarak
kullanan, güzelleme ve taşlama gibi türde şiirlere ağırlık veren Âşık Ali Rıza
Ezgi; toprak terimini pek çok yerde kullanmakta ve kimi zaman toprağın
hâkimiyet gücü, memleket hasreti kimi zaman da uğruna kan akıtılacak
kutsal bir değer oluşu ve insan olarak algılanışı vb. üzerinde durmaktadır.
Buradan hareketle çalışmamızın giriş kısmında Âşıklık Geleneği ve Âşık Ali
Rıza Ezgi ile ilgili kısa bilgilendirmeler yapıldıktan sonra şiirlerden
dörtlükler verilerek bu dörtlükler içinde varlığı saptanan toprak teriminin
kattığı anlamlar tespit edilecektir. Sonuç kısmında ise şiirde geçen toprak
kelimesinin şiire kattığı anlamlar belirtilerek özellikle toprağın Türk
kültüründe ve şiirinde algılanış biçimi üzerine çıkarımlar yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Ali Rıza Ezgi, Türk halk şiiri, toprak
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AN EXAMINATION ON THE SOIL TERM IN MINSTREL ALI RIZA EZGI’S
POEMS
ABSTRACT
Although it is one of the four elements known as “Anasır-ı Erbaa”, it is one
of the most widely used terms in our literature in order to support many
ideas. In this context, the territorial term in Minstrel Ali Riza Ezgi's poetry
which has been serving for apprenticeship for a long time besides Minstrel
İlhami Demir and which continues to be in minstrel in İzmir, and this term
is a popular product of Alan Dundes it was aimed to conduct an
examination based on the context by carrying out the examination by taking
three basic measures, namely "Texture, Text and Context" account. The
poetry will be found in deductions with emphasis on the meanings of the
poetry. Minstrel Ali Riza Ezgi, who uses 8 and 11 syllable heavily and gives
importance to poems such as praise and satire; the term earth is used in
many places, and sometimes it is a sacred value and human perception such
as the dominance of the land, the desire of the country, and sometimes the
blood to be shed for the sake of it. is standing on. From this point on, we will
give short information about tradition of minstrel and minstrel Ali Rıza Ezgi
the introduction part of our study. Then we will be given quesions from the
poems and it will be understood that the meaning of the earth which is
identified in these quartets is added. In the conclusion part, it is stated that
the meaning of the poem added to poetry is poetry, and conclusions will be
made especially on the way the earth is perceived in Turkish culture and
poetry.
Keywords: Ali Rıza Ezgi, turkish folk poetry, soil.
GİRİŞ
Âşıklık geleneği asırlardır Türk kültürünün ve edebiyatının önemli bir
parçasını oluşturmaktadır. Ancak bu kültürün en eski izlerini bulmak bir
hayli güçtür. Tarihsel seyri izlemeyi güçleştiren önemli faktörlerden biri de
âşık edebiyatının sözlü kültür ürünü olması, bu ürünlerin çoğu kez yazıya
geçirilmemesi, yazıya geçirilen belgelerin birçoğuna da sayısız nedenlerden
ötürü ulaşılamamış olmasıdır (Düzgün, 2011:283). Ancak Fuat Köprülü’nün
ortaya koymuş olduğu bilgiler ışığında bu edebiyatın İslam öncesi çağlara
dayandığını söyleyebilmek mümkündür. Köprülü; İslamiyet’in kabulünden
önce ve sonra Türkler arasında bulunduğunu kesin olarak gösterdiğimiz
halk şair musikişinaslarının, daha Selçuklular devrinden başlayarak XIV.XV. asırda Anadolu’da mevcudiyet pek tabiîdir (Köprülü, 2012:157)
ifadesiyle İslam öncesinde bu edebiyatın izlerinin varlığına dikkat çekmek
istemiştir. Ayrıca Köprülü İslam öncesi bu ilk izler için; Türklerin halk şâirmusikişinasları hakkındaki ilk tarihî malûmat, Attilâ devrine yani Milâdî V.
asrın ilk yarısına aittir. Garp kaynaklarının verdiği bu bilgiye göre, Attilâ’nın
ordusunda şâirler ve muzıkacılar vardı; onun ziyafetlerinde bu şâirler
Attilâ’nın kahramanlıklarına, zaferlerine dâir inşâd ettikleri şiirler okurlardı
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(Köprülü, 2012:153) ifadelerini kullanarak geleneğin tarihsel seyrine dair
açık emareler ortaya koymuştur.
Bunun birlikte; mevcut belgeler, İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde
askeri muzıkaların ve halk şairlerinin bulunduğunu, genel ve özel
toplantılarda, ziyafetlerde, düğünlerde, ölüm merasimlerinde ve av
törenlerinde bu şairlerin önemli bir yer işgal ettiklerini göstermektedir
(Düzgün, vd. 2011:284). İşte bu icracıların bugün “âşık” olarak
anılmalarının ardında terminolojik bir birliğin tam olarak sağlandığını
söylemek pek mümkün durmamaktadır ancak denilebilir ki; İslamiyet
öncesi “ozan-baksı” teriminin zamanla “âşık” kelimesine evrilmiş
olabileceği fikri yaygınlık göstermiştir.
Bu genel bilgiler ışığında konumuza da kaynak teşkil eden âşıklık geleneği
ve edebiyatının İzmir’de nasıl işlediğine baktığımızda; özellikle 2014 yılında
hazırlanmış olan “İzmir’de Yaşayan Âşıklar Antolojisi” kapsamında
belirlenen 24 âşıktan söz etmek mümkündür. Bu âşıklar sadece İzmir’de
değil ülkemizin pek çok yerinde de icralarına devam etmektedirler.
Genellikle Kars, Ardahan, Erzurum gibi âşıklık geleneğinin yoğun olarak
görüldüğü alanlardan göç eden âşıkların göç sebepleri arasında ekonomik
ve sosyal sebeplerin varlığı ağır basmaktadır.
2014 yılında hazırlanmış olan bu antoloji kapsamında yer alan 24 âşıktan
biri de Âşık Ali Rıza Ezgi’dir. Âşık 1949, Kars- Arpaçay doğumludur. Ali Rıza
Ezgi küçük yaşlarda babasını yitirdikten sonra çeşitli işlerde çalışarak
geçimini sağladıktan sonra 1961’de Kars’ın önemli âşıklarının başında
gelen Âşık İlhami Demir’in yanında on iki yıl çıraklık eğitimi alarak kendini
geliştirmiştir. Ezgi, çıraklık zamanlarından itibaren saz çalma, irticalen şiir
söyleme yeteneğini geliştirmiş ve âşıklar arasında da “Kara Şeytan” olarak
tanınmıştır.
8’li ve 11’li hece ölçüsünü yoğun olarak kullanan, güzelleme ve taşlama gibi
türlerde şiirlere ağırlık veren Âşık Ali Rıza Ezgi’nin, şiirlerinde özellikle
toprak terimini ele almamızdaki amaç ise âşığın Kars’tan İzmir’e göç eden
bir âşık olması sebebiyle toprağa bakış açısının incelenmek istenmesidir. Bu
göç ile birlikte âşığın bağlamında gerçekleşen değişiklik eserlerine de
yansıyacaktır. Halk bilimci Alan Dundes bir halk bilgisi ürününü incelerken
temel ölçütlerin doku, metin ve konteks (bağlam) olduğunu ve tam bir
inceleme yapılırken bu ölçütlerin kullanılması gerektiğine değinmiştir.
Biz de buradan hareketle bağlamında değişiklik meydana gelen aşığın bu
durumunun şiirlerindeki yansımalarını tespit etmeye ve hangi şiirlerde bu
durumun etkisinin daha fazla olduğunu belirlemeye çalıştık. Ele alınan
şiirler Ali Rıza Ezgi’nin yayınlanmamış şiirlerinden oluşmakla birlikte,
imlası hususunda da aslına bağlı kaldığımızdan herhangi bir değişikliğe
gitmedik. Şiirlerin incelenmesi sonucu ortaya çıkan sonuçları ise şu şekilde
sınıflandırdık:



Atalar Kültünün İzlerinin Görüldüğü Şiirler
Dünyanın Geçiciliğini Konu Edinen Şiirler
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Hayattan Şikâyeti Konu Edinen Şiirler
İlk İnsanın Yaratılışını Konu Edinen Ayet Ve Tekrar Toprağa
Döndürüleceği İnancının Konu Edildiği Şiirler
Kara Toprak = Ölüm İlişkisini Konu Edinen Şiirler
Şehitliğin Konu Edildiği Şiirler
Toprağın Alçakgönüllülük Özelliğinin Konu Edildiği Şiirler
Vatan Sevgisinin Konu Edildiği Şiirler
Yer = Toprak İlişkisi

1. Atalar Kültünün İzlerinin Görüldüğü Şiirler
Bu sınıflandırmadaki şiirler, başta da belitmiş olduğumuz bağlam değişimi
sonucu şairin sazına ve sözüne etki eden durumları içermekle birlikte
gurbet ve buna etki eden anlayışla atalar kültüne bağlanma hadisesine
gönderim yapmaktadır. Atalar kültü ile anlatmak istediğimiz nokta ise
Türklerin ilk inanç sistemleri içinde kült olarak ifade ettiğimiz tapınma
amaçlı olmayan, ataerkil sistemin getirmiş olabileceği inanç sistemlerinden
biridir.
Ölen ataların ve özellikle babaların ruhlarının geride kalanlara iyilik ya da
kötülüklerinin dokunabileceği inancı, onlara karşı duyulan minnet duygusu,
atalar kültünün temelini oluşturmaktadır (Artun,2014: 63). Bugün hala
Türk dünyasında görülen türbe-mezar ziyaretleri, evliya, dede, baba
inanışları, atalar kültünün sosyo-kültürel değişmelerle oluşan yeni kültürel
bağlamlardaki uzantıları olarak düşünülebilir (Akarpınar, vd. 2011:341).
Bu kültte ataları anmak adına çeşitli ritüeller yapılmaktadır ancak başta da
belirttiğimiz gibi amaç tapınma değil saygı göstermektir. Aşağıda ele alınan
şiirlerde bu algıların izlerini görmek mümkündür. Bu şiirler “Kars Destanı”
ve “Kars’ı Deyişmem” olarak belirlenmiştir ve şiirlerden alınan dörtlükler
aşağıda verildiği gibidir.
Kars Destanı
(…)
Ali Rıza yoluna koymuş başını
Bu toprağa vermiş öz kardaşını
Dünyaya deyişmem bir tek taşını
Bir cennet bahçesi serhat Karsımdır
Kars’ı Deyişmem
Toprağı babamdır havası anam
Oğluma kızıma Kars’ı deyişmem
O benim aşkımdır en büyük sevdam
Sevdama özüme Kars’ı deyişmem

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

269

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

Kazam Arpaçay’dır asıl durağım
Taşdere köyümdür ana toprağım
Vatanım canımdır kanım bayrağım
Alnımda yazıma Kars’ı deyişmem (…)
“Kars Destanı” şiirinin son dörtlüğünde ve “Kars’ı Deyişmem” şiirinin de ilk
iki dörtlüğünde kullanılan toprak teriminden anlaşılacağı üzere, âşığın
doğup büyüdüğü topraklarda anne, babası ve kardeşinden izler
barındırması, bu topraklara hasretle yaklaşması ve tüm bunların memleket
sevgisini doğurmuş olması atalar kültünün izlerini yansıtması bakımından
dikkate değerdir. Âşık için memleket demek atalarından izlerin olduğu yer
demektir.
2. Dünyanın Geçiciliğinin Konu Edildiği Şiirler
Sınıflandırmanın ikinci safhasını oluşturan “dünyanın geçiciliği” temasının
toprak terimi üzerinden işlenişe bakıldığında; bağlamı değişmiş olan bir
yaratıcı ve icracının toprağa bakış açısı da önemli bir hale gelmektedir.
Şiirlerde işlenen duygulara göre ise tasavvufta kesret yani çokluk olarak
ifade ettiğimiz dünyevî zevkler göz ardı edilerek sadece insanın payına
düşecek olan bir avuç toprağın önemi vurgulanmıştır. Bu anlayışların
yansıtılmış olduğu şiirler “Bir Avuç Toprak”, “Kurtuluş Değil” şiirleridir ve
bu şiirlerden alınan örnekler şu şekildedir:

270
Bir Avuç Toprak
(…)
Söylenecek söz azalır
Sevenler beyaz bez alır
Servet devlet burada kalır
Bir avuç toprağa benzer
Kurtuluş Değil
Bir beden bir başız iki de ayak
Kolumu bağlamak kurtuluş değil
Asıl sermayemiz bir avuç toprak
Yolumu bağlamak kurtuluş değil (…)
3. Hayattan Şikâyeti Konu Edinen Şiirler
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Genel olarak hayattan şikâyetin dile getirilmiş olduğu bu şiirlerde ikinci bir
alt anlama ve bağlam değişikliğinin yine toprak terimi üzerinden
hissettirilmesine rastlamak mümkündür. Bu şiirlerimiz; Gerçektir,
Görmedim, Ömür, Satıyor Artık, Veli Cananî ile Atışma olup düşüncelerimizi
destekleyen dörtlükler ise şu şekildedir:
Gerçektir
Uzun giyim tarihlere karıştı
Etekler kısalmış bu bir gerçektir
Eski terbiyemiz eski töremiz
Toprağa basılmış bu bir gerçektir (…)
Görmedim
(…)
Gökten dolu yağa yağa
Ali Rıza’yı saldı dağa
Sazları gömdük toprağa
Telimden fayda görmedim
Ömür
(…)
Ne yaptım feleye bunu hak ettim
Her sözü sineme çektim ok ettim
Boş boşuna gençliyimi yok ettim
Toprak yara yara taş yara yara (…)
Satıyor Artık
Topraklar verimsiz dağlar huzursuz
Ovada baykuşlar ötüyor artık
Turnalar inmiyor göl kenarına
Bulutlar üstünde yatıyor artık (…)
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Veli Cananî ile Atışma
Aldı Veli Cananî (Kars- Arpaçay)
Veli’nin görmek niyazı
Vatanın nağme avazı
Öterimi divanın sazı
Tellerimizden ne haber
Aldı Ali Rıza
Ali rıza düştüm merağa
Ömrümüz benzer yaprağa
Sazlar gömüldü toprağa
Tellerimiz çok deyişti (…)
4. İlk İnsanın Yaratılışını Konu Edinen Ayet Ve Tekrar Toprağa
Döndürüleceği İnancının Konu Edildiği Şiirler
Bu bölümde ele almış olduğumuz şiirler değerlendirildiğinde, Kur’ân’da pek
çok yerde geçen Hz. Âdem’in topraktan yaratılmış olduğu ayetlerinin
izlerinin varlığı gözlemlenmiştir. Bu kıssalar özellikle tasavvuf
edebiyatımızda oldukça yaygındır. Hacı Bektaş Velî’nin Makâlât adlı
eserinin “Bu Bölüm Âdem (A.S.)’ın Sıfatını Beyan Eder (Özbay, 1996: 45)”
başlığı altında Kur’ân’da geçmekte olan Hz. Âdem’in topraktan yaratılma
hadisesi ile ilgili ayetlere yer vermiştir. Şu şekilde bir aktarım söz
konusudur;
Âdem’i Mekke ile Yemen ve Taif arasında yarattı. Hak Subhanehu ve Ta’âlâ
söyler:
“Âdem’i topraktan yarattım.”
“…ve insanı yaratmağa bir çamurdan başladı.” (Kur’ân XXXII/7)1
İncelediğimiz şiirlerde de bu kıssaya benzer bir anlayışın varlığından söz
etmek mümkündür. Bununla birlikte topraktan yaratılan insanın yine
toprağa döndürülme hadisesi de belirginlik göstermiştir. Ancak belirtmek
gerekir ki bağlam değişiminin etkisi bu şiirde yerini ayetin kapsayıcılığına
bırakmıştır. Bahsi geçen şiirler şunlardır: Aşıkıyam, Bağlıdır, Göze

1

(Özbay, 1996: 45)
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Görünmez, Güneş Batınca, Ölen Menem, Vermiş, Yağmur, Yaratandır. Ayetin
izlerini gözlemleyebildiğimiz dörtlükler ise şu şekildedir:

Aşıkıyam
(…)
Ali Rıza gülmedim neden
Bir gün toprak olur beden
Şirin şirin söhbet eden
Dillerin aşıkıyam ben
Bağlıdır
Topraktan halk olan adem evladı
Şüphe yoktur bir tekbire bağlıdır
Canlı cansız ölümlüdür dünyada
Akibeti kara yere bağlıdır (…)
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Göze Görünmez
(…)
Ali Rıza evin katın da kalmaz
Anadan emdiyin sütün de kalmaz
Eriyer kemiyin etin de kalmaz
Topraklara katar göze görünmez
Güneş Batınca
(…)
İnsan bir ademden topraktandır kökü
Ömür bilmecedir tatlı bir öykü
Hayatın çilesi dünyanın yükü
Boynuma biniyor güneş batınca (…)
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Ölen Menem
(…)
Ali Rıza toprağımdır
Ağzım dilim dudağımdır
Alkanımdır bayrağımdır
Vatan için ölen menem
Vermiş
(…)
Dinlemek kolaydır anlamak zordur
Yemek içmek gezmek çalımak kardır
Vücut topraktandır kafa da nurdur
Ağız kulak gözle güzellik vermiş (…)
Yağmur
Ateş yakıcıdır su söndürücü
Tabiatın canı yağmurdur yağmur
Ölçülmez dünyada toprağın gücü
Çiçeklerin kanı yağmurdur yağmur
Bulut dolar şimşek çakar haz duyar
Çoban sürüsünü dağlarda yayar
Yaz olanda yeşil entari giyer
Toprağın imanı yağmurdur yağmur (…)
Yaratandır
Sen topraktan halk eyledin alemi
Eş verdin Havva’yı Er Rahman Rahim
Sen Pazar gününde attın temeli
Sen kurdun dünyayı Er Rahman Rahim (…)
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5. Kara Toprak = Ölüm İlişkisini Konu Edinen Şiirler
Yerel kullanımlarda veyahut eserlerimizde sıkça rastladığımız “kara toprak”
ifadesiyle anlatılmak istenen “ölüm”dür. Bu duruma ilişkin olarak
Bahaeddin Ögel de kara yer ve kara toprak, bir mezardır ve Anadolu’da bu
anlayış yaygındır (Ögel, 2010:255) şeklinde ifade ederek, bu kullanımın
varlığına dikkat çekmiştir. Ezgi’nin “Ne Deyim” şiirinde bu durum açıkça
görülmektedir. Şiirden alınana dörtlük ise şu şekildedir:
Ne Deyim
(…)
Ali Rıza’nın derdi sürütsün seni
Sarsın kara toprak çürütsün seni
Aşkımın güneşi eritsin seni
Ömrün dağda kara dönsün ne deyim
6. Şehitliğin Konu Edildiği Şiirler
Bu kısımdaki incelememizde yine toprak odaklı gidilerek gerçek anlamda
şehitlik mertebesine duyulan saygı, minnetin ve şehitlik sayesinde edinilmiş
bağımsızlığın izlerini görmekteyiz. Yine burada da bağlam değişikliği yerini
bu ulvi mertebenin kapsayıcılığına bırakmıştır. Şiirlerimiz Kurban Olayım
ve Mustafa Kemal şiirleri olup, alınmış olan dörtlükler şu şekildedir:
Kurban Olam
Vatan için göz kırpmadan toprağa
Can veren askere kurban olayım
Hayatını feda edip bayrağa
Kan veren askere kurban olayım (…)
Mustafa Kemal
(…)
Ali Rıza gam yeme vatan bizimdir
Toprağa dökülen al kan bizimdir
Göksümüzde kutsal iman bizimdir2

2

Şiirin son dörtlüğü üç mısradan oluşmaktadır.
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7. Toprağın Alçakgönüllülük Özelliğinin Konu Edildiği Şiirler
Sınıflandırmanın bu bölümünde toprağın alçakgönüllü olma özelliği ön
plana çıkarılarak, kapsayıcılığına vurgu yapılmıştır. Toprak, kimi zaman
üstünde kimi zaman altında bir hayat vererek dünya döngüsüne katkı
sağlarken; kimi zaman da bu döngü içinde iyi ve kötü her şeyi kapsayıcı,
kabullenici özelliğini gözler önüne sermiştir.
Buradan hareketle, ele almış olduğumuz “Amansız Olur” şiirinde de bir avuç
toprağın bile ayıbı kapatabilecek güçte olduğu ifade edilmiştir. Bu dörtlük
şu şekildedir:
Amansız Olur
(…)
Bir gün daldan düşer kuruyan yaprak
Ayıbı kapatır bir avuç toprak
Allah’ı bir bilmez Peygamber’i hak
Kalbi nifak dolu imansız olur (…)
8. Vatan Sevgisinin Konu Edildiği Şiirler
Bu sınıflandırmada yer alan şiirlerimizde toprak; vatanın kutsallığını,
bağımsızlığını, onun için çarpışanlara ait olduğunun ifade edilmesinde
etken rol oynamıştır. Ancak görülmektedir ki bağlam değişikliğinin varlığı
bu sınıflandırmada yer alan şiirler arasında da mevcut değildir.
Ele almış olduğumuz şiirlerimiz Atatürk’ün, İşareti Var (1), İşareti Var (2)
şeklinde olup, dâhil etmiş olduğumuz dörtlükler ise şu şekildedir:
Atatürk’ün
(…)
Türk’ün kalbi hür atıyor
Ata-kentte gün batıyor
Nece kemaller yatıyor
Toprağında Atatürk’ün (…)
İşareti Var (1)
Nerde dalgalansa Türk’ün bayrağı
Orda hürriyetin işareti var
Mücefher elmastır vatan toprağı
Burda Cumhuriyet’in işareti var (…)
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İşareti Var (2)
(…)
Bir karış toprağım dünyaya değer
Onun bir avucu yirmi dört ayar
Aşık Ali Rıza’ya sorsalar eyer
Sazında hürriyet işareti var
9. Yer = toprak İlişkisi
Bu kısımda yer alan şiirlerde görüyoruz ki toprak yer, yurt, vatan olarak
ifade edilmektedir. Toprak terimi dışında bu anlamı karşılayan bir diğer
terim de “yer” terimidir. Örneğin Göktürk yazıtlarında “Ötüken yurdu”
manasında “Ötüken Yer” terimi kullanılmıştır. Bu kullanımı şu şekilde
görmek mümkündür:
“O yere gidersen, Türk milleti öleceksin! Ötüken yerinde oturup kervan,
kafile gönderirsen hiçbir sıkıntın yoktur…(Ergin, 2011:5)”
Günümüzde bu kullanım azalmakta ve Ali Rıza Ezgi’nin kullandığı biçimde
kullanımların yaygınlaştığı görülmektedir. Âşık Kamandar ile olan bir
atışma örneğinde şu şekilde bir kullanım olmuştur:
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(…)
Aldı Âşık Kamandar (Gürcistan- Borçalı)
Kurtulduk Urus’un esaretinden
Cesaret alarak Türk milletinden
Atam Atatürk’ün Cumhuriyet’inden
Bize ne getirdin Âşık Ali Rıza
Aldı Ali Rıza
Serhat boylarının Kars toprağından
Mustafa Kemal’in her yaprağından
Şehit kanı kokan Türk bayrağından
Ay yıldız getirdim Kamandar emi (…)
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SONUÇ
Dokuz başlık altında değerlendirdiğimiz toprak terimi için başta da
belirttiğimiz gibi Alan Dundes’ın bir halk bilgisi ürününü incelerken üç
temel kurala yani metin, doku ve sosyal çevre olarak tanımlayabileceğimiz
bağlama uyulması gerektiği yönündeki görüşleri (Ekici, vd. 2006: 41)
neticesinde şekillendirdiğimiz çalışmamızda; özellikle “Memleket Sevgisi
veya Atalar Kültü”nün izlerini andıran şiirlerde ve “Hayattan Şikâyet”
kapsamı altında ele alınan şiirlerde bağlam değişikliklerinin etkisini görmek
mümkündür.
Ele alınan diğer şiirlerde bağlamın etkisi güçlü bir şekilde görülmese de
eserlere dolaylı olarak etki eden etmenlerden biri olabileceğini ifade etmek
yanlış olmaz şeklinde düşünmekteyiz. Özellikle göç etkisi bireylerde önemli
tesirler yaratan bir hadisedir. Bu hadiselerin izleri de bir icracının
eserlerinde bazen güçlü bazen de zayıf olarak kendisini hissettirmektedir.
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18. YÜZYILDA OSMANLI BALKAN ŞEHİRLERİNDEKİ RESMÎ
YAZIŞMALARI İHTİVÂ EDEN BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI ÜZERİNE
NOTLAR
Dilek ÜNLÜ
ÖZET
Eski Türk edebiyatının çalışma sahası içerisinde önemi hâiz olan
mecmû’alardan, günümüze aktarılan bilgilerin kıymeti mâlumdur.
Mecmû’alar bu anlamda bugün birçok araştırma sahasına kaynaklık edecek
eserlerdir. Bu bakımdan söz konusu bu yazma eserler hem muhtevâ hem de
imlâ bakımından önem arz ederler. Bu çalışmada 18. yüzyıl Osmanlı dönemi
Balkan şehirlerindeki resmî yazışmaları ihtivâ eden İBB Atatürk
Kitaplığı’nda T 816 T 816 1’ de Münşe’ât Mecmû’ası ismiyle kayıtlı eserbahsi geçen yönlerden- tanıtılıp eser hakkında değerlendirmeler
yapılacaktır. Muhtevâ bakımından Balkanlardaki sosyal, kültürel, psikolojik
araştırma alanları için önemli mektupları ihtivâ eden söz konusu yazma
eserin, imlâ bakımından da kayda değer özellikler taşıması açısından
günümüz araştırmalarına kaynaklık edebilecek bir eser mâhiyetinde olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Mecmû’a, münşe’ât, Balkanlar, mektup.
NOTES ON A MÜNŞE’AT MECMU’ASI OF THE 18TH CENTURY IN THE
OTTOMAN BALKAN CITIES THAT INCLUDES OFFICIAL PAPERS
ABSTRACT
In the work field of old Turkish literature, the information that is
transferred daily is valuable for the people who are important in the field.
Mecmû’a’s are works that will lead to many research fields in this sense
today. In this respect, these works are of importance both in terms of
content and spelling. This work will be introduced and evaluated on the
basis of works written in the name of Münse’ât Mecmû’asi in TIB 816 T 816
1 in IBB Atatürk Library, which contains the official correspondence of the
18th century Ottoman Balkan cities. It is thought that this manuscript,
which contains important letters for the social, cultural and psychological
research areas in the Balkans in terms of content, is a work that can be used
as a source for present-day researches in terms of having significant
features in terms of spelling.
Keywords: Mecmû’a, Münse’ât, Balkans, letter.
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Giriş
Cumhuriyet döneminde harf inkılâbından sonra başlayan Eski Türk
edebiyatı metin neşri çalışmaları, günümüze gelindikçe artmaktadır. Bu
çalışmalar daha çok dîvânlar, mesnevîler ve biyografik eserler üzerinde
yoğunlaşmıştır. Eski Türk edebiyatının temel kaynaklarını oluşturan yazma
eserler arasında mecmû’a türü de önemli bir yer tutmaktadır. Göz ardı
edilemeyecek çoğunluktaki bu eserler ile ilgili çalışmalar yapılmış olsa da
hâlâ çalışılmayı bekleyen eserlerin sayısı oldukça fazladır. Mecmû’alar hem
muhtevâ hem de imlâ bakımından her geçen gün gelişmekte olan ilim
dünyasına ve özellikle de edebiyat ve târihimize kaynaklık edebilecek bir
mâhiyete sahiptirler.
“Mecmualar, genelde bir veya daha fazla yazar yahut şâire ait çeşitli şekil ve
hacimlerdeki dinî, din dışı nesir ya da şiirlerden oluşan derleme kitaplardır:
Mecmûatü’l-ehâdîs, mecmûa-i fetâvâ, mecmûa-i ed’iye, mecmûatü’r-resâil,
mecmûa-i eş’ar, mecmûa-i tevârîh, mecmûa-i fevâid gibi” ( Uzun, 2003: 265)
Mecmû’alar, konusu yâhut yapısı ile alakalı olarak ilgilileri tarafından tasnif
edilmiştir.1 Memû’aların hem konu hem de yapısı îtibâriyle önemli
türlerinden biri de münşe’ât mecmû’alarıdır.
“Münşe’ât, inşâ ilmi ekseninde meydana getirilen süslü yazıları ifâde eden bir
terimdir.” (Şahin, 2005: 20) İnşâ ise; “Arap ve Fars edebiyatlarında bir dil
bilimi terimi ve resmî yazışmaları konu edinen bir disiplin olarak kazandığı
anlamı yanında bir tür kompozisyon tekniği ve güzel yazı yazma sanatı
olarak da anlaşılmıştır” (Uzun, 2006: 338). “İnşâ metinlerinin bir araya
getirilmesiyle münşeat mecmuaları ortaya çıkmıştır.” (Şahin, 2005: 20)
Münşe’ât mecmû’aları daha çok üslûbu ile dikkatleri üzerine çekse de
muhtevâsı bakımından ilim dünyasına büyük katkılar sağlayacak birinci
derece kaynaklar arasındadır. Araştırmalarımız neticesinde münşe’ât
mecmû’alarının çoğunlukla resmî yâhut husûsi mektupları ihtivâ ettiğini
söylemek yanlış olmayacaktır.
Mektup, “sözlükte "yazmak" anlamındaki ketb kökünden türetilmiş olup
"yazılan şey” demektir (Bozkurt, 2004: 13). Eski Türk edebiyatında mektup,
“güzel yazı yazma sanatı” (Uzun, 2006: 338) olarak adlandırılan inşâ ilmi
ekseninde gelişim göstermektedir. Münşe’âtlarda mektuplar, çoğunlukla
ilgili makamlara yazılan yazılarda üslûbun nasıl olması husûsunda kâtipler

Tasnif çalışmaları için bkz: Günay KUT, (1986), “Mecmua”, Türk Dili ve Edebiyatı
Ansiklopedisi, Dergâh Yay., 6.C., İstanbul, s. 170; Agâh Sırrı LEVEND, (1998), “Edebiyat
Tarihçisi Gözüyle Edebî Eserlerimiz”, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
C. I, Ankara, s. 166-167; Atabey KILIÇ, (2012), “Mecmûa Tasnifine Dâir”, Eski Türk
Edebiyatı Çalışmaları VII: Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı, Hazırlayan: Hatice
Aynur ve ötekileri, İstanbul: Turkuaz, 75-96; Mehmet GÜRBÜZ, (2012), “Şiir Mecmûaları
Üzerine Bir Tasnif Denemesi”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII: Mecmûa: Osmanlı
Edebiyatının Kırkambarı, Hazırlayan: Hatice Aynur ve öte. İstanbul: Turkuaz, s.97-113.
1
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için örnek teşkil eden sûret niteliğinde mektuplardır. İnceleyeceğimiz
eserde de çoğunlukla bu tür mektuplar yer almaktadır.
Çalışmamızda bahsi geçen yazma eser türüyle alakalı teorik
bilgilerden2ziyâde bu bilgilerin ortaya çıkmasına müsebbip olan eserler
arasından bir eseri değerlendirmeyi uygun gördük.
Yazımızda değerlendirmeye alacağımız eser, İBB Atatürk Kitaplığı’nda T
816 T 816 1 arşiv numarası ile kayıtlı, içeriği îtibâriyle resmî mektuplardan
oluşan Münşe’ât Mecmû’ası isimli bir yazma eserdir.3 Eserin, içerisinde yer
alan târih kayıtlarından anlaşıldığı üzere 18.yüzyıla ait bir eser olduğu
bilinmektedir.
1.Eserin Tavsifi
Münşe’ât Mecmû’ası İBB Atatürk Kitaplığı Yazma T 816 T 816 1 ’de
kayıtlıdır.
Cilt Ebâdı: 210×150mm
Yazı Ebâdı: 160×90 mm
Cilt-Kâğıt Özellikleri: Mıklepsiz koyu kahverengi sâde bir meşin cilt. Cildin
bazı yerlerinde kopukluklar, zedelenmeler olmuş, üzeri silinmiş, rengi
solmuştur. Bu nedenle cilt üzerinde desenlerin var olup olmadığı da
belirsizdir. Köşebent yoktur, cetvelsiz âbâdî kâğıt kullanılmıştır.
Varak Sayısı-Satır Sayısı-Hattı: 55 varak, 6b ile 40b sayfaları arasında
satırlar 23-25 aralığında, 40b ile 55a sayfaları arasında ise satırlar 15-25
aralığında değişiklik göstermektedir. Ta’lik kırması hatlı, başlıklar 6b ile
35b aralığında surh ile yazılmış.
Zahriye Bilgileri: Zahriyeler, eserde yer alan mektuplara benzer örnekler
ile tamamen doldurulmuş vaziyettedir. Varakların yıpranmış ve dış etkilere
mâruz kalmış olması sebebiyle burada yer alan yazılar okunaklı da değildir.
Başı: (1b) “Dìger i∆räc-ı úasker
İşbu sene-yi mübärekede küffär tevzìú-i øarär üzerine sefer-i hümäyùn
muøarrer olma˚ıla viläyet-i Rùmilinde ve ´a˚ øolunda…” (Ünlü, 2017: 43)
Konuyla ilgili çalışmalar için bkz: Ali Nihad TARLAN, (1946),“Mecmûalar Arasında”,
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 1/2, s.122–137; Günay KUT, (1986),“Mecmua”, Türk Dili
ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yay., VI.Cilt, s.170-173,İstanbul; İ. Çetin DERDİYOK,
(1997), “Eski Edebiyatımızdan Günümüze Mektuplarda Biçim”, Türk Kültürünü Araştırma
Enstitüsü, s. 635 67; Halil İbrahim HAKSEVER, (2000), “Münşeat Mecmuaları ve Edebiyat
Tarihimiz İçin Önemi”, İlmi Araştırmalar, S:10, İstanbul; Mustafa UZUN, (2000), “İnşâTürk Edebiyatı”, TDV İslam Ansiklopedisi, 22. C., İstanbul, s. 338-339; Mustafa UZUN,
(2003) “Mecmua” TDV İslam Ansiklopedisi, C. 28, s. 265-268; Mustafa UZUN, (2006)
“Münşe’ât”, TDV İslam Ansiklopedisi, 32. C., İstanbul, , s. 18-20; S. Mübahat KÜTÜKOĞLU,
(2004), “Osmanlı Bürokrasisinde Mektup”, TDVİA, c.29, s. 18-21.
3 Söz konusu eserle ilgili bilgiler için faydalanılan kaynak: Dilek ÜNLÜ, Münşe’ât
Mecmû’ası (İBB Atatürk Kitaplığı-T 816 T 816 1) (İnceleme-Metin-Sözlük Tıpkıbasım),
Yüksek Lisans Tezi, (Danışman: Prof. Dr. Atabey Kılıç) Erciyes Üniversitesi, Kayseri
2017.
2
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Sonu: (56a) “...el-~äc A≈mede edä vü teslìm içün tenbìh olundıøda mähüve’l-väøiú ≈äk-i päy-i şerìflerine iúläm olundı 1183 / fì 12 Ÿä [Ÿi’løaúde]” (Ünlü, 2017: 162)
Eserde hemen hemen her sayfada meşk karalamaları, temrinler mevcuttur.
Esere, 6. varaktan îtibâren Arapça iki rakamı ile başlanarak varak
numaraları verilmiştir. 6. varaktan önceki kısımda ise, eserin 36’ıncı
varağına kadar yazılmış olan mektupların fihristi verilmiştir. 36a’da
temrinler yapılmıştır. Bu sayfadan sonra yazının karakterindeki farklılıktan
dolayı müellifin kullandığı kalem ucunun değiştiğini düşünmekteyiz. Ayrıca
bu sayfalarda başlıklar genellikle derkenâr hâlindedir. Eserin, kütüphane
kayıtlarına göre H.1100 (M.1688/9) târihlerinde te’lif edildiği söylenilse de
eser içindeki mektuplarda geçen H.1183 (M.1770) târihine bakılırsa eserin
te’lif târihinin 18.yy sonları olduğu söylenilebilir. Eser Vidin vilâyetinde
olan resmî yazışmaları ihtivâ eder. Mecmû’anın kim tarafından tertip
edildiği hakkında elimizde bilgi mevcut değildir. Tespit edebildiğimiz
kadarıyla eserin bilinen tek nüshası budur.
2. Eserin Muhtevâsı
Münşe’ât Mecmû’ası’nın muhtevâsını geneli îtibâriyle resmî yazışmalardan
oluşan mektup sûretleri oluşturmaktadır. Mektupların sıralanması
karışıktır. Bu mektuplar i’lâm, hüccet, arz, mürâsele, tezkere ve kassam
defterleri türündedir.
Bunların dışında eserde Arapça manzum bir metin (40b), şirkden korunma
duâsı (12a), birkaç kelimeden oluşan sözlük (13a), son varakta yine bir duâ
ve bir tavsiye bulunmaktadır.
Eserde yer alan mektup sûretlerinin konuları şöyle özetlenebilir:
2.1. İ’lâm mektuplarının konuları
İ’lâmın kelime anlamı ‘bildirme, anlatma’ demektir. Osmanlı diplomatiğinde
i’lâm, herhangi bir konuda, olay ya da durum bildirmek için üst makama
yazılan resmî yazı anlamında da kullanılır. Eserdeki i’lâm mektuplarının
konuları aşağıda maddeler hâlinde hulâsa edilmiştir. Şöyle ki;











Askerin sefere çağırılması
Sefer için askerin hazır bulunması
Vergi ödemelerindeki eksiklik
Vergilerin tahsil edilmesi talebi
Vergilerini ödeyemeyecek olan kişilerin hâlinin bildirilmesi
Köyü basan eşkıyanın derdest edilmesi
Köyün eşkıyadan temizlendiğinin bildirilmesi
Eşkıyanın verdiği rahatsızlığın bildirilmesi
Silâh teslimi ve nakli
Miras dâvâsı
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Alacak verecek hesapları
Kale, saray, kilise gibi yapıların tâmiri
Un, arpa, buğday gibi erzakların tahsili
Asker tâyini
Kötüye kullanılan mühürler için memurun yetkilerine son
verme
Kilise yapımındaki teftişler
Meyhânelerin teftişi
Cinayet üzerine araştırma teftişi
Haydutların köylüye verdiği zararlar
Haydutların zuhûru için teftiş
Vakıfların işleyişinin teftişi
Memurluk için devlet tarafından verilen beratların
yenilenmesi
Suçluların kaleye hapis cezası
Hapis olan kişilerin affedilmesi
Hânelere, kişilere, kişilerin haklarına tecavüz
Köylerde yapılan hırsızlık
Kayıp olan adamı köylerde aratma
Cinayet üzerine açılan dâvâlar
Köy yöneticileriyle halkın borç hesabı görmesi
Halkın yönetimi altında bulunduğu hükümetten memnun
kalmadığı
Memurların rüşvet alması
Pâdişâh cülûsunu haber verme
Câmii yaptırmak için sultandan izin talebi
Mahkeme celbinden af olunmak talebi
Borç için açılan davalar
Kişinin vefatı üzerine görevinin oğluna geçmesi ve kişinin
görevini terk etmesi üzerine yapılan tevcih
Un, arpa, silah, at, araba gibi şeylerin nakli
Vekil tâyininin bildirilmesi
Köylerde vergi veren veya vermeyen kişilerin sayılması
Askerin rencîde olması üzerine serdârına haber verilmesi
Öldü sanılan kişi üzerine ölmediğine dâir bilgi verilmesi
Kişinin halkı huzursuz ettiği gerekçesiyle köyden
uzaklaştırılması
Kişinin dâvâdan men olunması

2.2.Mürâsele mektuplarının konuları
Mektup, mektuplaşma anlamına gelen mürâsele, diplomatik mânâda kadılar
tarafından mahkemeye davet için ilgili yere gönderilen resmî belgeler
olarak adlandırılmışlardır. Eserde yer alan mürâsele mektuplarının
konuları aşağıdaki gibi hulâsa edilmiştir. Şöyle ki;
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Boşanma davası üzerine mahkemeye davet
Halkı rahatsız eden haydutların uzaklaştırılması isteği
Vergilerin veya miras yoluyla kalan paranın tahsil edilmesi
Asker yahut kişilerin ihraç edilmesi

2.3.Mahzar mektuplarının konusu
Mahzar, bir ism-i mekân olup hazır bulunulan yer, pişgâh, defter gibi
mânâlara gelmektedir. Diplomatik mânâda yüksek bir makama yazılan
içerisinde tasdik için çok imza bulunduran resmî belge olarak
tanımlanmaktadır. Eserde yer alan mahzar türü mektupların konusu
aşağıdaki gibi hulâsa edilmiştir. Şöyle ki;


Köy halkının; kadı efendiden, serdardan, âyandan, memnun
olduğuna dâir ilgili makamı bilgilendirme

2.4.Arz mektuplarının konuları
Bir büyük zâtın önüne koyma, takdim etme anlamlarına gelen arz
diplomatik anlamda resmî görevlilerin bir konu ile ilgili bilgi vermesi ya da
bir istekte bulunması durumunda yazdıkları resmî belgelerdir. Eser içinde
yer alan arz mektuplarının konuları aşağıdaki gibi hulâsa edilmiştir. Şöyle
ki;







Köy veya kasaba halkının başka bir yere göçmek isteği
Silah temini
Eşkıya teftişi
Bir arsa üzerinde çiftlik kurmak için izin isteği
Tımar vergisinin ilgili kişiden alınıp ödenmesi isteği
Vergi için anlaşmazlıkların çıkmasından ötürü sorunun
giderilmesi isteği

2.5.Hüccet mektuplarının konuları
Arapça bir kelime olan hüccet delil senet, belge anlamındadır. Diplomatik
anlamı ise şer’i mahkemeler tarafından hüküm içermeyen durumu beyan
eden tasdikli resmî belgeler olarak tanımlanır. Eserdeki hüccet
mektuplarının konuları aşağıdaki gibi hulâsa edilmiştir. Şöyle ki;





Mîras dâvâsı üzerine
Nafaka ve muhâlaa ile ilgili
Bir cinayet olayı üzerine keşif
Fıtık hastalığı için ameliyat
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2.6.Tezkere mektubunun konusu
Arapça “zikr” kökünden gelmektedir. Bir şeye izin verildiğini bildiren veya
bir husûs için ispata yarayan resmî belgedir. Eserde yer alan tezkere
mektubunun konusu şöyledir:


Vergi tahsili

2.7.Kassam defterlerinin konusu
Vefât eden kişilerden geriye kalan mirasın ayrıntılı olarak kayda geçirilip
daha sonra dînî esaslara uygun olarak taksim edilmesini gösteren defterlere
verilen isimdir. Bu defterler yetim ve kayıp kişilerin haklarını korumak
bakımından önem arz etmektedir. Eserde yer alan kassam defterlerinin
konusu aşağıdaki gibidir.


Yetim kişilere ailesinden kalan miras haklarının taksim
edilmesi

Yukarıda belirtilen konulardan kasaba ve köylerdeki halkın; sosyal hayatı,
aile ilişkileri, bürokrasi ile olan ilişkisi, yaşadıkları coğrafi şartları, geçim
tarzı, halkın yaşadığı sıkıntılar ve bu sıkıntılara karşı bulunan çözüm yolları,
halkın verdiği vergi türleri ve bu vergi türlerinden hareketle o dönem
toplumlarının ihtiyaçları, iktisadi, sosyal ve idâri hayatı hakkında bilgi
edinilebilir.
Burada özellikle i’lâm türü mektuplarda görülen vergilerini ödeyemeyen
kişilerin hâllerinin bildirilmesi, halkın yöneticisinden memnun kalmadığını
ilgili mecraya bildirmesi gibi durumlar devletin halkı ile duyarlı bir ilişki
içinde olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir.
Halkın, eşkıyalar yüzünden sık sık rahatsız edildiği mektuplardan
anlaşılmaktadır. Bu durum da yine halkın yaşadığı dönemde yaşadığı
sıkıntıların ele alınması, toplumun sıkıntılarına, devletin nasıl bir yaklaşım
içinde olduğu bilgisini elde etmek bakımından önemlidir.
Yine burada mahzar türündeki mektupların konusunda, köy halkının; kadı
efendiden, serdardan, âyandan, memnun olduğuna dâir ilgili makama
yetkililerce bilgi verildiği görülmektedir. Böylelikle devletin, görevlilerine
halkın memnuniyeti konusunda teftiş yaptırmış olduğu bilgisi ortaya çıkar.
Bu durum devletin, halkın huzuruna, ihtiyaçlarına ne denli önem verdiğinin
de bir vesikası niteliğindedir.
Hüccetlerde görülen nafaka ve muhâlaa ile ilgili mektuplara bakıldığında ise
aile kurumunun sorunları ve ihtiyaçları ile ilgilenildiği görülmektedir. Bu
mektuplara konu olan nafaka ile kadının ve çocuğun haklarının o dönem
Osmanlı Devleti içinde koruma altında olduğunu görmek bakımından ve
bunun ne şekilde yapıldığını incelemek adına yine bu mektupların da bir
vesika niteliğinde olduğunu söylemek mümkündür. Hüccetler içinde fıtık
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hastalığı için ameliyat olacak kişi ile bir cerrahın ameliyat öncesi bir
sözleşme mektubu yer almaktadır. Bu mektubun da dönem içindeki tıp ve
toplumun sağlığı ile ilgili araştırmalar için faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Kassam defterleri ise zaten başlı başına yetimin ve kayıp insanların hakkını
koruyup kollayan bir sistemin varlığını kanıtlar niteliktedir. Bu defterler
Osmanlı döneminde sadece Müslüman toplum için değil gayrimüslimler için
de kullanılmaktaydı.
Eserdeki mektuplar içinde ilgi çekici olarak bir diğer husus da vergi
türleridir. Vergi türlerinden imdâd-ı hazariyye, celebkeşan-ı ağnâm bedeli,
avârız, sürsat gibi bilinen vergiler dışında daha az rastlanan gorine vergisi
(hınzır akçesi)4 ilgimizi çekmiştir. Gorine vergisi Tanzimat döneminde
üretilen domuzlar (Tabakoğlu, 2008: 584) için gayrimüslimlerden alınan
bir vergi türüdür. Canavar vergisi, hınzır vergisi adıyla da zikredilmektedir.
Bütün bu konuların geneline bakıldığında devletin, halkın ihtiyaçları ile
yakından ilgilendiği görülmektedir. Devletin, halkından uzak, saray içinde
sefa süren bir devlet anlayışı içinde olduğu iddiasında olanlar için durumun
aksini ispatlayacak olan bu bilgiler, bir vesika niteliğindedir. Osmanlı
toplumu ile ilgili yapılan sosyal, siyâsî, iktisâdi, târihî, coğrafî, kültürel vb.
araştırmalar için söz konusu eser oldukça mühim bilgiler içermektedir. Bu
bakımdan adı geçen araştırma alanlarına yardımcı olabilecek bir başka
husûs da eser içinde yer alan yer adları ve şahıs isimleri ile lakaplarıdır. Bu
bilgilerin ise kültürel yapının incelenmesinde araştırmacılara fikir vereceği
düşünülmektedir.
Eserde yer alan mektuplar geneli îtibâriyle ilgili makama, kâtiplerin
mektupları üslûp bakımından nasıl yazması husûsunu göstermek amaçlı
sûret niteliğinde kaleme alınmıştır. Bundan mütevellit söz konusu
mektuplarda çoğunlukla şahısların ismi yerine fülân ifâdesi kullanılmıştır.
Fakat bunun dışında bazı şahıs isimlerinin de kullanıldığı görülmektedir.
Aşağıdaki tablolarda mektuplarda yer alan şahıs isimleri verilmiştir.

Gorine vergisi için bkz:
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/867/Ka%C3%A7an
%20Erdo%C4%9Fan.pdf?sequence=1. (29.012018)
4
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Tablo:1 Eserde adı geçen Müslüman erkek ve kadın isimleri
Abdi

Ebubekir

İbrahim

Musa

Veli

Abdullah

Emin

İskender

Mustafa

Yaşar

Abdurrahman

Eyüp

İslâm

Mü’min

Yusuf

Abdülkadir

Feyzullah

İsmail

Nâmî

Zeyd

Ahmed

Galiyar

İvaz

Numan

Ayişe

Akdar

Gamer

Mahmud

Orhan

Emine

Ali

Hacı

Maksud

Osman

Hadice

Amr

Halil

Alemdar

Ömer

Hatun

Bekir

Hamza

Memiş

Resul

Meryem

Bektaş

Hasan

Muhammed Salih

Beytullah

Haydar

Murat

Süleyman Rukiyye

Çelebi

Hüseyin

Murtaza

Şaban

Rabia
Ümmehan

Tablo:2 Eserde adı geçen gayrimüslim erkek ve kadın isimleri
Basko

İvaz

Per Manos

Yankı

Boşko

Kosta

Radovi

Yanko

Davud

Luka

Raşo

Yasef

Epistoli

Malgomi

Soto

Yezd

Givan

Manu

Tomanya

Yivan

Gorki

Metere

Ustuban

Yuvan

İstrato

Niko

Yakom

Lakaplar şahısların; toplum içinde kazandıkları sıfatlarıyla, meslekleriyle,
kişisel özellikleriyle, tâbi olduğu tâife yâhut zümreyle ilgili olarak ve
memleketleri esas alınarak kişilere verilen yerel isimlerdir. Lakaplar,
kişilerin toplum içindeki statüleri ile ilgili bilgi verebilir. Bu bilgiler de yine
kültür araştırmacıları için ipucu niteliğindedir denilebilir. Eserde sadece
Müslümanlar için değil gayrimüslimler içinde lakaplar kullanılmıştır. Söz
konusu bu lakaplar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo:3 Eserde adı geçen lakaplar
Ağa

Givanzâde

Malgomioğlu

Pandor

Binâ emîni

Hacı

Kocabaşı

Paşa

Boşnak

Hafız

Konakcı

Paşazâde

Bölükbaşı

Hasanoğlu

Köroğlu

Sarı

Bölükbaşıoğlu

Haseciyan

Kûçek

Sekban

Börek

Hasekî

Kula

Cigeroğlu

Horûsî

Manastır müftisi

Selvilizade
Seyyid

Çavuş

Kadı

Mevlânâ

Çilingir

Kapudan

Miskin

Çorbacı

Kara

Molla(Monla)

Çukadar

Kasapbaşı

Mukbilzâde

Defterdar

Kel

Mutasarrıf

Delibaşı

Kibtî

Mübâşir

Emîr

Kiracıbaşı

Mütesellim

Eymanoğlu

Kulaksızoğlu

Nâib

Galiyaroğlu

Kurt

Nalbend

Gazi

Kürt

Serdar

Genç

Levendat

Servili

Sipahi
Sofracıbaşı
Sofyalı
Şemşir
Şeyh
Tornacıbaşı
Vinogan
Voyvoda
Yaşarzâde
Yazıcı
Zâbit
Zuloğlu

3.Eserin Dil, Üslûp ve İmlâ Özellikleri
Eserin dili, 18. yüzyıl Osmanlı Türkçesi yazı dilidir. Eserde Arapça ve Farsça
ibâreler de yok değildir. Cümleler Türkçe olduğu için genel îtibâriyle
anlaşılır durumdadır, fakat anlaşılması güç cümleler de vardır.
Örnek olarak, eserde 21b’de yer alan şu mektup gösterilebilir:
“Sipähì Fevt Oldı diyü (6) `iläf Esämesin Aldıøda ™ı≈≈attedür Diyü
İúlämdur
Der-i devlet-mekìne úar◊-ı däúì-yi kemìne budur ki (7) medìne-yi Æırnovi
sükkänıèdan sipähì zümresinden olup ≠oøsan üçünci bölükde yevm otuz (8)
aøça va®ìfeye muta´arrıf olan Mu≈ammed bin A≈med där-bendeleri ≈älä
≈ayätda ve kemäl-i ´ı≈≈atde olup (9) devlet-i úaliyye duúäsına işti˚alde iken
yine zümre-yi meŸkùrdan fülän fevt oldı diyü ∆iläf-ı inhä (10) ile esämesin
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nişänlanma˚ın mezbùr øulları olan kemäl-i ´ı≈≈atde oldı˚ı ≈aøìøat üzeredür
(11) bäøì emr-i ≈a◊ret-i men lehü’l-emrüèdür” (Ünlü, 2017: 94)
Eserde, Arapça ve Farsça ifâdelerin fazla olduğu bir mektup örneği 45b’de
yer almaktadır. Şöyle ki;
“Bir Pädşäh Cülùs Eylediøde İúläm ™ùretidür
Cenäb[ımu]z umùr-ı enäm ve ni®ämba∆ş-ı mehämm-ı ≈ä´ u úämmıè Celle
Celälühù ve úamme nevälühù úavn-i ezelì ve tevfìø-ı lem-yezelìsi ile ≈ä´ıl-ı bä˚ı ∆iläfet ve §emere-yi şecere-yi sal≠anat şevketlü kerämetlü me≈äbetlü
øudretlü úa®ämetlü pädşäh-i rùy-ı zemìn ve ∆iläfetullähi fi’l-ar◊eyn EsSul≠än ibnü’s-Sul≠än Mu≈ammed `än ibnü’s-Sul≠än Mu´≠afä `än lä-zäle
mesúùden bi-úinäyeti’l-Meliki’l-Mennän ≈a◊retleri işbu sene §ülü§ ve erbäúìn
ve miõe ve elf” (Ünlü, 2017:146)
Çoğu münşe’ât mecmû’asında olduğu gibi bu yazma eser de inşânın kendine
hâs üslûbuyla yazılmıştır. Resmî mektupların veya yazışmaların bilinen
kalıplaşmış ifâdeleri bu eserde de mevcuttur. Örneğin; eserde 7a’da yer
alan, “Der-i devlet-mekìne úar◊-ı däúì-yi kemìne budur ki…”, “meclis-i şerú-i
şerìfe gelüp taørìr-i keläm ve ≠aleb-i meräm eylediler ki…” (Ünlü, 2017: 59)
ifadeleri gibi.
Bu dönemde yazılan eserlerde dil, daha önceki gelenek üzere devam etmiş
olmakla birlikte mahallî ifâde özellikleri de göstermektedir. Bununla ilgili
olarak eserde yer yer konuşma dilinin yansıtıldığını görüyoruz.
“Eyledi˚imiz”, “mütesellimli˚ı”, “eyledi˚ine” gibi bazı kelimelerin kef (  )ﻚdeğil
de ˚ayın ( )ﻍile yazılmış olması bizi bu yargıya götürmüştür.
Eserde cümleler, içeriği gerekçesiyle genellikle beyan, arz, takdim, hâl, istek
vs. belirten kelimeler içermektedir. Şöyle ki;
“úar◊ u iúläm olundı,
iúläm olundı,
ber-vech-i äti beyän olunur,
bi’≠-≠aleb ketb olundı,
itdirmeyesüz ve’s-seläm,
iúläm u istir≈äm olundı” gibi.
Eserde, sıklıkla harf hatalarının yapılmış olduğu görülmektedir. 22a 1’de,
29a 24’de ve 31a 20’de yer alan “iøä®” kelimesinin ®( )ﻅharfi ile değil de
◊( )ﺽharfi ile yazılmış olması (
), 46b 1’de “mül≈aøätından”
kelimesinin ikinci hecesindeki “elif ” (  ) اharfinin fazladan yazılmış olması
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(

), 35a 21’de “®ulm” kelimesinin “®älim” olarak

yazılması (

) bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Eserde yanlış yazıldığı için karalanan kelimelerin birden çok olduğunu
görmekteyiz5. 6a 26-27’de “dört nefer ≈aydùd eşøıyäsı ®uhùr idüp” ibâresi,
8b derkenarda “şeref-yäfte-yi”, 19a 2’de “gelmeksizin” kelimeleri, 34b 4’de
, 37a 7

, 39b 18’de

, 39b 16

, 42a 16

, 43a 16’da
, 44a 3’de
şeklindeki ifâdeler, 48b 6’da
“mezbùr-ıta˚rìr ve teõdìb içün” ibâresi, 50a 5’de “üzere”, 52b 5’de
“olundıøları” kelimeleri ve 53a 16’da
örnek olarak gösterilebilir.

şeklindeki ifâde bu duruma

Eserde kelimelerdeki ekler veya harfler fazla ya da eksik yazılmıştır.
29a 6’da “däúìler(ler)” (
şeklinde yazılması(

) kelimesi, 16a 11’de “şaøì’” nin “şäøì”
), buna örnek gösterilebilir.

Kelimelerde imlâ farklılıkları görülmektedir. Dâvâ kelimesinin bazen elif

(12b 13,
) bazen de elif-i maksûre (23a 15,
) ile yazılmış
olması, hem “beg” (7a 15,17a 13, 31a 15, 37b 13, 47a 13, 49a 13-16, 49b 5,

51a 8, 53a 5-13-15,
) kelimesinin hem de “big” (56a 5, 31a 11,
)
kelimesinin yazılmış olması, hem “läkin”(4a 3,8a 18, 12a 2, 12b 16, 15a 22,
18b 15, 22a 24, 23a 3, 24a 20, 25b 8, 26a 9, 27a 7, 29a 1, 31b 8, 32b 7, 33a

19, 37b 19, 40a 10, 46b 6,
5

hem de “lîkin” (43a 8,

)

Burada okunabilen kelimeler üstü çizili olarak verilmiş, okunamayan kelimeler ise
yazma eserden kes-yapıştır yapılmıştır.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

290

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

kelimesinin yazılmış olması, hem “Ladiøa” (37b 10-17-18, 38a 3-7,
) hem de “Vladiøa” (37b 14,

) kelimesinin yazılmış

olması, hem “úäõid” (11b 12-16, 22b 5, 24b 17, 48a 16,
“úäyid” (15b 22,

) hem de

) kelimesinin yazılmış olması, hem “näõib” (13b 2,

31b 8, 35b 10-11, 54a 7,
) hem de “näyib” (33a 2-7,
)
kelimesinin yazılmış olması, hem “monlä” (26b 6-8-11-15-16, 39a 18,
) hem de “mollä” (5a 8-12, 12a 7, 15a 14, 26a 6, 28b 13, 31a 16, 34a
17, 37a 10, 39a 1, 50b 6-12,
) kelimesinin yazılmış olması, hem
“o˚lı” (3a 22, 11b 6, 12b 22, 16b 15-16, 20b 10, 25a 18-22, 27a 5, 28b 5, 29a
11, 29b 6-22, 31a 1-11-16, 34a 5-12, 37a 13-21, 38b 2, 39a 5-12, 39b 17,
40a 20, 41a 3, 48a 4, 49b 5, 52b 17, 54b 2, 55b 3, 56a 16,

“o˚lu” (25a 18, 31a 14,
örnek olarak gösterilebilir.

) hem de

) kelimesinin yazılmış olması bu duruma

Eserde Kur’ân-ı Kerîm imlâsı6 da görülmektedir. Buna “´alät” kelimesinin
“salavät”(16a 24,16b 1-8, 17a 13, 43b 1
olması örnek gösterilebilir.

) şeklinde yazılmış

Eserde; çoklukla ∆ ( )ﺥharf, yerine ≈ ( )ﺡyazıldığı görülmektedir. Bunun tam
aksi de mevcuttur. Bununla ilgili şu örnekler gösterilebilir.

Kur’ân-ı Kerîm imlâsı için bkz: Mehmet Emin MAŞALI,(2004), “Kur’ân’ın metin yapısı:
Mushaf tarihi ve imlası” İlâhiyât Yayınları, Ankara; Mesut Okumuş,(2010) “Kur’ân
İmlâsının Gelişim Süreci Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, Hitit Üniversitesi
İlahiyat fakültesi Dergisi, Cilt 9, S.17,s.5-37.
6
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18a 16’da “∆äliø” (
10’da “∆äric”(
“≈ayf” (

), 17’de “∆ıyänet”(

) kelimeleri, 19b

), kelimesi 13’te “ma∆tùm”(

) kelimesi, 30b 7 “`udä” (

(
) kelimesi, 38a 15 “yä∆ùd” (
kelimesi gibi.

) kelimesi, 24a 12

) kelimesi, 44b 12 “ba∆t”
) kelimesi, 39b 17 “∆älì” (

)

Yine eserde, bazı harflerin noktaları eksik ya da yanlış yazılmıştır. Şöyle ki;

18a 1’de “e§nä” (

)kelimesindeki “peltek §” harfinin noktalaması

yapılmamış, 40a 20’de “∆atun” (

) kelimesinde “nun” harfinin

noktası alta konulmuş, 39b 21’de “Nùre’d-dìn” (
) kelimesinde
“nun” harfinin noktası alta yazılmış, bu durum ise bize harflerin
noktalamasının, satır yâhut varak yazıldıktan sonra yapıldığını
düşündürmektedir.
4.Eserde Geçen Yer Adları
Yerleşim yerlerine verilen isimler târihî araştırmalar için önem arz
etmektedir. Fakat sadece târihî olarak değil, verilen isimlerin sosyolojik
anlamda incelenmesi gerektiği de yapılan çalışmalar ışığında varılan
sonuçlardandır.
“Tarihçi için yer adlarının, sadece muayyen mevkileri ifade eden birer ad
olmaktan ötede, çok büyük ehemmiyeti vardır.
Yeni bir köy veya kasabanın kuruluşunda, oraya yeni bir ad aramaya hacet
kalmaksızın, yerleşen topluluğun adı verilir. Nitekim, Anadolu bunun
mükemmel örnekleriyle doludur. Bu isimler bize, aynı adı taşıyan boy, aşiret,
cemaat gibi grupların nasıl bir yayılma gösterdiklerini de anlatır. Doğu veya
güney-doğu Anadolu'daki bir köy adının Rumeli topraklarında da olması, bu
dağılıp yayılmanın güzel bir örneğidir.” (Kütükoğlu, 1998: 15)
Bu bilgilerden de anlaşıldığı üzere yer isimlerinin de araştırmalarda önemli
bilgilerin gün yüzüne çıkmasına yardımcı unsurlar olacağı aşikârdır.
Üzerinde çalıştığımız Münşe’ât Mecmû’ası’nda da çok sayıda yer ismi
mevcuttur. Bu yer isimlerinin çoğunluğunu Osmanlı dönemi Balkan
vilâyetlerindeki köy ve kasabalar oluşturmaktadır. Bu isimler ise aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
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Tablo:4 Eserde adı geçen yer adları
Yer adları
úAdiller

Varak numarası
15a

Aøøerman

7a

Balkan

19a

Ba≠şova

10a, 28a

Bel˚rad

3a,14a,15b, 27a, 32a

Belune(Bilune)

7b, 20b, 30a

Benaluøa
Bender

1b, 2a, 5a, 5b, 6a, 7a, 29b, 36a, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a,
44a, 45a, 46a, 48b, 50a, 51a, 51b, 52a, 52b, 53a, 53b,
54a, 54b, 55a, 55b,56a
7a,19a, 36a

Birnaver7

6a

Bosna

1b, 5b, 6a, 8b, 41b, 46b, 50a, 51b, 54a, 54b, 56a

Bo˚inova

29b

Bursa

16b

Çadırlı

34b

Daratuøça

39a

Derbend,

41b

Dereli

34b

Degirmen
Deresi
Dinova

31a

Dinbova

31a,

Dimyanova

18a, 34b

Dira˚an

38b

Edirne

2a,14a

Firär8

43a

˙aben

28a

23a

7

Okunuşundan emin olamadığımız yer isminin eserdeki yazılışı şöyledir:

8

Okunuşundan emin olamadığımız yer adının eserdeki yazılışı şöyledir:
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9

˙ayrava

24b

˙laviçe

55b

˙ostlıca

26a

˙ömülcine

31a

˙radışøa

5a, 5b, 44a

˙radniçe

11a

Gülifar

19b

~adim

22a, 34b

~anya

16a

`otaliç

15b

`otin

25b

Hezar˚rad

17b, 31b

İslambol
(İstanbul)
Æara

2b,10b

æara ™u

50b

æarata˚

40a

Æayseri

15b, 16a

Kefe?

7a

Æırım

7a

Æonaøcı

32a

æoyunlar

20b

æostoyani

39b

Köstence

34b

Æubäş

54b

æurı Bekärì

23a

æurmancıøa

23a, 26a, 26b

Lofça
Lumidol

8a, 10b, 12a, 12b,16a, 16b, 17a, 20a, 23b, 26b, 27a, 30a,
30b, 35a
15a, 26a

Ma≈lova9

8b

17a

Okunuşundan emin olamadığımız yer adının eserdeki yazılışı şöyledir:
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10

Maløoçlı

26a, 28a, 31a

Mehdi Beg

55b

Nigbolı
Niş

3b, 8b,12b,13a,14b,15b,18b, 19a, 19b, 20b, 22b, 23a,
24a, 25b, 26a, 29b, 31a, 32b, 33b, 34a, 34b, 35a, 35b
44b

Nov˚ol

20a

Nùre’d-dìn

39a, 39b,40a

Özi

6b

Petriç

36b, 38b

Rabora

22b

Rabyive

23a, 26b, 31a

Ra∆ova

20a, 26a, 30a

Resve

10b

Rùmili

1b,2a,6b, 10b, 21b, 24b, 27a, 30a, 31b, 36b, 42a, 47a

™arbiye

23a

Selanik

5a,36b, 38a

Serä-nişìn
Bayırı
Seräy

35a

™arıøaya

35a

Servi (Selvi)

Sivas

6b, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a,
12b,13a,14a,14b,15a,15b, 16a,16b,17a, 17b, 18a,
18b,19a, 19b,20a, 20b, 21a, 21b, 22a, 22b, 23a, 23b, 24a,
24b, 25a, 25b, 26a, 26b, 27a, 27b, 28a, 28b, 29a, 30a,
30b, 31a, 32a, 32b, 33b, 34a, 34b, 35b
27a

™ofya

12a, 23a

Şumnı

17b

Teøala10

23b

Tekye

36b

Æırnova
(Æırnovi)
Æulca

6b, 7a, 7b, 15b,19b, 21b, 22a, 24b, 25a, 28a, 28b, 29a,
31b, 33a, 34a, 35b, 36a
10a

48a

Okunuşundan emin olamadığımız yer adının eserdeki yazılışı şöyledir:
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Tütün

10b,14b,15a, 16a, 23b, 24a, 33a, 33b

Vırbana

5a

Vinok

34a, 34b

Viranova

28b

Vidin
Yeleli

2b,6b, 10b, 11b, 15b,17b, 18b, 19b, 20b, 21a, 22b, 23a,
24b,25b, 27b,36b, 37b 38a, 38b, 39b
14a

Yeñiköy

8b

Zazlıø

26a

Ziştovi (Zişto)

3a, 4b, 15b, 17b, 22a, 24b, 31b, 32a

5.SONUÇ
Altı asır boyunca dünya târihinin ve coğrafyasının büyük bölümüne
hükmeden Osmanlı Devleti ilmî çalışmalara her zaman önem vermiştir.
Birçok milleti, kültürü bünyesinde barındırmasından dolayı Osmanlı
dönemi üzerine yapılan araştırmalar sadece Türk edebiyatı için değil, diğer
milletlerin edebiyatı, târihi, kültürü için de önemlidir. Çeşit çeşit sanat ve
zanâat ile meşgul olan toplumlar bunları duyurmak yâhut göstermek için
çoğu zaman edebiyatı tercih etmişlerdir. Bundan mütevellit Eski Türk
edebiyatı çalışmalarının her geçen gün daha da artması sadece edebiyat için
değil bütün bilimler bütün milletler için önem arz etmektedir.
Yapılacak olan araştırmalar ise edebî metinlerin günümüze aktarılması ile
gelişim göstermektedir. Bu anlamda dîvân, mesnevî, biyografik eser, sözlük
vb. çalışmaların yanında derleme kitaplar olan mecmû’alar da özellikle daha
serbest konuları içermesi bakımından dikkate değer kaynaklardan
olmuşlardır.
Mecmû’alar içerisinde yer alan bilgiler bugün sosyal bilimler, sağlık
bilimleri, iletişim bilimleri, fen bilimleri, güzel sanat bilimleri gibi birçok
sahaya yardımcı olabilecek bilgileri ihtiva edebilecek durumdadır.
Biz de burada Eski Türk edebiyatı metinleri içerisinde bir münşe’ât
mecmû’asını değerlendirmeye çalıştık. Bu değerlendirme neticesinde
Osmanlı dönemi Balkan vilâyetlerinde yaşayan toplumların hakkında
kıymetli gördüğümüz bilgileri okuyucuya aktardık. Bunun yanında 18.yy
Osmanlı dönemi yazı diline katkısı olacağını düşündüğümüz eserin dili,
üslûbu ve imlâsı ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk.
Bu değerlendirmeler neticesinde o dönem dâhilindeki toplumlarda sosyal
hayat, iktisâdi ve idâri hayat, aile ilişkileri, kadının toplumdaki yeri, kadın
ve çocuk haklarının korunma şekli, toplumun sağlığı, toplumun kişisel
ihtiyaçları vs. hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Bu bilgilerden ise şu
sonuçlar ortaya çıkmaktadır:
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Toplumda Müslüman ve gayrimüslim kişiler aynı mahallede huzur içinde
yaşamışlardır. Huzuru bozacak kişiler kim olursa olsun dâvâ edilmiştir. Bu
dâvâlar hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler için de aynı mahkemede
yani şer’i mahkemede incelenmiş ve sonuca bağlanmıştır.
Müslüman ve gayrimüslimlerin birbiri ile din, dil, ırk ayrımı gözetmeden
ticaret yaptıkları, borç alıp borç verdikleri ve iyi bir komşuluk ilişkisi içinde
oldukları görülmektedir. Halk alacak vereceklerde para birimi olarak kuruş
ve akçeyi kullanmıştır.
Kadınların da mahkemeye başvurduğu ve haklarını korumak için dâvâ
açabildiği, muhâllaa, nafaka, vâsîlik ve kassam defterleri gibi uygulamalarla
kadın ve çocuk haklarının güvence altına alındığı bilgilerine ulaşılmaktadır.
Vergilerin dağılımı eşit tutulmuş ve hepsi kayıt altına alınmıştır. Görevliler
îtinâ ile çalışmış ve gerektiğinde teftişe tâbi tutulmuşlardır. Tımar sistemi
uygulanmış ve halktan gerektiğinde sefere asker istenmiştir.
Toplumda Müslümanlar genellikle dînî menşeli isimler kullanmıştır.
Gayrimüslimlerde de özellikle Yahudilerde bu durum görülmektedir. Bunun
yanında ayrıca yerel isimler verilerek lakapların da kullanıldığı
görülmektedir.
Eser de birçok yer ismi mevcuttur bu yer isimleri cadde, mahalle, mera,
bayır, köy, kasaba, kaza, sancak, vilâyet ve kale gibi yerlere verilen
isimlerden oluşmaktadır. Bu yerleşim yerleri ise çoğunlukla Balkanlardadır.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde eserin dili 18. yüzyıl Osmanlı
Türkçesi yazı dili olduğu anlaşılmış olup bunun yanında Arapça ve Farsça
ifadelerin de bulunduğu görülmüştür. Eser 55 varak olup resmî mektup
sûretlerinden oluşmaktadır. Eserin zahriye bölümleri hayli yıpranmış
durumdadır. Eser ta’lik kırması hatlıdır. Eserde bir fihrist yer almaktadır.
Sayfalarda ve çoğunlukla derkenarlarda olmak üzere eserde meşk
karalamaları ve temrinler mevcuttur. Bazı sayfalarda başlıklar derkenarlara
yazılmıştır.
Eserde mahallî ifâdeler yer almaktadır. Aynı kelimenin farklı imlâlar ile
yazıldığı, harf hatalarının yapıldığı, harflerde noktalama hatalarının ve
yanlış yazılan kelime gruplarının olduğu ve bunların da üstü çizilmiş olduğu
görülmektedir.
Bütün bu değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkan bilgilerin, yapılacak
başka araştırma ve incelemelerle birlikte ilim âlemine faydalı olacağı
düşüncesindeyiz.
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“DEDEM KORKUT KİTABI”NDA GEÇEN BİR KISIM
FİİLLERİN KÖKEN, BUDUN VE ANLAM BİLİM AÇISINDAN
KIYASLAMALI ŞEKİLDE AÇIKLANMASI
Doç.Dr.KULİYEVA Kübra*

ÖZET
Türk halklarının tarihinde onları dünyaya tanıtan, kimliğini ortaya koyan
değerli eserler az değil. Bu eserler sadece o halkların tarihini ve kimliğini
değil hem de Türk'ün kahramanlıklarla dolu hayatını da öğrenmeğe olanak
sağlar. Bu bağlamda Oğuz grubu Türk dilleri için önem taşıyan “Dedem
Korkut Kitabı”nı özel olarak kaydetmek gerekir. Çünkü bu eser Oğuz
Türkleri'nin hayat tarzını, yaşam biçimini, gelenek-göreneklerini, dinsel ve
mitolojik görüşlerini, hayata bakışlarını en iyi şekilde yansıtan bir eserdir.
Sadece bu yönüyle değil, dil özellikleri açısından da “Dedem Korkut Kitabı”
büyük değere sahiptir. Eserin diliyle ilgili araştırmalar onun günümüz için
de anlaşılır olduğunu, ortaya çıktığı dönemin dil özelliklerini iyi şekilde
muhafaza ettiğini tespit eder. Eserin dilinde tesadüf edilen yüzlerce kelime
günümüz Oğuz grubu Türk dilleri, ayrıca diğer Türk dillerinde edebi dil
olgusu olarak sözlüklerde yer almaktadır. Eserde geçen, fakat günümüz için
eskimiş sayılan bir kısım kelimelerin ağızlarımızda çok işlek olduğu da
görülmektedir. Bu da eserin halkın zengin dil hazinesinden kaynaklandığına
delalet eder. Eserde pek fazla eski fiillerin kullanıldığı da dikkati çeker.
Bunlara oqramaq, ulaşmaq, bozdamaq, döşürmək, irişmək, əsrümək,
yaşırmaq, imrənmək ve s. örnek verebiliriz. Bu fiillerin bir kısmınin
günümüz ağızlarda biçim veya anlam değiştirmeksizin yada çox az
değişikliğe uğrayarak kullanıldığı gözlemlenmektedir. Araştırmalar bu
fiillerin diğer Türk dillerinde de kullanıldığını gösterir. Makalede “Dedem
Korkut Kitabı”nda geçen, günümüzde ağızlarda korunagelen söz konusu
fiiller anlam çözümlemesi, köken, anlam ve budun bilim acısından diğer
Türk dilleri ve yazılı anıtlarla karşılaştırmalı şekilde araştırılarak gelişim
süreçleri, ortaya çıkma dönemlerinin izlenilmesine ve belirlenmesine
çalışılmıştır. Bu şekilde araştırmaların Türk dilleri için ortak dil
sorunlarının çözümüne, dilimizin tarihinin daha da eskilere dayandığını
sübut etmenin yanısıra bir kısım kelimeleri oluşturan eski köklerin de
anlamlarının belirlenmesine yardımcı olacağı kanaatindeyiz.
Anahtar keliimeler: “Dedem Korkut Kitabı”, fiiller, köken bilim, budun
bilim, anlam bilim

Doç.Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Nesimi adına Dil Araştırmaları Enstitüsü,
qkubra@mail.ru
*
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COMPARATIVE EXPLANATION OF A RANGE OF VERBS USED IN THE
EPIC "KITABI DEDE GORGUD" FROM THE POINT OF ORIGIN,
ETYMOLOGY AND SEMANTICS
ABSTRACT
In the history of Turkic peoples, there are plenty works that introduce them
to the world and prove their identity. These works are of great importance
for the study of not only their history and identity, but also the heroic life of
the Turkic people. In this sense, it is necessary to emphasize the epic "Kitabi
Dede Gorgud", which is important for the Turkish languages of Oghuz
group. This work is a masterpiece that highlights the lifestyle, traditions,
religious and mythological views of Oghuz Turks in the most beautiful ways.
The epic "Kitabi Dede Gorgud" is of great value not only in this aspect, but
also in terms of language features.The study of the language of the work
shows that it has still preserved its clarity and linguistic features developed
in that period. Hundreds of words used in the work have been included into
the dictionaries as a literary language fact of the modern Turkic languages
of the Oghuz group, including other Turkic languages. It is noteworthy that
though a number of words used in the work are outdated for the modern
era, they are still used in the dialects and accents. This proves that the work
sources a rich language of thepeople. The verbs used in the work, which are
archaic for our modern language, are more attracting. For example,
oqramaq (to get), ulaşmaq (to reach), bozdamaq (to cry), döşürmək (to
collect), irişmək (to grind), əsrümək (to be drunk), yaşırmaq (to hide),
imrənmək (to be enthusiastic). The shape and meaning of some of these
words remained unchanged in the dialects and accents, while a part of them
has changed completely or slightly. This study shows that these expressions
are also used in other groups of Turkic languages.This article analyzes the
verbs encountered in the epics of "Kitabi-Dede Gorgud" and used in the
dialects and accents of the modern times. It also examines their
development processes through the comparison with other Turkic
languages and written testaments from the origin, etymology and semantic
point of view. The article tracks and identifies the history of emergence of
these verbs. This study contributes to the solution of the language problems
common for Turkic languages, and to the determination of the meanings of
the ancient roots, which play a crucial role in the formation of a number of
words. It may also prove the fact that the emergence of our language goes
back to ancient times.
Keywords:The epic of "Kitabi Dede Gorgud", verbs, origin, etymology,
semantics
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GİRİŞ
Türk halklarının tarihinde onları dünyaya tanıtan, kimliğini ortaya koyan
değerli eserler az değil. Bu eserler sadece o halkların tarihini ve kimliğini
değil hem de Türk'ün kahramanlıklarla dolu hayatını da öğrenmeğe imkan
sağlıyor. Bu bağlamda Oğuz grubu Türk dilleri için önemli olan “Dedem
Korkut Kitabı”nı özel olarak kaydetmek gerekir. Çünkü bu eser Oğuz
Türkleri'nin hayat tarzını ve yaşam biçimini, gelenek-göreneklerini, dinî ve
mitolojik görüşlerini, hayata bakışlarını en iyi şekilde yansıtan bir eserdir.
Sadece bu yönüyle değil, dil, tarih, coğrafi açısından da “Dedem Korkut
Kitabı” büyük değere sahiptir.
Dilimiz, dinimiz ve dedelerimizin hayatından bahseden “Dedem Korkut
Kitabı” eski Oğuz boylarının dilini güzel, saf ve en temiz şekilde muhafaza
ederek günümüze kadar getirmiş olan bir eserdir. Destanın dilinde
rastlanan kelimeler büyük çoğunlukla çağdaş edebi dilimiz için de
seciyevidir. Bir kısım kelimeler, özellikle de fiiller eskimiş olsa da,
kullanırlığını hala da muhafaza ederek, bu veya diğer derecede biçim ve
anlam değişikliğine, anlam daralması ve genişlemesine maruz kalarak
yaşamaktadır. Edebi dilimizin zenginleşmesinde hazine rolü oynayan
ağızlarımızda bugün “Dedem Korkut Kitabı”nın diliyle sesleşen yüzlerce
kelime ve onlarca fiil bulunmaktadır.
Eserin diliyle ilgili araştırmalar onun günümüz için de anlaşılır olduğunu,
ortaya çıkış döneminin dil özelliklerini iyi şekilde koruduğunu gösterir.
Eserde geçen, eski anıt
ve abidelerde de bulunan bir kısım fiillerin günümüzde ağızlarda işlek
olması eserin ortaya çıkış döneminde halkın zengin dil hazinesinden
kaynaklanmasına delalet eder.
“Dedem Korkut Kitabı”nda sık sık rastlanan oqramax, ulaşmaq, bozdamaq,
döşürmək, irişmək, əsrümək, imrənməkve s. fiillerin bugün ağızlarımızda
biçim veya anlam değiştirmeksizin yada çox az değişikliğe uğrayarak
kullanıldığı gözlemlenmektedir. Araştırmalardan söz konusu fiillerin diğer
Türk dillerinin de bir kısmında edebi dil olgusu olduğu ve sözlüklerde yer
aldığı belli oluyor.
DESTANDA GEÇEN ve AĞIZLARDA BULUNAN BİR KISIM FİİLLERİN
AÇIKLANMASI
Oxrammax
“Dedem Korkut Kitabı”nda: - Bədöy atlar issini görüp oqradıkta – ifadesinde
“kişnemek”anlamında kullanılan ogra-(DKK,1962,s.7) fiiline ağızlarımızda
oxranmax/oxrammax/oxranmağ biçimlerinde sadece ufak sesbilgisel
farklılıkla tesadüf edilmektedir. Mes: - Balasını görüncə at oxranmağa
başladı (Tovuz); - Bir bax gör at neyşə oxrane:r (Borçalı).
Kelimenin gelişim sürecini izlerken onun “Eski Türk Dilleri Sözlüğü”nde
oqra- (DTS, 1969, s.369) biçiminde “kişnemek”, “Türk Dillerinin Etimolojik
Sözlüğü”nde okı-/oka- biçiminde “ses çıkarmak, çağırmak”(ESTY, 1974, s.
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412-413), “Divanü lügat-it-Türk”te okra- şeklinde “yem zamanında
kişnemek” (KM;1986, s.431), A.Caferoğlu´nun “Eski Uygur Türkçesi
Sözlüğü”nde okı- biçiminde “çağırmak” (Caferoğlu,1993, s.94), H.Hadi´nin
“Derleme Sözlüğü”nde oxrama biçiminde “ata yem ve su verildiği zaman
çıkardığı ses”gibi anlamlarda kullanıldığını görüyoruz (H.Hadi;1993:311).
Çağdaş Türkçe´de de bu fiil “Divan”da kaydedildiği biçim ve anlamda
kullanılmaktadır (TS,2005, s.1493).
B.Ahmetov bir sıra kaynaklara dayanarak fiilin kökünün eski anıtların
dilindeki “ses, çağrı” anlamındaki ok ismi olduğu kanaatine gelir. Yazara
göre, bu halde kelime ok- kökü ve –ur+an hisseçiğinden çifte ek alma
yoluyla oluşmuş, sonraki aşamalarda –u- ünlüsü iki ünsüz arasında sabit
olmadığından düşmüş ve fiil okran- şeklinde
biçimlenmiştir.
(Ahmetov,1990, s.161). Yazarın bu görüşünden yola çıkarak okumak fiilinin
de bu kökten türemiş olduğunu söyleyebiliriz.
Fiilin destanın dilinde oqra-, ağızlarda oxran- biçiminde kullanılması Türk
dillerindeki g ~ x sesuygunluğu ve daha sonraki aşamalarda kelimenin
dönüşlü çatı eki almasıyla ilgilidir. İlgiyi çeken diğer bir nüans dil
tarihimizin eski aşamalarında “Dedem Korkut Kitabı”nda görüldüğü gibi,
dönüşlü çatı eki kullanılmaksızın hareketin dönüşlülük ifade edebilmesidir.
Bunun da nedeni, zannimizce, Türk dillerinin tarihen somutluğa eğilimli
olmasılyla bağlıdır.
Okra- fiili yüzyıllar boyunca anlam değiştirmeden “Dedem Kortkut
Kitabı”nın ortaya çıkışı dönemindenbugüne kadar halkımızın hafızasında
muhafaza olunarak kullanırlığını hala da sürdürmektedir.
Ulaşmax
- Ulaşıban sular daşsa, dəniz olmaz (DKK,1962, s.12).“Dedem Korkut
Kitabı”nda“birleşmek, varmak, yetişmek”anlamlarında sık sıkrastlanan bu
fiilAzerbaycan Türkçesi´nde sadece ağız seviyesinde bulunuyor. Ağızlarda
ula-,ulaş- ve ulğaş- biçimleri mevcuttur. Genelde her üç fiildestanda olduğu
gibi “birleşmek” anlamı ifade eder. Mes: - Bı safları ulasan, bir xalı toxumax
olar. (Zengilan); – Ay bala, o telləri ulaşdır bir-birnə (Ağdam); - Siznən
ulğaşdığım gün dağıleydı (Laçın) ve s.(ADDL,2007, s. 516-517).
Bir kısım ağızlarda “karışmak, meşgul olmak, arkadaşlık etmek” gibi
anlamlar da bildiriyor. Mes: - Başım işə elə ulaşıf (meşgul olmak) kin, laf
adımı unutmuşam (Mingeçevir); - Uşağı qoyma ulaşsın(arkadaşlık etmek)pis
adama (İmişli): - Bizin inəy ulaşıb (karışmak) o biri kəndin malına
(Kürdəmir).
Ağızlarda bütün söylenenlerle beraber ula- fiili “aşılamak, telkin etmek”,
“sabanın demir hissesini ahşap hissesiyle birleştirmek” gibi manalar da
bildirmektedir. Fakat bütün bunlara rağmen “birleşmek, bağlamak”
fiillerinin kullanım alanı daha geniş olduğundan ula-, ulaş- fiillerinin
zamanla yerlerini bu fiillere terk ettiğini de vurgulamak gerek.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

302

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

Ulaş- ve ulğaş- fiillerinin işteş çatılı fiiller olduğu ve ula- fiilinden türediği
bellidir. Ulaş- fiilinin “Dedem Korkut Kitabı”nda, eski yazılı anıtların dilinde
olduğu gibi günümüzde ağızlarda “yetişmek, varmak” anlamlarına
rastlamasak da, klasik edebiyatımızda sık sık kullanıldığı, “yetişmek,
varmak” anlamlarıyla beraber “kavuşmak, yetmek, karışmak, katılmak”
anlamları da bildirdiği elimizdeki mevcut eserlerden görülmektedir.
Bir kısım diğer grup Türk dillerinin sözlüklerinde bulunsa da, Oğuz grubuna
giren Türkmence´de ulaş- fiili sözlüklerde yer almıyor.Çağdaş Türk dilinde
ise kullanım tezliği yüksek olan kelimelerdendir. Türkçe´de bu kelime
esasında ulaç, ulam, ulama, ulamak, ulanma, ulanmak, ulantı, ulaşılma,
ulaşılmak, ulaşım, ulaştırma, ulaştırmak gibi çok sayıda kelime
oluşturulmuştur ki, bunlar hem “bağlamak, birleştirmek” hem de “yetmek,
yetişmek, varmak, ilişki, alaka, rabıta” anlamları ifade ederler.
Ulaş- fiilinin “yetişmek, varmak” anlamlarına gelince, burada eski Türkçe´de
sesteşliğin yaygın olduğunu unutmamak gerek.
Bu arada araştırmalardan eski öztürkçe kelimelerin Oğuz grubu Türk
dillerinden daha fazla Türkiye Türkçesi´nde ağızlarla beraber edebi dil
seviyesinde de korunduğunu vurgulamak, zannimmizce, yerinde olur.
S.E.Malov Moğolustan ve Kırgızistan´da bulunan eski anıtların dilinde de
ulaş- fiilinin aynı şekil ve anlamda kullanıldığını yazar (Malov,1951, s.105).
A.Caferoğlu eski Uygurca´da “zincir, silsile, irtibat” anlamında ul isminin
bulunduğunu gösteriyor (Caferoğlu, 1993, s.172). Zannimizce, ula-, ulaşfiillerinin kökü bu isimdir ve bilhassa fiillerin de anlamı bunu sübut eder.
Aslında mantık açısından ele alındığında gerek ula- gerekse ulaş- fillerinin
her ikisinde “biribirine bağlamak, birleştirmek, ilişkilendirmek” anlamlarının
olduğu görülür.
Ulisminin eski Türkçe´de de terkibinde “biribirine bağlamak, birleştirmek,
ilişkilendirmek” anlamı olan bir kısım kelimeler ürettiği kaynaklardan belli
oluyor. Şöyle ki, “Eski Türk Dilleri Sözlüğü”nde geçen ulaɤ, ulal-, ulamağlıɤ,
ulamsız, ulaş- (DTS; 1969:608-609), Kaşgarlı Mahmut “Divan”ındaki ula-,
ulan-, ulaş- (MK;1986:688-689), A.Caferoğlu´nun “Eski Uygur Türkçesi
Sözlüğü”nde kaydedilen ulağ, ulalmak, ulamak (Caferoğlu,1993,s.171-172),
H.Hadi´nin “Derleme Sözleri”ndeki ulaq, ulam, ulamaq, ulaşıq, ulaşqan ve
diğer kelimelerin tümünün temelinde ul kökü duruyor.
Aymak/ayıtmak
Destanın dilinde en fazla rastlanan fiillerden biri ay-/ayıt- fiilidir: - Uruz
aydır; - Gördülər ki, namus üçün yenilməz, ayıtdılar (DKK; 1962:95).
Sonraki dönemlerde bu fiilin yazılı abidelerden sadece Nesimi´nin ve
Fedai´nin eserlerinde kullanıldığı görülüyor (Ahmetov,1990,36,95). O
dönemde de-, söyle- fiilleriyle koşut olarak kullanılan ayt- fiiline dilin
sonraki gelişim aşamalarınmda rastlamıyoruz. Bu da dilin belirli gelişim
sürecinde kelimenin kullanım alanının daralması, başka deyişle az kullanılır
olması yüzünden dilin pasif fonuna geçtiğini gösteriyor.
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Ayıt-/ayut biçimiyle diğer grup Türk dillerinde yaygındır. N.Z.Hacıyeva ve
A.A.Koklyanova´nın yazmış oldukları “Türk dillerinde konuşma fiilleri”
isimli makalede bu fiilin ses ve biçimbilimsel varyantları, anlam çeşitleri,
kelime üretme imkanları üzerine etraflı şekilde bahsediliyor (Bağırov,1966,
s.91-92). Yazar bu fiilinTürk dillerinden yalnız Azerbaycan Türkçesi ve
Çuvaşça´da bulunmadığını kaydediyor. Aslında ayrı ayrı ağızlarda “demek,
söylemek” anlamında aydırmax (Kürdemir), aynı anlamda aymax (Füzuli),
“deyip utandırmak” anlamında ayındırmağ,“palyaço” anlamında ayqax, “şen,
şakacı” anlamında aynax,“şen olmak” anlamında aynaxlaşmax gibi kelimeler
mevcuttur.
Ayıt- biçimiyle Azerbaycan hudutları içinde bulunan ağızlarda tesadüf
olunmaması, Derbent ağzında korunması, hem de çok kullanılır olması ilgiyi
çeker. Bu zamanında hudutlar içindeki ağızlarda da bu fiilin kullanıldığını,
zamanla yerini daha kullanılır olan demek, söylemek fiillerine bıraktığını
gösteriyor. Diğer taraftan Derbent ağzında korunmasını farklı dil sistemi
içinde bulunmasıyla ilgilendirebiliriz. Şöyle ki, Derbent Rusya arazisinde
bulunduğundan eski öztürkçe kelimeler burada daha çoktur ve ağızlarda
daha iyi şekilde korunabilmiştir. Başka deyişle, edebi dil Rusça olduğu için
ağızları etkileyememiştir.
Diğer Türk dillerinde de kullanırlığını korumuş, bir kısım dillerde az, bir
kısmındaysa ay- kökünden çok sayıda kelime üretilmiştir. Türk dillerinde
ay kökünden ayung, uşak-ayung, kayşayakçu, ayak, aytılğa, aytı, aytığ gibi
isim soyundan ve aydış-, ayta-, aytıla- gibi fiiller türetilmiştir ki, bunların
tümünün anlamında “demek, söylemek” vardır.
Bozdamağ
– Qaytabanda develerim bozlatmadım; - Ağa deyü ne ağlarsan, nebozlarsan?
(DKK,1962, s.125). Görüldüğü gibi, bu fiil “Dedem Korkut Kitabı”nda iki
anlamda: 1. deve için “böğürmek”, 2.insan için “yüksekten ağlamak,
hünkürmek” anlamlarında kullanılmıştır. Ağızlarla kıyaslamada kelimenin
insanla ilgili destandaki anlamını muhafaza etse de, kendi başına değil,
ağlamak fiiliyle birarada kullanıldığı görülüyor: - Oğlunnan so:ra helə
ağlıyıb-bozdıyır gecə-gündüz (Ağdam); - Elə ağlıyıb-bozduyurdu ki, adamın
üregi xərəb olurdı. (Abşeron)
Bir sıra ağızlarda biçim değiştirmeden kullanmasına rağmen şikayet anlamı
ifade eder. Mes: - Pütün güni “yoxdu” diyib, ağlıyıb-bozdıyır(Apşeron); Yanımda güzəranınnan oğarta danışdı, oğartaağliyıb-bozdadı ki, yazığım
gəldi oŋa (Terter).
Deveyle bağlı bozdamağ fiili yalnız başına kullanılabilir. Mes: - Dəvənin
balası öldü, heyvanciyəz savaxtan bəri bozduyuf duror (Şamaxı).
Bozla-fiili “Eski Türk Dilleri Sözlüğü”nde sadece“devenin böğürtüsü”
anlamında kaydedilmiştir (DTS,1969, s.115). Kaşgarlı Mahmut “Divan”ında
ise bozla-“ses vermek, bağırmak, bozlamak”, bozlat- ise“böğürtmek”
anlamında geçmiştir. Burada birinci anlamın bilhassa insan, ikincinin
hayvanla ilgili olduğu belli oluyor (MK, 1986, s.106). Türkmen dilinde
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sözlüklerde bozlamak fiili kaydedilmemiş, onun yerine arlamak, uvlamak,
konuşma dilindeyse mönkürmek biçimlerinin kullanıldığı gösteriliyor
(KRTS,1968, s.398). Türkiye Türkçesi´nde de bozlamak hem deveyle ilgili
“bağırmak”, hem de mecaz anlamında “çığlık koparmak” gibi mevcuttur
(TS,2005, s.310).
Bozlamak fiilinin kelime üretme özelliği yok derecesindedir, fakat buna
rağmen kelime yüzyıllardır ağızlarda yaygınlığını kaybetmeden
kullanılmaktadır.
İmrənməx´/İmrənci
“Dedem Korkut Kitabı”nda: - Şəqaqına imrəndügim sənin qızın – gəlinin
(DKK;1962,s.144) ifadesinde geçen “gıpta etmek” anlamlı imrenmek fiiline
ağızlarımızda az da olsa, rastlıyoruz. Ağızların söz varlığında bu fiil eski
biçimini korumakla beraber zamanla bir kısım anlamlar da kazanmıştır.
Günümüzde “gıpta etmek” anlamı kaybolmuş, fakat“heveslenmek, ağzı kapalı
şekilde ses çıkarmak, yavaş sesle melemek, yaklaşmak, yakınlık göstermek,
sevecen”(ADDS,2007, s.234) gibi anlamları mevcuttur. Mes: - Buzoyu görüf
imrəne:r inəx´ (Kervansaray).
Oğuz grubu Türk dillerinden çağdaş Türkçe´de bu kelimedenedebi dilde çok
sayıda hem isim, hem de fiil soyundan sözcük türetildiği, edebi dilde
kullanılarak, genelde “bir şeyi istemek” anlamında sözlüklerde yer aldığı
görülüyor. (TS,2005, s.963). Diğer iki dil: Türkmence ve Gagavuzcayla
kıyaslayamamamız söz konusu kelimelerin o dillerin sözlüklerinde
bulunmamasıyla ilgilidir.
Destanda rastladığımız: - Vay Qalın Oğuzun imrəncisi, Beyrək; - Qalın Oğuz
imrəncisi, canım oğul (DKK,1962, s.53, 67) cümlelerinde geçen imrenci
kelimesinin de imren kelimesiyle aynı kökten olabilirliği ilgi doğuruyor.
Burada imrenci“sevimli, istekli” anlamındadır. Kıyaslamadan da günümüz
ağızlarda kelimenin “yaklaşmak, yakınlık göstermek, sevecen” gibi
anlamlarının olması her iki kelimenin temelinde aynı bir kökün olması
düşüncesine varmamıza imkan sağlıyor.
Diğer taraftan bir kısım
ağızlarımızda, mesela, Apşeron bölgesi ağızlarında “samimi, mihriban, yakın,
sevmek”gibi anlamlar ifade eden amrağ kelimesi bulunmaktadır. Mes: - Uşağ
atasına çox əmrağdu (Apşeron); - Quzu anasına əmrağdu gibi (Apşeron).
“Eski Türk Dilleri Sözlüğü”nde amiraq şeklinde “dost, sevgili, yakın”
anlamlarında kaydedilmiştir (DTS,1969,s.41) ki, bu anlamıyla da yine
ağızlarda bulunmaktadır. Mes: - Bacı-qərdeş day əmrağ olublar bir-birinə
(Apşeron).
Kıpçak veya diğer grup Türk dillerinde bu kelimenin kullanıldığına tesadüf
edilmiyor.
Döşürməx´
Destanda “yığmak, toplamak” anlamındaki döşürmek fiiline iki biçimde, hem
döşürmek hem de dövşürmek şeklinde rastlıyoruz: - Böylə dekəc qırx incə
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qız yayıldı, dağ – çiçəyi döşürdülər; - Təkur qərisin dövşürüb, meydana gəldi
(DKK,1962, s.24, 47).
Daha sonraki dönemlerde yazılı abidelerin dilinde “döşürmek” biçiminde
kullanıldığı görülüyor:
Hər bir çiçək üstə qondu zənbur;
Döşürməyə çıxdı danəsin mur (Hatayi,1959, s.16)
- Ay qız Şərəfnisə, yadımdan çıxdı, de görüm Şahbazı o çör-çöp döşürən
nə sözlər ilə tovlaşdırıb Parisə aparır?(Ahundov,1987, s.29)
Döşürmek fiilinin yerine dilin sonraki gelişim aşamasında dermekfiili
girmiştir ki, günümüzde de bu fiil kullanılmaktadır.
Bir kısım ağızlarda bu fiilin devşirmek biçimine rastlasak da, anlam
açısından farklılık gösterdiği gözlemleniyor. Bu biçimiyle “çevirmek” anlamı
bildiriyor.Mes: - Boşqavı ətin ağzına devşir (devir), pişik yeməsin. (Borçalı);
- Xalçayı devşir, tez qurusun. (Kervansaray) ve s. gibi.
Çağdaş Türk dillerinden Türkmence´de sözlüklerde uşürmek (РTS,1956,
s.256) şeklinde yer alıyor. Günümüz Türkçe´de destanın diline yakın
biçimde - devşirmek (TS, 2005, s.516) şeklinde kullanılarak onlarca
kelimenin oluşmasında rol oynamıştır.
İrişməx´/İrməx´
“Dedem Korkut Kitabı”nda irmek, irişmek fiilleri “ulaşmak, yetişmək, yetmek,
vermek”gibi anlamlarda kullanılmıştır: - Uca Tanrı dost olub, mədəd irsin
(vermek); - Ona iribən qondular (ulaşmak, yetişmek); - Buğanın ardından
irdi(gelip yetişmek); - Murada – məqsuda irişdilər(yetmek, yetişmek)
(DKK,1962, s.27, 106, 127, 138).
Bu fiil Azeri ağızlarında farklı sesbilimsel şekilleriyle kullanılmaktadır.
Değişik Türk dillerinde değişik anlamlarda mevcut olduğu görülür. Türk,
Karayim ve Kırım Tatarlarının dilinde “yetmek, yetişmek, gelmek, gelip
yetişmek, başarmak, yakıştırmak, yanından geçmek, anlamak, büyütmek,
olmak (büyümek), almak, kendisini hayalı göstermek” gibi anlamlar ifade
eder (ESTY,1974, s.288).
“Türk Dillerinin Etimolojik Sözlüğü”nde fiilin eriş- biçiminin yaygın olduğu
kaydediliyor (ESTY,1974, s.288). Azeri ağızlarından sadece Derbent ve
Nahçıvan´da “yetişmek” anlamında bulunmaktadır. Çağdaş Türkçe´de ermek
ve erişmek biçimlerinde “yetişmek” anlamındadır (TRS,1969, s.276).
Bir kısım ağızlarımızda aynı biçimde başka anlamlar ifade etmesini Türk
dilleri için seciyevi olan sesteşlikle ilgilendirmek olur.
Eski yazılı abidelerden “Esrarname”nin dilinde hem irmek hem de irişmek
biçimleri koşut olarak kullanılmıştır. Mes: Gecə irişir həbibə məktub (XVI)
(“Esrarname”,1964, s.47);
Xəlqinin fəryadinə irən budur,
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Mənüm ilən uçmağə girən budur (XVI) (Cavadova,1977, s.91).
Əsirmək
“Dedem Korkut Kitabı”nda “sarhoş”, “coşmuş” anlamlarında ad olarak
kullanılan esrük kelimesi günümüz Azeri ağızlarında hem ad hem de fiil
olarak rastlanmaktadır. Ad olarak kullanılması daha önceki aşamadır. Daha
sonraki gelişim sürecinde fiilleşerek ağızlarda sabitleşmiştir. Ad olarak
Nesimi´nin, Kişveri´nin “Divan”larında, fiil gibi folklorda, “Köroğlu”
destanında tesadüf ediyoruz:
Hər necə əsrükdurur, var andə bir hüşyarlığ (Eyvazova,1982, s.42)
Qanı qəflət şərabından bir ayıq?
Qanı əsrüklərin cəmində huşyar? (Kahramanov,1970, s.69).
Əzizinəm nərgizlər,
Qərənfinlər, nərgizlər,
Əsrəmiş maya gördüm
Qoltuğunda nər gizlər. (folklor)
Esirmek esir, isereu, iseru, esiru gibi biçimlerde çağdaş Türk dillerinin büyük
kısmında bulunuyor. Bir kısım dillerdeyse yerini aynı anlamdaki Fars
kökenli mas bolu fiiline terk etmiştir. Çağdaş Özbek, Uygur, Karakalpak ve
Kırgız dillerinin sözlüklerinde bulunmuyor,bunun yerine ad olarak mas, fiil
olarak da mas bolu kullanılıyor.
Azerbaycan´da esrik kelimesi Esrik, Esrik Cırdahan gibi coğrafi adların
terkibinde de kalmıştır. T.Hacıyev ve K.Veliyev kelimenin IX.-X. yüzyıllara –
Azerbaycan dilinin buiçimlenme dönemine ait olduğu fikrinden yanalar.
Günümüzde Azeri edebi dilinde de Fars kökenli mest olmak, sarhoş olmak
fiilleri bu kelimeyi tamamen dilden çıkarmış durumdadır.
Bize göre, fiil “esmek, titremek, sallanmak” anlamlı es- kökünden
oluşmuştur.
V.V.Radlov esrik/esrük kelimesinin “coşmuş, hiddetli”(sarhoşluk etmek veya
sinirlenmek) anlamında kullanıldığını, onun “akıl, zeka, hafıza, şuur” anlamlı
es (us), kelimenin anlamına sıfatlık anlamı katan -rik üretim ekinden
oluştuğunu yazar (Bak:Ahmetov,1985, s.65).
Eski kaynaklardan İbn Mühenna ve Abu Hayya´nın sözlüklerinde esirmek
gibi kaydedilmiştir (Bak:Nacip,1978, s.197).
Türkiye Türkçesi´nde terkibinde bu fiil kökünü korumuş olan çok sayıda
kelime vardır. Türkmence´de Rusça´nın etkisiyle içip pyan bolmak şeklinde
mevcuttur. N.Hadi´nin sözlüğünde kelimenin “keyiflendirmek, coşturmak,
kendinden geçirmek, kudurmak, taşmak, öğünmek” gibi anlamlarının olduğu
gösteriliyor (Hadi, 2004, s.151). “Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü”nde äsrük
gibi “sarhoş”, äsürmäk gibi “sarhoş olmak” anlamı kaydedilmiştir
(Caferoğlu,1993,s.50), “Eski Türk Dilleri Sözlüğü”nde kelimenin esri, esrik,
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esrük, esür-, esürt-, esirük gibi biçimlerinin tümünde “sarhoş” anlamı vardır
(ETDS;1969:184). Kaşgarlı Mahmut “Divanı”nda esrük, esgürük, isirik,
esrikbiçimlerinde “sarhoş”, asur biçiminde “sarhoş olmak”,esürt-, esrit, isirtbiçimindeyse“sarhoş etmek” anlamlarında geçer (KM,1985, s.196).
SONUÇ
Makalede “Dedem Korkut Kitabı”nda geçen, eski yazılı anıtlarda, değişik
gruptan Türk dillerinde kullanılmakta olan ve günümüz ağızlarda
korunagelen eskifiillerin anlam açısından çözümlenmesi, köken, budun
bilim bakımından diğer Türk dilleri ve yazılı anıtlarla karşılaştırmalı şekilde
araştırılması söz konusu fiillerin gelişim süreçlerinin, ortaya çıkış
dönemlerinin izlenilmesine ve belirlenmesine imkan sağlamaktadır. Bu
şekilde araştırmaların Türk dilleri için ortak dil sorunlarının çözümüne,
dilimizin tarihinin daha da eskilere dayandığını sübut etmenin yanısıra bir
kısım kelimeleri oluşturan eski köklerin de anlamlarının belirlenmesine
yardımcı olacağı kanaatindeyiz. Diğer taraftan bu tipten kelimelerin
bulunması ortak Türk dilinin oluşturulması yönünden de yararlıdır. Değişik
Türk dillerinin abidelerinde geçen eski kelimeler bu amacın sağlanmasına
yardımcı olmanın yanısıra, hem de eski kelimeler sözlüğünün tertibi ve dil
tarihi açısından da önem taşımaktadır.Dilbilim alanında Türk dilleri
dünyanın en eski ve zengin dillerinden biri olarak bilinmektedir. Bunun
günümüzde de sübut edilip, onaylanması, günümüzde dilimizin alıntı
kelimeler değil, kendi kelime varlığımız hesabına zenginleştirilmesi için de
eski kelimelerin çeşitli açılardan araştırılması öndee gelen ve ümde
meselelerdendir.
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JEAN-PHİLİPPE TOUSSAİNT’İN FOTOĞRAF MAKİNASI VE MİLAN
KUNDERA’NIN YAVAŞLIK ADLI ROMANLARINDA MODERN
ZAMAN KAVRAMLARI: HIZ VE DURAĞANLIK
Fatih Aynacı*
ÖZET
XX. yüzyıl insanlık tarihi açısından dönüm noktası sayılabilecek birçok
toplumsal değişimin yaşandığı bir süreçtir. Bu karşı konulmaz değişim,
günümüze kadar devam etmiş ve tanımı konusunda hala uzlaşmaya varılamamış
bir kavram olan postmodernizmin ortaya çıkışını hızlandırmıştır. Bu noktada
postmodern unsurlardan biri olan tüketim kültürünün ve aşırı bireyciliğin
etkisiyle ortaya çıkarak çağın en temel sorunlarından biri haline gelen hızlı
yaşama arzusu, günümüz edebiyatının ana izlekleri arasında yerini almıştır.
İnsanları tükettikçe mutlu olacaklarına inandırmaya çalışan bu anlayış, zamanla
maddenin tüketiminin ötesine geçerek, bireyin kendi öz varlığına
yabancılaşmasına neden olmuştur. Bu anlayış sonucunda toplumda yalnız,
yalıtılmış, benmerkezci (egosantrik) yaşam süren, dış dünya ile iletişim kurmak
istemeyen silik bireyler ortaya çıkmıştır. XX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren
Fransız edebiyatının öne çıkan isimlerinden olan Jean-Philippe Toussaint ve
Milan Kundera, bu varoluşsal sorunu, yapıtlarına yansıtmaya çalışan yazarlar
arasında yer almaktadırlar. Toussaint ve Kundera bu yönleriyle yaşadıkları
dönemin bireysel ve toplumsal sıkıntılarına duyarsız kalmayan birer edebi
kişilik olduklarını kanıtlamaktadırlar. Hız ile yaşam arasındaki ilişkilerin
anlatılmaya çalışıldığı Toussaint’in Fotoğraf Makinası (1989) ve Kundera’nın
Yavaşlık (1995) başlıklı romanlarında XX. yüzyıl insanının bireysel ve
toplumsal ölçekte deneyimlediği varoluşsal sorunlar ele alınmaktadır.
Anahtar kelimeler: Tüketim Toplumu, Yabancılaşma, Hız-Haz, Hareketsizlik.
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MODERN TIME CONCEPTS IN JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT’S
CAMERA AND MILAN KUNDERA’S SLOWNESS NOVELS: RAPIDITY
AND IMMOBILITY
ABSTRACT
XXth century, it is a process in which many social changes that can be
considered as a turning point in terms of human history were experienced. This
irresistible change has continued until today and has accelerated the emergence
of postmodernism, a concept that has not still to be reconciled on its definition.
At this point, fast life desire, one of the most basic problems of the age, emerged
with the effects of the consumerist culture and of extreme individualism, take
part in among the postmodern elements, has placed among the main issues of
today's literature. This mentality, which tried to convince people that they would
be happy as they consumed, in course of time by passing beyond the
consumption of the material, cause to become alienated to own being of
individual. As a result of this mentality, weak individuals who live alone,
isolated, egocentric in the society and do not want to communicate with the
external world have emerged. Jean-Philippe Toussaint and Milan Kundera,
situated in the leading figures of French literature as from the last quarter of the
century, are among the writers who try to reflect this existential problem on their
works. Toussaint and Kundera prove by these aspects that they are a literary
personality that is not insensitive to the individual and social trouble of the
period when they lived. In the novels Toussaint's Camera (1989) and Kundera's
Slowness (1995) where relations between rapidity and life are tried to be
explained, the existential problems with individual and social scale experienced
by the people of the XXth century are discussed.
Keywords: Consumerist Society, Alienation, Rapidity-Pleasure, Immobility.

1. GİRİŞ
XX. yüzyılda meydana gelen iki büyük dünya savaşının ardından ortaya çıkan
soğuk savaşın doğurduğu iki kutuplu dünya düzeninin etkileri, insan davranışları
yönünden de birtakım değişikliklere neden olmuştur. Olumlu açıdan
bakıldığında bu rekabet, teknolojinin olduğundan daha ileri bir düzeye
taşınmasını tetikleyerek insan yaşamına katkıda bulunurken, sanayileşmenin
zirveye ulaştığı ve bilgi toplumuna geçişin yaşandığı bir süreçte seri üretimin
artmasıyla, tüketim kültürünün yerleşmesine neden olmuştur. Öte yandan
teknolojinin beraberinde getirdiği hız olgusu ise, tüketime dayanan yeni dünya
düzeninin temel yapı taşlarından birini oluşturmuştur. Hız olgusu, akan zamanın
yakalanmaya çalışıldığı ve bunun için genellikle teknolojiden faydalanıldığı

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

311

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

günümüzde, çoğunluk tarafından yaşamı teknik açıdan kolaylaştırdığına inanılan
vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir. Peki, bize çağımızın vazgeçilmezi
olarak görülen, masum görünümlü bu unsurun, sinsi bir virüs gibi yaşamımızı
çevrelediği, ruhumuzun genlerine kadar işleyerek bizi giderek yaşamdan
soyutladığı söylense ne düşünürdük? Teknoloji ve tüketimin büyüsüne kapılarak
hızlı yaşama biçiminden uzaklaşamayan insanın bunu düşünmesi elbette oldukça
güçtür. Bu düşüncenin yarardan çok zarar getirdiği ise, tıpkı kullanılan ilacın
yan etkilerinin zamanla ortaya çıkması gibi daha sonra fark edilir. Hızın esiri
olup tüketen, tükettikçe mutlu olacağına inanan insan, bütüncüllüğü reddeden
postmodernizmin parçalı bakış eğiliminin de etkisiyle giderek bireyselleşir,
bencilleşir, içine kapanır, ruhsal boşluğa sürüklenir ve bu çok katmanlı süreç
sonunda toplumsal bir varlık olan insan yalnızlaşarak topluma yabancılaşır.
Dolayısıyla sıradan insanın dert edinmediği, acısını çok sonra yaşadığı bu gibi
konuları ve onların sonuçlarını ele alarak farkındalık oluşturma işini, birçok
konuda olduğu gibi yine aydın ve yazarlar üstlenmektedir.
Kimileri tarafından modern zamanın kaçınılmaz bir sonucu olarak görülen hızhaz odaklı tüketim kültürü bazı yazarlar tarafından eleştirilmesi, hatta insanlığın
özünü yitirmemesi için uzaklaşılması gereken bir olgu olarak görülmektedir.
XX. yüzyılın son çeyreğinde adından söz ettiren Belçikalı minimalist roman
yazarı Jean-Philippe Toussaint ve romanları, incelemeleri ve bunlarda kullandığı
üslupla çağdaşları arasında sivrilen Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera da
bu farkındalığı oluşturmayı amaçlayan kalemlerdendir. Toussaint’in Fotoğraf
Makinası (L’Appareil Photo, 1989) ve Kundera’nın Yavaşlık (La Lanteur, 1995)
başlıklı romanları ise, bu amaç doğrultusunda kaleme alınmış edebi
çalışmalardır. Tüketim, hızlı yaşama arzusu gibi olgular üzerine eleştirel
düşünerek bu unsurların iyi yönetilemediği durumlarda birey ve toplum için
yıkıcı sonuçlar doğurabileceği gerçeği, bu iki romanda kurgu yoluyla
aktarılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede öncelikle tüketim toplumu kavramını,
hız olgusunun onunla ilişkisini değerlendireceğimiz bu çalışmada, XX. yüzyılda
yavaşlığın üstlendiği role ve son olarak bütün bunların iki yazarın söz konusu
yapıtlarına nasıl yansıdığına değinmeye çalışacağız.
1.1. Tüketim Kültürünün Ortaya Çıkışı ve Bireye Etkisi
Kültür, insanın yaşadığı çevreye uyum sağlamak adına inançları, değerleri ve
davranışları bakımından ortaya koyduğu bütüncül bir yaşam biçimidir.
Yeryüzünde yaşayan insan toplulukları incelendiğinde, her coğrafyanın, aynı
coğrafya içinde bulunan her bir bölgenin, hatta belli sayıda insanın oluşturduğu
topluluk ya da kabilelerin dahi kendine ait bir kültürünün olduğu görülür.
Bununla birlikte kültür de yaşamdaki birçok şey gibi sabit, salt değil; dinamik
bir unsurdur. Zamanın gerekleri doğrultusunda değişim, dönüşüm
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gösterebilmektedir. İlk bakışta yeryüzünde ortak bir kültürün elde edilmesi
mümkün değil gibi görünse bile, son iki yüzyılda yaşanan olaylar neticesinde
durum öyle bir hal almıştır ki, ortak paydası tüketim olan ve hemen hemen
bütün toplumları etkisi altına alan yeni bir dünya kültürü ortaya çıkmıştır.
Varoluşun temel unsurlarından olan tüketme içgüdüsü, insanın hayatta kalmasını
sağlayan yaşamsal ihtiyaçlarını giderebilmesi için gerekli vazgeçilmez bir
eylemdir, fakat bu vazgeçilmez eylem, özellikle XIX. yüzyılda ortaya çıkıp, XX.
yüzyılda gelişim gösteren ve günümüzde zirve noktasına ulaşan sanayileşme ve
küreselleşmenin etkisiyle, ihtiyaçların sınırsızlaştırılması ilkesi çerçevesinde
büyük bir değişim yaşamıştır. Sınırsız ihtiyaçların beraberinde sınırsız tüketim
arzusunu doğurması küresel ölçekte egemenlik kuran ve kapitalizmle derin bağı
olan tüketim kültürü kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Yanıklar,
2010: 27). Mehmet Şükrü Nar, tüketimin ölçüsüzlüğüyle kapitalist düzen
arasındaki ilişkiyi şu sözlerle açıklar:
Tüketim, belirli bir ihtiyacı karşılamak amacıyla herhangi
bir nesneye duyulan arzunun giderilmesidir. Ancak burada
ihtiyaçların rasyonel anlamda sınırlılığı önemlidir. Rasyonel
bir
sınırlılık
ihlali
tüketimi,
bir
gereksinimin
karşılanmasından ziyade kapitalist anlayışın bir gereği
yapar. Kapitalist anlayışta fazla üretim ve tüketimin yeni
dünya düzeninin bir ideolojisi olarak insanlara daha fazla
refah getireceği düşüncesi vardır. Oysaki Marksist
yaklaşımda tüketim, insanların özgürlüğünü gasp eden,
başkalarına bağımlı kılan, insanı kendisine, çevresine
yabancılaştıran bir anlayışı ifade eder (Nar, 2015: 945).
Kapitalizmin sınırsız ihtiyaçlar üretmek için kullandığı sanayileşme ve onun
tetiklediği modernleşme hareketi, XX. yüzyılda bireylerin yaşam biçimine etki
eden temel unsurlar olmuşlardır. Teknolojik ilerleme ise, üretim kapasitesinin
yukarılara çekilmesini sağlamış, bu değişimin etkisiyle birey, üretici
konumundan tüketici konumuna geçiş yapmıştır. Baudrillard’a göre bu durum,
üretim toplumunun yok oluşuna, tüketim toplumunun doğuşuna zemin
hazırlamıştır ve bu sistem içinde insana duyulan ihtiyaç, yalnızca tüketen özne
niteliği taşımasından ibarettir (Baudrillard, 200: 98).
Üretimin kitle odaklı artışı ve sınırları ortadan kaldıran küreselleşme olgusu,
gündelik yaşamın dönüşüm geçirmesine neden olmuştur. Bu değişim 1980’lerde
kültürel bir dönüşümünde temelini atmıştır. Bu kültürel evrim tarihsel,
teknolojik ve ekonomik bir alt yapı üzerinde yükselmekte ve bireyden çok ürün
tüketiminin öncelendiği, ihtiyacın dışında harcama yapmaya dayanan tüketim
kültürü anlayışını gündeme getirmiştir. Toplumsal yaşam biçimini kökünden
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sarsan bu durum, toplumu yerleşik kültürden giderek uzaklaştırarak
modernleşmenin kötü yüzü olan kapitalizmin kollarına bırakır. Bu anlamda
kapitalizmin insanların zamansal ve uzamsal bakışlarını etkileyerek, onların
tüketim konusundaki tercihlerinin yönlendirilmesinde başat rol oynadığını
söylemek yanlış olmayacaktır (Omay, 2009: 119).
Zygmunt Bauman tüketim kültürünü, ürünlerin işlevinden ziyade, gösterge
yönünün öne çıkması ve öykünerek tüketilen şeyin göstergeler olduğu bir yapı
olarak tanımlar (Bauman, 1999: 83). Bir başka araştırmacı R Bocock’a göre ise,
tüketim; sadece ekonomik bir süreç değil, aynı zamanda gösterge ve sembollerin
de içinde bulunduğu, geniş katılımlı kültürel bir süreç olarak tanımlanmaktadır
(Akt: Nar, 2015: 945). Bu bakımdan tüketim kültürü, insanın arzulu biçimde
peşine düştüğü toplumsal bir konum edinme, bulunduğu ortamda farklılığını
gösterme, mümkünse en güncel olan ürünlerle yenilikçi görünme hedeflerine
ulaşması için oluşturulmuş sunî bir oluşumdur. Ömer Aytaç insanı anafor gibi
içine çeken ve arzularının esiri haline getiren bu yapay kültürü, çağımızın
egemen yaşam biçimini tanımlayan nesnelere bağımlılığı esas alan haz odaklı
mutluluk anlayışının, kullan-at ilkesi çerçevesinde somutlaşmış biçimi olarak
tanımlamıştır (Aytaç, 2006: 31).
Tüketim kültürünü, sadece gözle görülen nesnelerin tüketilmesi olarak
kavramamak gerekir, soyut içerikli birçok şeyin de tüketim değirmeninde
öğütülüp hedeflenen haz elde edildikten sonra bir kenara atıldığı
gözlemlenebilir. Tüketim kültürü kapsamında cereyan eden bu baş döndürücü
hızlanma, anlık zevkler uğruna kıymet verilen ve yüceltilen değerlerin bile bir
meta düzeyine indirgenmesine neden olur. David Harvey’in bu konudaki
görüşleri H. Kırılmaz ve F. Ayparçası tarafından şu sözlerle aktarılır:
Harvey sadece üretilen malların atılmadığını, kullan-at tarzı
gündelik pratiklerle, aynı zamanda değerlerin hayat
tarzlarının, istikrarlı ilişkilerin, şeylere, binalara, yerlere,
insanlara, eyleme ve olma konusunda öğrenilmiş tarzlara
bağlılığında atılabileceğini, bireylerin uğruna hayatlarını
verdikleri ideolojilerinin bile bir kenara atılabileceğini
anlatmaya çalışmaktadır (Kırılmaz ve Ayparçası, 2016: 48).
Anlaşıldığı üzere bireylerin yaşam tarzlarına etki ederek oldukları değil, olmak
istedikleri, hatta olmaları istenen şeye dönüşmeleri için hipnotize edilmişçesine
onları tüketim çarkının içine çeken bu anlayış, zamanla bireyin kimliğini,
benliğini yitirmesine, onu o olmaktan çıkaran ağır bir sürecin yaşanmasına
neden olur. Bu sürecin hızlanmasını sağlayan temel etmenler: moda, herkes
tarafından benimsenen ve takip edilen anlamında kullanılan popüler kültür,
küreselleşme, toplumsal sınıf ve medya olarak sıralanabilir.
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Medya unsurlarından olan kitle iletişim araçlarının, özelikle televizyonun
etkisiyle yığınlarca bilinçaltı mesaja maruz kalan insanlar, gördüklerinden
hangisinin ihtiyaç ve zorunluluk olduğuna bakmaksızın, sadece söz konusu
ürünü aldıklarında hissedecekleri kısa süreli mutluluğu düşünerek tüketme
eğilimine girerler. Kitle iletişim araçlarının meşrulaştırdığı bir kültür türü olan
ve küreselleşme olgusu ile bir ivme kazanan popüler kültür de, birçok içeriği ile
tüketim kültürünün oluşmasına hizmet etmektedir. Popüler kültür aslında
küresel kültürü kitlesel bir forma dönüştürür ve beraberinde popüler emtiyaların
tüketilmesi ile tüketim kültürünün önünü açar (Demirel ve Yegen, 2015: 126).
Medya ise, N. Nur Topçuoğlu’na göre sunî toplumsal statüler oluşturarak,
bireyleri karşılığını vermeleri şartıyla bu statüye ulaşabileceklerine ikna eder
(Topçuoğlu, 1996: 181). Medyanın yönlendirici gücüyle tüketime sevk edilen
insan, zamanla alınan hazzın geçiciliğini fark ederek kendi benliği üzerinden
yeni bir tüketim kategorisi oluşturmaya başlar. Bu şekilde, tüketim kültürü
genellikle hazcılığa, zevke dayalı yaşam tarzlarının oluşmasına, insanî
değerlerin yitirilerek narsist ve bencil kişilik tiplerinin gelişmesine ortam
hazırlamaktadır (Featherstone, 1996: 187).
Kapitalizmin egemen olduğu tüketim dünyasında bireyin varoluşsal anlamda
yaşadığı bu sorunlar hiçbir önem taşımamaktadır. Dolayısıyla, bu acımasız
sistemin devamlılığını sağlamak için tüketici olmaya zorlanan birey, makro
düzeyde sistemin gözünde tüketilen ve hedeflenen fayda sağlandıktan sonra
tıpkı posası elde edilip işe yaramaz hale getirilen meyve gibi bir kenara atılmış
nesne/meta konumundadır.
1.2. Hız ve Yavaşlık
Hız, günümüz dünyasını tanımlayan en temel kavramlardan biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ekonomideki küreselleşmenin etkisiyle kültür olgusu,
hızlı yaşama ilkesiyle özdeşleşerek daha önce de değindiğimiz gibi dünyanın
birçok yerinde paralel bir seyir izlemiş, böylece benimsenen yapı küresel kültür
olgusunun vücut bulmasına zemin hazırlamıştır. Bu yapı, yaşam tarzlarını
aynılaştırarak, ulusal kültür ve kimlikleri aşındırarak insanları kapitalizmin
emrinde hareket eden robotlar haline getirmeyi amaçlamaktadır (Ünal ve
Zavalsız, 2016: 892). Bu sunî kültür içerisinde hız, teknolojinin insanoğluna
sağladığı olağanüstü nitelikte bir olanak olarak tanıtılmış, yüceltilmiştir.
Bu konuda küreselleşmenin ve kapitalizmin kurşun askerleri konumunda
bulunan uluslararası şirketlerin ortaya koydukları standart faaliyetler, bireysel ve
toplumsal farklılıkları ortadan kaldırarak bu süreci hızlandırmıştır. Bu ekonomik
yayılma ve kültürel değişim süreci, genel olarak fastfood söylemi üzerinden
somutlaştırılır. Daha çok bir fastfood mağazalar zincirleriyle anılan bu söylem,
fastfoodlaşma ifadesiyle kavramsallaştırılmıştır. Toplumu tek tipleştirmeye
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yönelik geliştirilen bu anlayış, en kolay ve pratik olana erişme isteğinin gücüyle
ve kitle iletişim araçlarının desteğiyle öylesi büyük bir hızla yayılmıştır ki, aile
yaşamından gündelik etkinliklere, bireysel tercihlerden toplumsal değerlere
varıncaya dek geniş bir alanda kültürel yozlaşmaya neden olmuştur (Çetin,
2008: 131). Toplumu toplum yapan en başat öge olan yerleşik kültürel unsurlar,
faydacılık (pragmatizm) ve hazcılık (hedonizm) ilkelerine ters düştüğü anda
ihmal edilebilir ya da gereksiz görülebilir hale gelmiştir.
İtalya’da 1986 yılında küresel bir restoran zincirinin açılışı sırasında yöresel
yemek kültürünü yok ettiği gerekçesiyle bir grup eylemci tarafından yapılan
protestoda fastfoodlaşma kültürü reddedilerek, yaşamdan tat almanın ve gerçek
hazza ulaşılabilmenin yavaş yaşamakla mümkün olabileceği vurgulanmıştır.
Eylemin sembolü olarak yavaşlığı temsil eden salyangoz imgesi tercih edilmiştir
(Güven, 2011: 114). Böylece hızlı yaşam biçimine karşı ilk tepki gösterilmiştir.
Hatta bu tepki neticesinde 1989 yılında Carlo Petrini’nin önderliğinde Yavaş
Yemek (Slowfood) örgütü; 1999 yılında ise Geir Berthelsen tarafından Dünya
Yavaşlık Enstitüsü (The World Institute of Slowness) adında bir sivil toplum
kuruluşu kurulmuştur. (Özmen, Birsen H. ve Birsen Ö., 2016: 40) Yavaş Yemek
örgütünün manifestosuna göz atılacak olursa kullanılan şu ifadeler hem içinde
bulunduğumuz çağı tanımlamak hem de yavaşlığın işlevini anlamak için yol
gösterici olacaktır:
Endüstriyel medeniyetin sembolleri altında başlayan ve
gelişen çağımız, öncelikle makineyi icat etti ve daha sonra
onu yaşam modeli olarak içselleştirdi […] Homo sapienler,
adlarına layık olacak şekilde, kendilerini yok olmanın
eşiğine getirmeden önce hızdan kurtulmalıdırlar […] Ancak
uygun dozda duyusal haz ve ağır, uzun süreli mutluluk bizi
çılgınlık salgınından koruyabilir (Akt: Güven, 2011: 115).
Yavaşlık olgusunu kısaca açıklamak gerekirse, kitle iletişim araçlarının ve
ulaşım olanaklarının hızla ilerlemesine koşut olarak inşa edilmeye çalışılan
sisteme itiraz eden, toplumun kültürel yapısının değişimine ve bu evrimin
bireyleri yaşamın zevk alınması gereken yönlerinden giderek uzaklaştırmasına
engel olmayı amaçlayan bir başkaldırı hareketidir. Kapitalizmin günümüzdeki
biçimi bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyor gibi görünse de, esasen
yaşadığımız dünyanın olanaklarını alabildiğine sömürerek, insanlığın geleceğini
ipotek altına almaktadır. Hal böyleyken, küreselleşen dünyanın kapitalist
anlayışının yıkıcılığına, yaşamın hızlılığına karşı durmak büyük önem arz
etmektedir.
Ekonomik açıdan verilen bir mücadele olarak ele alındığında, yavaşlık
olgusunun ortaya çıkışı, beklenmedik bir sonuç olarak görülmemelidir. Nitekim
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egemen kılınmaya çalışılan sistem, yalnızca çıkarlar doğrultusunda belli
grupların yararını gözetmekte ve insanî değerleri yok sayarak yavaşlığın
öngördüğü huzur ortamını ortadan kaldırmaktadır. Hız kavramı, teknolojik
gelişmeler ışığında değerlendirildiğinde onu savunanlar için en iyiyi, en modern
olanı, üstünlüğü temsil etmekteyken, bunun karşısında konumlanan yavaşlık ise
bayağılığın, ilkelliğin göstergesi olarak görülmektedir. Oysa ilk bakışta olumsuz
bir anlam içeriyor gibi görünse de yavaşlık, modern insanı tüketimin yok edici
etkisinden kurtaracak çıkış kapısı niteliğindedir. Parkins ve C. Craig, Slowliving
başlıklı çalışmalarında yavaşlığın içeriğini, birey ve dolaylı olarak toplum
sağlığı için ne denli olumlu bir etkiye sahip olduğunu şu sözlerle açıklarlar:
Slowliving (Yavaş Yaşam), düşman bir dünyadan tamamen
soyutlanma, kişinin kendisini bir koza içine hapsederek,
kişisel alanı ve özel hayatı içinde kendini kısıtlaması
anlamına gelmemektedir. Yavaşlık yaşanılan hayata değer
katmak, zaman zaman “hiçbir şey yapmamanın”
özgürlüğünü ve huzurunu tatmak ve kişinin kendisine vakit
ayırabileceği bir zaman dilimine sahip olmasıdır (Güven,
2011:117).
Genel olarak zaman kavramıyla ilişkilendirilen hız olgusu günümüzde hiç
olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Geçen zamanın geri döndürülemeyeceği
gerçeğinden hareketle, zamanın en verimli şekilde kullanımı konusu sıklıkla
gündeme gelmektedir. Bu noktada yaşam biçimi bakımından giderek hızlanan
dünyada hız, verimliliğin ilk şartı olarak kabul görmektedir. Modern yaşamın
hengamesi içinde zaman, insana önünde yığılan bir dizi işi vakitlice bitirmek
için yeterli gelmemekte, bu nedenle birey zamandan tasarruf edebilmek adına
hızlı yaşama ve onun araçlarına yönelmektedir (Honero, 2008: 38). Ancak hızla
elde edilen zevklerin verdiği haz, çabucak kaybolmakta ve yerini boşluğa
bırakmaktadır. Elde edilen hazzın yitirilmesiyle bireyin ruh dünyasında
meydana gelen bu boşluk hissi, hızla yeniden tüketme eğilimiyle doldurulmaya
çalışılır. Bu durum geçen zamanın getirilememesi gibi geri dönüşü olmayan bir
takvimin işlemesine neden olur. Süreç sonunda gerçek mutluluktan ziyade geçici
hazların peşinde koşan birey, bu kısır döngü içinde kendini varoluşsal
sorgulamalar içinde bulur. Dolayısıyla hızın insanın düşmanı olduğu gerçeğiyle
geç de olsa yüzleşmiş olur. Tüketim kültürünün bir bileşeni olan hız olgusu,
medyanın aracılığıyla mevcut sisteme ayak uydurmanın koşulu olarak yaşam
biçimimizi hız-haz ilkesi çerçevesinde değiştirmemizi salık vermektedir. W.
Parkins ise, durup etrafımızı gözlemleyerek bizi çevreleyen güzellikleri
görmemizi, bu güzellikleri özümseyerek yaşamdan keyif almamızı ve
nihayetinde gerçek mutluluğa erişmemizi sağlayacak formülün yavaşlık
felsefesinde gizli olduğunu iddia eder (Parkins, 2004: 364). Yavaşlık felsefesini
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manifesto biçiminde sunan Christopher Richards, hız olgusuna gösterilmesi
gereken tepkiyi ve yavaşlığın olumlu yönünü şu sözlerle dile getirir:
Bizi hızlanmaya zorlayanlar var. Direniyoruz! Ne bayrak
kaldıracak ne de tükeneceğiz. […] Çevremizdeki tüm
insanlar (hiçbir şey ifade etmeyen) hiperaktivitenin sinir
bozucu durumundayken biz, kendimize duyduğumuz
güvenle yavaşlayacağız. Kendi huzurumuzu ne pahasına
olursa olsun koruyacağız. […] Yapmaya değer bir şey varsa
onu yavaşça yapmaya değer (Akt: Özmen- Birsen H. ve
Birsen Ö., 2016: 41).
2. FOTOĞRAF MAKİNASI ve YAVAŞLIK’TA YÜCELTİLEN DEĞER:
DURAĞANLIK
Tüketim kültürünün dinamiklerinden, onunla ilişkili olan hız olgusundan ve her
ikisine tepki olarak ortaya çıkan yavaşlık felsefesinden bahsettikten sonra kimi
edebi yapıtlarıyla bu felsefenin haklılığını göstermeye çalışan Toussaint ve
Kundera’nın inceleme konusu olan romanlarında konuya ilişkin verdikleri
mesajlara değinelim.
Toussaint’in konuya ilişkin eleştirel bakışının temelinde minimalist öğretinin
bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim minimalizmin olgu ve
olayları indirgeyerek basitleştirme yönelimi bir taraftan tüketim kültürünün hız
odaklı yaklaşımıyla çelişirken, diğer taraftan tüketim toplumunun reddettiği
yavaş yaşama algısıyla ortak bir noktada buluşmaktadır. Yaşamın farklı
yönleriyle ilgili düşüncelerini yapıtları aracılığıyla ifade ederken birtakım insani
sorunlara dikkat çekmeye çalışan Kundera için ise, dünyevileşen yaşamın bütün
hızlılığına ve zamanın hızlı tüketimine karşı durmanın gerekliliği onun böylesi
bir karşı duruş sergilemesinin nedenini bizlere açıklamaktadır. Dolayısıyla her
iki yazar için de mutluluk, ancak yaşamı özümseyerek, yavaş ve dingin hareket
ederek elde edilebilecek bir kavramdır ve yaşamdan tat almanın formülü ise kısa
sürelere çok şey sıkıştırmakta değil, kısıtlı zamanımıza az ama nitelikli
etkinlikler sığdırmakta gizlidir, fakat bu durumu doğrudan yavaşlığın olumlu
yanlarını göstererek değil, daha çok hızın olumsuz yönlerini ortaya koyarak
anlatmayı tercih ederler. Dolayısıyla Toussaint ve Kundera, hız-haz ikilisinin
karşısına yavaşlık-haz söylemini yerleştirerek tepkisel yaklaşımlarını ortaya
koyarlar. Her iki yazar da modern zamanın ve kapitalist dünya düzeninin
yıkıcılığı karşısında insanlığın düştüğü durumu kavramış ve duruma ilişkin bir
şeyler yapma gereği duydukları için yavaşlığı romanesk bir üslupla üstü örtük
biçimde savunmayı tercih etmişlerdir.
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Söz konusu yapıtlarda birbirinden kopuk durum anlatıları yapılarak okuyucu
sürekli sorgulamalara ve zihin karışıklığına itilir. Sanki hiçbir şey anlatılmamış
gibi bir izlenim oluşturan bu iki romanda, Toussaint ve Kundera asıl anlatmak
istediklerini satır aralarına gizlerler. Toussaint’in, özellikle Fotoğraf Makinası
yapıtında öne çıkan bir tema olan yavaşlık olgusu, anlatı başkişisinin kişiliğiyle
özdeşleştirilir. Böylece postmodern duruş karşısında bireyin aldığı ve alması
gereken konum vurgulanmaya çalışılır.
Fotoğraf Makinası’nda anlatı başkişisi bir sürücü kursuna yazılmak isterken,
kendisine kurs için gerekli belgelerle birlikte doldurması gereken bir form sunan
kurs yetkilisi kadına, işin bu kısmıyla daha sonra ilgileneceğini belirtir ve her
şey tamam olunca formu doldurmanın daha mantıklı olacağını düşünür. Kursa
yeniden geldiğinde kurs yetkilisi belgeleri tamamladığını düşünür, fakat aksine
belgeler hala eksiktir. Onun işlemleri yavaştan alma tutumu karşısında kadının
şaşkınlığını gören ve neden bu şekilde davrandığı konusunda bir fikri olmadığını
fark eden anti-kahraman, yavaşlık ya da durağanlık olgusu üzerine kurduğu
yaklaşımın özünü şu sözlerle açıklar:
Gördüğüm kadarıyla yöntemim konusunda yanılıyordu; ilk
bakışta oldukça anlamsız görünen yaklaşım tarzımın, bir
bakıma çatalınızı başarıyla batırmadan önce bir zeytini
yormanız gibi gerçekleri yormaktan başka bir amacı
olmadığını ve işleri aceleye getirmeden yapma huyumun,
zarar vermek bir yana, koşullar olgunlaştığında seçimimi
yapmama elverişli bir zemin hazırladığını anlamıyordu
(Toussaint, 1992: 9-10).
Gerçeğin ortaya çıkabilmesi için gerçek olarak düşündüğümüz olguların
yorulması gerektiği tezini öne süren Toussaint, ancak bu şekilde yaşamın tadına
varılabileceğine inanır. Bununla beraber aceleciliğin insanın düşmanı olduğunu,
tüketim kültürü ve hızlı yaşamın, insanları zamanı hızlı tüketmeye sevk ettiğini,
bu şekilde davranan insanların birçok şeyi tadına varamadan tükettiklerini ve
sonuç olarak mutluluktan uzak, robotvari bir yaşama mahkûm olduklarını
vurgular. Bu anlamda postmodern yaşam kültürü açısından reddedilen yavaşlık
kavramı, aslında hızlı yaşamın insana verdiği zararlar karşısında, insan yaşamını
düzene sokacak ve mutluluğun kaynağı olarak algılanabilecek kurtarıcı
niteliğinde bir olgu olarak öne sürülür. Sırayla ve adım adım yapılan işlerin
geriye dönmeye gerek duyulmayacak biçimde sağlam olacağı düşünülür. Bu
yaklaşımı parça-bütün ilişkisi çerçevesinde bir tür tüme varım yöntemi
uygulaması olarak yorumlamak da mümkündür. Bu anlamda anti-kahramanın
çok büyük bir şey yapmışçasına yavaş hareket ederek gerçekleştirdiği az
sayıdaki basit eylemleri yüceltmesi ve nitelikli olduğunu düşündüğü bu
eylemlerden haz duyması, bu anlayışın bir süreği olarak düşünülebilir.
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Toussaint’in yaşamın hızlı akışı karşısındaki muhalif duruşunu, anlatı
başkişisinin birkaç günlüğüne gittiği Milano’da bir restoranda ev sahibi I1
Signore Gambini ile yaşadıklarından bahsettiği bölümde görmek mümkündür.
Bu bölümde I1 Signore Gambini bir yandan evraklarıyla uğraşırken, bir yandan
da hem konuşup hem de ara ara önündeki zeytinleri havaya atarak ağzıyla
yakalamaya çalışır. Bunun aksine romanın anti-kahramanı ise, gerçeklerin
yıpratılabilmesi için yavaş hareket etmenin gerekliliğini elinde çatalıyla
sergilediği şu davranışıyla uygulamalı olarak ortaya koyar:
[…] dikkatimi tabağımda sakin sakin yormayı sürdürdüğüm
zeytin üzerinde yoğunlaştırıyordum; Çatalımın tersiyle
yaptığım küçük ve düzenli bastırışlarda zeytinin direnişinin
kırıldığını neredeyse fiziksel olarak duyumsuyordum. Biraz
sonra (aşağı yukarı I1 Signore Gambini yaptığım şeyle
ilgilenmek üzere sustuğu sırada) zeytin istenilen kıvama
gelmiş gözüküyordu bana, duygusuz küçük bir darbeyle
çatalıma geçiriverdim. Sonra dalgınca, öylece duran zeytine
bakarak önümde çatalı yavaşça çevirdim ve dikkatle
dudaklarımın arasına alıverdim (Toussaint, 1992: 15-16).
Gerçeklerin yorulmasıyla ortaya çıkacak haz duygusunun anlatılmaya çalışıldığı
bu temsille Toussaint, yavaş ve sakince yapılan her işin zorluklardan arındığını,
böylece zor gibi görünen işlerin bile üstesinden gelinmesinin kolaylaştığını
vurgular. Hatta “gerçeklik ile kendin arasındaki savaşta yıldırıcı ol” (Toussaint,
1992: 32) söylemiyle bu düşüncesini sloganlaştırır.
Kundera’nın Yavaşlık adlı romanındaki anlayışı ise, örneklemlerin kapsamı
farklı olsa da bağlamı Toussaint’in yaklaşımıyla neredeyse aynı doğrultudadır.
İnsanların bütün yaşamlarını bir şeylerin peşinden koşmaya adadıklarını ve bu
koşuşturmaca sırasında güzelliklerin farkına varamadan keyifsiz bir yaşam
sürdüklerini romanının anti-kahramanının yaşadıkları üzerinden anlatmaya
çalışır. Otoyolda eşiyle tatile giden anlatı başkişisi, kendisini sollamak için
çabalayan, fakat karşıdan gelen araçlar nedeniyle başarılı olamayan sürücünün
çırpınışını ve duruma yönelik eleştirisini şu sözlerle dile getirir:
Dikiz aynasına bakıyorum: Karşı yönden gelen arabalar
yüzünden bir türlü beni sollayıp geçemeyen aynı araba.
Sürücünün yanında bir kadın var; adam kadına neden
gülünç bir şeyler anlatmıyor acaba? Elini niçin onun dizine
koymuyor? Bunu yapacağına, önündeki arabayı yeterince
hızlı sürmeyen sürücüyü lanetleyip duruyor, kadına gelince,
o da sürücüye eliyle dokunmayı aklına bile getirmiyor,
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kafasının içinde onunla birlikte araba kullanıyor ve o da
beni lanetleyip duruyor (Kundera, 1995: 7).
Birbirinden kopuk kesitlerin bulunduğu anlatıda Kundera her aşamada yavaşlık
olgusuna yeni bir boyut kazandırır. Daha önce kısaca değindiğimiz bir konu olan
sanayileşmenin tüketime, tüketimin hıza doğru evrilişi, Kundera’nın farklı bir
yaklaşımla ele aldığı bir durum olarak karşımıza çıkar. Ona göre hız, ancak
akılcı ve kontrollü kullanıldığı sürece fayda sağlayabilir. Değilse insan,
kontrolün elinde olmadığı durumlar karşısında, kontrolsüz bir yaşamın içine
sürüklenmekten kendini kurtaramaz. Kundera bu varsayımını, eylemini kendi
vücudunu kullanarak yapan bir koşucunun konumuyla motosiklet üzerinde
ilerleyen bir sürücünün konumunu karşılaştırarak kanıtlamaya çalışır. Böylece
bu iki durum arasında kontrol edilebilirlik açısından ortaya çıkan farkı
göstermek ister:
Teknik devrimin insana armağan ettiği bir esrime biçimidir
hız. Motosiklet sürücüsünün tersine, koşucu, kendi
bedeninin varlığım her zaman duyumsar, ilaç ampullerini,
soluk durumunu hiç aklından çıkarmamak zorundadır;
gövdesinin ağırlığını ve yaşını hisseder koşarken, kendi
kendinin ve yaşamının zamanının her zamankinden daha
fazla bilincindedir. İnsan hız yeteneğini bir makineye
devredince her şey değişir: Artık kendi gövdesi oyunun
dışındadır ve bir hıza teslim eder kendini, cisimsiz,
maddesiz bir hıza, katıksız hıza, hızın hızlığına, esrime hıza.
(Kundera, 1995: 6).
Kundera anlatının ilerleyen aşamalarında konuya farklı bir açıdan yaklaşarak hız
olgusu üzerinden varoluşsal bir çözümleme yapmaya çalışır. Hızın unutma,
yavaşlığın ise anımsama ile etkileşiminden yola çıkarak hızın insanlığın
düşmanı olduğu görüşünü ileri sürer. Böylelikle minimalist felsefenin yavaşlık
kavramıyla kurduğu ilişkiye bir anlamda katkıda bulunur. Kundera bellek ve hız
olgusu arasındaki ilişkiyi açıklamak, hız olgusunun insan psikolojisinde
meydana getirdiği tepkimeyi göstermek için birçok kişinin farkında olmadan
sergilediği bir davranışı örnek olarak verir:
Yavaşlık ile anımsama, hız ile unutma arasında gizli bir
ilişki vardır. Gözümüzün önüne en sıradan bir durum
getirelim: Bir adam sokakta yürüyor. Birden bir şey
anımsamak istiyor, ama anı uzaklaşıyor.
O anda,
kendiliğinden yürüyüşünü yavaşlatıyor. Buna karşılık, az
önce yaşadığı kötü bir olayı unutmaya çalışan insan, hâlâ
çok yakınında olan zamanda, sanki bulunduğu yerden
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hemen uzaklaşmak istiyormuş gibi elinde olmadan
yürüyüşünü hızlandırır.
Varoluşun matematiğinde bu deneyim iki temel denklem
biçimine girer. Yavaşlığın derecesi anının yoğunluğuyla
doğru orantılıdır; hızın derecesi unutmanın yoğunluğuyla
doğru orantılıdır (Kundera, 2000: 37-38).
Kundera, unutma konusunda yaptığı bu ilginç tespiti, daha ileri bir boyuta
taşıyarak, yaşadığımız çağla ilişkilendirir. Esasen ona göre bu, bireyin varoluşsal
sorunu olmanın ötesinde, çağın sorunu, çağın hastalığıdır. Nitekim tüketim
kültürü çerçevesinde yeniye karşı duyulan arzu, eskinin ötelenmesine,
unutulmasına neden olmaktadır. Kundera’nın “iblis” olarak tanımladığı hız
olgusu ise, bu unutuşun çabuklaşması, geçmişle bağ kuran her türlü imgeyi yok
ederek sürekli gelecek kaygısı içinde tüketimin devamlılığının sağlanması
konusunda kilit bir işleve sahiptir. Kundera makro düzeyde dünya düzeninde
meydana gelen bu patolojik değişimi eğretili biçimde şu sözlerle anlatır:
Çağımız hız iblisine teslim ediyor kendini ve bu nedenle
kendisini kolayca unutuyor. Oysa bu savı tersine çevirip
şöyle söylemeyi yeğliyorum: Çağımızda unutma arzusu bir
saplantı haline gelmiştir, bu nedenle, bu arzuyu tatmin
etmek için hız iblisine teslim olmuştur çağımız; kendini
anımsamak istemediğini bize anlatmak için hızını artırır;
[…] çünkü belleğin küçük titrek alevini söndürmek
istemektedir (Kundera, 2000: 128-129).
Kundera’ya göre modern-postmodern zamanın bir sonucu olan hız olgusu
yüzünden insanoğlunun en çok değer verdiği duygular arasında bulunan aşk da
çabuk tüketilir olmuştur. Sevmenin ve sevilmenin hazzını doyasıya
yaşamaktansa, cinsel hazlar uğruna bu yüce duygunun dahi tüketildiğini ileri
sürer. Yazar bu anlayışın karşısına Fransız yazar Vivant Denon tarafından
kaleme alınan bir XVIII. yüzyıl anlatısını, iki sevgili arasında geçen ve
yavaşlığın öncelenerek aşkın yüceltildiği öyküyü yerleştirir. Anlatının kadın
kahramanı Madame de T’nin sevgilisiyle yavaşlık üzerine kurduğu ilişki ve
modern zamanın aşk anlayışının aksine aşkın öyle kolay harcanabilir bir şey
olmaması gerektiği görüşü şu şekilde anlatılmaya çalışılır:
Ne müthiş bir sahneleme sanatı! Duyguların ilk
karmaşasından sonra, aşk isteğinin henüz olgun bir meyveye
dönüşmediğini göstermek gerekti; bedelini yükseltmek, onu
daha arzu edilir duruma getirmek gerekti; bir düğüm, bir
gerilim, bir geciktirim yaratmak gerekti. […] Madame de T.
gecenin akışını yavaşlatarak, onu birbirinden ayrı değişik
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parçalara bölerek, kendilerine bağışlanan küçük zaman
süresini bir mimarî mucize olarak, bir biçim olarak
yaratmayı başardı (Kundera, 1995: 32-37).
Kundera gibi Toussaint de anlatının ilerleyen kısımlarında yavaşlık olgusuna
yeni bir boyut kazandırır. Ona göre, yavaşlık ile düşüncenin yoğunlaşması
arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Fotoğraf Makinası’nda anlatı
başkişisinin ihtiyacını gidermek üzere girdiği bir gaz istasyonu tuvaletinde
yaşadığı ruhsal durum dinginliğin, hareketsizliğin, durağanlığın ve yavaşlığın
insan usu ve düşünceleri üzerinde oluşturduğu çarpıcı etkiyi en güzel şekilde
ortaya koymaktadır. Bu bakımsız uzamda sakin bir biçimde oturan anlatı
başkişisinin o esnada gözüne duvardaki bir çatlak ilişir ve bir anda kendini
usunun ona sunduğu dehlizlerle dolu ama rahatlatıcı bir dünyada bulur. Bu
dehlizlerin içinde tarifi zor bir akışın uzay boşluğundaymış gibi kendisini alıp
götürdüğünü tecrübe eder. Toussaint’e göre bu düşünsel akış hareketi, ancak
devinimsiz durağanlık içindeki dinginlikle mümkün hale gelebilir. Uzamın
fiziksel olarak kapalı oluşu, bu zihinsel genişlemenin önünde engel değildir.
Durağanlık içinde kesintisiz akışını sürdüren bu düşünsel hareket, yavaşlığın
düşünce dünyamızda oluşturduğu devinimsiz yalınlığı ortaya çıkarır. İnsanın bu
şekilde varoluşla ilgili sorularının yanıtlarını bulabileceği vurgulanmak istenir.
Bu durum şu sözlerle dile getirilir:
Kendimden hoşnuttum ve bu duruma son vermek için bir
neden yoktu. Bana öyle geliyordu ki düşünce kendi
hareketinin farkında olmayan, gelişip olgunlaşması için ve
sonunda devinimsiz ve oynak bir noktaya doğru gizemli bir
biçimde yönelen olağanüstü ve sayısız açılımla bir arada
oluşunu doğallıkla sürdürmesi için rahat bırakmamız
gereken bir akıştır (Toussaint, 1992: 20-21).
Anlatı başkişisi gaz istasyonunda yaşadığına benzer bir durumu Londra’dan
Fransa’ya dönüşünde deniz yolculuğu sırasında güvertede gördüğü bir fotoğraf
makinası kabininde deneyimler. Fotoğraf çekinmek isteyen anlatı başkişisi
kabine girer. Birkaç dakika önce istasyon peronunda feribotu beklediği sırada
ışıkta yansıyan yağmurun durumunu düşünerek düşüncenin akışı ve yağmur
arasında bir bağlantı kurar. Burada yine hareketsizliğin gerçekliğin fark
edilmesindeki katkısı üzerinde durulur. O esnada, dar bir alanda alabildiğine
genişleyen bir düşünce evrenine yelken açmasını sağlayacak şartlar bir araya
gelmiş durumdadır. Sessizlik ve dinginlik sayesinde bir rahatlama, bu rahatlama
neticesinde zihnin berraklaşması ve gerçekliği algılayabilecek bir düşünce
akışının içinde ilerleyebilme olanağının elde edilmesi söz konusudur. Yaşamın
tüm hızlılığına rağmen, şartların olgunlaşmasıyla insan kendisine dışardan
bakabilmenin,
gerçekliğin
özünü
yakalayabilmenin
ve
varlığını
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sorgulayabilmenin hazzını yaşayabilir. Toussaint bu yolla kendi varoluşçuluk
felsefesini bizlere tanıtmış olur. Sessizliğin ve durağanlığın verdiği mutluluğa
işaret etmek ister. Bu anlamda romana neden Fotoğraf Makinası başlığı verildiği
de açıklık kazanmış olur. Fotoğraf makinasının, insanın en mutlu ve keyif aldığı
anları zamanı dondurarak sunması, konuyu açıklamak için özellikle seçilmiş bir
imge olduğunu göstermektedir. Toussaint, insanın fotoğraf makinasının verdiği
etki gibi yaşamı hızdan uzak, doğru ve verimli bir biçimde haz alarak
yaşamasını ister. Böylece durağanlık, yavaş yaşama ve fotoğraf makinasının
işlevi arasında bir bağıntı kurmaya çalışır. Anlatının sonuna kadar bahsi hiç
geçmeyen romanın başlığını oluşturan “fotoğraf makinası” imgesinin, anlatının
sonuna doğru kullanılması ise, hareketsizlik felsefesinin anlatımında doruk
noktayı temsil etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu örnekle amacına ulaşmaya
çalışan Toussaint, ne hızlı yaşamayı, ne de tam tersi olan uyuşukluğu değil,
sindirerek yavaş yaşamayı anlatı başkişisi kanalıyla bizlere salık verir.
Toussaint, anlatının sonuna doğru anlatı başkişisinin bir anda Paris dışında bir
yerde tren istasyonuna doğru yürüyüşünden bahseder. Burada, tren istasyonunda
Paris’e giden son trenin kalktığını öğrenen anti-kahramanın yürüyerek Orléans
yönüne gidişi anlatılır. Yol üzerinde bir telefon kulübesine sığınmasının
ardından yaşadığı ruhsal durum, daha önce gaz dolum istasyonunun tuvaletinde
ve feribotta fotoğraf makinası kabininde hissettiği duygularla paralellik
göstermektedir. Sessizlik ve dinginliğin verdiği rahatlıkla dış gerçekliğin dışında
hiçbir olumsuzluğun bulaşmadığı bir gerçeği yakalamayı amaçlar. Bu gerçeklik
boyutuna, yavaşlık felsefesi yardımıyla, yaşanılan gerçekliği yıpratarak
erişmeye çalışır:
Evet düşünüyordum ve gözlerim yumulu, bedenim
korunmuş, bir başka yaşama, biçimleri ve soluğu, nefes alış
ve verişi, ritmiyle yaşamla özdeş, yaşamla her bakımdan
karşılaştırılabilecek bir yaşama öykünüyordum. Ama bu
uzaktaki yaşamda düşünülebilecek bir yara, saldırganlık ve
olası bir acı yoktu. Dış gerçekliğin bitkin enkazında serpilip
gelişen ayrı bir yaşamdı bu. Uysal başka bir iç gerçek, her
geçen anın tadını çıkarıyordu (Toussaint, 1992: 76-77).
Yaşanılan anın tadını çıkarmak gerektiğine inanan Toussaint geçmişin geride
kaldığını, geleceğin henüz yaşanmadığını, dolayısıyla şu anın değerini bilmek
gerektiğini savunur. Yaşanılan anın tadına yaşamı hızlı tüketerek değil, onu
olabildiğince yavaşlatıp durdurmaya çalışarak varılabileceğini birbiriyle benzer
örnekler vererek göstermeye çalışır. Son olarak “Issız kırın içinde bütünüyle
yalıtılmış bu telefon kulübesinin camları ardında oturmuş günün doğuşuna
bakıyor ve kaçıp giden lütfunu düşünerek yalnızca şu anı, yaşadığım anı
düşünüyordum; canlı bir kelebeğin bedenine bir iğnenin batırılıp öylece
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bırakılması gibi. Canlı” (Toussaint, 1992: 78) şeklindeki benzetmesiyle zamanı
durdurma konusunda vermek istediği mesajı, bir iğne ve onun ucuna batırılan
canlı bir kelebeğin durumu üzerinden fotoğraf makinası imgesiyle verilen
örneğe benzer biçimde anlatmaya çalışır. Burada canlı kelebek insanı, ona
batırılan iğne zamanın dondurularak şu ana indirgenmesini, bütün olarak bu
tablo ise ortaya çıkan aşkın gerçekliği temsil eder.
3. SONUÇ
Sonuç olarak başından bu yana ileri sürdükleri düşünceler ve verdikleri
örneklerle yavaşlık olgusu üzerine oturtulmuş bir felsefe oluşturmayı amaçlayan
Toussaint ve Kundera’nın insanlığın düşmanı olarak gördükleri modern ve
postmodern zamanın hızlı yaşama arzusuna karşı benimsedikleri duruşun,
topluma etki etmesi bakımından oldukça önemli olduğu görülmüştür. Mutluluğa
ulaşma düşüncesinin, bu felsefenin hareket noktasını oluşturduğu, bunun ise,
ancak sakin ve durağan bir ortamda bireyin kendine dışardan bakmayı
denemesiyle gerçekleşebileceği; durağanlığın varlığın çıkış noktası olduğu, hızlı
tüketilen yaşamın varoluşun matematiğine ters düştüğü sonucuna varılmıştır.
Hazzın, hıza dayandığı müddetçe geçerlilik arz edeceği düşüncesine şiddetle
karşı çıkan Toussaint ve Kundera, bireyin iç huzuru yakalamasının ve sosyal bir
varlık oluşunun gereği çerçevesinde toplumla iç içe sağlıklı bir yaşam
sürmesinin, ancak acelesiz, dingin bir yaşam biçimini benimsemesine bağlı
olduğunun altını çizmişlerdir. Dolayısıyla bireyi, tüketim kültürünün esiri
olmaktan uzaklaştırmayı amaçlamışlardır. Bu yönüyle her iki yazarın da
insanlığa karşı aydın-yazar olma sorumluluklarını yerine getirdikleri
söylenebilir. Böylelikle “gerçeklik ile kendin arasındaki savaşta yıldırıcı ol”
söyleminin hakkını verircesine, kalemleriyle yenidünya düzeninin karşısında
duran özgür ruhların duygu ve düşüncelerine tercüman olmuşlardır.
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN TAYVANLI ÖĞRENCİLERİN
EDEBİYAT DERSLERİNDE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Doç. Dr., Pei-Lin Li*
Özet
Edebî eserler, dil öğretiminde her zaman önde gelen malzemelerden biridir.
Doğal olarak da yabancı dil öğretiminde hem dilbilgisi hem de kültürel
aktarım açısından vazgeçilmez bir araçtır. Yabancı dil olarak Türkçe
öğrenmeye sıfırdan başlamış lisans düzeyindeki öğrenciler için edebiyat
dersleri hazırlanırken teorik bilgiler öğretmekle edebî duyarlılık
geliştirmek arasında uygun bir denge tutturmak öğretim elemanının ilk
karşılaşacağı zorluk olur. Ulusal Chengchi Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü
Bölümü, Uzak Doğu ülkelerinden Tayvan’da olup Türkoloji eğitimi lisans
düzeyinde eğitim veren tek akademik birimdir. Bağımsız bir bölüm olarak
2000 yılında kurulur ama öncesi 1958 yılında açılmış olan Doğu Dilleri ve
Kültürleri Bölümü Türkçe Anabilim Dalı’na dayanır. Başka bir deyişle,
kuruluşundan günümüze kadar Tayvan’da Türk dili ve kültürü alanında her
yıl düzenli olarak öğrenciler kabul edip yetiştirmektedir. Bu çalışmada
Ulusal Chengchi Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Bölümü müfredatında
edebiyat öğretimine yönelik derslerin içerikleri gözden geçirilmiş ve bu
derslerden öğrencilerin kazanımları üzerinde durulmuştur. Son beş yıl
içinde bölümde açılmış edebiyat dersleri alan öğrencilere yönelik anketten
elde edilen veriler ışığında Tayvanlı öğrencilerin Türk edebiyatı dersleri
öğrenme sürecinde karşılaştığı sorunlar tespit edilmiş ve söz konusu
dersleri geliştirmede öğretim elemanları için çözüm önerilerinde
bulunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, edebiyat öğretimi,
Türkoloji
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PROBLEMS OF TAIWANESE STUDENTS LEARNING TURKISH AS A
FOREIGN LANGUAGE IN LITERATURE COURSES AND SUGGESTED
SOLUTIONS
ABSTRACT
Literary works have always been one of the main materials for language
teaching. Naturally, it is also an indispensable tool in terms of both
grammar and cultural transmission when teaching foreign language. While
preparing literary courses it will be the first challenge faced by the course
instructor that establishing a proper balance between teaching the
theoretical knowledge and developing literary sensitivity for
undergraduate students learning Turkish from scratch as a foreign
language. Department of Turkish Language and Culture of National
Chengchi University is the only academic unit that provides education at the
undergraduate level of Turcology education in Taiwan. It is an independent
department since 2000 but which was established in 1958, based on
Department of Oriental Languages. In other words, it regularly accepts and
educates students every year in the field of Turkish language and culture in
Taiwan from its establishment to the present day. This study examined the
courses related to literature teaching in the curriculum of the Department
of Turkish Language and Culture of National Chengchi University and
focused on the achievements of the students from these courses. In the light
of data obtained from the questionnaire for students who have taken
literary courses in the department in the last five years, problems faced by
Taiwanese students in the process of learning Turkish literature courses
were identified and it has been tried to suggest solutions for the instructors
in improving the courses.
Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, teaching literature,
Turcology
1. GİRİŞ
Ulusal Chengchi Üniversitesi Uzak Doğu ülkelerinden Tayvan’ın başkenti
Taipei’de yer almaktadır. Beşeri ve Sosyal Bilimler ile önde gelen bir devlet
üniversitesidir. 1927 yılında Çin’in Nanjing şehrinde kurulup iç savaşı
nedeniyle 1949 yılında geçici olarak kapandı. 1955 yılında Taipei’de tekrar
eğitime açıldı ve 2017 yılında kuruluşunun 90. yıldönümünü kutladı.
Türk Dili ve Kültürü Bölümü, Yabancı Diller Fakültesi bünyesinde bağımsız
bir bölüm olarak 2000 yılında kuruldu. Fakat öncesi 1958 yılında açılmış
olan Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Türkçe Anabilim Dalı’na dayanır.
Başka bir deyişle 60 yıl boyunca Tayvan’da lisans düzeyinde düzenli olarak
Türkoloji eğitimi veren tek akademik birimdir.
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Tablo 1. Ulusal Chengchi Üniversitesi, Türk Dili ve Kültürü Bölümü
tarihçesi
1927
1949
1955
1958
2000
2017

Chengchi Üniversitesi Çin’de Nanjing şehrinde kuruldu.
Chengchi Üniversitesi geçici olarak kapandı.
Chengchi Üniversitesi Taipei’de tekrar eğitime açıldı.
Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümünde Türkçe Anabilim Dalı kuruldu.
Bağımsız bir bölüm olarak Türk Dili ve Kültürü Bölümü kuruldu.
Chengchi Üniversitesi 90. yıldönümünü kutladı.

Kaynak: Ulusal Chengchi Üniversitesi’nin internet sayfası
1971 yılında Türk Hükümetinin Çin Halk Cumhuriyeti’ni tanımasının
ardından şimdi Tayvan olarak anılan Çin Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki
resmî ilişkiler kesilmiştir.1 Buna rağmen gayriresmî bir şekilde Türkçe
Anabilim Dalı (sonra Türk Dili ve Kültürü Bölümü adıyla) öteden beri iki
ülkenin kültürel alışverişinde önemli rol oynamıştır. 1993 yılında Ankara
Üniversitesi ile ve 2006 yılından beri sırasıyla Bilkent Üniversitesi, Kadir
Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Sabancı
Üniversitesi ile akademik işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu işbirliği
protokolleri sayesinde her yıl karşılıklı olarak birbirlerine en fazla 19
değişim öğrenci gönderilebilir. Öğrenciler bu bölümden mezun olduktan
sonra kamu sektöründen özel sektöre kadar çeşitli alanlarda iş edindikleri
gibi bazıları Türkiye’ye gelip lisansüstü eğitimine devam edebilirler.
2. MÜFREDAT HARITASI2
Chengchi Üniversitesi’nde “müfredat haritası” adı altında öğrencilere
öğrenim için açık ve belirgin bir yol göstermeyi hedefleyen bir sistem
uygulanmaktadır. Müfredat haritası, bir öğrencinin üniversite yılları
boyunca çeşitli dersler ve etkinlikler aracılığıyla kazanması gereken “temel
yetkinlik”leri belirtmektedir. Öğrenciler bu harita içerisinde verilen bilgiler
doğrultusunda çeşitli dersler seçebilir ve öğrenim süreci boyunca haritada
belirtilmiş olan temel yetkinlikleri kazanıp kazanmadığını kontrol edebilir.
Aynı zamanda öğrencinin okuldaki tüm öğrenim sürecini kaydetmeyi de
amaçlayan bu sistem, öğrencilere kariyer seçimine de bir referans olması
amaçlanmaktadır.
Bu sistemde üniversite yönetimi tarafından belirtilen ve tüm öğrenciler için
geçerli olan müfredat haritası şöyledir (Bk. Tablo 2):

1912 yılında Sun Yat-Sen tarafından kurulan Çin Cumhuriyeti’nde iktidardaki
Kuomindang (Çin Nasyonal Partisi) 1949’da iç savaşını kaybedince ülkedeki siyasi
denetim Çin Komünist Partisi’ne geçti ve tarafından Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. Çan
Kay-şek liderliğindeki Çin Cumhuriyeti Tayvan’a geçti ve yönetimini orada sürdürür.
1971 yılında Çin Cumhuriyeti Birleşmişler Milletler tarafından uluslararası
tanınmışlığını yitirdi ve Çin Cumhuriyeti yerine Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş
Milletler’e dahil edildi.
2
2010
akademik
yılından
beri
yürürlüğe
girmiştir.
Bk.
http://cis.nccu.edu.tw/coursemap/students/Index.aspx
1
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Tablo 2. Üniversite müfredat haritasına göre ders dağılımı
Kategori

Kredi sayısı

Yüzde %

Ortak zorunlu dersler
(genel eğitim, topluma hizmet ve beden eğitimi)
Profesyonel zorunlu dersler
Diğer dersler
Toplam

28-32
51
45-49
128

2225
40
35-38
100

Kaynak: Ulusal Chengchi Üniversitesi internet sayfası
128 mezuniyet kredisinden yüzde 40’ı (51 kredi) profesyonel zorunlu
dersler yani bölüm içi zorunlu derslerinden, yüzde 22-25’i (28-32 kredi) ise
ortak zorunlu derslerden (genel eğitim dersleri, topluma hizmet dersleri,
beden eğitimi) oluşmaktadır. Geri kalan kredilerin yüzde 35-38’i öğrencinin
isteği ve planına göre serbestçe seçilir.
Çalışma konumuzun temelini oluşturan derslerse mezunyet kredisinin
yüzde 40’ı olan “profesyonel zorunlu dersler” yani Türk Dili ve Kültürü
Bölümü tarafından açılan bölüm içi zorunlu derslerdir.
2.1. Profesyonel Zorunlu Dersler
Türk Dili ve Kültürü Bölümü’nün 2000 yılından günümüze kadar
uygulanmış olan müfrefatlarını gözden geçirirken büyük ve küçük ölçüde
pek çok kez değikliklerin yapıldığını gözlemlemekteyiz.3 Son yıllarda
uygulanmış ve şu anda uygulanmakta olan müfredatların genel yapısını
anlamak için aşağıdaki tabloya bakabiliriz:
Tablo 3. Yılına göre bölümde açılan zorunlu dersler ve kredileri
Kaynak: Türk Dili ve Kültürü Bölümü internet sayfası
Yıl

Ders adı

Kredi sayısı

Birinci Yıl

Türkçe I
Türkçe Dinleme ve Konuşma I
Genel Türkiye Bilgisi
Türkçe II
Türkçe Dinleme ve Konuşma II
Türkiye Coğrafyası

3+3
3+3
3
3+3
3+3
2

Türkçe Dilbilgisi ve Yazılı Anlatım
Türkçe Dinleme ve Konuşma III
Genel Türk Tarihi
Türk Edebiyatına Giriş
Türkçe Dinleme ve Konuşma IV
Türkçe Çeviri

2+2
2+2
2+2
2
2+2
2+2

İkinci Yıl

Üçüncü Yıl

Dördüncü Yıl

Toplam

3

51

Ayrıntılar için bk. http://turkish.nccu.edu.tw/curriculum/recruit.php?class=201
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi öğrenciler dört yıl boyunca her dönemde
2-3 zorunlu ders almak zorundalardır. Bu dersler ayrıca dersin amacına
göre “temel dersler”, “profesyonel dersler” ve “ileri düzey dersleri” olmak
üzere dört kategoride toplanabilir (Bk. Tablo 4).
Tablo 4. Ders amaçına göre bölümde açılan zorunlu dersler
Kategori

Amaç

Temel
dersler

Profesyonel
dersler

İleri düzey
dersleri

Okuma, dinleme,
konuşma, yazma gibi
dilin dört temel
becerisini
kazandırmak.
Tarih, coğrafya,
edebiyat, etnoloji gibi
kültürel anlanlarda
profesyonel eğitim için
temel atmak.
Temel dil derslerinden
sonra ileri düzey
uygulamalı dersler.
Yazılı-sözlü çeviri,
yazılı anlatıma yönelik
bu derslerin amacı,
öğrencilerin hem
akademi hem kariyer
yönünden dil
rekabetini artırmaktır.

Ders adı
Türkçe I
Türkçe II
Türkçe Dinleme ve
Konuşma I
Türkçe Dinleme ve
Konuşma II
Genel Türkiye Bilgisi
Türk Coğrafyası
Genel Türk Tarihi
Türk Edebiyatına Giriş
Türkçe Dinleme ve
Konuşma III
Türkçe Dinleme ve
Konuşma IV
Türkçe Dilbilgisi ve Yazılı
Anlatım
Türkçe Çeviri

Toplam

Kredi
Sayısı
3+3
3+3
3+3
3+3
3
2
2+2
2
2+2
2+2
2+2
2+2

51

Kaynak: Türk Dili ve Kültürü Bölümü internet sayfası
Tablo 3 ve 4’ten anlaşılacağı üzere dil becerilerini geliştirmeye yönelik
dersler temelden ileri düzeye kadar bütün dönemlere yayılmakta ve
kültürel derler ağırlıklı olarak üçüncü yıla yerleştirilmektedir.
2.2. Bölüm Müfredatındaki Edebiyat Dersleri
Bölüm müfredatına toplu bir şekilde göz attıktan sonra, şimdi son beş yıl
içinde düzenli olarak açılmış olan edebiyat derslerini gözden geçirelim.
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Tablo 5. 2000-2016 yılları arasında Türk Dili ve Kültürü Bölümü’nde
açılmış olan edebiyat dersleri
Müfredat
yılı

Ders adı

2000

Türk Edebiyatı5

2004

Çağdaş Türk Edebiyatı
Çağdaş Türk
Edebiyatından Seçmeler
Türk Romanından
Seçmeler
Avrasya-Türk Edebiyatı:
Roman
Avrasya-Türk
Edebiyatına Giriş6
Türk Edebiyatına Giriş
İleri Türkçe: Dil ve
Edebiyat
Avrasya-Türk Edebiyatı
ve Edebi Eserler
Türk Edebiyatına Giriş
İleri Türkçe: Dil ve
Edebiyat
Avrasya-Türk Edebiyatı
ve Edebi Eserler
Türk Edebiyatına Giriş
İleri Türkçe: Dil ve
Edebiyat 7
Avrasya-Türk Edebiyatı
ve Edebi Eserler

2010

2013

2016

Zorunlu

Ders türü
SeçmeliZorunlu4
V

Seçmeli

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

332

V
V
V
V

Kaynak: Türk Dili ve Kültürü Bölümü internet sayfası
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, 2000 yılında bağımsız bir bölüm
olduktan sonra, günümüze kadar birçok kez (2000, 2004, 2010, 2013,
2016) müfredat değişikliği olmuştur.8 Bu müfredatlarda belirtilen dersleri
taradıktan sonra görebiliriz ki 2010 müfredatı uygulandıktan sonra Türk
Dili ve Kültürü Bölümün’den mezun olmak isteyen bir öğrenci 1-2 zorunlu
Seçmeli-Zorunlu ders, zorunlu ders olup fakat öğrenci ilgi duyduğu ders gruplarından
belirli sayıda ders almakta serbestliği olan ders türüdür.
5 “Türk Edebiyatı”, “Türkiye’de Güncel Olaylar”, “Osmanlıca”, “Gazeteci Türkçesi”,
“Türkoloji Semineri” adlı 5 dersten oluşan bu gruptan en az üç ders seçilmektedir.
6 2004 müfredatında edebiyat dersleri mevcut öğretim üyesinin uzmanlık alanına ve
isteğine bağlı bazen seçmeli ders olarak açılır.
7 2016 yılı girişli öğrenciler için seçmeli ders, 2016’dan kayıtlı öğrenciler için seçmelizorunlu ders sayılır.
8 Bk. http://turkish.nccu.edu.tw/curriculum/recruit.php?class=201
4
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edebiyat dersi seçmek zorundadır. Müfredatta yalnızca bir öğrencinin
mezun olabilmek için bağlı olduğu bölümden asgari şekilde seçmesi
gereken zorunlu dersler listelenir, seçmeli dersler dahil edilmemektedir. Bu
nedenle Türk Dili ve Kültürü Bölümünde 2010 yılından bu yana açılmış olan
seçmeli edebiyat dersleri ayrıca Üniversite’nin “Ders Programı
Sistemi”nden faydalanılarak tespit edilmiştir.9 2010 müfredatı
uygulanmadan önce pek sistemli olmasa da mevcut öğretim üyesinin
uzmanlık alanına ve isteğine bağlı bazı seçmeli edebiyat derslerinin açıldığı
görülmüştür (Bk. Tablo 5).
Bu bağlamda 2010 müfredatından sonra düzenli olarak açılmış olan
edebiyat derslerini incelemeye aldık. Müfredatta belirtilen edebiyat
derslerinin genellikle 4. veya 5. yarıyılda açıldığı için, ileri bölümde ağırlıklı
olarak son beş yıl içinde neredeyse her yıl açılan edebiyat öğretimine
yönelik dersleri gözden geçireceğiz.
2.3. Son beş yıl içinde düzenli olarak açılan edebiyat dersleri
2010 yılından beri bölümde düzenli olarak “Türk Edebiyatına Giriş”, “İleri
Türkçe: Dil ve Edebiyat” ve “Avrasya-Türk Edebiyatı ve Edebi Eserleri” adlı
üç farklı edebiyat dersi açılmaktadır: Bu üç dersin hepsi, müfredatta tek
dönemlik ve 2 kredili zorunlu ders olarak gösterilmiştir. Bundan dolayı her
akademik yılda en az bir kez açılması şarttır (Bk. Tablo 6).
“Türk Edebiyatına Giriş” adlı ders 5. yarıyılda açılan bir zorunlu ders
olarak her öğrencinin seçmesi şarttır. Dersin amacı, ana hatlarıyla Türk
edebiyatının gelişme evrelerini, önemli temsilcilerini ve eserlerini tanıtmak,
ayrıca şiirin biçimine ve türüne ilişkin bilgiler vermektir. Bu ders aynı
zamanda hâlen geçerli olan bölüm müfredatındaki tek zorunlu edebiyat
dersidir.
“İleri Türkçe: Dil ve Edebiyat” adlı ders ise, başlığından da anlaşıldığı
üzere öğrencilerin ilk iki yılda “okuma, dinleme, konuşma, yazma” gibi
temel dil becerisini kazandıktan sonra üçüncü yıldan itibaren seçebileceği
ileri düzey uygulamalı derslerden biridir. “İleri Türkçe” adını taşıyan bu
“Seçmeli-Zorunlu” grupta “Dil ve Edebiyat” dışında; “Din ve Toplum”, “Bilim
ve Sanat”, Siyaset ve Diplomasi”, İktisat ve Ticaret”, “İletişim ve Bilişim”,
“Kültür ve Turizm” alt başlıklı dersler de bulunmaktadır. Bu gruptaki
derslerin ortak amacı, öğrencilere konuya ilişkin Türkçe terminoloji
bilgilerini vermek ve bunları bilimsel alanda uygulamalarını sağlamaktır.
“İleri Türkçe” grubundaki 7 dersten en az 5 ders seçilecektir.
Gruptaki “Dil ve Edebiyat” başlığını taşıyan derste destan, masal, efsane,
nutuk, dilekçe, fıkra, deneme, hikâye ve şiir gibi değişik anlatım türlerinin
örnek metinlerinden hareketle öğrencilerin edebî sözcük dağarcığını
zenginleştirmek, edebî türleri ayırt etme ve metin inceleme yeteneğini
geliştirmek amaçlanmaktadır.

9

http://wa.nccu.edu.tw/QryTor/
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“Avrasya-Türk Edebiyatı ve Edebî Eserleri” adlı ders, seminer
nilteğilindeki bir başka “Seçmeli-Zorunlu” grupta yer almaktadır. “Seminer”
grubunda “Uluslararası İlişkiler ve Tarih”, “Kültür ve Edebiyat”, “SosyoEkonomi” olmak üzere üç kategori içinde üçer ders bulunmaktadır.
Öğrenciler “Araştırma Metotları ve Bilimsel Rapor Yazımı” adlı ön koşul
dersini aldıktan sonra ancak “Seminer grubundan ders seçebilir. Ayrıca üç
kategoriden en az birer ders almak ve kendi seçtiği bir kategoriden bir ders
fazla seçmek zorundadır.
2010 müfredatında başlatılan “İleri Türkçe” ve “Seminer” grup ders sistemi,
(üniversitenin yeni ders düzenine uyum sağlamak için) son açıklanan 2016
müfredatından kaldırılmıştır. Dolayısıyla bu iki gruptaki dersler ileride aynı
adla açılsa da artık seçmeli ders olarak kabul edilecektir. Başka bir deyişle
öğrencilerin bu tür dersleri alması şart değildir.
“Avrasya-Türk Edebiyatı ve Edebî Eserleri” adlı dersin amacı, Türkiye
içinde ve Türkiye dışındaki çağdaş Türk edebiyatının genel görünümünü,
Türk Dünyasının Nasrettin Hoca fıkraları, Manas Destanı, Dede Korkut
Hikâyeleri, Leyla vü Mecnun mesnevisi gibi ortak eserlerini tanımaktır.
Öğrenciler önceden belirtilen konular üzerine kaynaklar toplayarak
inceleme yapmalı ve derste sunum yapmalıdır.
Tablo 6. Son beş yıl içinde düzenli olarak açılan edebiyat dersleri
Ders
adı

Türk Edebiyatına
Giriş

İleri Türkçe:
Dil ve Edebiyat

Türü
Kredi
sayısı

Zorunlu

Seçmeli-Zorunlu

Avrasya-Türk
Edebiyatı ve Edebî
Eserleri
Seçmeli-Zorunlu

2

2

2

Ana hatlarıyla Türk
edebiyatının
gelişme evrelerini,
önemli
temsilcilerini ve
eserlerini tanıtmak,
ayrıca şiirin
biçimine ve türüne
ilişkin bilgiler
vermek

Değişik anlatım
türlerinin örnek
metinlerinden
hareketle
öğrencilerin edebi
sözcük dağarcığını
zenginleştirmek,
edebî türleri ayırt
etme ve metin
inceleme yeteneğini
geliştirmek

Türkiye içinde ve
Türkiye dışındaki
çağdaş Türk
edebiyatının genel
görünümünü, Türk
Dünyasının Nasrettin
Hoca, Manas Destanı,
Dede Korkut
Hikâyeleri, Leyla vü
Mecnun Mesnevisi
gibi ortak eserlerini
tanımak

Amaç

Kaynak: Türk Dili ve Kültürü Bölümü Müfredat Rehberi (2016) ve Ders
Programı Sistemi (http://wa.nccu.edu.tw/QryTor/
3. TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ BÖLÜMÜ EDEBİYAT DERSLERİNDE
ÖĞRENME DENEYİMİ ANKETİ
Yukarıda son beş yıl (2013-2017 Akademik Yılı) içinde Türk Dili ve Kültürü
bölümünde açılan başlıca 3 edebiyat dersi teker teker gözden geçirdik. Söz
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konusu dersleri almış öğrencilerin deneyimleri ve kazanımları nasıldır?
Derslerin daha etkili bir şekilde işlenmesi için neler yapılabilir? Bu sorulara
cevap aranmak amacıyla son beş yıl içinde bu dersleri seçmiş öğrencilere
yönelik, 10 soruyu içeren bir anket hazırlanmıştır.10
Bu anket, internet ortamında hazırlanmış olup 11 Ocak 2018 tarihinde Türk
Dili ve Kültürü Bölümü’ne ait Facebook kapalı grubunda ilan edilmiştir.
“Türk Edebiyatına Giriş”, “İleri Türkçe: Dil ve Edebiyat”, “Avrasya-Türk
Edebiyatı ve Edebî Eserleri” adlı üç edebiyat dersinden en az bir kere
seçmiş öğrencinin ankete katılması beklenir. Anket ilanı 2017 Güz
döneminin son haftasında yapılmış ve 2 Şubat 2018 tarihine kadar toplam
35 kişi ankete katılmıştır. Katılan kişi sayısının az olmasının nedeni, söz
konusu dersleri almış öğrencilerin bir kısmının mezun olmuş olmasından
kaynaklanabilir. Ayrıca pek çok öğrenci bu üç dersten birden fazlasını
almıştır. Buna rağmen ankete katılan 35 kişinin verdiği cevaplardan yine de
oldukça önemli bilgilere ulaşılmıştır. Aşağıdaki bölümde bu anketin
sorularını ve elde edilen verilerini toplayıp gözden geçireceğiz. 11
Anketin ilk sorusu katılanın üniversiteye giriş yılını istemektedir. Bu
sorudan elde edilen verilerden de anlaşılacağı üzere ankate katılanların
yaklaşık yüzden 80’i hâlen üniversitede okumaktadır. İkinci soruda
katılanın bağlı olduğu bölüm sorulur. Ankete katılanların neredeyse hepsi
Türk Dili ve Kültürü Bölümü öğrencisidir, bunlardan sadece iki kişi başka
bölüme kayıtlı fakat Türk Dili ve Kültürü Bölümünü çift ana dal veya yan dal
olarak seçen öğrencidir. Üçüncü soru, katılanın hangi dersi almış olduğunu
işaretlemesini istemektedir (Bk. Tablo 7). Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi
müfredattaki zorunlu ders belirtilen “Türk Edebiyatına Giriş” dersi herkes
tarafından en az bir kez seçilmiştir. Seçimi şart olmamasına rağmen diğer
seçmeli-zorunlu dersleri seçenin oranı da oldukça yüksek sayılabilir.
Seçenek
Türk Edebiyatına Giriş
(5. yarıyıl zorunlu)
Türk Edebiyatına Giriş
(4. yarıyıl zorunlu)
Avrasya-Türk Edebiyatı ve Edebî
Eserleri (Seçmeli-Zorunlu)
İleri Türkçe: Dil ve Edebiyat
(Seçmeli-Zorunlu)
Avrasya-Türk Edebiyatına Giriş
(2010 yılı 1.yarıyıl / Seçmeli )
Diğer

Yanıt sayısı

Yüzde

27

78.1%

16

43.7%

15

40.6%

15

37.5%

3

9.3%

0

0%

Anket bağlantısı için: https://www.surveycake.com/s/4a3Z6
Anket esasta Çince ile hazırlanmıştır. Yazımızda geçen anket soruları ve verileri yazar
tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
10
11
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Tablo 7. Öğrencinin edebiyat derslerini alma durumu
Dördüncü soru ise bir sıralama sorusu olup ankete katılanın seçtiği
derslerden en çok kazanım elde ettiği konuları sıralamasını istemektedir.
Söz konusu edebiyat derslerinin başlıca konularından alınıp ders veren
öğretim üyesi tarafından belirtilen öğrenme hedefleri de dikkate alınarak
seçenekler hazırlanmıştır. Elde edilen verilere bakılırsa öğrencilerin gerek
ders sırasında anlatılan belli başlı konu başlıklarında gerekse ders sonrası
yapılan ödevlerde yüksek kazanımın olduğu görülmüştür. Bu da
öğrencilerin büyük ölçüde dersin amacını algılayabildiğine işaret etmiştir.
Tablo 8. Öğrenci görüşleri doğrultusunda en çok kazanım elde ettiği
konular
Seçenek
Edebiyat tarihinde
dönemler ve edebi
ekoller
Edebî metinleri inceleme
yöntemleri
Nazım biçimleri
Derste okutulan edebî
eserler
Yazarların yaşam
öyküleri ve ilgili fıkraları
Derste izlenen filmler
Öğretmenin tavsiyesi
üzerine veya kendiniz
yaptığınız ek öğrenmeler
Ders içi tartışmalar
Sınıfta sunulan grup
raporu
Dönem sonu kişisel
raporu
Öğretmen-Öğrenci
etkileşmi
Akran etkileşimi

1.
sıra

2.
sıra

3.
sıra

4.
sıra

5.
sıra

Yanıt
sayısı

9

7

1

5

3

25

7

3

5

4

4

23

4

6

5

3

2

20

8

8

6

5

4

31

1

3

7

5

2

18

3

3

4

2

2

14

1

2

4

3

3

13

0

0

1

1

2

4

0

1

0

2

3

6

0

1

2

3

5

11

2

1

0

1

5

9

0

0

0

1

0

1

Beşinci soru ise ankete katılanın söz konusu dersi tamamladıktan sonra
Türk edebiyatı hakkında bilgi sahibi olup olmadığına dair bir sorudur. Bu
soru, 1-5 arası puanlandırılmış olup 1’den 5’e kadar derecelendirilmesi
istenmiştir (Bk. Tablo 9). Zaten bölümde açılan edebiyat ders sayısının
oldukça sınırlı olduğu düşülürse bu soruya olumlu cevapların verilmesi son
derece doğal bir sonuçtur.
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Tablo 9. Dersleri tamamladıktan sonra Türk Edebiyatı hakkında bilgi
sahibi olup olmadığı durumu
5★
4★
3★
2★
1★

Seçenek
Tamamen katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç katılmıyorum

Yanıt sayısı
13
16
6
0
0

Yüzde%
37.1
45.7
17.1
0
0

Altıncı soruda, ankete katılana göre edebiyat derslerinde en zor unsurun ne
olduğuna dair yazılı cevap istenmektedir. Verilen cevapları aşağıdaki iki
başlık altında toplayabiliriz:
 Metin anlamaktaki zorluklar
Türkçem yeterli değil, metinleri anlamıyorum.
Sözcük dağarcığım yeterli değil.
Türkçe metinler benim için çok zor.
Metinler Türkçe olduğu için çevirmekte zorlanıyorum.
Metinleri okumak çok zamanımı almıştır.
Bazı eski metinlerdeki Arapça, Farsça veya eski Türkçe kelimelerin
anlamlarını bazen sözlükten bulamıyorum.
Pek çok sözün anlamını bilmiyorum ve anlamını çıkarmaya çok
zaman harcıyorum.
Metinleri Çinceye çeviremiyorum.
Metinde kullanılan sözcükler çok eski, öğrendiğimiz Türkçeden çok
farklı.
Metinler Türkçe olduğu için okuduktan sonra çabuk unutuyorum.
 Metinlerin arka planını, yani sosyal ve kültürel özellikleri
kavramaktaki zorluklar
Yazarın eseriyle vermek istediği mesajları anlamıyorum.
Satır aralarında saklanan anlam inceliklerini ve güzelliklerini iyi
kavramıyorum.
Teorik bilgileri anlamakta zorlanıyorum, yazarların hayatlarını
bilmiyorum.
Yazarların sanatsal anlayışlarını anlamıyorum.
Konuyla ilgili hiç bilgim yoktu. Bu yüzden derste sırf dinliyor, hiç
geri bildirimde bulunamıyorum.
Eserlerin yazıldıkları dönemlerle ilgili tarihi bilgim yeterli değil.
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Anketin yedinci sorusunda öğrencilerin ders ortamı dışında kendi isteğiyle
Türk edebiyatından eserler okuyup okumadığı veya bilgi toplayıp
toplamadığı sorusuna cevap vermeleri gerekir. Bu soru, 1-5 arası
puanlandırılmış olup 1’den 5’e kadar derecelendirilmesi istenmiştir. Tablo
10’daki verilere bakılırsa öğrencinin ders dışında Türk edebiyatına olan
ilginin yüksek olduğu söylenmek zor olur.
Tablo 10. Öğrencinin kendi isteğiyle Türk Edebiyatından eser okuma
veya bilgi toplama durumu
Seçenek
5 ★ Tamamen katılıyorum
4 ★ Katılıyorum
3 ★ Kararsızım
2 ★ Katılmıyorum
1 ★ Hiç katılmıyorum

Yanıt sayısı
6
8
10
8
3

Yüzde %
17.1
22.8
28.5
22.8
8.5

Soru sekiz, Türk Dili ve Kültürü Bölümünde edebiyat derslerinin hangi ders
türünde açılması gerektiğine dair çok seçimli bir sorudur (Bk. Tablo 11).
Yanıt veren kişinin büyük çoğu zorunlu dersi işaret etmişse de edebiyat
dersin seçmeli olarak (Genel eğitim dersleri bir anlamda seçmeli ders
olarak görülebilir.) açılmasını uygun görenin oranı da çok yüksektir.
Tablo 11. Öğrenciye göre edebiyat dersinin olması gereken ders türü
Seçenek
Zorunlu
Seçmeli-Zorunlu
Seçmeli
Genel eğitim
Açılmaya gerek yok

Yanıt sayısı
20
14
14
5
0

Yüzde
57.1%
40%
40%
14.2%
0%

Dokuzuncu soruda ankete katılanın edebiyat dersleri için önerilerinin
yazıyla verilmesi bekleniyor. Verilen cevapların başlıcaları şu üç madde
altında toplanabilir:


Dersin yapısı ve içeriğiyle ilgili görüşler
İki dönemlik açılabilirse Türk edebiyatını bir bütün içinde eksiksiz
öğrenmemizi sağlar.
Türk kültürünü derinlemesine tanımamıza yardımcı olur, umarım
bu tür dersler daha çok açılabilir.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

338

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

Dersin içerğini beğeniyorum. Türkçemizi geliştirmemiz için önemli
bir derstir. Bence dersin devamlı açılması gerekir.


Dersin işlenişi ve edebî eserlerin ele alınışıyla ilgili görüşler
Ders tek dönemlik değil, bir yıl boyunca iki dönem olarak ve
kolaydan zora giden bir çizgide (çağdaş şiirler veya kısa
düzyazılarından başlayarak klasiklere kadar) düzenlenirse öğrenci
daha rahat bir şekilde öğrenebilir.
Edebiyatın tanımı gibi teorik konular azaltırılabilir. Ayrıca Çince
malzemeler kullanılarak temel bilgiler ve edebî dönemlerin
özellikleri verildikten sonra yazarlara ve eserlere geçilirse iyi olur.
Derste üst kurgu bakımından edebî eserler incelenmemiş. Eserin
neden ortaya çıktığı, neye hitap ettiği ve varlığının amacı üzerinde
daha fazla durmak lazım. Yani edebiyatın kültürel arka planını
anlamak isterim.
Ders malzemeleri bir kitapçık hâlinde verilirse iyi olur.


Değerlendirme şekliyle ilgili görüşler
Dersin konuları bizim için oldukça zor. Sınavdan önce sorulacak
sorular açıklanabilirse hazırlamamıza yardımcı olur.
Ders iyi ama sınav kısmı zor meseledir.
Grup raporu hazırlamak ve derste sunmak çok iyi. Devam
ettirilmesi gerek.

Son soruya cevap verilmek isteğe bağlı olup ankete katılanın iletişim
bilgisinin doldurulması istenmekte ve anket burada bitmektedir.
4. SONUÇ
Chengchi Üniversitesi Yabancı Dil Fakültesinin kuruluş amacı, uluslararası
vizyon sahibi ve yabancı diller tam anlamıyla kullanabilen yetenekli seçkin
insan yetiştirmektir.12 Bu doğrultuda öğrencilere dil berecilerine yönelik
sıkı bir eğitimin uygulanmasının yanı sıra edebiyat, kültür, dil eğitimi
alanlarında uzmanlaşmaları için eğitim verilir. Ayrıca ikinci bir uzmanlık
alanı olarak öğrencilerin işletme, diplomasi, iletişim, siyaset ve toplum
bilimlerine yönelmeleri teşvik edilmektedir. Böylece hem akademik hem de

Bk. Türk Dili ve Kültürü Bölümü Müfredat Rehberi (2016) ve Yabanci Diller
Fakültesi’nin resmî web sitesi:
http://www.foreign.nccu.edu.tw/about/pages.php?ID=about3

12
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kamu ve özel sektörde çalışabilecek yetenekli kalifiye insan yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.13
Yalnız uygulama aşamasına gelindiğinde yukarıdaki amaca ulaşmak için
hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının karşısına büyük zorluklar
çıkmaktadır.
4.1. Öğrenci açısından karşılaşılan sorunlar
Tayvanlı öğrenciler için Türkçe, dilbilgisel yönden hem anadili Çinceden
hem de ilkokuldan beri öğrendikleri İngilizceden oldukçe farklı bir dildir
(Uzun, 2012: 126). Uzun yıllar Chengchi Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü
Bölümünde ders vermiş olan Prof. Dr. Dursun Köse’nin bir çalışmasında da
ana dili Çince olan Tayvanlı öğrencilerin Türkçeyi ikinci-üçüncü yabancı dil
olarak öğrenirken ana dilden ve birinci yabancı dilden kaynaklanan bazı
güçlüklerin bulunmasına dikkate çekmiştir. Türkçe ile Çince arasındaki
biçimbilimsel, sözdizimsel ve anlambilimsel farklılıkların Tayvanlı
öğrencilerin bazı tümce anlamlandırmada güçlükler çektiklerine neden
olduğu tespitinde bulunmuştur (Köse, 2013: 3).
Yukarıdaki iki dilin farklı niteliklerinden kaynaklanan zorluklar bir yana,
Türk Dili ve Kültürü Bölümü müfredatında öğrencilerin Türkçeyi kademe
kademe öğrenmeleri için zorunlu dersler tasarlanmıştır. Öğrenciler ilk iki
yılda ağırlıklı olarak temel dil becerilerini geliştiren dersleri almaktadırlar.
Ardından yazılı anlatım, çeviri gibi daha ileri düzeydeki dil derslerine
devam ederler ve ayrıca edebiyat, tarih gibi uzmanlık alanlarına yönelirler.
Buna rağmen anketimize katılan pek çok öğrencinin edebiyat dersini
“anlaşılması zor” olarak tanımladığı ve Türkçesinin buna yeterli olmadığını
belirttiği görülmüştür. Bu bir bakımdan öğrencinin önceden gerekli olan
bazı kültürel bilgileri ve dil becerilerini kazanamamış olmasından
kaynaklanabilir. Edebî metinlerin zengin içerikleri ve daima yorumlara açık
özelliği, pek çok zaman öğrenciler için aşılması zor bir duvar gibi
durmaktadır (Lin, 2012:70-73).
Yalnız yukarıda saydığımız zorlukların ötesinde, belki de üniversite ders
politikasından meydana gelen kısıtlamadan bahsetmekte de yarar vardır.
4.2. Üniversite politikası açısından meydana gelen kısıtlama
Daha önce bahsettiğimiz gibi Türk Dili ve Kültürü Bölümünde, 2000 yılında
bağımsız bir bölüm olduğundan beri birçok kez müfredat değişikliği
olmuştur. Bölüm içinde açılmış olan zorunlu ders kredi sayısını dikkate
alırsak hem 2004 hem de 2016 yılında belirgin bir düşüş olduğu görülür
(Bk. Grafik 1).

Ulusal Chengchi Üniversitesi Müfredat Haritası’na ilişkin web sayfası:
http://cis.nccu.edu.tw/coursemap/students/ProCourseMap.aspx?College=500

13
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Grafik 1. 2000 yılından beri bölüm içi zorununlu ders oranı

341

Kaynak: Türk Dili ve Kültürü Bölümü web sayfası
Üniversite tarafından belirtilen yeni ders düzenine uyum sağlamak için
2004 yılında bölüm içi zorunlu derslerin oranı yüzde 64’ten yüzde 50’ye
kadar indirilmiştir. Net olarak 20 kredi yani 10 ders bu yüzden müfredattan
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çıkarılmıştır. Neticesinde bu müfrdatta edebiyat dersi hiç zorunlu derslere
konulmamıştır. Bir sonraki müfredat değişikliğine (yani 2010 yılına) kadar
ancak seçmeli ders olarak açılmaktaydı (Bk. Tablo 5).
2016 yılında bölüm içi zorunlu derslerin oranı yüzden 50’den yüzde 40’a
kadar indirilmiştir. Bunun beraberinde birinci ve ikinci yıldaki temel dil
eğitimi derslerinin kredi sayısı azatılmamışsa da gerçek ders saati 32’den
28’e kadar indirilmiştir (Bk. Tablo 12). Ayrıca edebiyat dersi olarak sadece
5. yarıyıldaki Türk Edebiyatına Giriş adlı zorunlu ders kalmıştır. Azaltılan
temel dil dersi saatleri, edebiyat dersini etkileyeceği gibi ileri düzeydeki
bütün derslere de olumsuz yönde yansımış olabileceği düşünülmektedir.
Oysa üniversite yönetimi tarafından ileri sürülen yeni ders düzeninin
altında öğrencilerin daha az sayıda seçmesi ve her seçtiği derste daha etkin
bir şekilde rol alması düşüncesi yatmaktadır.
Eskiden açık büfede yemek seçer gibi, istediği kadar çeşitli ve çok sayıda
derslere almaya alışmış öğrencilerin bu yeni düzene nasıl adapte olduğu
ayrıca takip edilmesi gereken önemli bir konudur.
Tablo 12. 2016 müfredat değişikliğinden doğan ders kredisi ve gerçek
ders saati farkı
Yılı

2013

2016

Ders kredisi
/
Ders adı
gerçek ders
saati
Türkçe I
3+3 / 3+3
Türkçe II
3+3 / 3+3
Türkçe Dinleme ve Sözlü Uygulama I
2+2 / 4+4
Türkçe Dinleme ve Sözlü Uygulama II
2+2 / 4+4
Türkçe Dilbilgisi ve Yazılı Anlatım I
2+2 / 2+2
Türkçe I
3+3 / 3+3
Türkçe II
3+3 / 3+3
Türkçe Dinleme ve Konuşma I
3+3 / 3+3
Türkçe Dinleme ve Konuşma II
3+3 / 3+3
Azaltılan ders kredisi / ders saat

Toplam

24 / 32

24 /24
0/8

Kaynak: Türk Dili ve Kültürü Bölümü web sayfası
4.3. Öğretim elemanı açısından karşılaşılan zorluklar
Edebî eserler, yabancı dil öğretiminde hem dilbilgisi hem de kültürel
aktarım açısından vazgeçilmez bir araçtır. Yabancı dil olarak Türkçe
öğrenmeye sıfırdan başlamış lisans düzeyindeki öğrenciler için edebiyat
dersleri hazırlanırken teorik bilgiler öğretmekle edebî duyarlılık
geliştirmek arasında uygun bir denge tutturmak öğretim elemanının ilk
karşılaşacağı zorluk olur.
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Ayrıca yeni ders düzeninden dolayı, eskiye göre daha az ders görmekte olan
öğrencilere aynı şekilde ders vermek, hem öğrencinin hem de öğretim
elemanının hevesini kırabilir. Edebiyat dersi verecek öğretim elemanının
her koşulda dersin içerğinden işlenişine kadar daha esnek davranması
gerekir.
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KIRKAMBARDAN YANSIMALAR1:
METİN TENKÎDİNDE MECMÛALARIN TE’SİRİ ÜZERİNE
Şeyma Nur Zararsız*
Özet
Günümüzde “dergi, süreli yayın” anlamlarına gelen mecmûa, Klasik Türk
Edebiyatında, bir ya da birkaç şâir, nâsir tarafından oluşturulan çeşitli
konulardaki metinlerin mürettipler nazarınca toplandığı eserlere verilen
isimdir. Mecmûaların Klasik Türk Edebiyatındaki yeri ve metin neşirleri,
2000’li yıllardan itibaren çeşitli akademik çalışmalar ve projelerle ciddî bir
şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Bu anlamda mecmûanın ayrıntılı
tanımları ve kapsamı, bahsi geçen çalışmalarca tekraren belirtilmiştir.
Mecmûaların muhtevalarının ortaya konulmaya başlanması konu ile ilgili
tasnif çalışmalarını da beraberinde getirmiştir. Çok çeşitli konuları ihtiva
etmeleri sebebiyle “Edebiyatımızın kırkambarı” olarak anılan mecmûaların,
üzerine yapılan çalışmalarla birlikte, daha önce kendisinden haberdar
olunmayan şâir, nâsir, eser ve birçok kıymetli bilgi ilim âlemimize
kazandırılmaya başlanmıştır. Bu çalışma ve değerlendirmeler esnasında
diğer edebî verimlerimizden farklı muhteva ve şekil özellikleriyle
mecmûalar, bazı ilmî çalışmalara karşı yeni bakış açılarının gerekliliğini de
ortaya koymuştur. Mecmûaların, neşri yapılan metinlerdeki eksiklerin
tamamlanmasını sağlayıp, hatâlı bilgilerin düzeltilmesine yardımcı
olabildiğini söylemek mümkündür. Burada mecmûaların, daha önce tenkitli
neşri yapılmış çalışmalar için ne gibi faydalar sağlayabileceği önemli bir
konudur. İlmî bir disiplin olarak tenkitli metin neşri yapılırken, metnin
şeceresinin kurulması noktasında mecmûaları hangi ölçülerle bu işin
içerisine dâhil etmek gerektiği ise bir başka önemli meseledir.Metin
neşrinin temelinde şüphesiz, etraflıca değerlendirilmiş, gerekli tetkikleri
yapılmış, her bakımdan müellifin kaleminden çıkmış ya da bu kaleme en
yakın, en doğru metnin ortaya konulması meselesi bulunmaktadır. Tenkitli
metin neşri, taşıdığı bu mühim gaye ile teknik olarak çok yönlü çalışmayı
gerektiren bir alandır. Bu aşamada, mecmûaların müellifin metnini ya da
müellifin oluşturduğuna en yakın müstensihin kaleme aldığı metni,
içerisinde taşıyabileceği hususu şecere çalışmalarını da büyük ölçüde
etkileyecektir. Bu yazı kapsamında mecmûaların birçok koldan
neşredilmeye başlanmasının tenkitli metin neşirleri üzerine etkileri
değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mecmûa, Metin, Tenkitli metin neşri
Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları üst başlığını taşıyan çalıştay dizisinin yedincisi olan
“Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı” başlığı ile “mecmûa” konusunun etraflıca
ele alındığı ilk toplantı 3 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda
mecmûalar, içinde her türden bilgiyi barındırabilme ve okuyucularını şaşırtabilecek
potansiyele sahip olma gibi özelliklerinden dolayı “Kırkambar” olarak anılmıştır.
Yazımızın başlığında ve içeriğinde aynı sebeple “Kırkambar” kelimesini kullandığımızı
belirtmeliyiz.
* Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi,
seymanurzararsiz@gmail.com
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THE REFLECTIONS FROM THE KIRKAMBAR2:
AS TO THE INFLUENCE OF MECMÛAS IN TEXT CRITICISM
Abstract
In the Classical Turkish Literature, mecmûa –which means “magazine,
periodical” in our day– is a name given to the works in which compositors
collected texts in various topics composed by one or more poet, prosewriter. The place of the mecmûa in the Classical Turkish Literature and in
the text publications has started to be seriously dealt along with the various
academic studies and projects since 2000s. In this meaning, its detailed
definition and content were repeatedly stated by the mentioned studies.
That the contents of the mecmûa started to be revealed has led to the
classification studies related to the topic. With the studies on mecmûa –also
called as “Kırkambar of Our Literature” because they involve multiple
subjects– many poets, prose-writers, works and valuable information; have
started to be transferred to the world of science. With the different content
and form characteristics from our other literary output, mecmûa also
revealed the necessity of the new point of view towards some scholarly
studies during this study and assessments.It is possible to say that mecmûa
let the deficiencies in the published texts be completed and could help the
wrong information to be corrected. What kind of benefits the mecmûa can
provide for the studies –which were published with criticism– is an
important subject here. While a critical text with criticism is being
published as a scientific discipline, it is also another important matter with
which extent the mecmûa should be included in this study, in the point of
forming stemma of texts. In the basis of text publication, no doubt, there is
the matter that thoroughly evaluated, needfully scrutinised, the truest text
belong to the writer’s own pen from every point of view or the closest to
this pen was revealed. Publication of critical texts with the important
purpose that it carries is an area that technically requires a sophisticated
study. In this phase, the point that the mecmûa might contain the writer’s
text or the text that the copyist put down on paper is going to affect the
stemma studies. Within the context of this writing, the impacts of that the
mecmûa started to be published in many respects on the critical text
publications are going to be evaluated.
Keywords: Mecmûa, Text, Critical Text Publication.

The first meeting -during which the subject matter “mecmûa” was worked through
with the tittle “Mecmûa: Kırkambar of The Ottoman Literature” which was the seventh
of the joint workshop series carrying the main heading Classical Turkish Literature
Studies was held on the 3rd of May, 2011. In the meeting, mecmûas was called as
“Kırkambar” because of its qualities like containing any kind of information in itself and
having a potential to surprise its readers. We should state that we used the word
“Kırkambar” with the same reason in the tittle and the content of our writing.
2
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Okunan meclisler içre şi’r-i gevher-bârdır
Her gönül gûyâ ki bir mecmûa-i eş’ârdır
Revânî
GİRİŞ
Edebî ve kültürel hayatımızın matbaa ile tanışması her ne kadar 1700’lü
yılların başlarına denk gelse de bu tanışma ve matbaanın genel itibariyle
kullanımı 18. yüzyılın sonlarını bulmuştur. Matbaanın kullanılmadığı
dönemler, el yazma metinlerin/nüshaların revaçta olduğu, müelliflerin
yazdığı eserlerin müstensih ve mürettiplerin kalemleriyle çoğaltıldığı;
içeriklerinin korunması, anlaşılması, açıklanması ve sağlıklı bir şekilde
yayılması adına te’lif, tercüme, şerh, veya istinsah gibi işlemlerin kıymetli
olduğu dönemlerdi. Bu dönemlerden günümüze ulaşabilen müstakil
eserlerle birlikte her türlü konu ve çeşitliliğe sahip, te’lif, tertib, tenkit veya
istinsah edilmiş birçok metin/nüsha müteselsilen incelenmekte, ilim
âlemine kazandırılmış ve kazandırılmaya devam edilmektedir.
Klasik edebiyatımızda eserlerin te’lif, tertip, tenkit ve istinsahlarında, eserin
müellifinin, mürettibinin, münekkidinin ya da müstensihinin kim olduğu
veya eserin ne zaman oluşturulduğuna dâir bilgilere ulaşmak, çoğu zaman
mümkün olmamaktadır. El yazma eserler hakkındaki bu bilgiler, genellikle
metinlerin/nüshaların başında, sonunda ya da içeriklerinde bulunmayan,
ulaşılması zor, bazen de mümkün olmayan bilgiler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu bağlamda metinleri ilmî metotlarla inceleyip ortaya
koymak titiz, dikkatli, geniş kapsamlı bir araştırma sürecini de beraberinde
getirmektedir.
1. Metin Tenkîdi
Meselenin özünde bir metni3 oluştururken, belirlenen konu ile ilgili
bilgilerin bir araya toplanması, en doğru bilgilerin seçilmeye çalışılması,
İslâmiyetin ilk yıllarına kadar uzanan tenkit ve tertip hususlarıyla
karşılaşmamıza sebep olur. “Tenkid” kelimesi bir şeyin iyisini kötüsünden
ayırmak anlamına gelen “nakd” kelimesinden türemiş ve “bir konuya ait
yazıyı veya eseri değer bakımından gözden geçirme, eleştirme (Devellioğlu,
2008: 1080)” anlamına gelen Arapça bir kelimedir. “Metin Tenkîdi” ise bir
eserin müellifin kaleminden çıkmış ya da onun yazdığına en yakın haliyle
ortaya koymak adına “nüshaların elenmesi, nüshaların doğru-yanlış
değerlerinin ortaya konması ve nüshaların hakkının verilmesi (Dağlar,
2017: 25)” anlamında terimleşmiştir.
Bu açıdan bakacak olursak metin tenkîdi ilk olarak ilmî bir rehber ve kural
koyucu kabul edilen Hz. Muhammed’in sözlerinin ve yaşantısının, sahabe
arasında anlatılmaya ve aktarılmaya başlandığı dönemlerde ortaya
Yazıda konu ile ilgili terminoloji için Abdülkadir Dağlar’ın “Metin mi Nüsha mı? MetinNüsha Ontolojisi Bağlamında Terminoloji Sorununa Eleştirel Bakışlar” (Edebî Eleştiri
Dergisi C. 1, S.1, s. 16-32, 2017.) başlıklı makalesindeki teklifler kullanılmaya
çalışılmıştır.
3
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çıkmıştır. Öyle ki sahabe arasında silsile halinde gerçekleşen bu anlatım ve
aktarım sürecinde rivâyetlerin ve bozulmaların oluştuğu fark edilince
tenkitler de başlamıştır. Böylece İslâm medeniyetinde metin tenkîdinin
ortaya çıkışı “hadis tenkîdi”nin başlamasıyla olmuştur (Polat vd, 2008).
Millî tarihimizde metin tenkîdinin ortaya çıkması ise Avrupa’da pozitif
bilimlerde kullanılan usûl ve yöntemlerin sosyal bilimlerde de
kullanılabilirliğinin tartışıldığı 19. Yüzyılın sonlarına tekâbül etmektedir.
İlim âlemimizde tarih, edebiyat, din, tıp, müzik ve türlü konulardaki
metinlerin neşirlerinin başlamasıyla birlikte metin tenkîdi meselesi de ciddî
boyut kazanmaya başlamıştır. Metin neşri çalışmaları, tenkîdi yapılmış
sağlam metinler ortaya koymanın önemini de beraberinde getirmiştir. Fuad
Köprülü, “Her ilim, ancak kendisine mahsus olan ilmî usûllerin kullanılması
ile teşekkül edebilir (Köprülü, 1986: 3).” diyerek ilmî çalışmaların belli
usûllerle muhkem bir şekilde yapılması gerektiğini belirtir. Agâh Sırrı
Levend, incelemelerde “tarihsel eleştiri” yönteminin kullanılması gerektiğini
söylerken bu kavramı “belgelere dayanan ve objektif kalmayı gerektiren” bir
yöntem olarak açıklar (Levend, 1998: 14). Metin tenkîdinin, olabildiği
ölçüde nüshalardan delillere dayandırılarak ve objektif bir şekilde
yapılması Levend’in tarihsel eleştiri tanımıyla bağdaşmaktadır. Fakat iş bu
kadarla kalmayıp, metin tenkîdi konusu eserlerin kütüphanelerde ya da bir
vesileyle başka çeşitli ortamlarda bulunan nüshalarının tespiti ile kendi
içerisinde birçok hassasiyetleri olan bir alan hâlini almıştır.
Konuyla ilgili dikkat çekici ve detaylı çalışmaların ilki Ahmet Ateş
tarafından kaleme alınan “Metin Tenkîdi Hakkında” isimli makaledir. Ateş
burada Köprülü’nün bahsettiği usûl konusunu tenkitli metin neşirlerinin
temel prensibi yapmış, belli yöntemlerin takip edilmediği metinlerin
sağlamlığından şüphe edileceğini vurgulamıştır (Ateş, 1942). Tunca
Kortantamer’in söylediği gibi burada temel prensip güzel, göze, kulağa hitap
eden bir metin ortaya koymak değil; yazarın kendi ilmî, fikrî ya da edebî
disipliniyle oluşturduğu esere en yakın metni ortaya koymaktır.
Kortantamer, “Ortaya çıkarılacak metin hatâsıyla savâbıyla, yanlışıyla
doğrusuyla yazarın metni veya ona en yakın metin olmalıdır. (Kortantamer,
1993: 347)” kelimeleriyle ne kadar titiz davranılması gerektiğini
belirtmiştir. İlmî ortamlarda konuyla ilgili daha sonraları pek çok görüş ileri
sürülse4 de Ateş’in ortaya koyduğu yöntem, sağlamlığını korumuştur.
Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Ahmet Ateş, (1942), “Metin Tenkidi Hakkında
(Dasitân-ı tevârih-i mülûk-i âl-i Osman münasebeti ile)”, Türkiyât Mecmuası, C.VII-VIII, s.
253-267; Ali Nihad Tarlan, (1981), Edebiyat Meseleleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul; Y.
Ziya Kavakçı (tarihsiz), İslam Araştırmalarında Usûl, DİB Yay., Ankara; Mertol Tulum,
(1983), “Filolojik Çalışma ve Eski Metinlerin Neşri Üzerine Görüş ve Tenkitler”, Türk
Dünyası Araştırmaları, Aralık; Tunca Kortantamer, (1993),
“Genç Edebiyat
Araştırmacısının Yanlışları”, Türklük Araştırmaları Dergisi C.VII, İstanbul, s. 337-365;
Mertol Tulum, (2000), Tarihî Metin Çalışmalarında Usul/ Menâkıbu’l-Kudsiyye Üzerinde
Bir Deneme, Deniz Kitabevi, İstanbul; Mine Mengi, (2000), Divan Şiiri Yazıları, Akçağ
Yay., Ankara; İsmail Ünver, (1993), “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”,
4
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2.Metin Tertîbi
Edebiyatımızda mevcut olan, aynı türden veya çeşitli türden bilgileri ihtiva
eden mecmûaların ortaya çıkışı da yine İslâmiyetin etkisi ile
gerçekleşmiştir. “Mecmûa” kelimesi toplama, bir araya getirme gibi
anlamlara sahip olan “cem’” kelimesinden türemiş olup, “1. toplanıp,
biriktirilmiş, tertip ve tanzim edilmiş şeylerin hepsi. 2. Seçilmiş yazılardan
meydana getirilen kitap (Devellioğlu, 2008: 596)”, “toplanıp biriktirilmiş ve
tertip ve tanzim edilmiş şeyler heyeti (Sâmi, 1901: 1293)” şeklinde sözlük
anlamlarına sahiptir. Tertîb kelimesi, sıraya, düzene koymak anlamına gelse
de mecmûaların oluşturulma usûlünde kullanılan bir kelime olarak
terimleşmiş, hattâ mecmûa oluşturan kişilere “mürettib” denilmiştir. Klasik
Türk Edebiyatında “Mecmûa” bir ya da birkaç şâir/nâsir tarafından
oluşturulan ve çeşitli konulardaki metinlerin mürettipler nazarınca
toplandığı/tertîb edildiği eserlere verilen isimdir.
Hz. Muhammed’in, söz ve fillerinin yazılı olarak bir metinde
toplanmasına/tertîb edilmesine izin vermesi sonucu cem’ -“toplama, yığma
(Devellioğlu, 2008:131)”- kelimesinden türeyen “el-câmi’ -“cem eden,
derleyen, toplayan (Devellioğlu, 2008: 124)”- ya da “el-mecmu’ -“cem
olunmuş, toplanmış, bir araya getirilmiş şey (Devellioğlu, 2008: 596)”kelimeleri kullanılarak hadîs külliyatları oluşturulmuştur (Kılıç, 2012: 7778). Bu külliyatların oluşturulma şekilleri mürettiplerin tercihlerine göre
olmuştur.
Mecmûaların en önemli özelliklerinden biri, çoğunlukla mürettiplerin
tercihlerine göre şekillenmeleridir. Bu şekilleniş biçimleri onların tertîb
edildikleri devrin canlı birer tanığı gibi görülmesine sebebiyet verir.
Mecmûalar içeriklerine göre oluşturuldukları devrin önde gelen
şâir/nâsirlerinin edebî zevkinin, dil hususiyetlerinin ortaya çıkarılmasına;
sosyal hayatın yansımalarının fark edilmesine, o devrenin rûhî
ihtiyaçlarının anlaşılmasına büyük oranda katkı sağlar (Tarlan, 1946-1947:
122). Bunların yanında mecmûalardan faydalanılarak pöpüler ya da arka
planda kalmış, tezkirelere bir şekilde girmemiş/girememiş şâir ve nâsirler
hakkında bilgilere ulaşılıp, daha önce örneğine rastlanmamış eserler gün
yüzüne çıkarılabilir.5 Bu aşamada faydalanılacak olan mecmûaların
güvenilirliği çok önemlidir. “…mecmualar bazen cahil hattatların hakikaten
nefis bir san’at eseri olarak vücuda getirdikleri müzeyyen, müzehheb fakat
Türkoloji Dergisi, C. XI, S.1, Ankara; Atabey Kılıç, (2004), “Günümüzde Metin Neşri ve
Problemleri Üzerine Düşünceler”, I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, 8-10 Ekim
2003, Bildiriler, (Haz.: Ahmet Günşen), Kırşehir, s. 331-345; İsmail E. Erünsal, (2006),
“Divan Neşirlerinde Karşılaşılan Güçlükler I: Güvenilir Bir Metin Te’sisi”, Osmanlı
Araştırmaları XXVII, Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu’na Armağan-III, İstanbul; Turgut
Koçoğlu, (2008), “Metin Neşrinde İmlâ Üzerine Görüşler Ve Uygulamalara Dâir”, Turkish
Studies/ Türkoloji Çalışmaları, Volume 3/6, s.488-498.
Bkz: Yaşar Aydemir (2001), “Hâdî’nin Saray Şehrengizi”, İlmî Araştırmalar Dergisi,
S.12, İstanbul, s. 31-56.
5
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çok yanlışlı divanlarına tercih edilir ve o divanlar, bu mecmualarla
karşılaştırılarak tashih edilir (Tarlan, 1946-1947: 123).” Metin neşirlerinde
mecmûaların bu gibi durumları zeminde olan metnin sıhhat derecesi için
oldukça önemlidir. Gerekli dikkat gösterilmezse daha önce neşri yapılmış
bir metnin, farklı bir nüshası olarak kabul edilebilecek bir mecmûa ile
mukayesesi sonucunda metnin sıhhat derecesi artırılabileceği gibi,
içeriğinde hatâlar yapılmasına da sebep olunabilir (Tanyıldız, 2012: 225).
Mecmûalar tek bir mürettip tarafından tertip edilebileceği gibi birkaç el
değiştirerek de oluşturulmuş olabilir. Mürettibin eğitim durumu, mesleği,
bulunduğu çevre mecmûanın tertîbinde oldukça önemlidir. Tüm bu
etkenler sonucunda bir mecmûa, alelade bilgilerin bulunduğu, hesapların
tutulduğu, ilaç tariflerinin toplandığı; sayfaları farklı yerlerden toplanıp
birbirine eklenmiş, farklı kalemlerle yazılmış olabileceği gibi, tek tip
kalemin ve kâğıdın kullanıldığı, ne amaçla oluşturulduğunun belli olduğu,
belli bir konu üzerine yazılmış da olabilir (Kılıç, 2012: 80-95).
“Edebî gelenek, divan, mesnevi, tezkire gibi yazılı eser biçimlerinden farklı
olarak mecmualar için herhangi bir şablon belirlememiştir. Bu itibarla her
mecmua tamamen mürettibin kişisel zevkince belirlenmiş olan yeni ve farklı
bir formda üretilmiştir.” “Bu tür eserlerin şekil, içerik özellikleri ve tertip
biçimleri için geleneğin belirlediği herhangi bir ölçüt bulunmamaktadır
(Gürbüz, 2013: 315-316).” Mecmûaların bu kişisel tertip hususiyetleri
onların tek tip metotlarla incelenmelerini zorlaştırmıştır. Bu aşamada
onların bir tasnife tabi tutulması6, bu tasnif sonucunda da belli içerik, tertip
özelliği ya da şekle sahip olanlarının7 incelenmelerinde ortak metotların
kullanılması doğal olarak ortaya çıkmaktadır. Fuad Köprülü’nün meçhûl ve
medfûn birer hazine olarak değerlendirdiği mecmualar (Köprülü, 1999:
37), bu çalışmalarla birlikte malûm ve aşikâr olma yolunda hızla
ilerlemektedir. 8
2.Metin Tenkîdinde Mecmûaların Yeri ve Te’siri
Mecmûalar üzerine Günay Kut (Kut, 1986: 170) ve Agâh Sırrı Levend (Levend, 1998:
166-176) tarafından yapılan ilk tasniflerin, mecmûa neşirlerinin artması ve çok çeşitli
içeriklere sahip mecmûların tespit edilmesiyle birlikte genişletilmesine ihtiyaç
duyulmuştur. Konuyla ilgili Atabey Kılıç, -yaptığı tasnifi, metin tespitinin kemâle
ermemesi sebebiyle, her ne kadar kâmil bir tasnif olarak kabul etmese de- günümüze
kadar yapılmış en kapsamlı ve tespit edilebilen bütün mecmûa türlerini içeren tasnifi
ilim âlemine sunmuştur (Kılıç, 2012). Mehmet Gürbüz ise sadece şiir mecmûaları
üzerinden bir tasnif denemesi yapmıştır (Gürbüz, 2012). Bu tasnifler esasında
mecmûaların tespiti ve neşri konusunda ne kadar ilerlemenin kaydedildiğini de ortaya
koyan çalışmalardır.
7 Şiir mecmûaları hakkında bir tasnif projesi için bkz: http://mecmualar.tr.gg/MESTAPProjesi-Hakk%26%23305%3Bnda.htm
8 Metin tenkîdi ve mecmuaların bu ayrıntılı incelenmelerinin temelinde, tenkitli metin
neşrinde mecmûaların kullanılmasına yönelik çalışmalarda meselenin sınırlarının, amaç
ve yöntemlerinin hatırlanmasının faydalı olacağı düşüncesi yatmaktadır.
6
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Mecmûaların çeşitli çalışmalarca gün yüzüne çıkarılması, onlardan birçok
konu ve alanda faydalanılabileceğini de göstermiştir. Tenkitli metin neşri
çalışmaları bu alanlardandır. Tenkitli metin neşri yapılırken, “bir esere ait
müellif nüshasının bulunmadığı durumlarda eldeki nüshalardan bir şecere
oluşturarak, tenkitli metin sayesinde adeta müellif nüshasını yeniden ortaya
koyma niyetiyle hareket etmesi gereken metin münekkidi, aynı zamanda, bu
çalışma sürecinde nüshalarla ilgili belirsizliklerle karşılaşıldığında bazı
faraziyeler ileri sürmesi ve çok çeşitli ihtimalleri değerlendirmesi gereken
kişidir; maalesef, her an sübjektifliğe düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır
(Dağlar, 2009: 176).” Bu bağlamda kendisini müellif yerine koyması
gereken münekkidin aynı zamanda diğer nüshalardaki müstensihi
anlamadan da yanlışa düşebileceği göz önünde tutulmalıdır.
Çalışılan metnin çeşitli nüshaları araştırılırken, metnin tamamının ya da bir
kısmının, içinde bulunduğu kaynak eserlerin veya mecmûaların var
olabileceği de hesaba katılmalıdır. Ahmet Tanyıldız, günümüzde metin neşri
husûsundaki ilmî çalışmaların belli olgunluğa erişmeye başlaması ve bir
eserin nüshalarına ulaşmak, bir eseri neşretmek gibi teknik meselelerin de
kolaylaşmasıyla birlikte tertîbi kendine özgü, metodu içeriğince belirlenen
mecmûalara karşı da bir farkındalığın oluşmaya başladığını belirtmiştir
(Tanyıldız, 2017: 34). Hattâ bu sebeple “… mevcut neşirlerde yer almayan
veya kimi farklılıklarla yer alan manzumelerin mecmûa sayfaları arasında
tespit edilmesi ve diğer nüshalardaki biçimleriyle mukayese edilmesi mümkün
hâle gelmiştir (Tanyıldız, 2017: 34).” demiştir. Bu aşamada şecere kurarken
yapılan
değerlendirmeler
ulaşılabilacek
mecmûalar
için
de
gerçekleştirilmelidir. Elde edilen mecmûanın muhtevası (Gümüş, 2005:
130), mürettibi, tertip edilme tarihi, üzerinde çalışılan metnin ne kadarlık
bir bölümünü bünyesinde taşıdığı ilk aşamada mecmûaya sorulması
gereken elzem sorulardır (Kurnaz ve Aydemir, 2013). Bu soruların
cevapları mecmûanın metin tenkîdine ve teşkîline dâhil edilmesinde ya da
edilmemesinde büyük öneme sahiptir. Mecmûalar ayrıca metin neşrinde,
herhangi bir manzumede görülebilecek dörtlük, beyit, mısra eksiklikleri;
kelime değişiklikleri ve kelime eksikliğinden doğan vezin kusurları gibi
aksayan yönleri de tamir edebilmektedirler (Yılmaz, 2008: 257).
Ozan Yılmaz metin te’sisinde mecmûaların ne gibi katkıları olabileceğini
incelediği çalışmasında, bir mecmûadan da faydalanarak bu katkıları
örneklemiştir. Şiir mecmûaları üzerine yapılan çalışmada Yılmaz, onların
tenkitli metinlere geçmeyen manzumeler içerdiklerini, bozuk/eksik kelime
yahut vezinli metinlerin tamir edilmesinde katkı sağladıklarını, çeşitli
nazım
şekilleriyle
yazılmış
manzumelerdeki
eksik
kısımları
tamamladıklarını, dîvânı bilinmeyen/olmayan bir şâirin şiirlerini tespit
etmeye yaradıklarını çeşitli örneklerle izah etmiştir (Yılmaz, 2008: 257261).
Tenkitli metin neşrinde bir nüshanın metnin şeceresine dâhil edilmesi için
taşıması gereken temel vasıflar olduğu bir gerçektir. Burada bir mecmûanın
da şecereye, metnin tamamının ya da bir bölümünün tenkîdi için eklenmesi,
şecere kollarına eklenen nüshalarda olduğu gibi taşıdığı vasıfların sıhhatine
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bağlıdır. Şâirin ya da nâsirin bilerek eserine eklemediği bir bölümü,
mecmûada bulunması sebebiyle esere bir şekilde dâhil etmek, ya da tam
tersi şâirin ya da nâsirin müellif kaydında bulunan fakat istinsah edilen
metinlere bir şekilde -kayıp nüshalar veya başka çeşitli sebeplerlealınmamış/alınamamış bir bölümü esere dâhil etmemek, tenkitli metin
neşrini sekteye uğratacak meselelerdir. Ömer Faruk Akün’ün belirttiğine
göre, Taşlıcalı Yahya’nın Şehzade Mustafa’nın katli Üzerine yazdığı meşhur
mersiyesini, devrin ileri gelenlerine karşı ağır ithamlar içermesi sebebiyle
divanına almadığı, fakat kendisinden sonra yapılan istinsahlarda metne
dâhil edildiği söz konusudur (Akün, 1994: 399). Burada malum mersiyenin
divana hangi sebeplerle dâhil edilip edilmediği önemli bir sorudur.
Metin tenkîdi yaparken sadece karşılaştırmaların, ortak hatâların, tarihen
tutarlılıkların yetmediği zamanlarda münekkidin kendisini müstensih
yerine hatta -mecmûanın metin tenkîdinde kullanılmasına karar verildikten
sonra- mürettip yerine dahi koyması gerektiğini söylemek mümkündür.
Tüm aşamaların ardından münekkidin, ne müstensih ne de mürettip gibi
davranmaması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. O, müellifin elinden çıkan
metne ulaşma çabasında, tüm bu karışıklıklar içerisinde kendisine en
uygun, en muhkem yeri bulmalı, çalışma boyunca metnin seyrine, müellifin
ve kendisinin emeğine zarar verecek her türlü karışıklıklardan kendisini
muhafaza etmelidir.
Metin tenkîdi meselesinde mecmûalardan faydalanılarak oluşturulmuş
neşirlerle birlikte sadece mecmûalardan yola çıkılarak yapılan neşirler de
mevcuttur. Bu anlamda metin neşrinde mecmûalardan faydalanma yolunu
açan Ali Nihad Tarlan, divanı bulunmayan birkaç şâiri mecmûalardan yola
çıkarak tanıtmış ve mecmûaların bu kullanımına ilk dikkatleri çekmiştir
(Tarlan, 1946-1947/1949). “Kimi mecmûalar bir dîvânın nüshası olabilecek
oranda şiirler ihtiva edebilmektedir. Bu durumda söz konusu mecmûalar
çoğunlukla metin neşrinde kıyas unsuru sayılacak bir nüsha olarak kabul
edilmiş, metin neşri ve tenkidi usullerine göre değerlendirilmişlerdir
(Tanyıldız, 2017: 34-35). Mehmed Çavuşoğlu, Helâkî Divanı üzerine yaptığı
çalışmada (Çavuşoğlu, 1982) dîvân nüshası bulunmadığı için metni
mecmûalardan faydalanarak oluşturmuştur. Ayrıca yine Çavuşoğlu’nun
Amrî Divanı (Çavuşoğlu,1979), Hatice Aynur’un Çâkerî Divanı (Aynur,
1999), Yaşar Aydemir’in Behiştî Divanı (Aydemir, 2000), Berat Açıl’ın Hâverî
ve Divançesi (Açıl, 2016) nüshaları bulunmasına rağmen daha çok
mecmûalardan faydalanılarak oluşturulmuş metinlerdir. Ayrıca Atabey
Kılıç, çalıştığı doktora tezi olan Ahmed Neylî Divanı’nda eserin nüshalarının
tavsiflerinden sonra Neylî Efendi’nin şiirlerinin geçtiği on mecmûanın
tavsifini vererek, metnin tenkitli neşrinde bu mecmûalardan faydalanmıştır
(Kılıç, 1994: 196-202).
Bir şâirin/nâsirin eserinin neşrinde ya da sonrasında mecmûalarda geçen
manzumelerini/nesirlerini neşredilen metne dâhil etmek işi fazlaca dikkat
isteyen bir meseledir. Burada, mecmûa metninin malum metnin sahibi şâir/
nâsir hayattayken oluşturulup oluşturulmadığı, şâirin/nâsirin bilgisi
dâhilinde mi oluşturulduğu, eserini tamamlamadan önce mi yoksa sonra mı
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mecmûadaki manzumeleri/nesirleri yazdığı, mürettibin eserin sahibi
şâiri/nâsiri iyi bir şekilde tanıyıp tanımadığı, mecmûada geçen
manzumelerin/nesirlerin metin neşrine dâhil edilmesinde büyük öneme
sahiptir. Bütün şartları hâiz bir mecmûada geçen şiir ya da şiirlerin; nesir
ya da nesirlerin ayrı ayrı her bir nüshası tenkitli neşir sürecinde
münferiden üzerinde durulmayı hak etmektedir (Dağlar, 2017: 21).
İsmail E. Erünsal bir dîvân neşrinin ortaya konulmasında ilk aşamanın
âidiyet probleminin çözümü olduğunu naklederken “Elimizdeki şiirler
gerçekten incelediğimiz şâire mi âittir? Yoksa zaman içinde divan tertip
edenler veya mecmua derleyenler tarafından yanlış olarak şâirimize mi isnad
edilmiştir? (Erünsal, 2006: 17)” sorularıyla meseleyi özetlemiştir. Bu
noktada bir dîvânın, metninde olmayıp sonradan o dîvânda bulunmayan
şiirler pek çok araştırmacı tarafından dîvânın bir eksiği gibi genellikle
makale şeklinde ya da bildiri olarak yayınlanmaktadır. Meselenin, özünde
ne kadar etraflı bir araştırmayı îcâbettirdiği açıktır. Ömer Zülfe, Seyyid
Nesîmî’nin otuz bir tuyuğunu içeren bir mecmûa ile ilgili yazısında bu
tuyuğlardan 16 tanesinin dîvânlarda hiç bulunmadığını belirtirken bu
manzumeleri Nesîmî’nin kaleminden çıkmış en doğru şekliyle vermek için
nüsha farklarına da değinmiştir (Zülfe, 2005).
Bu aşamada mecmûalardan tespit edilen her yeni bilginin asıl sahibi olan
şâir ya da nâsirin hayatının, tecrübelerinin, eserlerinin ve bilhassa
üslûbunun mihenginden geçirildikten sonra değerlendirilmesi gerekir. Eser
sahibi şâir ya da nâsirlerin hayatları hakkında yeterli bilgi bulunmaması
durumunda üslûp tespiti, elde edilen bilgilerin nerelerde ve hangi ölçülerle
kullanılması gerektiği hakkında hayli yol gösterici olacaktır. Mehmet
Çavuşoğlu, Yahya Bey Divanı için “Araştırıcının bilgisi ve üzerinde çalıştığı
eserin yazarına yaklaşma oranı ortaya koyduğu tenkitli basımın doğruluk
oranını artırır. Ben bu düşünceden hareketle bir mısrâı, bir terkibi, bir
kelimeyi üzerinde uzun uzun durarak Yahya Bey’in öyle söyleyeceği kanaatine
vardıktan sonra metne aldım, diğer nüshadaki veya nüshalardaki farkları
dipnotlarında gösterdim. (Çavuşoğlu, 1977: X)” diyerek bir şâir ya da nâsirin
özellikle de çevresi, yaşantısı, kişiliği hakkında alenen bilgi sahibi
olunmayan/olunamayan bir şâir ya da nâsirin üslûp tespitinin önemini
ortaya koymuştur. Mecmûalardan ve bilhassa nazîre ve münşe’ât
mecmûalarından yola çıkılarak içerdikleri tasnif ve ipuçları ile
şâirlerin/nâsirlerin üslûp özelliklerinin tespiti, metinlerin neşirlerinde ve
daha sonrasında metne dâhil edilebilecek manzume ya da nesir
parçalarının belirlenmesinde oldukça önemli görünmektedir. Cem Dilçin,
dîvân şâirlerinin şiirlerindeki bilgilere sadece anlamak ve açıklamaya
çalışmak açısından yaklaşmayı, eserlerin sanat yönünün, söz ve anlam
açısından taşıdığı yapısal bütünlüğün anlaşılmaması olarak yorumlamıştır
(Dilçin, 2003: 9). Dilçin, Fuzûlî üzerine yaptığı çalışmalarla üslûp
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özelliklerinin tespitine yönelik adımlarda araştırmacılara ciddî yol
arkadaşlığı edecek meselelere de değinmiştir.9
Abdülkadir Dağlar, bir mecmûadan faydalanarak, Ali Nihad Tarlan
tarafından tenkitli metni hazırlanan Necâtî Bey Divanı (Tarlan, 1997)’nda
bulunmayan yirmi üç kasidenin tenkitli metne dahlini incelemiştir. Bu
çalışmasında Dağlar, Elde ettiği mecmûadaki kasideleri dîvân neşrinde
bulunan “Kasâyid” bölümünün tenkîdi için bir nüsha kabul ederek yola
çıkmış ve yirmi üç kasidenin neşrinde mecmûayı tanık göstererek bir tenkit
yoluna gitmiştir (Dağlar, 2010: 4). Dağlar’ın bu çalışması, Ahmet Ateş’in
metin tenkîdi için ortaya koyduğu şecere metodunun, metnin en küçük
bölümünden tamamına kadar uygulanabilecek muhkem bir metot olduğunu
da gerçeklemiştir.
Daha çok dîvân metinleri üzerine yapılan çalışmaların sıhhati için kullanılan
mecmûaların, tespit ve neşirlerinin artması ile birçok alana yayılabileceği
düşünülmektedir. Nitekim 2000’li yıllarda neredeyse bâkir olarak
anılabilecek manzum sözlük tespit ve neşirlerinde de mecmûalardan
faydalanma söz konusu olmuştur. Atabey Kılıç’ın silsile halinde yaptığı
manzum sözlük neşirlerinde mecmûaların katkısı büyüktür. Kılıç, manzum
sözlük mecmûaları üzerine ilk defa, Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi
4026 arşiv numarasıyla kayıtlı bir manzum sözlük mecmûasını, 2007
yılında ilim âleminin istifadesine sunarak dikkatleri çekmiştir (Kılıç, 2007).
İçerisinde, Türkçe-Arapça manzum sözlük olan Sübha-i Sıbyân, TürkçeFarsça manzum sözlükler olan Tuhfe-yi Şâhidî ve Tuhfe-yi Vehbî’nin
bulunduğu bu mecmûanın neşrinde sözlüklerin tenkitli metin çalışmaları
husûsunda tespit edilebilen nüshalarından hattâ matbaanın kullanımıyla
birlikte baskısı yapılan metinlerinden de bahsetmiştir (Kılıç, 2007: 13-17).
Yukarıda belirttiğimiz gibi her mecmûa kendisine özgü tertip hususiyetleri
ve içerik özelliklerine sahiptir. Manzum sözlük mecmûalarının durumu da
bu noktada oldukça özeldir. Bu sözlüklerin sıbyan mekteplerinde sabi
denilen küçük çocuklara okutulmak amacıyla oluşturulmaları, bu tarz
mecmûalara alınan metinlerin belki de müstensih tarafından birkaç
nüshanın tenkîdi sonucunda oluşmuş olabileceği düşüncesini beraberinde
getirmektedir. Metin tenkîdinde bu tip mecmûaların konumu ve
değerlendirilmesi de mecmûalardan faydalanmanın bir başka cephesidir.10
Bu çalışmalar için bkz: Cem Dilçin (1991), “Fuzuli’nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal
Yönden İncelenmesi”, Türkoloji Dergisi, C. IX/1, Ankara, s. 43-98; (1992), “Fuzuli’nin
şiirlerinde Söz Tekrarlarına Dayanan Bir Anlatım Özelliği”, Türkoloji Dergisi, C. X/1,
Ankara, s. 77-114; (2000), “Divan Şiirinde Paralel ve Ortak Söz Yapılarından Metin
Eleştirisinde Yararlanma”, Türkoloji Dergisi, C. XIII/1, Anlara, s. 33-66.
10 Manzum sözlük mecmuaları hakkında bkz: Atabey Kılıç (2006), “Mevlânâ Müzesi
Kitaplığı 4026’da Kayıtlı Manzum Sözlük Mecmûası Hakkında”, Mevlânâ, Mesnevi,
Mevlevihaneler Sempozyumu, Manisa: 30 Eylül-01 Ekim 2006; Atabey Kılıç (2007),
“Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi 977’de Kayıtlı Manzum Sözlük Mecmûası
Hakkında”, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum: 25-27 Nisan 2007;
Atabey Kılıç (2007), “Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 2095’te Kayıtlı Mevlevî Mecmûası
Hakkında”, (Okt. Zehra Gümüş ile birlikte) Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve
9
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Ahmet Tanyıldız, yakın zamanda yayınlanan “Metnin Tekâmülü Açısından
Fuzûlî’nin Bir Gazeline Bakış” başlıklı makalesinde metin tenkîdinde
mecmûalardan faydalanama meselesini bir adım öteye götürerek “metin
tekâmülü” kavramıyla Fuzûlî’nin “Subh-dem gülzâr içinde çaldı bülbül
ergânun/ Eyyuhe’l-uşşâk kâmû innekum lâ-tesmâ’un” matla’lı gazelini Fuzûlî
Dîvânı üzerine yapılan tenkitli neşirlerin bir tenkîdini yaparcasına
incelemiş, ardından gazelin yeni bir nüshasını vererek tenkîdi
genişletmiştir. Burada, ilmî usûllere göre tenkitli neşirleri yapılmış
eserlerin, tamamının ya da içerisinde bulunan bir kısmın, yeni ve sıhhatli
bir kaynakta tespit edilmesi, bu neşirlerin bahsi geçen kaynakla yeni bir
tenkîde tabi tutulabileceği de düşünülebilir.
“Hemen her şâirin divanına çeşitli nedenlerle girmemiş manzumeler olabilir
(Aydemir, 2001: 152).” Ya da bir şiirin, dîvân metnine, bir grup nüshada
bulunduğu için o şâire aitmiş gibi dâhil edildiği halde, mecmûalardan
yapılan araştırmalar sonucu başka bir şâire ait olduğu netleştirilebilir.
Ömer Zülfe’nin Fuzûlî üzerine yaptığı bir incelemede tam da kastedilen
durum söz konusudur. Zülfe, araştırmasında Fuzûlî’nin “bar” redifli
gazelinin aslında Selîkî’ye ait olduğunu mecmûalar üzerinden ve
tezkirelerin de tanıklığı ile yaptığı tetkikler sonucu netleştirmiştir (Zülfe,
2006: 233).
Metin tenkîdinde mecmûalardan faydalanma işinin bildiri boyunca
bahsedilen titizlik ve dikkatle yapılmasının muhtemel bir örneği ve pratiği
Ömer Zülfe’nin “Türkçe Dîvân’daki LXVI. Gazel Fuzulî’nin mi (Zülfe, 2006)?”
isimli bu çalışmasından yapılacak olursa; Zülfe’nin araştırmalarına göre
gazelin geçtiği ilk kayıt, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Kitaplığı, Manzum 341
numaralı, 1609 tarihli, içerisine kasidelerin alınmadığı bir Fuzûlî dîvânı
istinsahıdır. İkinci kayıt Aşık Çelebi’nin Meşâirü’ş-Şu’arâ11 isimli
tezkiresidir. Son kayıt ise Budin’li Hisâlî tarafından oluşturulmuş XII.
Yüzyıldan XVII. Yüzyılın ilk yarısına kadar Anadolu ve Orta Asya sahasından
pek çok şâirin nazirelerine ait matla’ beyitlerinin bir araya getirildiği
mecmûa olan (Kaya, 2007: 254) Metâliu’un-Nezâir12 isimli eserdir. Bu üç
kayıt “bar” redifli gazelin Fuzûlî’ye ait olduğu yönündedir.

Mevlânâ Sempozyumu, Manisa: 29-30 Eylül 2007; Mustafa Alkan (2008), Mecmû’a, Millî
Kütüphane 2727, [Sübah-i Sıbyan, Tuhfe-yi Şâhidî, Tuhfe-yi Vehbî, Aruz Risalesi Vs.],
İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, (Dan: Prof. Dr.
Atabey Kılıç), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri. Ayrıca mensur bir
sözlük mecmuası için bkz: Mustafa Arslan (2013), “Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yz. A.
210 Numarada Kayıtlı Lügat Mecmuası Üzerine Bir Değerlendirme”, Turkish Studies İnternational Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic,
Volume 8/1, Winter, Ankara, p.579-600.
Bu tezkiredeki tanık için “Âşık Çelebi, Meşâirü’ş-Şu’arâ, hz. G. M. Meredith-Owens,
London 1971” kaynak olarak kullanılmıştır.
12 Bu mecmuadaki tanık için “Hisâlî, Metâliu’n-Nezâir, Nuruosmaniye Kütüphanesi no:
4252, C.1” kaynak olarak kullanılmıştır.
11
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Metin tenkîdinde mecmûaların te’siri üzerine Fuzûlî’nin “bar” redifli gazeli
için muhtemel bir örnek aşağıdaki gibidir:
Aşağıda bu gazel ile ilgili olarak şecere şeması oluşturulmaya çalışılmış, Ali
Emiri Kitaplığında bulunan kayıt AE ile, Âşık Çelebi tezkiresindeki kayıt MŞ
ile, Metâliu’n-Nezâir’deki kayıt ise BH ile gösterilmiştir. Kayıtların hepsinin
bağlı bulunduğu kol başı ise G ile gösterilecektir. Ayrıca şecere kollarında
bilinmeyen emin olunamayan tanıklar X ile gösterilmiştir. AE’’nin içinde
bulunduğu dîvânda kasidelerin bulunmaması kendisinden önce “bar” redifli
gazelin bulunduğu bir kayıp nüshadan istinsah edilmiş olabilme ihtimalini
taşır (Bkz: Şekil 1). Diğer taraftan bu gazelin Fuzûlî’ye ait olduğunu
içerisinde AE’nin bulunduğu dîvân müstensihi, kulaktan dolma bir bilgi ile
veya herhangi bir yanlış anlama ile (Bkz: Şekil 2) ya da kendisinden daha
eski tarihli olan MŞ’den yararlanarak metne dâhil etmiş olabilir (Bkz: Şekil
3). Aynı zamanda MŞ ile AE aynı hatâlı istinsah metninden yararlanılarak
oluşturulmuş olabilir (Bkz: Şekil 4). Bu durumda ilk aşamada aşağıdaki
muhtemel şecere tabloları düşünülebilir.
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AE’de Budinli Hisâlî’nin temellük kaydının bulunması ve tarihinin BH’den
eski olması, BH’nin gazel için AE’den faydalandığı (Bkz: Şekil 5, Şekil 6) ya
da küçük bir ihtimal ile araya giren başka bir metnin bulunduğunu
düşündürür (Bakz: Şekil 10) ki bu ihtimal bilinmeyen bir kayıt olabileceği
gibi MŞ de olabilir (Bkz: Şekil 11). Ayrıca AE, MŞ’den (Bkz: Şekil 5), MŞ ile
birlikte bilinmeyen bir kayıttan (Bkz: Şekil 9) ya da tek başına bilinmeyen
başka bir kayıttan yararlanmış olabilir (Bkz: Şekil 7). Ayrıca AE de MŞ de
bilinmeyen iki ayrı kayıttan etkilenmiş olabileceği gibi (Bkz: Şekil 8), her
ikisi de aynı temel kol başına bağlı olabilir (Bkz: Şekil 6). Bahsi geçen
kayıtlar ve bilgiler kullanılarak, tarihleri de ihmal etmeden, muhtemel
şecere tabloları aşağıdaki gibi oluşturulabilir.
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Tüm bu ihtimallerin13 ardından Zülfe, bahsi geçen makalesinde “bar” redifli
gazelin Selîkî’ye ait olduğunu ortaya koyan üç şiir mecmûası, üç tezkire ve
iki kaynağı sıralamıştır (Zülfe, 2006: 230, 231, 232). Bunları sıralamakla
kalmayıp, yukarıda bahsedilen üslûp tespiti tekniği ile Fuzûlî’nin gazelleri
üzerine çalışan Cem Dilçin’in görüşlerine14 yer vererek gazelin Fuzûlî’nin
olamayacağı ihtimalini kuvvetlendirmiştir (Zülfe, 2006: 229).

MŞ ve BH’nin gazelin sadece matla’ beytini içermeleri hesaba katıldığında, şemaları
artırma veya azaltma ihtimalleri düşünülebilir. Ancak burada amaç bir eserin en küçük
parçası dahi olsa şecere kurmanın ehemmiyetini ortaya koymaktır.
14 Dilçin’in “Bu gazel sadece bir nüshada vardır. Gazeldeki söyleyişin Fuzulî’nin şiir
sanatına uygun olmadığı kanısındayım (Dilçin,2001: 63).” sözleriyle yaptığı tespit üslûp
çalışmalarının ehemmiyeti açısından dikkate değerdir.
13
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Yukarıda tenkit işinin basamaklarını örnekleyen şecere tabloları,
ihtimallerin genişletilmesi ve farklılaştırılmasıyla elbette çoğaltılabilir.
Şemaların hepsi farazî olarak, Fuzûlî Divanı’nda aslında olmaması gereken
bir gazelin var olduğu kayıtlar üzerinden oluşturulmuştur. Burada amaç
metin tenkîdinde mecmûalardan yararlanma işinin teoride anlatılan
zorluklarının, pratikteki muhtemel uygulanışının bir çeşit ortaya
konulmaya çalışılmasıdır.
Buradan anlaşılıyor ki nüshalardan birinde metin istinsah edilirken
müstensih tarafından yanlış anlaşılma sonucu esere alınan gazel ardından
gelen metinlere de çeşitli yollarla eklenmiştir.
SONUÇ
Şerh, tercüme, şiir, tasavvuf ve çeşitli ilimlere dair pek çok eser, mecmûalar
vasıtasıyla toplanıp biriktirilmiş ve günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bu
eserlerin tespit ve neşri, zeminde Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere birçok
alanda tanım, tespit, tenkit ve neşir çalışmalarına katkı sağlayacaktır.
Mecmûaların çoğunlukla mürettiplerin tercihleri doğrultusunda tertip
edilmeleri, tarihin devreleri ve kişileri hakkında şahsî, sosyal, siyasî, dinî ve
kültürel bilgi ve tespitlere erişmemize imkân sağlamaktadır. Bu imkanların
metin tenkîdi boyutunun değerlendirilmeye çalışıldığı bu yazıda meselenin
ne ölçüde bir titizlik ve dikkat gerektirdiği, bir örnek gazel üzerinden îzah
edilmeye çalışıldı. Mecmûaların iç tenkit yoluyla değerlendirilmesinin üslûp
tespiti çalışmaları için ne derece mühim olduğuna vurgu yapıldı.
Mecmûaların tasnifi meselesine, ihtiyaç duyuldukça değinilen yazıda,
yapılan çalışmalara genel bir bakışla değerlendirmelerde bulunulmaya
gayret gösterildi.
Bilhassa metin tenkîdinde mecmûaların te’siri bilvasıta ve bilâvasıta
incelenmeye çalışıldı. Meselenin içerisine mecmûaların dâhil edilmesinin,
şecere tablolarında görüldüğü gibi basitçe, gerekli tetkikler yapılmadan,
metnin sıhhat derecesine ne ölçüde katkısının olacağı araştırmacılara
bırakılmıştır. Fuzûlî’nin bir gazelinden yola çıkarak farazî olarak kurulan
şecere, metin tenkîdinde mecmûalardan faydalanma üzerine, yeni bir
gayretle dikkatleri artırma gâyesi taşımaktadır. Mesele üzerine tenkit ve
tetkiklerin artması şüphesiz meseleye olan vukûfun derinleşmesine, yeni
bakış açılarının ortaya çıkmasına sebep olacaktır.
Mecmûaların muhtevâlarının, tertip alanlarının dikkatli tespitleri ile
üzerlerine yapılan ve yapılacak olan çalışmaların kıymetli ve yararlı
olduğu/olacağı aşikârdır.
Nihayet, Mehmed Çavuşoğlu’nun söylediği gibi “Mutlak doğruya varmak biz
ölümlü insanların her zaman gâyesi olmakla beraber, eriştik diyebilmek
gücümüzün dışındadır.”
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ÇİNCE İMLERDE SAKLI OLAN KADIN KÜLTÜRÜ
Dr. Öğr. Üyesi, Semine İmge Azertürk

ÖZET
Çin uygarlığ ı, uzun tarihi bir geçmişe sahiptir. Antik Çin’de erkek ve kadının
toplumdaki yerinin değ işimi, ekonomik gü cü n ö neminin kavranması ile
gerçekleşmeye başlamıştır. Bu değ işimi, Çince imlerin ilk evrelerini
inceleyerek açık bir biçimde gö rebiliriz. Çince imler gü nü mü ze kadar
kullanılabilen tek “resimsel yazı” olma ö zelliğ ini taşımaktadır. Çince imler
ile Çin kü ltü rü arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. İmlerin oluşumu ve
gelişimi sü recinde, imler, Çin Halkının ve Çin Kü ltü rü nü n uzun geçmişini de
içinde barındırmaktadır. İmler, sadece Çinceyi kaydeden semboller sistemi
değ ildir. Aynı zamanda antik çağ ların bilimsel bilgi, kü ltü r ve dü şü nce
yapılarını da içlerinde barındırırlar. Her bir im kendi içinde zengin kü ltü rel
işleve sahiptir. Antik dö nemlerden itibaren, kadın her zaman için merak
edilen ilgi çeken bir konumda olmuştur. Çin’de uzun bir zaman içinde
kadının toplumdaki konumunda çok bü yü k değ işimler meydana gelmiştir.
Çince imlerin temelinde, o dö nemdeki kadının durumunu incelemek, antik
Çinin kü ltü rel ve dü şü nsel yapısını kavramamıza da yardımcı olacaktır.
Antik çağ lardan beri hem anaerkil hem de ataerkil toplumda kadınlar daima
sorumluluk ü stlenmiştir. Anaerkil toplumda kadınlar, tapılan yü ksek, yü ce
bir konuma sahipken, feodal toplumda ö zellikle ataerkil toplum kavramının
oluşmasıyla birlikte toplumdaki statü leri çok aşağ ılara dü şmü ştü r. Çin
uygarlığ ının kuruluşunda ve sü rdü rü lmesinde kadınların da çok bü yü k
katkıları olduğ u bilinmekle birlikte, bunların belirgin bir kaydı
bulunmamaktadır. Fakat eskiler Çince imleri meydana getirirken, imlere
zengin anlam ve bilgi yü klemişlerdir. İmler dikkatli bir şekilde incelenip
yorumlandığ ında “kadınlar” ile ilgili bir çok zengin bilgi ve kü ltü rel içeriğ i
yansıttığ ını gö rebiliriz. Çince imlerde, “kadın 女” iminin anahtar im olarak
kullanım oranı oldukça fazladır. Bu çalışma, “kadın女” imini analiz etmeyi,
içerdiğ i kü ltü rel anlamları ortaya çıkarmayı, anahtar im olarak kadın imini
içeren ö nemli imleri biçimsel ve anlamsal olarak incelemeyi
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın İmi, Kadın Kü ltü rü̈ , Çince İmler, Çin
Kü ltü rü̈



Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. E-posta: azerturkimge@hotmail.com

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

THE CULTURE OF WOMEN HIDDEN IN CHINESE CHARACTERS
Abstract
Chinese civilization has a long and rich history. The change in status of men
and women of Ancient China began with appreciating the importance of
economical potential. This change is seen once you examine the early stages
of Chinese characters. Chinese characters are the only ones used till this day
and specified as “pictography”. Chinese characters and the Chinese culture
have a strong connection to each other. During their creation and
development, characters include the long history of the Chinese people and
Chinese culture. Characters are not only a system to record the Chinese
language. It also includes ancient scientific facts, the structure of culture
and mentality. Each character has its own rich cultural function. Since the
ancient times women have always been a subject of curiosity and interest.
Throughout a long period women have gone through drastic changes with
their public status. To understand the foundation of Chinese characters,
examining the status of women of that period shall help with
comprehending the structure of ancient Chinese culture and it’s mentality.
Since ancient times women have always taken on important roles in
matriarchal and patriarchal societies. While having a high supreme status in
a matriarchal society, women’s status drastically descended during feudal
society especially once the concept of patriarchal society formed. During
the foundation and sustainment of Chinese civilization women have
contributed immensely yet no significant records have been found.
However when Chinese characters were formed, they were given rich
meanings and information. When these characters are thoroughly
examined and interpreted, it is obvious that there are many rich
information and cultural content about “women”. The “woman女” Chinese
character is frequently used as a radical character (meaning component).
The purpose of this study is to analyze the “woman女” character, to bring
out the cultural meanings it contains, and to formally and semantically
examine the important characters that contain the woman character as
radical characters (meaning component).
Keywords: Woman, Woman Character, Culture of Women, Chinese
Characters, Chinese Culture.
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1. GİRİŞ
Çin, uzun bir tarihe sahiptir. Çin uygarlığı önemli icatlarla, dünya tarihini ve
kültürünü de etkilemiştir. Bu uygarlığın tarihi de Çince imlerle kaydedilerek
günümüze kadar ulaşmıştır. Çince imlerin oluşumunu ve gelişimini, Çin’deki
ilkel toplumun gelişimi ve onun ürünü olarak görebiliriz. İmler, kaydetme,
taşıyıcı ve aktarıcı özelliği ile antik toplumun tarihini, kültürünü de kayıt
altına aldığından toplumun kültürel alanı içine girer. Özellikle kadın imini
içeren imler, Klasik Çincenin tarihi gelişiminde önemli bir yere sahiptirler.
Kadın imini içeren imlerde, şekil ve anlam bakımından, kültürel özellikleri
tarihten günümüze kadar taşımışlardır.
Çince imler, tam gelişmiş bir yazı sistemi olarak 3000-4000 yıllık bir tarihe
sahiptir. Bir yazının gelişmesi olgunlaşması için uzun tarihsel bir sürece
gereksinimi vardır. Guo Moruo araştırmaları doğrultusunda imlerin
oluşumundan sistemli bir yazı haline gelmesi için en az 1500 yıl geçtiğini
düşünmektedir (Gu, 2012: 74). Yani imlerin oluşumu yaklaşık 5000 yıl
öncesine dayanmaktadır. Çin’deki birçok araştırmacı, yaklaşık olarak M.Ö.
3000 ile 2000 yılları arasındaki Longshan Kültürünün ataerkil topluma;
Longshan Kültüründen önce, yaklaşık olarak M.Ö. 5000 ile 3000 yılları
arasındaki Yangshao kültürünün ise anaerkil topluma ait olduğunu
düşünmektedirler (Du ve Wang, 2004: 3). Bundan da anlaşılacağı üzere
Çince imler hem anaerkil toplumun hem de ataerkil toplumun bilgi, bilinç
ve düşünce yapısını içlerinde barındırmaktadır. Aynı şekilde kadın imini
içeren imler de bu dönemlerin özelliklerini yansıtmaktadırlar.
Çin’den bahsedildiğinde Çin felsefesinden de bahsetmeden geçemeyiz. Çin
felsefesinin dünyada, özellikle Güneydoğu Asya ve Asya ülkelerinde büyük
bir etkisi vardır. Antik Çin felsefesinde, evrenin temelini oluşturduğu
düşünülen Yin ve Yang olarak adlandırılan iki zıt kutup bulunmaktadır. Yin
ve Yang oluşumun ve değişimin başlangıcıdır. Yin Yang düşüncesinde, bu iki
zıt kutuplar, sürekli birbirini var ve yok eden bir değişim, döngü içinde
evrenin dengesini ve uyumunu sağlar. Bu düşünce evrendeki dengeyi ve
oluşumu “Beş element” ile açıklamaktadır. Bu beş element, “ağ aç, ateş,
toprak, metal, su”dur. Bu elementler arasında birbirini var eden ve yok
eden devamlı ve dö ngü sel bir ilişki vardır; ağ aç, ateşi; ateş toprağ ı; toprak,
metali; metal suyu; suda ağ acın yeniden oluşmasını sağlar. Yang güçlü
pozitif eril kutubu; Yin ise zayıf negatif dişi kutbu temsil etmektedir. Antik
Çin’deki Yin Yang düşüncesinde her şeyin zıt kutbu bulunmaktadır. Ör.
Büyük küçük, uzun kısa, sol sağ, yukarı aşağı gibi. Antik dönemin Yin yang
düşünürleri, büyük, uzun, sol ve yukarının Yang’ı pozitifi temsil ettiğini;
küçük, kısa, sağ ve aşağının Yin’i negatifliği temsil ediğini söylerler. Erkek ve
kadın ilişkisinde de, erkek güçlü pozitif, kadın zayıf negatiftir. Erkek sol
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tarafa, kadında sağ tarafa aittir (Chen, 2014: 7).
Çin toplumunun gelişim sürecinde anaerkil toplumda kadınlar üretimin ana
gücü idiler. Bu yüzden de güçlü, saygı duyulan, toplumda önemli bir yere
sahiptiler. Anaerkil toplumda sol, soyluları yüksek statüyü temsil
etmektedir. O dönemde “kadının yüksek statüde erkeğin aşağı statüde
olması”1, “sol tarafın kadına, sağ tarafın erkeğe ait”2 olması toplumda olağan
kabul edilen kavramlardır (Chen, 2014: 8). Bu kavram ışığında kadın imi
içeren Çince imleri incelediğimizde, “kadın iminin çoğunlukla sol tarafta yer
aldığını gözlemlemekteyiz.”3 Bu bağlamda yukarıda bahsettiğimiz
toplumsal kavramı, Çince imlere olan kültürel yansımanın bir kanıt olarak
görebiliriz.
Günümüzde görebileceğimiz en eski imler, Fal Yazıtları ve Jinwendır. Fal
Yazıtları Çin yazısının ilk örneklerini oluşturur; M.Ö. 16. ve 11. yüzyılda
hüküm sürmüş Shang Hanedanlığı döneminden kalmadır. Fal Yazıtları,
kaplumbağa kabuğu ve hayvan kemikleri üzerine yazılmış yazılardır. Antik
Çin’de gelecekle ilgili kehanette bulunmak ve fal bakmak, siyasal yaşamda
önemli bir yere sahipti. Hükümdar ile Gök yani Tanrı arasındaki iletişim Fal
Yazıtları aracılığı ile olurdu. Göğün emirlerini öğrenmek için kabuklara ve
kemiklere gelecek ile ilgili kehanet soruları ve kehanetin gerçekleşip
gerçekleşmediği de yazılırdı (Azertürk, 2014: 72, 75, 79).
Jinwen, Shang Hanedanlığı ve Zhou Hanedanlığı (M.Ö. 1100-770)
döneminde antik bronz kaplara yazılmış yazılardır. Ataları anmak ve
başarılarını övmek için yazılmışlardır. Önemli tarihi olayları, törenleri,
savaşları ve soyluların yaşamlarını da içerir (https://www.
baike.baidu.com/item/金文/3464, 2018).
Bu çalışmada imlerin, Fal Yazıtları ve Jinwen yazı biçimi tercih edilmiştir.
Bunun nedeni, Fal Yazıtları ve Jinwen’daki imlerin resimsel niteliğinin çok
güçlü olmasıdır. Bu da Çince bilmeyen bir kişinin konuyu anlamasını
kolaylaştıracaktır. Çalışmada toplam 24 im incelenmiş, günümüz Çağdaş
Çincesinde kullanılan yazı formu, imlerin okunuşu ve Türkçe anlamları
başlık olarak verilmiştir.
Bu çalışma, kadın içerikli imleri analiz etmeyi, kadınla ilgili içerdiği kültürel
anlamları açıklamayı amaçlamaktadır.

1女尊男卑
2女左男右

Chen Wentang yaptığı çalışmada, （汉语大词典）sözlüğündeki 955 tane kadın imi
içeren imi incelemiş ve 686 tanesinde kadın iminin sol tarafta yer aldığını belirtmiştir.
3
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2.女(nǚ): KADIN

（Fal Yazıtlar）

(Jinwen)

“Kadın” iminin Fal Yazıtlarındaki ya da Jinwen’daki şekline bakıldığında
kadının, toplumda en yüksek konumda olduğu anlaşılmaktadır. Fal
Yazıtlarındaki kadın imi dik, düzgün bir şekilde oturan kadını
resmetmektedir. Kolları göğsünün ön kısmında çapraz olarak asil ve zarif
bir biçimde çizilmiştir. Bu, asil soylu bir duruşu ve kadınlara saygı
duyulduğunu da ifade etmektedir. Buradaki kadın imi İmler Sözlüğünde4
açıklandığı gibi sadece kız ya da evli kadını açıklamamaktadır. İmler
Sözlüğünde yapılmış olan bu açıklama erkek gücünün hâkim olduğu
zamanlara dayanmaktadır (Hao ve Zhou, 2007: 94). Jinwen’daki şekilde Fal
Yazıtlarındaki şekilden farklı olarak kadının başına bir çizgi eklendiği göze
çarpmaktadır. Bu imparatoriçe tacı ya da klan başının başındaki süsleme
gibi görünmektedir. Bu da klandaki kadının konumu daha belirgin ve canlı
bir biçimde ortaya çıkarmaktadır. Taç, tüm toplumlarda farklı biçimlerde
de olsa iktidarı ve tanrısal gücü simgeleyen, hükümdarlara özgü bir başlık
çeşididir (İndirkaş, 2018). Bu iki şekilden de anlaşıldığı gibi kadın o
dönemlerde toplumda yüksek bir konuma ve güce sahiptir.
2.1. 母 (mǔ): Anne

366

(Fal Yazıtları)

(Jinwen)

Fal Yazıtları ve Jinwen’daki anne “母” iminde, kadın imine iki tane nokta
eklenerek kadınların göğüsleri işaret edilmektedir. Yani hamileliği ya da
emziren kadını sembolize eder. Bu imin şekli bizlere şu kültürel mesaj
vermektedir. İlkel toplumlarda doğuma tapma saygı duyma kadının yüksek
konumunu da belirlemektedir. Kadının göğüsleri doğumdan sonra
emzirdiği için genişler, anne“母” imi, bu özelliği sembolize ederek
oluşturulmuştur. Bu da doğumdan sonra da kadınlara saygı ve hayranlık
duyulduğunu açıklamaktadır. Anne imi, kadın ile “yaşam verme, var etme”
İmler Sözlüğü (说文解字Shuowen Jiezi): Xu Shen tarafından Doğu Han Hanedanlığı
(M.S.25-220) zamanında yazılmıştır. İmleri, türetme yöntemlerine göre gruplayan,
biçim, köken ve anlam bakımından sistemli olarak analiz eden Çin’in ilk “İmler
Sözlüğüdür”. 540 anahtar imin ve 9353 imin açıklamalarını içermektedir.
4
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arasındaki sıkı ilişkiyi vurgulayan güzel bir örnektir. Fal Yazıtları ve
Jinwen’daki anne iminde görüldüğü üzere kadın tam olarak resmedilmiştir.
Günümüz Çağdaş Çincesinde ise imin resimsel özelliği kaybolmuş sembolik
olarak kadının göğüs kısmı çizilmektedir.
İlkel toplum insanoğlunun bebekli dönemidir. İnsanların bilinci bulanık
durumdadır. Cinsel yaşamla üreme arasındaki nedensel ilişki bilinmiyordu.
Bu duruma bakışları, toprakta bitkiler büyüyebilir, kadınlar da çocuk
doğurabilir şeklindeydi. Fakat insanların, toprakta neden bitki büyüdüğüne
ve kadınların neden çocuk doğurduklarına dair hiçbir bilgileri yoktu.
Toprağın ve kadınların gizemli bir tür güçleri olduğunu düşünürlerdi. Bu
gizemli güç doğurma, var etme gücü idi. Ayrıca insanları doğuran hep
kadınlar idi. Hayatı veren kadındır, kadın insanların hayatını belirleyen aynı
zamanda insanların ölümünü de belirleyendir (Hao ve Zhou, 2007: 93).
Mezolitik dönemde, kadının ekonomik ve toplumsal yaşam içindeki egemen
rol ve konumu öylesine güçlüydü ki, hem doğurganlık, hem de besin edinme
etkinliğinden uzaklaşmak durumunda kaldığı yaşlılık dönemlerinde bile
büyük değer kaybına uğramıyordu. Çünkü onun “hala koruyucu bir işlevi
vardı. O, bebekler, çocuklar ve hastalarla ilgilenebilirdi; şifalı otlar ve
zehirler (öldürücü ve iyileştirici) hakkında bilgiliydi; bunları
çevresindekilere sunma, gerektiği yerde de silah olarak kullanma
yeteneğine
sahipti.”
Verimliliği
simgeleyen
varlığı,
yaşamın
sürdürülmesinde ve korunmasında sahip olduğu işlev, tanrısallık
yetenekleriyle ilişkilendirilmesi, giderek tanrıçalaştırılmasının nedeni
olmuştur (Erbil, 2016: 39).
Anaerkil toplumda kadınlara ve annelere büyük saygı gösterilirdi. Bu
yüzden kadınlara ve toprağa tanrı gibi taparlardı. İlkel toplumlarda
kadınların bu şekilde gizemli bir doğurma gücüne sahip olması onların
toplumda en yüksek konumda ve güçlü olmalarını, insanların da onlara
tapmalarını sağlamıştır. O dönemlerde tapınılan tanrıların hemen hepsi
kadın idi. Mezopotamya’nın aşk ve savaş tanrıçası İştar, antik Yuan’da Gaia,
Antik Mısır’ın İsisi gibi, dünyayı yöneten, her şeye hâkim tanrıçalardı.
2.2. 姓 (xìng): Soyadı

(Fal Yazıtları)

(Jinwen)

Soyadı “姓” sözcüğü, kadın “女”ve doğurmak “生”anlamına gelen iki şeklin
birleşmesinden oluşturulmuştur. Bundan da anlaşılacağı gibi antik çağlarda
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kadının çok önemli bir yeri vardır. Bu imde, insanlığın kökenin kadınla
doğrudan bağlantılı olduğu açıkça görülmektedir. Anaerkil dönemde
çocuklar annelerinin soyadlarını alırlardı. Eski kaynaklarda bulunan ve
günümüze
kadar
gelen
en
eski
soyadları,
Jiang姜、Ji姬、Zhou婤、Yao姚、Yun妘 gibi imlerin hepsinde de imin ana
karakteri, anahtar imi5 “kadındır女.” Bu soyadı kültüründen de eskiden
kadının parlak görkemli bir dönem geçirdiğini anlayabiliyoruz. Çin’deki bu
en eski soyadları, bizlere anaerkil toplum hakkında değerli bilgiler
vermektedir.
Kadının güçlü olduğu dönemlerde, kadının toplumdaki konumunun
yüksekte olmasının iki nedeni vardı: Biri, ekonomik gücün ellerinde olması,
yani anaerkil klan toplumunda, kadınlar, değişmez, dengede ve bol gelire
sahiptiler. Erkekler ise dışarıda açlık ve ölüm tehlikesi ile karşı karşıya
idiler. Bir diğeri ise, kadınların doğal özellikleri yani doğurma güçleri ve
gelecek nesilleri var etme yetenekleridir. Kadının ailedeki üstünlüğü
kadının soyluluğunu ve sınıfının yüksekliğini belirlemekteydi. Kadınların
rolü doğal özellikleri ile belirlenirdi. Hamilelik, besleme ve bakma
becerileri, bedenin narinliği gibi. Bu doğal özellikleri ve yetenekleri kadını
çocuğunu besleme ve büyütmeyle yükümlü kılmıştır (Wu ve Li, 2006: 85,
86).
İlkel toplumlarda üretim gücü düşük olduğundan, insanlar ortaklaşa çalışır,
birlikte yaşar, ürettiklerini de paylaşırlardı. Klanlarda basit ve mantıklı bir
iş bölümü görülmektedir. Yaşlılar çocuklara bakar, erkekler avcılık yapar,
sefere çıkar, balık tutar, vahşi hayvanlara karşı savunma yapar, kadınlar
bitki toplar, çömlek yapar, dikiş diker, yemek yapar ve çocuk doğurup
yetiştirirlerdi. Ayrıca klanlar arasındaki değiş tokuştan da sorumlu idiler.
Erkeklerin avcılıklarında risk çok fazlaydı, ayrıca elde edilen de sabit
değildi, sıklıkla açlık meydana gelirdi. Sefere giden genç güçlü erkeklerin de
kaybı oldukça çoktu. O zamanlar balık tutmada da teknik açıdan iyi
olmadıklarından kazançları da çok azdı. Kısacası erkeğin toplum içindeki
durumu kadına göre daha aşağıda idi. Kadınların yanında yeterli bir şekilde
beslenip karınlarını doyurabiliyorlardı. Erkeklerle kıyaslandığında
kadınların toplumdaki iş bölümündeki avantajları daha fazla idi. Kadınların
Anahtar imler, bir imin anlamının genel olarak ne ile ilgili olduğunu belirten anlamı
ifade eden kısımdır. Bazen bir veya birkaç çizgiden oluşabildiği gibi genelde kök
imlerden ya da kök imlerin şekil formlarının değişmesinden meydana gelmişlerdir.
Örneğin: Çağdaş Çincede su imi tek başına bağımsız olarak kullanıldığında bu şekilde
“水” yazılmaktadır ve bir kök imdir. Anahtar im olarak başka imlerle birlikte
kullanıldığında ise “ 氵” bu şekilde, üç su damlası gibi yazılır. Örneğin:
江，河，湖imlerinde olduğu gibi. Bu üç imin sırayla anlamları; “büyük nehir, nehir ve
göl”dür.
5
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toplayıcı olarak elde ettikleri oldukça çoktu. Çünkü o zamanki şartlara göre,
nüfus az, doğal bitki kaynakları çok boldu. Kadınların, çömlek yaparken de
fazla malzemeye ihtiyaçları yoktu. Ayrıca el yapımı teknikleri de iyice
biliyorlardı (Hao ve Zhou, 2007: 93-94). Bu dönemde kadın ve erkek
ekonomik açıdan karşılaştırıldığında, kadının erkeğe göre sabit düzenli
getirileri vardı. Aynı zamanda kadınların klanların yaşamını sürdürmeleri
ve çoğalmaları için olan katkıları çok daha fazla idi. Bu yüzden de ekonomik
açıdan yüksek bir statüye sahiptiler. Bir anlamda, klanların can damarı
kadınlar idi. Kadınlar olmazsa, klanlar yaşamlarını daha fazla
sürdüremezlerdi.
Anaerkil dönemde kadınların gücü “yaşamı var etmeleri ve devamlılığını
sağlamalarıdır.” Çince imlerde gizli olan kültürel anlamlar, “soyadı” iminde
olduğu gibi, bizlere o zamanki toplum ve kültürü hakkında önemli bilgiler
sunmaktadır.
2.3. 乳 (rǔ): Göğüs, Süt, Doğurmak

369

(Fal Yazıtları)
Fal Yazıtlarında, bir kadının, ağzını kocaman açmış bir çocuğu iki koluyla
kucaklayarak emzirmesi resmedilmiştir. Fal Yazıtlarındaki şekilden de
anlaşılacağı üzere, tam olarak sevgi dolu sevecen bir annenin aç olan
çocuğunu emziren görüntüsü çizilmiştir. Günümüzde Çağdaş Çince
yazımında kadın imi bulunmasa, Fal Yazıtlarındaki yazım formunda kadın
imi ve anlattığı anlam çok açıktır.

2.4. 好 (hǎo): İyi, Güzel

(Fal Yazıtları)

(Jinwen)

İyi, güzel anlamındaki bu imden, eskilerin gelecek nesillerin çoğalmasını
arzu ettiklerini anlayabiliriz. Şekilden de anlaşılacağı üzere, kadının
çocuğunu kucaklaması resmetmiştir. Bir kadının doğum yapıp çocuk sahibi
olması güzel ve mucizevi bir olaydır. Aynı şekilde aile içinde, bir çocuğun
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doğması mutluluk verici güzel bir durumdur. Sadece eskiden değil, şimdi de
çocuklar hep değerli kıymetlidir.
Eskiden bir başka anlamı da kadının erkekle yan yana uyum içinde birlikte
yaşaması idi.

2.5. 妇 (fù): Evli Kadın

(Fal Yazıtları)

(Jinwen)

Fu iminin sol tarafında görülen şekil süpürgedir. Fal Yazıtlarında ve
Jinwen’da, fu imi, süpürgeyi eline almış temizlik yapan kadını
resmetmektedir. Zamanla fu imi, “evli kadın” anlamında kullanılmaya
başlanmıştır.

2.6. 妻 (qī)：Eş（Kadın için）

370

(Fal Yazıtları)

(Jinwen)

Fal Yazıtları ve Jinwen’daki “qi妻” iminde, kadını uzun saçlarından tutup
yakalayan bir elin, kadını kapması resmedilmiştir. Fal Yazıtlarının sağ
tarafındaki şekil bir eldir. Jinwenda ise bu el kadının saçlarının üzerine
çizilmiştir. “qi妻” imi günümüzde eş (kadın için) anlamında
kullanılmaktadır.
2.7. 娘 (niáng): Anne, Genç Kadın, Orta Yaşlı Evli Kadın

(Fal Yazıtları)
Fal Yazıtlarındaki niáng 娘 iminde, kadın iminin sol tarafındaki şekil liang良
saf güzelliği, iyiliği ifade eder. Bu im eskiden yeni evli erkeğin gözünde eşi
dünyanın en iyi kadını anlamını taşımaktaydı. Zamanla yeni anlamlar
kazanarak anne, genç kadın ve orta yaşlı evli kadın anlamlarını da
içermektedir.
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2.8. 妆 (zhuāng): Makyaj Yapmak

(Fal Yazıtları)

(Jinwen)

Fal Yazıtlarında, “zhuang 妆” iminde sol taraftaki kadın iminin, sağ tarafına
yatak çizilmiştir. Aslında burada, bir yatağa oturmuş temizlenip süslenen
kadın resmedilmiştir. Eski zamanlarda kadın yataktan kalktıktan sonra
giyinip süslenmeliydi. Jinwenda ise yatak sol taraftadır. Günümüzde
“zhuang 妆” makyaj yapmak anlamındadır.
2.9. 媚 (mèi): Çekici, Büyüleyici

(Fal Yazıtları)

(Jinwen)

Fal Yazıtlarında ve Jinwendaki “mei 媚” imide, kadın iminin üst kısmına
büyük güzel bir göz çizildiği görülmektedir. Bu da insanları güzel gözlerle
büyüleyip cezbetmeyi ifade etmektedir.
2.10. 始 (shǐ): Başlangıç, Başlamak

(Jinwen)
Bu imde, soldaki şekil okunuşu ifade etmektedir ve tai olarak okunur. Tai
kadının karnında taşıdığı doğmamış çocuğu ifade eder. Sağdaki kadın, anne
anlamındadır. Eski dönemlerdeki anlamı, ailenin kaynağı başlangıcı olan ilk
anneyi, kadını ifade etmektedir. Günümüzde “başlamak, başlangıç”
anlamında kullanılmaktadır.
2.11. 妊 (rèn): Hamile Olmak

(Fal Yazıtları)
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Sol taraftaki şekil kadın, sağ taraftaki şekil ise “yetenekli olanı” ifade eder.
Bu imin eski anlamı, kadına özgü yeteneği yani kadının doğum yeteneğini
ifade eder.
2.12. 娠 (shēn): Hamile Olmak

(Fal Yazıtları)
Bu imde, sol taraftaki şekil, hareketi gösterir. Bu imin eski dönemlerdeki
anlamı, hamile kadının karnındaki bebeğin hareketidir. Ren妊ve shen娠
imleri günümüz de birlikte kullanılır “hamilelik ve gebelik süresi”
anlamındadır.

2.13. 婚 (hūn): Evlenmek, Evlilik

(Fal Yazıtları)
Evlilikle ilgili imlerde antik çağların evlilik geleneklerini ve kadının
toplumdaki konumunun değişimini de gözlemleyebilmekteyiz. Evlenmek
evlilik “hun 婚” iminin eski çağlardaki yazımı “hun昏” 6dur. Eski çağlarda
evlilik törenleri “güneş batarken alacakaranlıkta” düzenlenirdi. (Zhang,
2010: 93). Bu yüzden “hun昏” imi, erkek ile kadının evlenerek karıkoca
olduklarını ifade ederken de kullanılırdı yani “evlenmek, evlilik” içinde
kullanılırdı. Daha sonraları insanlar “hun昏” iminin sol tarafına “kadın女”
imi ekleyerek “alacakaranlık 昏ve evlilik 婚” imlerini birbirinden
ayırmışlardır.

Hūn昏un anlamı güneş batarken olan alacakaranlıktır. Fal Yazıtlarında hun昏imi, altta
güneş日, üstte 氐di imi olarak yazılırdı. 氐di iminin altındaki nokta ufuk, ufuk çizgisini
ifade etmektedir. Güneşin ufuk çizgisinin altında olması “karanlığı” anlatmaktadır.
Zamanla yazımda kolaylık sağlamak için氐di imin altındaki nokta yazılmaz olmuştur.
6
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2.14. 娶 (qǔ): Evlenmek (Erkek için)

(Fal Yazıtları)
Bu imin sağındaki şekil o zamanlarda “zorla almak” anlamındaki “qu 取”nun
şeklidir. Aynı zamanda imin okunuşunu da vermektedir. Sol taraftaki kadın
ise gelin anlamındadır. İmin eski dönemlerdeki anlamı, “kız kaçırarak
evlenme” anlamında idi.

2.15. 安 (ān): Huzur, Güven

(Fal Yazıtları)

(Jinwen)

Bu im, yeni evin içinde gelin olduğunu resmetmiştir, yani çatının altında
evin içinde kadın güvenli bir şekilde oturmaktadır. Eski tarım toplumunda
erkek için iki önemli durum söz konusuydu bunlar da ev yapmak ve
evlenmektir. Erkek evini yapıp evlendikten sonra rahat ve huzur içinde
yaşamını sürdürmekteydi. Günümüzde huzur ve güven anlamlarında
kullanılmaktadır.
Çin de uzun tarihi boyunca birçok toplumsal oluşum geçirmiştir. Anaerkil
yapıdan ataerkil yapıya geçerken aile ve sosyal statüde de değişimler
meydana gelmiştir. Kadınlar anaerkil dönemde yüksek statüye sahiptir,
ancak ataerkil dönemde kadınlar, aile ve toplumdaki üstün konumlarını
kaybetmeye başlamışlardır. Topluma “erkeğin üstün, kadının aşağı
görüldüğü” düşünce yapısı yerleşmeye başlamıştır. Bu düşünce yapısı ve
önyargı zamanla kadın imini içeren imlere yansımıştır.
Feodal dönemde kadının faaliyet alanı oldukça dardı. Genelde kadınlar
evden dışarı çıkamaz ve eğitim göremezlerdi. Erkekler gibi özgür değillerdi.
Feodal toplumun düşünce yapısı kadını baskı altında tutmaktaydı. “Üç itaat
dört ahlak”7 kuralına kadınlar mutlak uymak zorunda idiler (Meng ve
Zhang, 2013: 98). Dış dünya kadınlar için değildi. Kadınların faaliyet

Üç İtaat Dört Ahlak: Sancong Side三从四德: Konfuçyüs ahlakına göre kadınların;
evlenmeden önce babaya, evlendikten sonra kocaya, kocası öldükten sonra oğluna itaat
etmesi, üç itaati; ahlaklı olması, düzgün konuşması, mütevazi tavrı, ve becerikliliği de
dört ahlak kuralını ifade etmektedir.
7
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alanları ev ile sınırlıydı, bütün gün ev işleri ile uğraşırlardı. Bu imde o
dönemin düşünce yapısını bize aktaran güzel bir örnektir.
İnsanoğlunun gelişim sürecinde kadın, Geç Neolitik’e kadar sosyoekonomik
yapı içerisinde üstlendiği rol bakımından erkekten daha önemli bir
pozisyonda, itibarı yüksek ve hatta tanrıçalaştırılmıştı. Buna rağmen, kadın
baskıyı temsil eden bir cins değildi. Bu durumun nedeni üretimin ve
paylaşımın toplumsal ya da toplumcu niteliğiydi. Eşitlikçi yaşam tarzı, insan
varlığının devamı açısından zorunluluk olmaktaydı. Ancak Geç Neolitik’in
yeni ekonomik yapısı içinde beliren olgular, erkeğin yalnızca emeğini öne
çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda onu baskın ve otoriter bir güç olarak da
ortaya çıkardı (Erbil, 2016: 59). Bu yapılanma içinde kadın toplumsal
üretimden dışlanmış, ev ekonomisi içinde bir “baş hizmetçi” durumuna
düşmüştü. Yemek pişirmek, dikiş dikmek, çocuk doğurmak, su taşımak,
çamaşır yıkamak ve temizlik yapmak gibi sınırlı bir alanda etkinlik
gösteriyordu. Köleciliğin yaygınlaşmasına bağlı olarak, kölelerin ev
ekonomisi alanında da kullanılır olması, konumunun köleninkine yakın bir
duruma indirgemiştir. (Erbil, 2016: 69). Kadını erkeğin malı, erkeği de
kadının efendisi gören anlayış, on binlerce yıl baş tacı edilmiş, hatta
tanrıçalığa yükselmiş kadını, sosyal yaşamın en alt tabakasına indirmiştir
(Erbil, 2016: 70).
2.16. 奴 (nú): Köle

(Fal Yazıtları)

（Jinwen）

Fal Yazıtları ve Jinwen’daki köle iminde, kadının sağ tarafına büyük bir el
çizilmiştir. Bu da bir kadını yakalayıp tutmak anlamına gelmektedir. Feodal
dönemde “köle, esir” anlamının dışında, “bu evin hizmetçisiyim” anlamında
olup kadınların kendilerine hitap ederken alçak gönüllüğü belirtmek içinde
kullandıkları bir hitap şekliydi.
2.17. 妾 (qiè): Metres

(Fal Yazıtları)
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“Qie妾”iminin Fal Yazıtları ve Jinwen’daki, şeklinde kadın iminin üst
tarafına antik çağlara ait ceza verilirken kullanılan kesici bir alet
resmedilmiştir. Eskiden tutsak düşmüş, suç işlemiş, özgürlüğünü
kaybetmiş, başkalarına hizmet vermeye mecbur kalan kadın köle
anlamlarına gelmekteydi. Eski dönemlerde kadınlar efendilerinin
karşısında kendileri için bu sözcüğü “kölenizim” anlamında kullanırlardı.
Bu kullanım artık kaldırılmış olup, günümüzde metres anlamında
kullanılmaktadır.
2.18. 婢 (bì): Kadın Köle, Hizmetçi Kız

(Fal Yazıtları)
Fal Yazıtlarındaki “bi婢”, “qie妾”8 ve “bei卑” şekillerinin birleşmesinden
oluşmuştur. Fal Yazıtlarında qie’nin anlamı kadın köledir. Bei ise sınıfın,
statünün aşağıda olması anlamındadır. “Bi婢” iminin asıl anlamı, efendisine
hizmet eden kadın köle, hizmetçi kız demektir.
2.19. 婪 (lán): Açgözlü, Para Canlısı

(Fal Yazıtları)
Bu imde de kadın iminin üstüne orman anlamına gelen iki ağaç resmi
çizilmiştir. Orman bu imde çokluğu vurgulamaktadır. Bir erkeğin çok fazla
kadın kölesi olmasına rağmen yetinmediğini ve aç gözlülüğünü anlatan bir
imdir. Günümüzde de genel olarak aç gözlülük, para canlısı anlamında
kullanılmaktadır.
2.20. 妄 (wàng): Saçma, Mantıksız, Asılsız

(Jinwen)
Bu imde üsteki şekil yoksunluk ve eksiklik anlamındadır. Kadınların
görüşünün temelsiz mantıksız olduğunu ifade eden bir imdir. Feodal
dönemde erkeklerin toplumdaki yeri yüksekte, kadınlarınki ise aşağıdadır.
8

Bkz. sayfa 374, 2.17. 妾 (qiè): Metres
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Kadınlar cahil görülürdü. Eski dönemlerde kadının eğitim görme hakkı
yoktu. Erkekler güçlerini kaybetme korkusu ile kadınları baskı altında
tutarak cahil kalmalarını sağlamışlardır. Günümüz Çincesinde saçma,
mantıksız, asılsız anlamlarında kullanılmaktadır.

2.21. 奻 (nuán): Tartışmak, Aptalca

(Fal Yazıtları)
(Jinwen)
Bu im, kadını aşağılama ve iki kadın yan yan geldiğinde kavga ettikleri
anlamını içermektedir, daha sonraları aptal anlamında da kullanılmıştır.
Böylece eskiden erkeklerin kadına karşı olan ön yargılı tutumunu da
görebiliriz.

2.22. 怒 (nù): Kızgın, Öfkeli

376
(Jinwen)
“Nu怒” imi, eskiden erkeğin emrinde olan kadın anlamındadır. Şeklin aşağı
kısmına kalp imi eklenerek kadının efendisine karşı olan memnuniyetsizliği
ifade edilmektedir. Asıl anlamı, kadın kölenin çektiği eziyet karşısında
efendisine duyduğu kızgınlığı anlatmaktadır.
2.23. 妥 (tuǒ): Uygun, Hazır, Sabit

(Fal Yazıtları)

(Jinwen)

Bu imde, kadın iminin üst kısmına bir el çizilmiştir. Bu şekilden de
anlaşıldığı üzere, eski dönemlerde erkeğin kadını kontrol altında tutması
resmedilmiştir. Erkeğin üstün olduğu feodal dönemde bu düşünce yapısı
doğal karşılanmaktaydı. Günümüzde ise uygun, hazır, sabit anlamlarında
kullanılmaktadır.
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2.24. 如 (rú): Gibi, Eğer, -e göre

(Fal Yazıtları)

(Jinwen)

Fal Yazıtlarındaki “rú如” iminde, bir tarafta kadın, diğer tarafta ağız imi
vardır. Eskiden itaat etmek, söz dinlemek anlamlarını içerirdi. Eski Çin’de
kadınların itaat etmesi doğal özellikleri olarak görülürdü. Eskiden
kadınların itaatkâr olması kadınların erdemi olarak kabul edilirdi.
Günümüzde gibi, eğer, -e göre anlamlarında kullanılmaktadır.
3. SONUÇ
Çince imlerin gelişimine bakarsak, Fal Yazıtlarından itibaren binlerce yıllık
gelişim sürecinden geçmiştir. Kadın imini içeren imlerin yapısal anlamsal
incelemesinden sadece antik çağda toplumda kadının konumunun
değişimini gözlemlemekle kalmıyoruz; aynı zamanda kadın iminin uzun
tarihi gelişimi, Çince imlerin şekilsel zenginliği ve Çin kültürü hakkında da
önemli bilgiler elde etmekteyiz. Çince imler önemli bir kültür taşıyıcısıdır.
Çin’in binlerce yıllık kültür birikimini ve zenginliğini günümüze
yansıtmaktadır. Çince imlerden faydalanarak Çin halkının gelenek görenek,
ahlak, toplum sistemi, güzellik anlayışı gibi kavramları ve daha birçok farklı
konular hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. İmler Çin’i ve Çin kültürünü
anlamak için değerli ve önemli bir kaynaktır.
Çince imlerde kadın imi ağırlıklı, erkek imi oldukça azdır. Çince bir sözlük
incelendiğinde kadın imi kullanılan sayısız im bulunurken, erkek imi
kullanılan, birkaç imi geçmez.
Çincede kadınlar doğum yaptığında çocuğun cinsiyeti kızda erkekte olsa
“bebek wa娃” olarak adlandırılır. Bu bebek anlamındaki wa 娃imi de, kadın
imini içermektedir. Çince imlerde bu kadar çok kadın imi olması ilkel
toplumun anaerkil olmasından kaynaklanmaktadır. Kadın imi içeren
imlerin büyük bir kısmının kaynağı anaerkil döneme aittir. Bu imler birçok
yönden antik çağlardaki kadının toplumdaki yerini ve saygınlığını
anlatırlar.
Fal Yazıtlarında ve Jinwen’daki kadın imini içeren imlerin analizinden, net
bir şekilde görüldüğü üzere, anaerkil toplumda kadın tanrıça ve lider
konumundadır. Ataerkil döneme gelindiğinde kadının toplum içindeki
konumu aşağılara gerilemiştir. Bu dönemde aşama aşama kadının,
tanrıçalıktan ve liderlikten, köleliğe kadar gerilediğini imlerdeki yapısal ve
anlamsal değişimlerden gözlemleyebilmekteyiz.
Bunun yanında
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insanoğlunun gelişim sürecinde kadının konumunda dönemsel değişiklikler
olsa da geçmişten günümüze kadar kadının sevecen koruyucu annelik
görevi değişmemiştir. Bütün bunları Fal Yazıtları ve Jinwen’daki kadın imi
içeren imlerden öğrenmekteyiz.
Çin’de uzun bir zaman içinde kadının toplumdaki konumunda çok büyük
değişimler meydana geldiğini daha önce de belirtmiştik. Bu değişimlere
imleri inceleyerek tanık olabiliyoruz. Kısaca bunları birkaç örnekle
özetlersek; örneğin: “母，姓” gibi imlerden, anaerkil dönemde kadının
yerinin toplum içinde önemli, yüksek statüde ve hatta tanrıçalaştırılmış
olduğunu anlayabiliyoruz. “安” ve “好” imlerinden de huzurlu güzel bir aile
için kadın ve erkeğin rolünün aynı derecede önemli olduğunu
görebilmekteyiz. Bunun yanında “奴, 婢, 妥” ve “妄” gibi imlerden de feodal
toplumda kadının üstün konumunu kaybettiğini ve erkeğin gücü eline
geçirmesiyle birlikte kadını baskı altına aldığını, “erkeğin yüksek statüde
kadının ise aşağı statüde olduğunu” gözlemlemekteyiz.
Kadın imini içeren sözcükler yapısal ve anlamsal yönden toplumun gelişim
sürecine paralel olarak oluşmuşlardır. Kadınla ilgili bu imler sadece yalın
basit sözcükler değildir; içlerinde kadının gücünü, itibarını, sevgisini,
mutluluğunu, acı ve hüsnünü geçmişten günümüze ulaştırmışlardır. Bu
bağlamda kadın içerikli imler, Çin toplumunun birçok zengin bilgi ve kültür
birikimini içlerinde saklayan ve günümüze kadar taşıyan önemli kültür
kaynaklarıdır.
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ERMENİ DİLİNDEKİ BIRLEŞIK VE ÜÇLÜ SESLERİN
ÖĞRETİLME YÖNTEMLERİ
Aslı ALİYEVA HALİLKIZI*
Özet
Ermeni dilinde 15 üçlü ses vardır. (պ,բ ,փ,դ ,տ,թ ,գ ,կ ,ք ,ձ ,ց ,ծ , ջ ,ճ ,չ ) Bu
seslerin 7 tanesinin Azerbaycan ve Türk dillerinde karşılığı yoktur. Affrikat
seslere ait bu 7 sesin dilimizde karşılığı olmadığı için telaffuzu ve akustik
kriterlerinin öğretilmesi oldukça zordur. Bu sebepten bu seslerin hem akustik
hem de fizyoloji kriter olarak öğretilmesi zorunluluğa dönüşüyor. Öncelik
fizyoloji kritere veriliyor. Seslerin çıkarılmasında boğaz alışkanlığı olmayan
öğrencilerin bu seslerin yanlış telaffuzunun yanısıra birbirine oldukça yakın olan
affrikat seslerini ayırt etmeleri oldukça zordur. Bütün bunlar ise yüzlerce
kelimenin fizyoloji kriterlerinin öğrenilmesini mecbur kılıyor.
Anahtar Kelimeler: Türk dili, Ermeni dili, affrike sesler, akustik ölçüt, fizyoloji
ölçüt.
METHODS OF TEACHING OF AFFRICATE AND TRIPLE SOUNDS
IN THE ARMENIAN LANGUAGE
Abstract
There are 15 triple sounds in Armenian r (պ,բ,փ,դ,տ,թ,գ,կ,ք,ձ,ց,ծ, ջ,ճ,չ),
three of which do not have their equivalents in Azeri and Turkish and so, it
is quite difficult to teach the pronunciation and acoustic criteria of these
affricate sounds. Therefore, it becomes obligatory to teach them both
acoustically and physiologically, where priority can be given to physiology.
It is quite difficult for students, who beside wrong pronunciation also do
not have the glottal accustomedness for uttering these very close sounds, to
differentiate such affricates. All these obliges us to learn and teach and
physiological criteria of hundreds of words.
Keywords: Turkish, Armenian, Affricate sounds, acoustic criterion,
physiological criterion

Öğretim Görevlisi, Ermeni Dili ve Edebiyatı; DR öğrencisi, Tarih ABD Yakınçağ Tarihi,
Erciyes Üniversitesi.<eslixelilqizi@gmail.com>
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ERMENİ DİLİNDEKİ BIRLEŞIK VE ÜÇLÜ SESLERİN ÖĞRETİLME
YÖNTEMLERİ
Ermeni dili stratejik bir dildir. Komşularımızın Türk dilini öğrenen onlarla
kurumları var. Buraya hem Türkiye Türkçesi, hem de Azerbaycan Türkçesi
dahildir. Ve bu yönde ermeniler yıllardır çaba gösteriyorlar. Malesef
bizlerdeister Azerbaycan’da, istersede Türkiye’de bu çalışmalara
yeni
başlanmıştır.Ve elde derslikler çok az, en çokta rus dilinden çevrilen
dersliklerdir. Bizlerde bir atalar masalı var; ‘‘ Çorbanın suyunun, suyu lezzetli
olmaz.” Ermeni dilinin grameri ile ilgili rusçadaki mükemmel gramer
kitaplarına asla iradımız yok.Ama her dilin spesifik hususiyetlerini dikkate
aldığımızda Ermenice’den Rusça’ya, Rusça’dan ise Azerbaycan Türkçe’sine,
Türkiye Türkçe’sine çeviri yaparken fazlasıyla anlam kargaşası oluyor.Ermeni
dilindeki ց harfinin Rusça karşılığı olduğundan Rus kaynaklarında bu sesin
düzgün telaffuzu için hiçbir açıklamaya da gerek kalmıyor.Bakalım, bu ses ց tsbizdevarmı? Ve ya ձ -dz, ծ -tz,sert պ ,տ sesler. O yüzden ermeni
boğazındakiharflerin telaffuzu için ermeni dilinin orjinalinden öğretilmesi
daha faydalıdır.Ermeni dilindeki üçlü harflerin ( բ -պ-փ,գ -կ -ք ,դ -տ-թ ,ջ -ճ չ , ձ -ց -ծ ) spesifik hususiyetlerinin düzgün ve doğru usulle öğretilmesi çok
mühim ehemiyyet gerektiriyor. Ermeni düşünce tarzına sahip olanlar için bu
üçlü seslerin ister fonetik, isterse de orfoepik makamları öyle de sorun
yaratmıyor. Çünkü doğuştan hem düşünce, hem de işitme-duyma vasıtası ile
benimsemiş oluyorlar. Lakin ermeni dilini yeni ögrenenler için պապի կ (baba)
veբ ի ձ ա (yaşlı) kelimelerindekiպ-բ (bsert, b-yumuşak)seslerinini ayırmak
öyle de kolay değildir. İnternet telaffuzunda biraz önce de söylediğimiz gibi
պապի կ \babik\ kelimesindeki b (պ)sesinin edebi telaffuzunun p (փ) sesi
ile(papik) verilmesi, veya պատ\bad\ duvar sözünün yine de aynı kural
ile(pat) yanlış telaffuzu,stratejik bir
dil olan ermeni dilinin doğru
benimsedirilmesineengel oluyor. Bütün bunları dikkate alarak affrikat ve üçlü
seslerin
benimsendiğindehem
orfografik
kuralları,
hem
de
orfoepiyanınfizyolojik ve akustik kriterleri,öğrencilere doğru öğretilmelidir.Bu
makalede ermeni dilindeki üçlü ve affrikat seslerin nasıl öğretilmesi konusunda
ki usullerinden konuşacağız. İlk önce ermeni dilinin alfabe vefonetik sistemine
kısaca bakalım.
Ermeni Dilinin Alfabesi
Alfabe hakkında çok kısa bilgi vereceğiz. Hint-Avrupa dilleri grubuna ait olan
Çağdaş Ermeni dilinde 39 harf vardır. Bu harfler 36 sesi ifade ediyor. Mesrop
Maştots alfabesinde de 6 harf olup, 12. sırada օ , ֆ ,և harfleri ilave edilmiştir.
Lakin ո ւ (վ յ ո ւ ն ) harfi iseո ւ harfi ilave edilmiştir. Aşağıdakiçizelgeye
dikkat edelim.
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Աա–այ բ
Բբ -բ ե ն
Գգ -գ ի մ
Դդ -դ ա
Եե -ե չ
Զ զ –զ ա
Է Է -է
Ը ը -ը թ
Թթ -թ ո
Ժժ -ժ ե
Ի ի -ի ն ի
Լ լ -լ յ ո ւ ն
Խխ-խե
Ծծ -ծ ա
Կկ -կ ե ն
Հ հ -հ ո
Ձ ձ -ձ ա
Ղղ -ղ ատ
Ճ ճ -ճ ե
Մմ -մ ե ն
Յյ Նն -ն ո ւ
Շ շ -շ ա
Ոո -վ ո
Չ չ -չ ա
Պպ-պե
Ջ ջ -ջ ե
Ռռ -ռ ա
Սս -ս ե
Վվ -վ ե վ
Տ տ-տյ ո ւ ն
Ր Ր -ր ե
Ց ց –ց ո
ՈՒ
ո ւ -վ յ ո ւ ն
փ-փյ ո ւ տ
Ք ք -ք ե
Եվ և -ե վ
Օո -օ
Ֆֆ -ֆ ե

Aa
Bb
Gg
Dd
Ee
Zz
Ee
Iı
Tt
Jj
İi
Ll
Xx
Ts
Kk-orta
Hh
tzı
Ğğ
Cçı
Mm
Yy
Nn
Şş
Oo
Çç
Bp
Cc
Rr (sert)
Ss
Vv
Dd -Tt sert
Rr (yumuşak)
Ts
Uu
Փ
Pp
Kk
Yev
Oo
Ff
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Ermeni Dilinin Fonetik Yapısı
Ermeni dilinin sait-samit( ünlü-ünsüz) tesnifatına- sınıflandırılmasına kısaca
dikkat edip, affrikat seslerin farklandırılması metodundan bahsedeceğiz.Ermeni
dilinde konuşma sesleri ağız boşluğunda yaranmasına göre ünlü ve ünsüz
olarak ayrılır ve sesin- tonu, miktarı(avazı, kemiyyeti), oluşum noktası ve
usulüne göresınıflandırılır.
1. Ձ այ ն ավ ո ր ն ե ր -saitler-ünlü sesler.Ağız boşluğunda hiç bir maneye
rastlanmadan oluşan seslerdir. Ermeni dilinde 6 ünlü ses vardır. ա, օ , ո ւ ,
է ,ը , ի (ո , ե , և ikili ses olduğundan ne ünlü , ne ünsüz sayılır.)
2. Բաղ աձ այ ն ն ե ր -samitlər -ünsüz sesler. Ermeni dilinde 30ünsüz ses
vardır.Բ,գ ,դ ,զ ,թ ,ժ ,լ ,խ,ծ ,կ ,հ ,ձ ,ղ ,ճ ,մ ,ն ,շ ,չ ,պ,ջ ,ռ ,ս ,վ ,տ,ր ,ց ,փ,ք ,և
,ֆ .Ünsüz seslerin kendisi de ses ve küyün yaranmasına göre 3 gruba ayrılıyor
a.Ձ այ ն ո ր դ բ աղ աձ այ ն ն ե ր -sonar sesler. Bu seslerin kar-sedasız
karışığı yoktur.Az da olsa ton vardır.Ermeni dilindeki sonar sesler:լ , մ , ն , ր ,
ռ,յ :
b.Ձ այ ն ե ղ բ աղ աձ այ ն ն ե ր -cingiltili samitlər-sedalı ünsüzlərdir. Ses
telleri birbirine daha çok yaklaştığından hava akımı güç ve basınc (tezyik)
vasıtası ile kendisine yol açıyor. Yaranmasında ses telleri geriliyor. Kuy ve
avazdan ibaretdir.Ermeni dilindeki cingiltilisedalı sesler:բ , գ , դ , ձ , ջ , վ , ղ ,
զ,ժ:
c.Խո ւ լ բ աղ աձ այ ն ն ե ր -kar samitler-sedasız ünsüzler. Kar ünsüzlerin
emele gelmesinde ses telleri iştirak etmiyor.Yalnız küyden ibaretdir. Ermeni
dilindeki kar sesler:պ, կ , տ, ծ , ճ , փ, ք , թ , ց , չ , ֆ , խ, ս , շ , հ :Ermeni
dilinde kar ünsüzlerin kendisi de iki qrupa bölünüyor.
1. Շ ն չ ե ղ բ աղ աձ այ ն ն ե ր -nefesli kar samit-nefesli sedasız ünsüzler.
փ, ք , թ , ց :
2. Պար զ խո ւ լ ե ր ը - saf kar samit- saf sedasız ünsüzler.
ֆ , խ, ս , շ , հ :

պ ,կ , տ, ծ , ճ ,

Ermeni Dilinin Üçlü ve Affrikat Ses Sistemi
Qeyd: Üzerinde yıldız işareti konulmuş seslerin dilimizde karşılığı yoktur.
1.Բ բ -բ ե ն

Bb

2.Պ պ- պե

Bb*-Pp
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3.Փ փ-փյ ո ւ տ

Pp

1.Դ դ -դ ա

Dd

2.Տ տ-տյ ո ւ ն

Dd* -Tt

3.Թ թ -թ ո

Tt

1.Գ գ -գ ի մ

Gg

2.Կ կ -կ ե ն

Kk*

3.Ք ք -ք ե

Kk

1.Ձ ձ -ձ ա

tzı* birleşik

2.Ց ց -ց ո

ts*birleşik

3.Ծ ծ -ծ ա

ts`*birleşik

1.Ջ ջ -ջ ե

Cc

2.Չ չ -չ ա

Çç

3.Ճ ճ -ճ ե

tş* birleşik

384

Բ–Պ–Փ
İlk önce Բ–Պ–Փ üçlüğünün bir sıra özelliklerine dikkat edelim.Bu üçlük
ermeni dilini öğrenenler için birçok zorluklara sebep oluyor. Ermeni dilinde
doğru yazıya veedebi telaffuza sahip olmak için, dilimizde iki karşılığı olan, bu
üçlüğün orfoepik kuralları benimsemek gerekiyor.Bu üçlüğün dilimizde iki
karşılığı var. Բ-B ve փ-p. Ama üçüncü Պ harfini nasıl seçelim? Orfografik
kural ve edebi telaffuza nasıl sahiplenelim? Bunun akustik kriterle öğretilmesi
çok zor. Bazen de mümkün olmuyor. Malesef hiç bir derslikte bu seslerin ilk
olarak fizyolojikkriterle öğretilmesi metoduna-yöntemine rastlamadık.
Seslerin emelegelmesinde(sesin oluşması)konuşma uzuvlarının iştirakı sesin
fizyolojik kriterisi olarak adlanıyor. Bakalım ermeni dilindeki bu sesler nasıl
oluşur. Birinci sedalı-cıngıltılı, sert բ –b-nın oluşmasını izah edelim.
Ermeni dilinde cingiltili,yumuşakբ -bsesi oluşurken dilin ucu,alt damaktaki
dişlerin dibine dokunuyor.Aşağıdaki kelimeleri dilimizin ucunu alt dişlerin
dibine değdirip, kurala dikkat ederek telaffuz edelim.
բ ամ բ ակ –pambıq

բ ար բ առ –dialekt
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բ ո ր բ ո ս -bordo -koyu kırmızı

բ ե ր ե լ -getirmek

բ ռ ն ե լ -tutmak

բ ան ե լ -açmak

Telaffuz ettiğim kelimelerdeki բ aynen
Bahtır, Beyrek, Batuhan,
Bayar,Büşra,baba, bahar, banyo kelimelerindeki b sesidir.Ve fizyolojik oluşum
noktası (mahreci) da aynıdır.
Bu kelimelerde բ -b yazılıyor, ve kendi mahreci –oluşum noktasında բ bolarakda telaffuz ediliyor. Lakin ermeni dilindeբ -bharfinin farklı makamlarda,
farklı seslendirilmesi de vardır. Bir bir dikkat edelim.
Ermeni dilindeր –dan,մ –dan, ünlüden sonra yumuşak բ harfi yazılsa da
kar-sedasız փ sesi telaffuz edilir. Telaffuzundan bağlı olmayarakyumuşak
բ sesi öz mahrecinde-oluşum noktasında telaffuz ediliyor.
Yazılışı

Telaffuzu

Tercümesi:

R –DAN SONRA:
Հ ար բ ե լ - հ ար փ ե լ

sarhoş olmak

Նո ւ ր բ -

zarif

Որբ

-

նու րփ

385
yetim

որփ

M-DAN SONRA:
Հ ամ բ ե ր ե լ - հ ամ փ ե ր ե լ

sabretmek

Հ ամ բ ո ւ յ ր - հ ամ փ յ ո ւ ր

öpücük

SAİTDEN SONRA:
Խաբ ե լ

- խափ ե լ

Խաբ ե բ ա - խափ ե փ ա

aldatmak
yalancı
hafta

Շ աբ աթ - շ ափ աթ

b) Bir sıra ղ ile yazılan, ama խ gibi okunan kelimelerde yumuşak բ byazılıyor, ama sert պ(karşılığı yok)okunuyor.
Եղ բ այ ր -

ե խպ այ ր

kardeş
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-

ախպ

zibil, çöp

Ող բ -

ո խպ

mersiye, ağıt

Աղ բ

Dikkat ettiyseniz eğer; akustikadaermeni dilindeki yumuşak բ –bharfi sedasız
փ(p)ve yasert պ duyuldu. Şimdi akustik yok, fizyolojik telaffuza dikkat
edelim.
Հ ար բ (փ)ե լ ,
խաբ (փ)ե լ ,շ աբ (փ)աթ ,
Հ ակ ո բ (փ),
Սե ր ո բ (փ), աղ բ (պ), ե ղ բ (պ)այ ր vs. Fizyoloji kriterde ise herhangi bir
sesten sonra,
hangi ses(փ,պ)duyulmasından asılı olmayarak cingiltilisedalı,yumuşak բ kendi mahrecinde-oluşum noktasında yaranıyor- yani dilin
ucu alt damaktakidişlerin dibine dokunuyor. O sebeptende բ sesini ilk önce
fizyoloji kriteri üzere öğretmek gerekiyor ki, orfografik normalara düzgün
benimsetilsin.
Fikrimizi ispat etmek için linguistikte – dilcilik’de telaffuzun kolaylığı
kabul etmesi usuluna müracaat etmekle, bu seslerin daha mükemmel
öğretilmesine nail olabiliriz. Böyle ki,yumuşak բ
sesinin
oluşma
mahrecini-oluşum noktasını bilerekten yanlış yapmakla, yani dilin ucunu
önce üst damağa doğru yöneltip telaffuz etmek, sonra ise yine de yanlış
olarak dişlerin ortasında telaffuz etmeye özen gösterelim. Öğrencinin
dikkatini telaffuz zamanı oluşan zorunluğa yöneltmemiz gerekiyor. İster
üst damak, isterse de diş ortası telaffuzun cok zor olmasını kendileri
hissedecektir. Telaffuzun ise kolaylığa yönelik olduğunu biliyoruz. Bu
ikinci usül da zannımce cok faydalı olabilir. Kelimelerin yanlış ve doğru
telaffuzu ile fikrimizi ispat edelim.
Բո ւ ժ ե լ ,
բ ր դ ե լ ,բ ե ր ե լ ,
բեռնել ,
բ ար ձ ր աց ն ե լ ,բ ար բ առ , բ ի ձ ա vs.

բ ռ ն ե լ բ ան ե լ ,

2.Üçlüğe dahil olan dilimizde karşılığı olmayan sert պharfi (saf kar samitsaf sedasız ünsüz)ise dilin ucunun yukarı damaktaki dişlerin dibine
dokunması ileyaranıyor.Örneklerle dikkat edelim.
Ermeni dilinde պ yazılıp, kendi mahrecinde-oluşum noktasında da պ okunan
bir ksım kelimeler:
Պապի կ -dede

ապր ե լ -yaşamak

Պար կ -torba

ապշ ե -hayrete düşmek

Պայ ո ւ ս ակ -çanta

հ ո պտալ -hop götürmek

կ ի պ-sıkı

ր ո պ-ե dakika
ամ պ-bulut

3. Bu üçlüğe ait olan üçüncü harfse nefesli kar samit-nefesli sedasız ünsüz
olan փ-p sesidir.փ-p sesinin fizyolojik oluşumunun karakterik hususiyeti
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ise dişlerarası ses olmasıdır.Bu sesin telaffuz zamanı dilin ucu dişlerin
arasına dokunuyor.փ sesinin dilimizde karşılığı pvar.Ve sesin öğrenilmesi
zorunluk oluşturmuyor.
Փայ տ-

payd - odun

փայ լ -payl - parıltı

Փշ ատ -

pşad - iğde

փո շ ի -poşi - toz

Palan, palaz, piyale, Paris və s. kelimelerindeki p sesi ile aynıdır.
Öğrenci üçlükteki birbirine çok yakın, akustikada birbirini evezleyen bu
selerin fizyolojik kriterine dayanarak nasıl oluştuğunu bilirlerse,ermeni dilinin
orfografik normalarını doğru kavramış olacaktır.Bu üçlükteki sesleri kavraması
daha da mükemmelleştirmek için benzer kelimelerin üzerinden örneklere dikkat
edelim. Zannımca bu da çok faydalı olacaktır.
Բադ - պ ատ- փ այ տ (ördek, duvar, odun)
Բե ր ե լ - պ ար ե -լ փ ռ ե լ (getirmek, dans etmek, sermek)
Բի ձ ա- պ ապ ի կ - փ ափ ո ւ կ (ihtiyar, dede, yumuşak)
Sonuç:Üçlü seslerin öğrenilmesine dikkat edeceğimiz üç makam.Bu
kurallar bütün üçlü seslerde geçerlidir.
1. Dilin durumuna dayanarak sesin mahrecine-oluşum noktasına
dikkat etmek.
2. Dilin durumuna dayanarak sesi yanlış mahreçte-oluşum noktasında
telaffuz etmek.
3. Bu sesleri kapsayan(ehate eden)benzer kelimelerin üzerinden
öğrenmek.
4.
Գ – Կ- Ք
Bu üçlük de, Բ–Պ–Փ üçlüğünde olduğu gibi bir sıra özelhususiyetlere sahiptir.
Bazı makam ve durumlarda yazılış ve okunuş farkı, işlenmemahdudluğu, ses
değişmeleri ilekarakterize olunuyor. Bu seslerdeki farkı sezmek, ayırt etmek
için kelimelerinin telaffuzune dikkat edelim.

Գ -qcingiltili samiti–sedalı ünsüz oluşurken dilin ucu alt damaktaki dişin
dibine dokunuyor.
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Ilk önce Ermeni dilinde գ harfı ile yazılan ve kendi mahrecine -oluşum
noktasına uyğun գ telafffuz edilen kelimelere dikkat edelim.Yani dilin ucu alt
damağın dibindeki dişlere dokunuyor, aynı zamanda da գ sesi duyuluyor.
Գի ր ք - kitap

գ ո վ ե լ - tarif etmek

Գագ աթ -zirve

զ ի գ զ ագ - çapraz-zikzak

Ագ ահ -tamahkar
Ար ագ -hızlı

ազ գ -millet

զ ար գ ան ալ - gelişmek
զ ո ւ գ ահ ե ռ -paralel
հ ար գ ան ք -saygı, hürmet

ար և -güneş

ս ագ -kaz

1.Bir sıra kök kelimelerde ve onlardan türemiş kelimelerdeր -dan, ն -dan
veünlüseslerden sonra cingiltili-sedalı գ yazılıyor, ama nefesli kar-nefesli
sedasız ք sesi duyuluyor.Ք sesi duyulmasına rağmen (baxmayaraq
=bakmaksızın) ses kendi mahrecinde- oluşum noktasında yaranıyor, yani dilin
ucu alt damaktaki dişlerin dibine dokunuyor.
a)Ermeni dilindeki ր - dan sonra գ yazılan veք gibi telaffuz edilen bir ksım
kelimelerde dilimizin durumuna dikkat edelim.
Yazılışı

Telaffuz Edilişi

Tercümesi:

Գև ո ր գ

Գև ո ր ք

Gevork

Մար գ ար

Մար ք ար

Markar

Սար գ ի ս

Սար ք ի ս

Sarkis

Եր գ
Եր գ ի չ
Կար գ

երք

Şarkı

երքիչ

Şarkıcı

կ ար ք

Kural

Bütün hallerde fizyolojik kriter gösteriyor ki, dilin ucu alt damaktaki dişlerin
dibine dokunuyor.
b) Yine de ermeni dilindeünlü sesten sonracingiltili-sedalı գ yazılan ve saf kar
samit-saf sedasız ünsüz olan ք gibi telaffuz edilen bir kısım kelimelerde
dilimizin durumuna dikkat edelim.
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Yazılışı

Teleffuzu

Կար ագ

կ ար աք

Շո գ

շ ոք

sıcak

Շո գ ի

շ ոքի

buhar

Ճ ր ագ

ճ ր աք

çıra

Օգ ս ե ն

Օք ս ե ն

Oksen

Գր ի գ ո ր

Գր ի ք ո ր

Grikor

Yine de bütün hallerde fizyolojik kriteri
damaktaki dişlerin dibine dokunuyor.

Tercümesi
yağ

gösteriyor ki, dilin ucu alt

v) Şimdi de ermeni dilindeն harfinden sonra cingiltili-sedalı գ ileyazılan,
nefesli kar samit-nefesli sedasız ünsüzք gibi telaffuz edilen kelimelerde
dilimizin durumuna dikkat edelim.
Yazılışı

Telaffuzu

Ան գ ամ

ան ք ամ

Թան գ ար ան

թ ան ք ար ան

Tercümesi:
kez
müzey

Yine de bütün hallerda fizyolojik kriter gösteriyor ki, dilin ucu alt
damaktaki dişlerin dibine dokunuyor.
2.Sert կ sesinin yaranması
Ermeni dilinde saf kar samit-sert sedasız ünsüz olan կ hafi ile yazılan ve
kendimahrecinde -oluşum noktasına uyğun կ telaffuz olunan kelimelerde
dilimizin durumuna dikkat yetirelim.Bu ses tamam farklı telaffuz ediliyor. Dil
boğaza doğru geri çekiliyor ve dilin ucu dişlere dokunuyor.
Կան աչ -yeşil

կ ո ւ տ- yem

Կաթ ի -լ damla

կ ապի կ -maymun

Կար մ ի ր -kırmızı

փս փս ո ւ կ -fısıltı

Կապե լ -bağlamak

կ ար դ ալ - okumak

Կախե -լ asmak

կ աթ - süt

կ աս կ ած ե լ - şüphe etmek
վ ար ակ - enfeksiyon-virüs
կ ազ մ ե լ -teşkil etmek
կ տր ե -լ kesmek
կ ո վ -inek
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4.Nefesli kar samit-nefesli sedasız ünsüz olanք sesi oluşurken dilin ucu
dişlerin ortasına doğru hareket eder ve hafifçedokunur. Ermeni dilindeք
harfi ile yazılan ve kendi mahrecine -oluşum noktasına uygun ք telaffuz edilen
kelimelerde dilimizin durumuna dikkat edelim.
Ք ե ռ ի -dayı

ք ո ւ յ ր -bacı

Ք այ լ -adım

ք ար - taş

Ար ք ա-şah

բ ար ք - iyilik

ք ամ ի -rüzgar
ք ար ան ալ -taşlaşmak
ե ր աշ խի ք - garanti

Ծե ծ կ ռ տո ւ ք -dava-dalaş

հ ե տք -iz

ք ան ակ -miktar

Չ ո ք ե լ -çömelmek, çökmek

ս այ թ աք ե -լ kaymak

ք ն ե լ -uyumak

Son olarak bu üçlü seslere benzer kelimeler üzerinden dikkat edelim.
գ ր ե լ - կ ր ե լ -ք ն ե լ ( yazmak, giyinmek, uyumak)
գ ե ր ե լ -կ ե ր ե լ -ք ե ր ե լ (esir etmek, yemek, oymak )
գ առ -կ ար -ք ար ( kuzu, vardı, taş)
գ ո տի -կ ո ւ տ-ք ո թ ո տ ( kemer, çekirdek, ayı balası)
Դ–Տ –Թ
Ermeni dilindeki bu üçlük için de bir sıra hususiyetler seciyyevidir.Cingiltilisedalı, yumşakդ sesinin fijiolojik kriterle oluşumuna dikkat edelim. Aynen
dilimizdeki d sesi gibi, dilin ucu alt damaktaki dişin diplerine dokunuyor.
Dikkat ettğinizde bütün cingiltili-sedalı seslerde(բ ,գ ,դ , )dilin ucu alt
damaktaki dilin dibine dokunuyor. Bundan sonra öğreneceğimiz diğer
cingiltili-sedalı seslerde de aynısı olacak. Şimdi դ -dsesinin yaranma
mahrecine-oluşum noktasına ve telaffuz kurallarına dikkat edelim.

Դ kendi mahrecine-oluşum noktasına uygun yazılıyor ve telaffuz ediliyor.
Դո ւ դ ո ւ կ - düdük

դ աս ար ան - sınıf

Դե ր -rol

դ ե ղ - ilaç

Դար չ ի -

tarçın

Ադ ամ -

diş

դ ար պաս - geçit

դ ար ս ե լ -destelemek
դ ե զ - saman yığını,taya
դ ե ր վ ի շ- derviş

ադ ամ ան դ - elmas
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Ermeni dilinde bir sıra kök kelimelerde ve onlardan türemiş sözlerde ր dan,ն –dan ve ünlü sesten sonra cingiltili-sedalı( yumuşak)դ yazılır,
ammaedebi telaffuzda nefesli kar samit-nefesli sedasız ünsüz olan թ gibi
(karlaşmış-sedasız ) telaffuz ediliyor.
1. Ermeni dilin’deր -dan sonra cingiltili-sedalı դ yazılıyor, edebi telaffuzda թ
mahrecinde (karlaşmış) telaffuz olunan kelimeler;
Yazılışı

Telaffuz Edilişi

Tercümesi

Մար դ

մ ար թ

adam

Վար

դ վ ար թ

gül

Ար դ ար

ար թ ար

Բե ր դ

բ երթ

Բր դ ե

լ բ ր թե լ

Դր դ ե լ

դ ր թե լ

Վաղ ո ր դ յ ան
Եր դ ի կ
Վար դ ո ւ շ

adaletli, adil
kale
iİtmek, doğramak
motive etmek, heveslendirmek
səhər çağı, sabahların

վ աղ ո ր թ յ ան
ե ր թի կ

baca, yırtık

Վար թ ո ւ շ

Vartuş

Bütün hallerde դ kendi mahrecinde -oluşum noktasında yaranıyor , yani
dilin ucu alt damaktaki dilin dibine dokunuyor.
2.Ermeni dilindeն –dan sonra yazılan cingiltili-sedalıդ ,
nefesli kar samitnefesli sedasız ünsüz olanթ çalarlığında( karlaşmış) telafuz ediliyor.
Yazılışı

Telaffuz Edilişi

Tercümesi:

Կե ն դ ան ի

կ ե ն թ ան ի

canlı

Խն դ ի ր

խն թ ի ր

problem

Ան դ ամ

ան թ ամ

üzv, üye

Yine de դ kendi mahrecinde -oluşum noktasında yaranır , yani dilin ucu
alt damaktaki dilin dibine dokunuyor.
3. Ermeni dilinde
sesininթ çalarlığında

saitden-ünlüden

sonra yazılancingiltili-sedalı դ
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( karlaşmış) telaffuz edilir.
Yazılışı

Telaffuz Edilişi

Դադ ար

դ աթ ար

Դադ ար ե լ
Օդ

դ աթ ար ե լ

Tercümesi
fasile
fasile vermek
hava

Օթ

դ kendi

mahrecinde-oluşum noktasında yaranır, yani dilin ucu alt
damaktaki dilin dibinedokunuyor.
Not: Bu
ekler -ո ր դ , -ո ւ ր դ , -ր ո ր դ , -ե ր ո ր դ cingiltili –sedalı
դ ileyazılsa da,թ çalarlığında, karlaşmış sedasızlaşmış telaffuz ediliyor.

Yazılışı

Telaffuz Edilişi

Tercümesi:

Նախո ր դ

ն ախո ր թ

önceki

Եր կ ր ո ր դ

երկրորթ

ikinci

Հինգեր

beşinci

որդհինգերորթ

Istisnalar:
a) Այ դ kelimesi ve ondan türeyen kelimelerdecingiltili-sedalı դ samitiünsüzü yazılsa da տ çalarlığında telaffuz olunuyor.
Yazılışı

Telaffüz Edilişi

Tercümesi:

Այ դ պե ս

այ տ պե ս

öyle

Այ դ ք ան

այ տ ք ան

Այ դ պի ս ի

այ տ պի ս ի

b) İkinci şahıs sonluğu fonksiyonu taşıyan-դ eki
telaffuz ediliyor.
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Yazılışı

Telaffuz Edilişi

Մայ ր դ

մ այ ր տ

Քո ւ յ ր դ

քու յ րտ

Գի ր ք դ

Tercümesi:
annen
bacın, kız kardeşin
kitabın

գիրքտ

v)Խե ղ դ ե լ kelimesindeki ղ դ birleşmesi խտ gibi telaffuz ediliyor.
Խե ղ դ ե լ -խե խտ ե լ - boğmak
Yine de belirtelim ki, bütün hallerdeդ kendi mahrecinde-oluşum
noktasında yaranıyor , yani dilin ucu alt damaktaki dişlerin dibine
dokunuyor.
2.Bu üçlüye dahil olan ikinci ses saf karsamit- saf ünsüz olan տ sesidir ki,
kendi mahrecine-oluşum noktasına uygun yazılır ve telaffuz edilir.
Տ ատի - nine

տի կ ի ն - hanım

տո ւ ն - ev

Տ ո ւ ր - ver

տար -götür

տար ի - yıl

Տ ո ւ ն -ev

ս տե լ -yalan konuşmak

կ ատակ - şaka

3. Üçlüğün üçüncü sesi nefesli karsamit –nefesli sedasız ünsüz olan Թsesidir
ki, kendi
mahrecine-oluşum noktasına uygun yazılıyor və telaffuz
ediliyor. Dilin ucu dişlerin ortasına doğru uzatılır ve hafifçe dişlere
dokundurulur. Dilimizde karşılığı da aynıdır.
Թո ն ի ր -tandır

թ ե յ - çay

Թո ւ թ -tut

թ ո ւ թ ակ - papağan

Խե ն թ deli

խո ր թ - yabancı

թ ե լ -sap, ip
թ ալ ան ե -լ talan etmək
թ ե ր թ - gazete

Benzer kelimeleri farklı anlatmak.
դ աս - տ աս -թ աս

(ders,on,kasa-boşqab)

դ ո ւ ռ -տ ո ւ ր -թ ո ւ ր

(kapı,ver,kılıç)

դ ն ե լ -տ ան ե լ -թ ափե լ (koymak, götürmek, dökmek)
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Ձ - Ծ –Ց ( ձ -dz,Ծ- ts`, ց - ts(ц))
Göründüğü gibi ermeni dilindeki bu affrike seslerinin dilimizde karşılığı
yoktur. Bu seslerin fizyolojik kriteri üzere öğrenmeden anlatmak mümkün
değil.Fizyolojik kriterini doğru kavrayan öğrenci bu seslerdeki akustiğinin
farkını anlayabilecektir.

Ձ sesi yaranırken dilin ucu yine de bütün cingiltili-sedalı seslerde olduğu
gibi alt damaktaki dişlerin dibine dokunuyor.Örneklere dikkat edelim.
Ձ ի - at

ձ ո ւ - yumurta

ձ ո ւ կ -balık

Ձ ո ր -dere,vadi

ձ ո ղ - kutup, çubuk zoğu

ձ յ ո ւ ն -kar

Ձ մ ե ռ -kış

ձ ե ր ք - el

ս ան ձ -dizgin

Ար ձ ան ագ ր ո ւ թ յ ո ւ ն -protokol

բ ր ի ն ձ - pirinç

Ար ձ ագ ան ք - tepki vermek

գ ան ձ -hazine

Lakin bir sıra kök söz ve onlardan türemiş kelimelerdeր -dan , saitdenünlüdenveղ ile yazılıpխ gibi telaffuz edilen seslerden sonra cingiltilisedalıձ sesi nefesli kar-nefesli ünsüz ց gibi telaffuz
edilmesine
bakmaksızın, yine de kendi mahrecinde - oluşum noktasında, yani dilin
ucu alt damaktaki dişlerin dibinedokunarak yaranıyor.
a) Ermeni dilindeր -dan sonraձ –ı harfinin ց -ı gibi okunması.
Yazılışı

Telaffuz Edilişi

Tercümesi

բ ար ց

yastık

Բար ձ ր

բ ար ց ր

yüksek

Բար ձ ե լ

բ ար ց ե լ

yüklemek

Դար ձ

դ ար ց

Դար ձ յ ալ

դ ար ց յ ալ

yeniden

Դե ր ձ ակ

դ ե ր ց ակ

derzi

Խո ւ ր ձ

խո ւ ր ց

hurç, boğça

Բար ձ

Հ ամ բ ար ձ ո ւ մ
Բաց ար ձ ակ

dönüş

Հ ամ բ ար ց ո ւ մ

Hambrsum

բ աց ար ց ակ

kesin- açıkçasına
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Հ ան դ ե ր ձ

iken, buna bakmayarak

հ ան դ ե ր ց

b)Ermeni dilindeղ -dan sonraձ -ı harfininց -ı kibi okunması:
Yazılışı

Telaffuz Edilişi

Tercümesi

Դե ղ ձ

դ ե խց

şeftali

Դաղ ձ

դ ախց

nane

Դե ղ ձ ան ի կ
(kuş)

դ ե խց ան ի կ

Kanarya

c) Emeni dilindeünlüden-saitdən sonraձ -ı harfiց -ı gibi telaffuz
ediliyor.Yılan kelimesinden türeyen bütün sözlerdeձ -ı harfi ց -ı gibi
okunuyor.
Yazılışı
Օձ

Telaffuz Edilişi

Tercümesi:
yılan

օց

Օձ ան մ ան

օ ց ան մ ան

yılana benzer

Օձ աձ ո ւ կ

օ ց աձ ո ւ կ

yılan balığı

Gösterdiğimiz bütün örneklerde ձ sesinin nasıl seslenmesinden bağlı
olarak dilin ucu alt damaktaki dişlerin dibine dokunuyor.
Nəfəsli kar samit – nefesli sedasız ünsüz ց
Ermeni dilinde nefesli kar samit- nefesli sedasız ünsüz olan ց sesi
yaranırken bütün kar samitlerde-sedasız ünsüzlerde olduğu gibi dilin ucu
üst damaktaki dişlerin dibine dokunuyor.
Ք աղ ց -açlık

ը ն թ ե ր ց ե լ -mütaala etmek

Լ վ աց -ք çamaşır խց ք վ ե լ -çekinmek
Հ ար ց -sual

հ ի աց ք - mucize

լ աց -ağlamak

կ ց կ տո ւ ր -dağınık, alakasız
մ ր ց ակ ի ց -rakip
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Kar samit- sedasız ünsüz ծ -ts`
Bu ses -ծ yaranırken dilin ucu dişlerin ortasına doğru gelerek dişlere
hafifçe dokunuyor. Örneklere dikkat edelim.
Ծաղ ի կ -çiçek

ծ ած ո ւ կ - gizli-örtülü
ծ ի ր ան - kayısı

Ծի տ-serçe
Ծակ -hayvan yavrusu
Ծի ծ աղ -gülüş

ց ած -aşağı
ծ ար ա- hizmetçi

ծ ո ւ ռ - eyri

ծ ո ւ ն կ -diz

թ խվ ած ք - kek

կ այ ծ աք -yıldırım

Kelimelerle örneklere dikkat edelim.
Ձ ո ւ կ -ց ո ր ե ն -ծ ի ր ան (balık,buğda,kaysı)
Ձ գ ե լ -ց ան ե լ -ծ աղ ր ե լ ( çekmek, ekmek-biçmek,alay etmek)
Ջ - Ճ - Չ ( c- tş`-ç)
Bu üçlüğün dilimizde iki karşılığı var. Burda karşılığı olmayan affrikat ճ -tş
sesinin öğretilmesi için önce dilimizde karşılığı olan ջ ,չ (c, ç)seslerinin
fizyolojik, sonra ise dilimizde karşılığı olmayan ճ -tş`sesinin hem fiziolojik,
hem de akustuk kritere dayanarak ögredilmesi gerekiyor.
Չ sedasız ünsüz
Dilimizde karşılığı olan չ sedasız ünsüzünün yaranmasına dikkat
edelim.Bu sesin yaranmasında dilin ucu üst damaktaki dişlerin dibine
dokunuyor. Ermeni dilindeչ - nin yazılışı ve telaffuzu mahrecine-oluşum
noktasına uygundur.
Աչ ք -göz

դ ար չ ի ն -tarçın

զ ե ղ չ ե լ -indirim yapmak

Կտր ի չ -kesici alet

ն կ ար ի չ - ressam

ո չ խար -koyun

Սո չ ի -Soçi

վ ար չ ապե տ- başbakan

փախչ ե լ -koşmak
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Ջ -C sedalı ünsüz
Ջ sesi yaranırken bütün sedalı

seslerde olduğu gibi, dilin ucu alt
damaktaki dişlerin dibine dokunuyor. Aşağıdaki kelimeleri telaffuz ederek
dilimizin durumuna dikkat edelim.
Աջ ակ ց ե լ - desteklemek

ե ղ ջ ե ր ո ւ -maral

ե ղ ջ յ ո ւ ր -boynuz

Եր ջ ան ի կ -mutlu

զ ի ջ ե - verim sağlamak

Հ աջ ո ղ -uğurlu

մ ար ջ ան -mercan

Է ջ - sayfa

մ ի ջ ն ե կ -ortancıl

Է ջ մ ի ած ի ն -Eçmiadsin

Ը ն կ ե ր ո ջ -arkadaşının

ը ն դ մ ի ջ ո ւ մ - fasile

լ ո ւ ր ջ - ciddi

խն ջ ո ւ յ ք -ziyafet

Խո ւ ր ջ ի ն -hurcun

կ ամ ո ւ ր ջ - köprü

Մի ջ ն ո ր դ - komisyoncu

մ ի ջ ո ց -araç

Շ ո ւ ր ջ -etrafında

զ ղ ջ ալ -tövbe etmek

ո ր ջ -mağara, yuva

կ ն ո ջ -kadının
մ ր ջ յ ո ւ ն -karınca

Ջ ե ն ո վ ա-Cenevre

Lakin ermeni dilinde bir sıra kök söz ve onlardan türemiş
kelimelerdeր (ռ )-dan, ղ ıile yazılıpխ-ı gibi telaffuz edilen seslerden ve
ünlüden(saitdən) sonra ջ harfi yazılır. Չ harfi gibi telaffuz ediliyor.
a)ր ,ռ ( yumuşak və sert ) harflerinden sonra ջ harfinin yazılması, ama չ
olarak telaffuz edilmesine dikkat edelim.
Yazılışı

Telaffuz Edilişi

Tercümesi

առ չ և

karşı

Ար ջ

ար չ

ayı

Վե ր ջ

վերչ

son

Թռ ջ ե լ

թռ չ ե լ

uçmak

Առ ջ և

Dikkat ettiğimiz kelimelerdeջ sesinin seslenmesinden asılı olmayarak
fizyolojik kriteri ile yaranmasında hiçbbir değişiklik olmuyor. Yani dilin ucu
alt damaktaki dişlerin dibine dokunuyor.
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c) Aynı prensipղ - dan sonra ջ yazılıp, չ gibi telaffuz edilen kelimelerde
de geçerlidir. Dikkat edelim.
Yazılışı
Աղ ջ ի կ
Ող ջ
Ամ բ ո ղ
Առ ո ղ ջ

Telaffuz Edilişi

Tercümesi

ախ չ ի կ

kız

ողչ

bütün

ջ ամ բ ո խ չ
առ ո խ չ

bütün
sağlam

Göründüğü gibiջ sesinin seslenmesinden asılı olmayarak fizyolojik
kriteri ile yaranmasında hiçbir değişiklik olmuyor. Yani dilin ucu alt
damaktaki dişlerin dibine dokunuyor.
v)Ünlüden(saitdən) sonra ջ yazılıp, ama չ okunan kelimeler de fizyolojik
kriteri üzere değişikliğe uğramıyor.Yani dilin ucu alt damaktaki dişlerin dibine
dokunuyor.
Yazılışı

Telaffuz Edilişi

Tercümesi

Մե ջ

մեչ

iç

Մե ջ ք

մեչ ք

bel, sırt

Ոջ ի լ

ոչ իլ

Ք աջ ք

ք աչ ք

Թր ջ ե լ

թր չ ե լ

ıslatmak

Թր ջ վ ե լ

թր չ վ ե լ

ıslanmak

Աջ

աչ

bit
cesur, çok güçlü adam

sağ

Ճ -tş ünsüzü
Bu sesin dilimizde karşılığı yoktur.Sankiջ ,չ (c, ç)seslerinin ortasında olan
bir sestir.Fizyolojik kriteri üzere yaranması da dilin ucunun dişlerin
ortasına dokunmasınadayanarak oluyor.Ermeni dilindesaf kar sammit sedasız ünsüz ճ -tş harfininyazılışı ve telaffuzu kendi mahrecine -oluşum
noktasına uygundur.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

398

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

Կո ճ կ ե լ -düğmelemekկ ո ճ ակ -düğmeճ ո ճ ան ակ -salıncak
Կար ի ճ - akrep
Մահ ճ ակ -baza

հ ար ճ -cariye

մ խր ճ վ ե լ -mıhlanıp kalmak

մ ո ւ ր ճ -çekiç

ն ախճ ի ր - katliam

Սո ճ ի - şam ağacı

ո ւ տի ճ - hamam böceği

Պար կ ո ւ ճ -kapsül

ալ ո ճ ե ն ի - alıç

շ ի ճ ո ւ կ -serum

աճ ո ւ ր դ - haraç

Bu sesin hem de akustik kriteri üzere farklandırılmasına ciddi dikkat
edilmelidir. C ve ç sesleri ilemukayeseli kıyaslı seslenme metodu
düşünüyorum ki, faydalı olabilir.
Böyle ki, ilk önce öğrencilerin bildikleri basit kelimeler üzerinde farklı
izah etmek gerektir.
Örnekler;

Ջ ո ւ ր - չ ո ր ս -ճ ան ճ (su, dört,sinek)
Ջ ահ ե լ - չ ո ր ե լ -ճ ախր ե լ (genc,krumak,süzmek)

Ջ ե ն ո վ ա-Չ ո ր մ -Ճ ապո ն ի ա(Cenevre,Çorm,Japonya)
Ջան-չոր-ճոճանակ(can, kuru,salıngaç)
Son olarak böyle bir neticeye gelinir ki. Ermeni dilinde üçlü ve affrikat
sesleri öğrenirken bir az önce söylediğimiz üç prensipe dayanmamız
gerekiyor.
1. Dilin durumuna dayanarak sesin mahrecine-oluşum noktasına dikkat
etmek.
2. Dilin durumuna dayanarak sesi yanlış mahreçte-oluşum noktasında
telaffuz etmek.
3. Bu sesleri kapsayan(ehate eden) benzer kelimelerin üzerinden
öğrenmek.
Dikkatinize göre teşekkür ederim ve bu kongreyi düzenleyenlerin
emeğine sağlık dilerim.
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MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN 9. ORDU MÜFETTİŞLİĞİNE TAYİNİ
Uzman Abdullah Erdoğan*
ÖZET
Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğine tayini, Dahiliye Nazırı
Mehmed Ali Paşa, Sadrazam Damad Ferid Paşa ve Sultan Vahideddin’e
kadar uzanan bir tavsiye zinciri sonucunda gerçekleşmiş, öte yandan,
Samsun ve havalisinde asayişsizlik durumu ortaya çıkınca, bundan rahatsız
olan İngiliz komiseri saraya verdiği ültimatom ile bu hareketlere son
verilmesini istemiştir. Anadolu’ya geçiş için beklemekte olan Mustafa Kemâl
Paşa, iyi ilişkilerini kullanarak bu görevin ve istediği yetkilerin kendisine
verilmesini sağlamıştır. Kapatılan Yıldırım Orduları Grubu kumandanı
Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu müfettişliğine tayin edilmiş, emrinde
bulunacak olan 3. ve 15. Kolordu kumandanlıklarına Mustafa Kemal Paşa
tarafından yapılacak olan tebligatlara uyulması istirham edilmiştir. 9. Ordu
müfettişliğine tayin edildiğine dair belge Mustafa Kemal Paşa’ya 5 Mayıs
1919’da tebliğ edilmiş, belge 6 Mayıs 1919’da meclis tarafından kayıt altına
alınmıştır. Ardından, Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğine tayin
olduğu 3. Kolordu ve 15. Kolordu kumandanlıklarına da bildirilmiştir.
Trabzon, Erzurum, Sivas, Van vilayetleri ve Erzincan ve Canik livalarına ve
Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara, Kastamonu vilayetlerine şifreli olarak 9.
Ordu müfettişliğinin görev ve yetkileri tebliğ edilmiştir. Bu çalışmada,
Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğine tayini özellikle arşiv
belgelerine göre aydınlatılmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişliği, Samsun.

* Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, abdullah_erdogan@hotmail.com
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MUSTAFA KEMAL PASHA’S APPOİNTMENT TO THE 9TH ARMY
INSPECTORSHIP
Expert Abdullah Erdoğan*
ABSTRACT
Designation of Mustafa Kemal Pasha to 9th supervisorship of army has taken
place as the consequence of interior minister Mehmed Ali Pasha, grand
vizier Damad Ferid Pasha and sultan Vahideddin’s advices. On the other
hand, when the events breaking the peace broke out, English inspector, who
was worried about them wanted to end all of these events with an
ultimatum. Mustafa Kemal Pasha who had been waiting for passing to
Anatolia guaranteed that this mission and the authority that he wanted
would be given to him by using his amity. Mustafa Kemal Pasha who was
the commender of Yıldırım Army which had been closed was inducted to 9th
Army inspectorship. Besides, it was requested from the commenders of 3rd
and 15th army corps that the notifications made by Mustafa Kemal Pasha
had to be taken into consideration.The document about Mustafa Kemal
Pasha’s appointment to 9th army inspectorship was announced to him on
5th may 1919. This document was recorded by the assembly on 6th may
1919. Then, the information of Mustafa Kemal Pasha’s appointment was
announced to 3th and 15th army corps too. The assignments and
authorization of 9th army corps was announced to Trabzon, Erzurum, Sivas,
Van, Erzincan, Canik, Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara, Kastamonu cities as
encoded form.At this document, it is tried to be evaluated and enlightened
that Mustafa Kemal Pasha’s appointment to 9th army inspectorship
especially according to the archive documents.
Keywords: Mustafa Kemal Pasha, 9th Army Inspectorship, Samsun.

GİRİŞ
30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış, Osmanlı
Devleti’nin orduları terhis edilmeye başlanmıştır. İtilaf Devletleri tarafından
toprakları kolayca işgal edilebilsin diye antlaşmaya maddeler konmuştur.
15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali ile başlayan ve işgalleri Anadolu’nun her
yerine yaymak isteyen İtilaf Devletleri, Samsun’da Türklerin ordularının
terhis edilmediğini ve silahların toplatılmadığını ileri sürerek bölgeyi işgal
etme tehdidinde bulunmuşlardır. (Özakman, 2012: 218)
30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Mütarekesi imzalanmış Birinci Dünya
Savaşı fiilen sona ermiştir. Mustafa Kemal Paşa, Çanakkale Cephesi’nden
ayrıldıktan sonra Osmanlı ordusu içerisinde Kafkas, Suriye-Filistin
cephelerinde görev aldığı gibi askeri olarak Yıldırım orduları komutanlığı
ve yedinci ordu komutanlığı başta olmak üzere çeşitli görevlerde almıştır.
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Mondros antlaşması imzalandıktan sonra İstanbul’a çağrılan Mustafa Kemal
Paşa, 13 Kasım 1918 günü, Adana treninden inip Haydarpaşa rıhtımına
ayak basınca karşılaştığı manzara şudur: 55 düşman gemisi zafer
bayraklarını açarak İstanbul limanına girmiştir. Bütün karşı sahiller
Rumların, Yahudilerin sarhoş çığlıkları ile dolup taşmıştır. Bu manzara
karşısında Mustafa Kemal Paşa: Geldikleri gibi giderler demiştir. Nitekim
gün gelmiş bütün bu gemiler geldikleri gibi gitmiştir. Hem de Mustafa
Kemal Paşa’nın gönderdiği askerleri selamlayarak gitmiştir (Aydemir,
1999: 309).
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’a geldiği zaman düşman gemileri arasında
Yunanlıların meşhur kruvazörü Averof’unu da görmüştür. Üzgün bir şekilde
arkadaşına hata ettim, İstanbul’a gelmemeliydim, ne yapıp edip Anadolu’ya
dönmenin çaresine bakmalı demiştir (İğdemir, 1980: 148).
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da padişah Vahdettin’le görüşüyor, devletin
içine düştüğü durumdan kurtarılması için çareler arıyor fakat padişah
tarafından önerdiği çareler dikkate alınmamıştır. Şişli’de kiraladığı evde
güvendiği arkadaşlarıyla gizliden gizliye vatanı kurtarmak için görüşmeler
yapmıştır. Şişli’deki evine bir gün İsmet Paşa’yı (İnönü) çağırıp önüne bir
harita sermiştir. İsmet Paşa, cebinden bir pergel çıkartmıştır. Mustafa
Kemal Paşa, Anadolu’ya gidilecek en iyi yolun hangisi olduğunu sormuştur.
İsmet paşa’da ayağa kalkarak kararınız bana da söyleyiniz demiştir. Mustafa
Kemal Paşa’da kararından söz etmenin henüz sırası olmadığını söylemiştir.
İsmet Paşa ses çıkartmadan dikkatle haritayı inceledikten sonra
“Anadolu’ya gitmek için bir sürü yol var, bir sürü de yer” cevabını vermiştir
(Kinross, 2013: 183-184).
Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’ya geçme kararını niçin hemen tatbik
etmediğini şu sözlerle ifade etmiştir: “Ağır ve kesin bir kararın doğruluğuna
inanmak için vaziyetin her köşesinden ele almak, incelemek lazımdır. Karar
uygulamaya konulduktan sonra, keşke şu tarafını da düşünseydik belki bir
çıkar yol bulurduk, yeniden bunca kan dökmeye lüzum kalmazdı gibi
kaygılara yer kalmamalıdır. Böyle bir kaygılanma karar sahibinin yaptığının
doğruluğunu şüpheye düşürür. Bundan başka beraber çalışacak olanlar
başka bir şey yapılacak ihtimalinin kalmadığına inanmalıdırlar. İşte benim
mütareke kısmının beş altı ayının İstanbul’da geçirmemin sebebi budur.
Fikir hazırlıkları, seferberlikte davul zurna çalarak asker toplar gibi olmaz.
Alçak gönüllülükle çalışmak, kendini silmek, karşısındakilere samimi bir
kanı vermek şarttır” diye açıklamıştır (Atay, 1969: 160).
Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra
İstanbul’a gelmiştir. 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldiğinde vatanın
kurtuluşu ve bağımsızlığı için altı ay gibi bir süre İstanbul’da çalışmalar
yapmıştır. Bu altı aylık süre zarfında Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya
geçerek direniş planları yaptığı ve bunun için İttihatçı yeraltı örgütleriyle
temas kurup gizlice Anadolu’ya geçme planları yaptığı görülmüştür
(Meydan, 2010: 231).
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Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğine Tayini
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da pek çok kişiyle görüşmüş, bu görüşmeler
hükümet çevrelerinde kuşkular uyandırmıştır. Yenen devletlerin isteği
üzerine çok sayıda kişiyi tevkif eden hükümet yetkilileri, İstanbul’u iki kez
kurtaran Mustafa Kemal Paşa’yı tevkif etmeye cesaret edememiştir. Bu
durumda yapılacak en iyi iş Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’dan
uzaklaştırılarak Anadolu’ya gönderilmesi olmuştur. Harbiye Nazırı Şakir
Paşa, Mustafa Kemal Paşa’yı nezarete çağırarak Karadeniz bölgesi işleriyle
ilgili dosyayı önüne koyarak, yenen devletlerin bölgede Rumlara zulüm
yapıldığı konusunda tehditler savurduğunu, bölgeye giderek inceleme
yapmasını istemiştir. Mustafa Kemal Paşa, Kazım İnanç’a, Şakir Paşa’nın
kendisini Samsun’a niçin göndereceğinin detaylarını öğrenmesini istemiştir.
Kazım İnanç, Şakir Paşa’dan Rumların eziyet görmesini önlemek ve
Anadolu’da kurulan cemiyetlerin kapatılması cevabını vermiştir. Mustafa
Kemal Paşa ve Kazım İnanç yetkilerin genişletilmesinin zaruri olduğunu
Şakir Paşa’ya anlatmış, fakat Şakir Paşa bu kadar geniş yetkileri onaylamak
istememiştir. Mührünü Kazım İnanç’a vermiş, mühür ellerinde olunca
Mustafa Kemal Paşa’da yetkileri yalnız askeri olmayıp mülki olarak da
genişletmiştir (Bayur, 1990: 293-294).
Mülga (kapatılan/varlığı kaldırılan) Yıldırım Orduları Grubu kumandanı
Mirliva Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 9. Ordu kıtaatı müfettişliğine tayin
edilmiştir (ATASE, A/ 1/1, D/ 164, F/ 1). Mustafa Kemal Paşa, emrinde
bulunacak olan 3. ve 15. Kolordular mıntıkasını içeren Sivas, Van, Trabzon,
Erzurum vilayetleriyle, Samsun sancağı memurlarına Mustafa Kemal Paşa
tarafından yapılacak olan tebligatlara uyulması istirham edilmiştir (ATASE,
A/ 1/1, D/ 164, F/ 2). 9. Ordu müfettişliğine tayin edildiğine dair belge
Mustafa Kemal Paşa’ya 5 Mayıs 1919’da tebliğ edilmiştir. ( ATASE, A/ 1/1,
D/ 164, F/ 5) 9. Ordu Müfettişliğine atandığına dair belge 6 Mayıs 1919’da
meclis tarafından kayıt altına alınmıştır (ATASE, A/ 1/1, D/ 164, F/ 6).
Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğine tayin olduğu 3. Kolordu ve
15. Kolordu kumandanlıklarına da bildirilmiştir (ATASE, A/ 1/1, D/ 164, F/
10).
Trabzon, Erzurum, Sivas, Van vilayetleri ve Erzincan ve Canik livalarına ve
Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara, Kastamonu vilayetlerine şifreli olarak 9.
Ordu müfettişliğinin görev ve yetkileri bildirilmiştir.
1- Bu bölgedeki asayişin tekrar sağlanması ve asayişsizlik sınırlarının
tespiti,
2- Bölgedeki silah ve cephanenin bir anca toplanması ve muhafaza
altına alınması,
3- Çeşitli bölgelerde bir takım kişilerin asker toplayıp ve bu toplanan
askerlerin gayri resmi bir şekilde ordu tarafından himaye edildiği
iddia olunuyor. Böyle kişiler asker topluyorsa bunun dağıtılması,
görevleri Mustafa Kemal Paşa’ya verilmiştir ( BOA, DH. İ. UM, 19-6/
1-70/ 1).
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9. Ordu Müfettişliğine verilen vazife yalnız askeri olmayıp müfettişliğin
içerdiği mıntıka dâhilinde aynı zamanda da mülkidir. İki fırkalı 3. ve dört
fırkalı 15. Kolordu müfettişlikleri Mustafa Kemal Paşa’nın emrine
verilmiştir. Müfettişlik Osmanlı Devleti’nde harbiye nezaretine aidiyet
içinde bilgi verecektir, maddesi eklenmiştir. ( BOA, DH. İ. UM, 19-6/ 1-70/
2) 9. Ordu Müfettişliğine tayini konusunda meclis tarafından yetki
sorumluluklarını içeren belgenin bir sureti Mustafa Kemal Paşa’ya
iletilmiştir (BOA, DH. İ. UM, 19-6/ 1-70/ 3). Kayseri ve Maraş müstakil
mutasarrıflıklarına (sancaklarına) 9. Ordu Müfettişliğinin emirlerine
uyulması konusunda emir verilmiştir ( BOA, DH. İ. UM, 19-6/ 1-70/ 4).
Mustafa Kemal Paşa’nın tayinine dair belgenin sureti mülkiyeden icap eden
yerlere tebliğ edilmiştir ( BOA, DH. İ. UM, 19-6/ 1-70/ 5).
9. Ordu Müfettişliği sınırları içinde fırka ya da mıntıka kumandanlığında
yapılacak tayin ya da görevden almalar müfettişliğin onayı alınarak
yapılması kararlaştırılmıştır (BOA, DH. İ. UM, 19-6/ 1-70/ 6). Harbiye Nazırı
Şakir Paşa, 9. Ordu Müfettişliğine tayin edilen Mustafa Kemal Paşa’ya
padişahın emri üzerine mecliste kayıt altına alınan emri süratle yerine
getirmesini buyurmuştur ( BOA, DH. İ. UM, 19-6/ 1-70/ 7).
Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişliğine ataması olduktan sonra
sadrazam Damat Ferit Paşa ve Cevap Paşa (Çobanlı) ile sadrazamın
Nişantaşı’ndaki konağında akşam yemeği yemişlerdir. Mustafa Kemal Paşa
tam saatinde sadrazamın yanında olmuş bir süre sonrada Cevat Paşa
gelmiştir. Damat Ferit Paşa bir harita getirsek de müfettiş paşa bana izahat
verse diyerek önceden hazırlatmış olduğu anlaşılan bir harita getirtmiştir.
Anadolu haritası üzerinde mesela Samsun havalisinde ne yapacaksınız diye
Mustafa Kemal Paşa’ya sormuştur. Cevaben “efendim İngiliz raporlarında
meselenin biraz mübalağalı olduğuna hükmediyorum. Fakat nede olsa
yerinde yapılacak tetkiklerden sonra icap eden en iyi tedbirler bulunabilir.
Merak buyurmayınız” demiştir. İngilizlerin isteği Samsun havalisinde ki
Türk milis kuvvetlerinin hareketinin bastırılması olmuştur. Mustafa Kemal
Paşa, Cevat Paşa’nın gözlerine bakınca sadrazam Cevat Paşa’ya fikrini
sormuştur. Cevat Paşa’da öyledir efendim, işler mahallinde hallolunur
demiştir. Sadrazam bu sefer Mustafa Kemal Paşa’ya pekâlâ harita üzerinde
kumandanızın kapsadığı mıntıkayı gösterir misiniz diye sormuştur.
Efendim henüz bende pek bilmiyorum, harita üzerine elini koyarak ihtimal
şu kadardır diye bir parça yer göstermiştir. Cevat Paşa söze girerek efendim
mıntıkanın ne önemi var, Mustafa Kemal Paşa mıntıka üzerinde ki kuvvete
komuta edecek elde kuvvet mi kaldı diyerek Mustafa Kemal Paşa’yı biraz
olsun rahatlatmıştır (İnan, 2007: 47-50).
9. ordu Müfettişliğine verilen emrin uygulanmasını isteyenin padişah
olduğu için itiraz merciinin olmaması Mustafa Kemal Paşa’nın işini
kolaylaştırmıştır. Çünkü Şakir Paşa, mührü Kazım Paşa’ya verdiğinde yetki
alanını genişletecek ifadeleri Mustafa Kemal Paşa’nın kendisi eklemiştir.
Hatta bu emri gören Harbiye nazırı Şakir Paşa; “ oğlum sen sadece 9. Ordu
Müfettişliğini değil bütün Anadolu’yu kendi nüfuzuna almışsın” demekten
kendini alamamıştır (Yiğit, 2006: 92).
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Bu kadar geniş bir coğrafyada askeri ve mülki idareyi elinde bulunduracak
olması, Damat Ferit’in zihnini karıştırsa da Mustafa Kemal Paşa, Cevat
Paşa’nın da yardımıyla sadrazamı tatmin etmiştir. Sadrazam Mustafa Kemal
Paşa’ya:
-

Ne vakit hareket edeceksiniz?
Ne vakit emri buyruluyorsa, ben harekete hazırım.
Zat-ı şahane’yi (padişahı) ziyaret ettiniz mi?
Hayır, irade buyrulmadı (emir çıkmadı).
İrade buyruldu, ben tebliğ ediyorum. Yarın kendilerini ziyaret ediniz.

Mustafa Kemal Paşa ve Cemal Paşa konaktan ayrıldıktan sonra sokakta kol
kola yürürken, Cevat Paşa samimi bir dille soruyor:
-

Bir şey mi yapacaksın Kemal?
Evet, Paşam, bir şey yapacağım…
Allah muvaffak etsin!
Mutlak muvaffak olacağız! Demiştir (İnan, 2007: 50-51).

Padişahla vedalaşma sırasında padişah, gösterişli davranışlarla ve elini bir
tarih kitabına basarak birtakım cümleler sıralamıştır: “Paşa paşa, şimdiye
kadar devlete birçok hizmetler ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba
girmiştir. Bunları unutma. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim
olabilir. Paşa! Devleti kurtarabilirsin…” Saraydan ayrılırken padişah
tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya bir saat* hediye edilmiştir (Aydemir,
1999: 369-370).
Bu son görüşmede, Sultan Vahdettin tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya
40.000 altın ve daha fazlasının verildiğini iddia edenler vardır. Bu iddianın
doğruluğuna dair herhangi bir belge bu güne kadar gösterilememiştir.
Ayrıca iddia ettikleri altının bir tanesi 7,2 gramdır. Hesap yapınca da ortaya
atılan bu iddianın asılsız olduğu görülmektedir. 40.000 x 7,2gr = 288.000
gram, yani 288 kilo altın etmektedir. Altın sayısı artıkça ağırlıkta artacaktır.
Bu kadar altın saraydan nasıl taşındı? Ne ile taşındı? Kim taşıdı? Bu gibi
sorular hakkında ne bir bilgi ne de bir şahit vardır. Mustafa Kemal Paşa’ya
hediye edilen saat ve maaşları dışında bir kayda rastlanılmamıştır
(Özakman, 2012: 276).
Mustafa Kemal Paşa, saraydan ayrılırken Vahdettin’in vatanı kurtarabilirsin
sözüne kafa yormuştur. Sonra şu kanıya varmıştır: “Vahdettin demek istiyor
ki hiçbir kuvvetimiz yoktur. Tek mesnedimiz (noktamız/ dayanacak
yerimiz) İstanbul’a hâkim olanların siyasetine uymaktır. Benim
memuriyetim, onların(İngilizlerin) şikâyet ettikleri meseleleri halletmektir.
Eğer onları memnun edebilirsem ve bu siyasete karşı gelen Türkleri
uslandırırsam, Vahdettin’in arzularını yerine getirmiş olacaktım. Merak
buyurmayınız efendim emrinizle hemen hareket edeceğim ve emirlerinizi
unutmayacağım” diye Mustafa Kemal Paşa konuşmayı sonlandırmıştır
(Atay, 1969: 175). Cevat Paşa, Mustafa Kemal Paşa’ya İstanbul’dan
ayrılmadan önce kişisel bir şifre vermiştir. Fevzi Paşa ise subayların ve
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kaçak silahların Anadolu’ya gönderilmesini örgütlemiştir (Mango, 2000:
213).
Eğer Mustafa Kemal Paşa, kendisini 9. Ordu Müfettişi olarak tayin ettirip
Anadolu’ya geçmek için Samsun’a çıkamasaydı, aylar önceden hazırlamış
olduğu planı uygulamaya koyup Anadolu’ya çıkmayı planlamıştır. O plana
göre Anadolu’ya Kocaeli üzerinden gizlice çıkmayı düşünmüştür. Kurtuluş
Savaşının ilk adımın Samsun’da değil Kocaeli’nden atılması planlanmıştır.
Mustafa Kemal Paşa, Cevat Abbas Bey’e (Gürer) Kocaeli bölgesinde küçük
silahlı müfrezeler oluşturmasını emretmiştir. Kocaeli bölgesinde kurulan bu
silahlı milis kuvvetlerin görevleri, Kocaeli yarımadasının asayişini
sağlamak, Türk köylerine Ermeni ve Rum saldırılarını önlemek olmuştur.
Bir diğer görevi ise Anadolu’ya geçecek olan Mustafa Kemal Paşa’nın
güvenli bir yere varana kadar güvenliğini sağlama ve korumak şeklinde
planlanmıştır (Gürer, 2007: 220-222).
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da iken Süleymaniye sokaklarında hoş bir eve
vakitsiz ve teklifsiz girmiştir. Kim olduğunu bilmeksizin kendisini evin
içinde gören hizmetçi kız, ne istiyorsunuz, beyefendi hazır değil demesi
üzerine Mustafa Kemal Paşa hele bizi misafir odasına al, bir taraftan da
beyefendi hazır olur demiştir. Odaya girip hizmetçi kıza fazla bir şey
söylemeye gerek kalmadan beyefendi güler yüzle yanımıza gelip, ne haber,
ne haber bu ne baskın demiştir. Bu ev sahibi İsmet Bey’e (İnönü), Mustafa
Kemal Paşa vaktinin dar olduğunu söyleyerek kısaca olayları anlatmıştır.
Daha sonra ben Anadolu’ya yerleşinceye kadar bana yardım edeceksin, iş
başlayınca da yanıma geleceksin diyerek Mustafa Kemal Paşa, İsmet
Paşa’nın evinden ayrılmıştır (Aydemir, 1999: 370).
Samsun’a hareket etme hazırlıklarının yapıldığı günlerde 15 Mayıs 1919
günü İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Mehmet Ali Bey, İzmir’in
işgal haberini verince Mustafa Kemal Paşa, ne yapmayı düşünüyorsunuz
diye sormuştur. Aldığı cevap protesto edeceğizden ibaret kalmıştır. Mustafa
Kemal Paşa, bu cevap karşısında pek güzel ama Yunanlıların ya da
İngilizlerin bu protesto ile geri çekileceklerini mi sanıyorsunuz demiştir.
Mehmet Ali Bey, ne yapalım elden ne gelir deyince, beklide alınabilecek
daha kesin önlemler vardır demiştir. Düşüncelerini tam olarak açıklamadan
yalnızca ima yollu benimle birlikte Anadolu’ya gelebilirsiniz demiştir.
Ardından Bahriye Nazırına dönerek beni Anadolu’ya götürecek gemi hazır
mı diye sormuştur. Birkaç günden beri Bandırma Vapuru emrinize
amadedir yanıtı alıp ertesi gün yola çıkmak üzere Mustafa Kemal Paşa,
nazırların yanından ayrılmıştır. (Kınross, 2013: 193-194)
Mustafa Kemal Paşa, artık Şişli’deki evden ayrılmak üzere son hazırlıklarını
yapmış, Bandırma Vapuru Galata rıhtımında hazır, tam bu sırada Rauf Bey
(Orbay), yanına gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa’yı, Rauf Bey kendi bürosuna
götürerek, İngilizlerin ya hareketine izin vermeyeceğini ya da yolda vapuru
batıracaklarına dair söylentilerin dolaştığını haber vermiştir. Biraz sonra
bir kişi daha gelip aynı haberi vermiştir. Artık Mustafa Kemal Paşa için
yakalanmak, hapsolmak, sürülmek, düşündüklerini yapmaktan alıkonmak
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bunların hepsi ölümle birdi, onun için hemen karar verip otomobiline
atlayıp, Galata rıhtımına gelmiştir. Vapur uzakta olduğundan, vapura kadar
sandalla gitmiştir (Atay, 1969: 175-176).
Mustafa Kemal Paşa ve tamamı 18 kişiyi bulan mahiyetindeki kişileri
Samsun’a götürmek için Bandırma adında ufak ve eski bir vapur tahsis
edilmiştir. O sırada görenekten olduğu üzere galip devletlerin denetleme
takımı yola çıkmasından önce vapura gelmiştir. Onlar denetlemelerini
yaparken Mustafa Kemal Paşa şunları söylemiştir: “Ahmaklar! Biz kaçak
eşya veya silah götürmüyoruz, azim ve iman götürüyoruz. Bunlar bir
milletin istiklal aşkını ve mücadele azmini takdir edemezler. Bütün
güvendikleri maddi kuvvettir” demiştir (Bayur, 1990: 304).
16 Mayıs 1919 akşamı İstanbul Boğazından açılan Bandırma Vapuru,
Mustafa Kemal Paşa’yı taşıyarak Samsun’a doğru yol almıştır. Kaptanın
yanına çıkan Mustafa Kemal Paşa bir İngiliz kovuşturmasından söz edince
geminin kaptanı, Dursun Kaptanda başka tehlikelerden söz etmiştir. Kendisi
Karadeniz’i pek tanımazmış, vapurunda pusulası bozukmuş, bunun üzerine
Mustafa Kemal Paşa, kaptana olabildiğince kıyıya yakın yol almasını
söylemiştir. 17 Mayıs gecesi İnebolu ile Sinop arasında dalgalar kabarmış
yolculuk tehlikeli hale gelmiştir. Sinop’a varılınca yapılan incelemede kara
yolu ile Samsun’a devam edilmesine imkân olmadığı öğrenilmiştir. Denizde
ise bir İngiliz gemisinin çıkıp gelme ihtimali hala yolculuğu tehlikeli bir
süreç olmakta bırakmıştır. Sinop’ta tekrar vapura binilip yolculuğa
denizden devam edilmiştir (Erikan, 2001: 223). Samsun valisi, dâhiliye
nezaretine bir telgraf çekerek 19 Mayıs 1919 günü 9. Ordu Müfettişi olarak
tayin edilen Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a geldiğini, mülkiyeye ait
görevlerinin ne olduğunun taraflarına bildirilmesini istemiştir ( BOA, DH. İ.
UM. 19-6/ 1-70/ 9).
Üç gün önce Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrılmış olan 9. Ordu
Müfettişi Mustafa Kemal Paşa ve yanındakiler sabah saat 07.00’da Samsun’a
ulaşmış, askeri ve mülki yetkililer tarafından karşılanmıştır. (Sarıhan, 1993:
255) Tarih, bu günü (19 Mayıs 1919), Anadolu için yeni bir fetih başlangıcı
ve Türk Milletinin kaderinde dönüm noktası olarak kaydetmiştir. Binlerce
yıldan beri birçok fatih Küçük Asya’yı, çeşitli yönlerden gelerek kendi
zaferleri için fethetmiştir. Bu defa fetih yolu Samsun’dan başlayacak fakat
fatih bu zaferi milletine hediye etmiştir. Değişiklik sadece bunda ibaret
olmamış, eski fatihler muzaffer ordulara kumanda ederken, yeni fatih
Mustafa Kemal Paşa, yenilmiş bir ordunun başına geçmiştir (Selek, 2000:
243).
Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıkışın Nutuk’ta şu sözlerle ifade etmiştir:
“1919 yılı Mayısının 19. günü Samsun’a çıktım. Ülkenin içinde bulunduğu
genel durum, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı’nda
yenilmiş, Osmanlı Ordusu her tarafta zedelenmiştir. Milleti ve memleketi
savaşa sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek
memleketten kaçmıştır” (Atatürk, 1990: 1).
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Kazım Paşa (Karabekir) kendi günlüğünde Mustafa Kemal Paşa’nın
Samsun’a çıkışını 21 Mayıs’ta öğrendiğini ve Mustafa Kemal Paşa’nın
yanında Refet Paşa, Miralay Kazım Bey (Erkânı Harbiye Reisi), Kaymakam
Arif Bey, Binbaşı Hüsrev Bey, Miralay İbrahim Tali Bey, Doktor Refik Bey
vardı diye yazmıştır. Rauf Bey daha sonra Amasya’ya gelerek katılmıştır
(Karabekir, 2009: 596). Mustafa Kemal Paşa, Samsun’dan 15. Kolordu
komutanı Kazım Paşa’ya şifreli bir telgraf göndermiştir. Telgrafta
memleketin genel durumundan dolayı çok üzgün olduğunu, müşterek
çalışmalarının memleketin faydasına olacağından bir an önce görüşmek
istediğini yazmıştır. Kazım Paşa, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya
gelmesine çok sevinmiştir. Çünkü milli bir felakette buna göğüs gerecek
bütün askerler İstanbul’da kalmıştır (Karabekir, İstiklal Harbimiz, 1993:
69).
Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a galip devletlerin isteklerini yerine getirmek
için gönderilmiştir. Fakat Samsun ve Havza’da, Mustafa Kemal Paşa’nın
konuşma ve davranışları galip devletlerin isteğinin tam tersi olmuştur
(Bayur, 1990: 305). Rıza Tevfik Paşa, anılarında Mustafa Kemal Paşa’nın bu
tarzda davranacağını Damat Ferit Paşa’ya şu sözlerle söylediğini
nakletmiştir: Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a gider gitmez sizin emrinizi
eleştirecek ve reddecek, kendi başına istediği gibi ve anladığı gibi hareket
edecek demiştir (Tevfik, 2008: 60-61).
İzmir’in İtilaf Devletleri tarafından işgali Mustafa kemal Paşa’nın Samsun’a
çıkar çıkmaz elini güçlendiren bir süreç olmuştur. Samsunlular henüz
İzmir’e yapılan çıkarma hakkında bilgi alamamıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın
ilk yaptığı iş telgraf şebekesinden yararlanarak yetkisi altındaki askeri ve
idari makamlara haber salarak her yerde protesto mitinglerinin
düzenlenmesini istemiştir. Babıâli ve yabancı devlet temsilciliklerine Türk
Milletine karşı işlenen haksızlığın onarılması yönünde telgraflar
çekmelerini söylemiştir. Samsun’un içinde de halkta bir direnme duygusu
uyandırmak amacıyla Büyük Camide mitingler düzenlemiştir. Askeri alanda
Trakya ve Anadolu’da kalmış birliklerle temas kurmuştur. Müdafaai Hukuk
Gruplarını kendisinden dağıtması istenmesine rağmen birbirleri arasında
bağlantı sağlaması ve yenilerini kurmak için çalışmıştır (Kinross, 2013:
204).
Samsun’da kendisini güvenlik içinde hissetmeyen Mustafa Kemal Paşa, 6
gündür bulunduğu bu şehri karargâhı ile birlikte terk etmiştir. Yollarda
arkadaşlarıyla birlikte zaman zaman “dağ başını duman almış” marşını
söyleyerek Havza’ya gelmiştir (Sarıhan, 1993: 275).
Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’ya giderken bindiği otomobil kim bilir
kaçıncı kez bozulmuştur. Otomobil bozulunca Mustafa Kemal Paşa, yol
kenarında çift süren bir köylüyle konuşmaları aslında Mustafa Kemal
Paşa’nın Türk Milletinin bağımsızlığı için çıktığı bu yolda ne kadar zor
dorumda olduğunu göstermeye yetmiştir. Konuşma şu şekildedir:
-

“Hemşeri! Düşman Samsun’a asker çıkaracak. Belki buraların hepsini
ele geçirecek. Sen ise rahat rahat toprağı sürüyorsun?
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-

Paşa, Paşa! Sen ne diyorsun? Biz üç kardaştık(kardeş). İki de oğul
vardı. Yemen’de, Kafkas’ta, Çanakkale’de hepsi elden gitti. Bir ben
kaldım. Bende yarım adamım. Evde 8 öksüz ile yetim, üç dul kalmış
kadın var. Hepsi benim sabanımın ucuna bakarlar. Şimdi benim
vatanım da, yurdum da, aha şu tarlanın ucu. Düşman ora gelinceye
dek benden hayır bekleme” demiştir. Ama yinede Kurtuluş
Savaşı’nda Anadolu halkı bağımsızlığı için kanının son damlasına
kadar vatanı için canla başla mücadele etmiştir (Aydemir, C. 2,
2008: 27-29).

25 Mayıs 1919’da vardığı Havza’dan bütün yurttaki askeri ve sivil
makamlara gönderdiği genelge ile bütün yurtta işgal olaylarını protesto
etmek için heyecanlı mitingler tertip edilmesini, milli cemiyetler kurulup
halka felaketin büyüklüğünün anlatılmasını ve bu hareketin köylere kadar
yayılmasını istemiştir (Görgülü, 1999: 25).
6 Haziran 1919’da İngiliz General Milne, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a
çağrılması için Harbiye Nezaretine bir yazı yazmıştır. 8 Haziran 1919’da da
Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa, Mustafa Kemal Paşa’ya bir telgraf
çekerek beraberinizdeki istimbotlardan biriyle İstanbul’a gelmeniz rica
olunur diye telgraf çekmiştir (Kocatürk, 1999: 135).
Havza’dan, Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa, 21-22 Haziran 1919’da
Amasya Genelgesini yayınlamıştır. Bu genelgenin ana fikri ise “milletin
bağımsızlığını yine milletin azim ve gücü kurtaracaktır. Milletin haklı
davasını bütün dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak bir milli
kurul oluşturulmalıdır. Bunun için illerden gelecek temsilcilerle milli bir
kongrenin toplanması zorunludur. Kongrenin toplanması için en güvenli
yer Sivas ilidir,” olmuştur (Göze, 2006: 19).
Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a geri dön çağrısına uymaması ve Amasya
Genelgesini yayınlaması üzerine Dâhiliye Nezareti 23 Haziran 1919 günü
Diyarbakır, Ankara, Erzurum, Sivas, Trabzon, Van, Kastamonu, Bitlis, Elazığ
vilayetleriyle Erzincan ve Canik Mutasarrıflıklarına (valiliklerine) şu telgrafı
çekmiştir. Mustafa Kemal Paşa, büyük bir asker olmakla beraber zamanın
siyasetini kavrayamadığı için bütün gayret ve çabalarına rağmen
memuriyetinde başarılı olamamıştır. Karesi ve Aydın havalisinde müslüman
halkı kurdurduğu cemiyetler yüzünden zor durumda bırakmaktadır. Çektiği
telgraflarla da hatalarını artırmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın görevinden
azledildiği bildirilip kendisi ile irtibat kurulmaması istenmiştir (BOA, DH.
ŞFR, 100/ 174/ 1).
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411
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup olarak 30 Ekim 1918’te
Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamıştır. İtilaf Devletleri, Osmanlı
Devleti topraklarını kolayca işgal edebilmek için güvenliklerini tehdit eden
bölgeleri işgal edeceklerini Mondros Ateşkes Antlaşması maddeleri arasına
yazdırmışlardır. Samsun ve havalisinde karışıklıklar çıktığını ileri süren
İtilaf Devletleri, bölgeye bir Osmanlı subayının gönderilerek Türklerin
elindeki silahları toplatmasını ve orduyu terhis etmesini istemiştir.
İtilaf Devletlerinin isteğini yerine getirecek güçte bir subay olarak Mustafa
Kemal Paşa uygun görülmüştür. Niçin Mustafa Kemal Paşa’nın uygun
göründüğü konusunda yaygın iki görüş vardır. Birincisi İngilizlerin isteğini
yerine getirecek yani silahları toplayıp, Türk ordusunu terhis edebilecek bir
iradeye, güce sahip biri olmasıdır. İkinci sebep ise Mustafa Kemal Paşa,
İstanbul’da kaldığı süre boyunca Türk Milletinin bağımsızlığı için çalışmalar
yapmış, çeşitli kimselerle görüşmeler yapmaya başlamıştır. İstanbul’dan
uzaklaştırmak etkisini azaltacak bir yol olarak görülmüştür. Çanakkale
Cephesi’nde kahramanlıkları dünyaya duyulmuş bir subayı tevkif edip tepki
çekmek istemeyen İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal
Paşa’yı İstanbul’dan uzaklaştırmayı çözüm olarak görmüştür. Samsun ve
civarındaki olayları incelemek için Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişi
olarak tayin edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğine
Tayini konusunda Sultan Vahdettin 1923 yılında Mekke’de yayınladığı
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beyannamede, benim tayinle ilgili tek yaptığım şey meclisin kararını
onamaktan ibarettir demiştir.
Mustafa Kemal Paşa, Bandırma Vapuru ile 16 Mayıs 1919 günü Samsun’a
doğru yola çıkmış ve 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a varmıştır. Mustafa
Kemal Paşa, Samsun’a çıkar çıkmaz İtilaf Devletlerinin isteğinin aksine halkı
işgallere karşı protesto mitingleri yapmasını istemiştir. 25 Mayıs 1919’da
Havza Genelgesi, 21-22 Haziran 1919’da da Amasya Genelgesini yayınlayan
Mustafa Kemal Paşa, İngilizlerin isteği üzerine tekrar İstanbul’a çağrılmıştır.
Mustafa Kemal Paşa’nın askerlikten istifası: “Mübarek vatan ve milleti
parçalanmak tehlikesinden kurtarmak ve Yunan ve Ermeni emeline kurban
etmemek için açılan milli mücadele uğrunda milletimle beraber serbest
surette çalışmaya resmi sıfatım ve askeri görevlerim artık mani olmaya
başladı. Bu mukaddes amaç için milletle beraber sonuna kadar çalışmaya
bütün kutsal değerlerim adına söz vermiş olduğum, pek aşığı olduğum
askerliğe bu gün veda ve istifa ettim. Bundan sonra memleketim için her türlü
fedakârlıkla çalışmak üzere sine-i millete bir fert olarak hizmet edeceğimi
vatanın her köşesine bildiririm” diyerek askerlikten istifa etmiştir. Mustafa
Kemal Paşa, askerlikten istifa ettiği 8-9 Temmuz 1919’dan 5 Ağustos 1921
başkomutanlık yetkisi verilene kadar mücadelesini sivil bir vatandaş olarak
yürütmüştür. Bu da onun kişiliğinin ne kadar güçlü olduğunu kanıtlamaya
yetecek bir durum olmuştur.
Mustafa Kemal Paşa, askerlikten istifa ettikten sonra Anadolu’da bir takım
hareketlere girişmesi üzere Harbiye Nazırlı resmi makamlara kendisi ile
ilişkinin kesilmesine tutuklanıp başkente gönderilmesine dair emir
göndermiştir. Kendisine verilen nişan ve fahri yaverlik unvanı da geri
alınmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın sahip olduğu nişan ve fahri yaverliğin
alınması için mahkeme kararı olmadığını harbiye nezareti belirtmesi
üzerine, padişahtan alınan buyrukla bunun yerine getirilmesi istenmiştir. 7
Ağustos 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın sahip olduğu nişanların ve
fahri yaverlik unvanının alınmasına dair padişahtan da tezkere (izin)
alınmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın, Anadolu’dan İstanbul’a dönmeyip milli
mücadele yararına faaliyetlere devam etmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa
ve Rauf Bey’in (Orbay) hükümetin emirlerine muhalif davranmakta ısrar
ettiklerinden tutuklanarak İstanbul’a gönderilmeleri, Harbiye Nezareti ve
Dâhiliye Nezareti tarafından resmi makamlara bildirilmiştir.
Askerlikten ayrıldıktan sonra Erzurumlular Mustafa Kemal Paşa’ya açık bir
şekilde güven ve yakınlık göstermiştir. Bu da Mustafa Kemal Paşa’ya moral
vermiştir. Mustafa Kemal Paşa’yı Erzurum Kongresi başkanlığına
seçmişlerdir. Sivas Kongresinin ardından Ankara’ya gelerek 23 Nisan
1920’de Büyük Millet Meclisini açarak meclis başkanı sıfatıyla önce iç
isyanlarla, sonra da düzenli ordunun kurulmasıyla ilgilenmiştir.
Düzenli ordunun kazandığı I. ve II. İnönü zaferlerinden sonra KütahyaEskişehir savaşlarında Yunan ordusunun Türk ordusunu mağlup etmesi
üzerine meclis içerisinde yoğun bir muhalefetle karşı karşıya kalan Mustafa
Kemal Paşa, 5 Ağustos 1921’de başkomutanlık yetkisini almıştır.
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Başkomutanlık yetkisi ile Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayınlayarak, Türk
ordusunu Sakarya Meydan Muharebesine hazırlayan Mustafa Kemal Paşa,
bir kaza sonucu atından düşerek kaburgaları kırık bir biçimde savaşa
devam etmiştir. Doktorunun tedavi olmazsan ölürsün uyarısına savaş bitsin
öyle tedavi olurum diyen Mustafa Kemal Paşa’ya meclis mareşallik ve
gazilik unvanı vermiştir.
Mustafa Kemal Paşa iki yıldan sonra tekrar askeri bir rütbe alarak çok
sevdiği mesleğine resmi olarak da tekrar kavuşmuştur. Sivil olarak liderlik
etmenin kolay olmadığı bir ortamda kendisinin idam fermanını onaylayan
fetvalara karşı, sinesini millete dönerek kendisinin de, Türk milletinin de
onaylanmış olan ölüm fermanını yırtıp atmıştır.
Geri dön çağrısına uymayan Mustafa Kemal Paşa 8-9 Temmuz 1919 gecesi
çok sevdiği askerlik mesleğinden ve ordudaki bütün görevlerinden istifa
ederek Türk Milletin bir ferdi olarak Milli Mücadeleye önderlik etmiştir.
KAYNAKÇA
ARŞİV BELGELERİ
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt ve Denetleme Başkanlığı
Arşivi (ATASE)
ATASE, A/ 1/1, D/ 164, F/ 1.
ATASE, A/ 1/1, D/ 164, F/ 2.
ATASE, A/ 1/1, D/ 164, F/ 5.
ATASE, A/ 1/1, D/ 164, F/ 6.
ATASE, A/ 1/1, D/ 164, F/ 10.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Arşivi (BOA)
BOA, DH. İ. UM, 19-6/ 1-70/ 1.
BOA, DH. İ. UM, 19-6/ 1-70/ 2.
BOA, DH. İ. UM, 19-6/ 1-70/ 3.
BOA, DH. İ. UM, 19-6/ 1-70/ 4.
BOA, DH. İ. UM, 19-6/ 1-70/ 5.
BOA, DH. İ. UM, 19-6/ 1-70/ 6.
BOA, DH. İ. UM, 19-6/ 1-70/ 7.
BOA, DH. İ. UM. 19-6/ 1-70/ 9.
BOA, DH. ŞFR, 100/ 174/ 1.
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MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE SİNOP
Ayten Balkanoğlu*
Özet
Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nin askeri yapısı
bozulmaya başlamıştır. Cephelerde üst üste yenilgiler alan Osmanlı Devleti,
İtilaf Devletleri ile mütareke yapmak zorunda kalmıştır. 30 Ekim 1920’de
imzalanan Mondros Mütarekesi ile asker sevk noktaları işgal edilmiş,
ordular terhis edilmiş, silah ve cephaneler teslim edilmiş, mütekabiliyet
şartı olmaksızın İtilaf Devleti esirleri serbest bırakılmış, haberleşme ve
ulaşım İtilaf Devletleri’nin denetimi altına alınmıştır. Mondros Mütarekesi
ile Osmanlı Devleti’nin elini kolunu bağlayan İtilaf Devletleri, Karadeniz
kıyılarında kışkırtıcılık ve asayişin sağlanamadığı yerlerde gayrimüslimlere
propagandalar yapmışlar, bu bölgeleri işgal etmekle tehdit etmişlerdir.
Rumlar, Karadeniz Bölgesi’nde Pontus Devleti kurma hayaline kapılmışlar.
Önce bölgede ekonomik gücü ele geçirmişler ardından siyasi anlamda
örgütlenmişlerdir. Mütarekeden sonra İtilaf Devletleri de, Pontusçu Rumları
desteklemeye başlamışlardır. İtilaf Devletleri’nin bölge mümessilleri
Sinop’ta Rumlarla işbirliği yapmışlardır. Ancak Milli Mücadele’nin zaferle
sonuçlanması Pontus Devleti kurma hayaline son vermiştir. Mütareke
sonrasında yenilginin ve uzun savaş döneminin verdiği yorgunluk ve
perişanlık Karadeniz Bölgesinde de hâkim olmuştur. Sosyal ve ekonomik
çöküntü açık bir şekilde hissedilmiştir. Mütarekenin haksız işgal ve
uygulamaları her bölgede olduğu gibi Karadeniz Bölgesinde de yöresel
tepkilere yol açmıştır. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması ve İzmir’in 1işgali
gibi olaylar halkın bütünleşmesine katkı sağlamış ve Müdafaa-i Hukuk
çalışmaları başlamıştır. Sinop Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ilk yönetim
kurulu emekli Jandarma Binbaşı Namık Bey’in başkanlığında Belediye reisi
Rasim, Müftü Salih, Hacı Ömer, Hacı Hasan zade Şükrü, Parmaksız zade
İsmail, Hüseyin Hilmi, Eski Müftü İbrahim Hilmi, Dizdaroğlu Kemal
Beylerden oluşmuştur. Milli Mücadele sırasında ön plana çıkamamış olsa da
diğer bölgeler ve faaliyetler kadar önemli olan bir cephe de Karadeniz
Cephesi’dir. Milli Mücadele boyunca, cepheler için gerekli olan silah,
cephane ve malzemelerin sağlanmasında Karadeniz Cephesi önemli
hizmetler vermiştir.
Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Mondros Mütarekesi, Müdafaa-i
Hukuk Cemiyetleri.

* Afyon Kocatepe Üniversitesi, aytenbalkanoglu57@hotmail.com
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SINOP DURING THE WAR OF INDEPENDENCE
Abstract
Towards the end of World War I, the military structure of the Ottoman
Empire began to deteriorate. The Ottoman Empire, which suffered defeats
on top of the fronts, had to deal with Entente States. With the Mudros
Armistice signed on 30 October 1920, military dispatch points were
occupied, armies were discharged, arms and ammunition were delivered,
the Entente States were liberated without the condition of reciprocity and
Communication and transportation were brought under the control of the
Entente States. The Entente States, which tied the hands of the Ottoman
state with the armistice of Mudros, made propaganda for non-Muslims on
the Black Sea coast and threatened to invade them.The Greeks had the
dream of establishing a Pontus state in the Black Sea region. They first
seized economic power in the region and then organized politically. After
the armistice, the Entente states began to support the Pontus Greeks.
Regional representatives of the Entente States cooperated with the Greeks
in Sinop. However, the victory of the national struggle ended the dream of
establishing the Pontus state.After the armistice, the fatigue and
perilousness of the defeat and the long war period also prevailed in the
Black Sea region. Social and economic collapse has been clearly felt. The
occupation and practices of the armistice have led to regional reactions in
the Black Sea region as in every region. Events such as Mustafa Kemal's
arrival in Samsun and the invasion of Izmir contributed to the integration of
the people. The first board of Directors of the Sinop Society of Protection of
Rights was mayor Rasim, Müftü Salih, Hacı Ömer, Hacı Hasan Zade Şükrü,
Parmaksız Zade Ismail, Huseyin Hilmi, former Mufti Ibrahim Hilmi,
Dizdaroğlu Kemal Bey, under the chairmanship of retired Gendarmerie
Namık Bey. Black Sea Front is as important as other regions and activities,
although it didn't come to the fore during the national struggle. During the
national struggle, the Black Sea Front provided important services for the
provision of weapons, ammunition and materials needed for the fronts.
Keywords: National Struggle, Mudros Armistice, Society of Protection of
Rights

1. GİRİŞ
Bulgaristan’ın 29 Eylül 1918 tarihinde Selanik Ateşkes Anlaşması ile
savaştan çıkması üzerine Osmanlı Devleti ile müttefikleri arasındaki bağ
kopmuştu. Bu durumda Osmanlı Devleti tek başına savaşa devam
edemeyeceği için Ateşkes Anlaşması imzalayarak savaş dışı kalma çabası
içerisine girmiştir. Bu amaçla Türkiye’de esir bulunan İngiliz Generali
Towshend’dan aracı olması istenilmiştir. Towshend Limni’de bulunan
İngiliz Doğu Akdeniz Filosu Kumandanı Amiral Calthorpe’yi ziyaret etmiştir.
Calthorpe Ateşkes Anlaşmasına sıcak bakmıştır.
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27 Ekim 1918’de Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında mütareke
görüşmeleri başlarken, İngiliz Savaş Bakanlığı’nın hazırladığı taslak plan
esas olarak alınmıştır. Taslakta yer alan maddeler, İngiltere ve
müttefiklerinin serbestçe Boğazlardan geçebilmelerinin, yalnızca
Anadolu’da değil, savaş süresince patlak veren ve kendilerini zor duruma
düşüren Bolşevik Rusya’da da egemenlik kurabilmelerinin önünü açıyordu.
Kabul edilen Mütarekede, Boğazlar, denizler ve silahsızlanma ile ilgili
hükümlerin çokluğu ve etkinliği bunu ortaya koymaktadır. Türk ordusunun
silahsızlandırılması ile Türklerin yeniden harekete geçmeleri önlenmiş
olacaktı (Şenalp, 2009:210).
Osmanlı Devleti’nin, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarında askeri yapısı
bozulmaya başlamıştır. Cephelerde alınan yenilgiler Osmanlı Devleti’nin,
İtilaf Devletleri ile bir mütareke yapmasını zorunlu hale getirmiştir. 30
Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi ile asker sevk noktaları işgal
edilmiş, ordular terhis edilmiş, silah ve cephaneler teslim edilmiş,
mütekabiliyet şartı olmaksızın İtilaf Devleti esirleri serbest bırakılmış,
haberleşme ve ulaşım İtilaf Devletleri’nin denetimi altına alınmıştır.
Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti’nin elini kolunu bağlayan İtilaf
Devletleri, Karadeniz kıyılarında kışkırtıcılık ve asayişin sağlanamadığı
yerlerde gayrimüslimlere propagandalar yapmışlar, bu bölgeleri işgal
etmekle tehdit etmişlerdir. Rumlar, Karadeniz Bölgesi’nde Pontus Devleti
kurma hayaline kapılmışlar. Önce bölgede ekonomik gücü ele geçirmişler
ardından siyasi anlamda örgütlenmişlerdir. Mütarekeden sonra İtilaf
Devletleri de, Pontusçu Rumları desteklemeye başlamışlardır. İtilaf
Devletleri’nin bölge mümessilleri Sinop’ta Rumlarla işbirliği yapmışlardır.
Ancak Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanması Pontus Devleti kurma
hayaline son vermiştir. Mütareke sonrasında yenilginin ve uzun savaş
döneminin verdiği yorgunluk ve perişanlık Karadeniz Bölgesinde de hâkim
olmuştur. Sosyal ve ekonomik çöküntü açık bir şekilde hissedilmiştir (Çiçek,
2002: 5).
Mütarekenin haksız işgal ve uygulamaları her bölgede olduğu gibi
Karadeniz Bölgesinde de yöresel tepkilere yol açmıştır.” Mustafa Kemal’in
Samsun’a çıkması ve İzmir’in işgali gibi olaylar halkın bütünleşmesine katkı
sağlamış ve Müdafaa-i Hukuk çalışmaları başlamıştır. Sinop Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’nin ilk yönetim kurulu emekli Jandarma Binbaşı Namık
Bey’in başkanlığında Belediye reisi Rasim, Müftü Salih, Hacı Ömer, Hacı
Hasan zade Şükrü, Parmaksız zade İsmail, Hüseyin Hilmi, Eski Müftü
İbrahim Hilmi, Dizdaroğlu Kemal Beylerden oluşmuştur (Çiçek, 2002: 6).
Milli Mücadele sırasında ön plana çıkamamış olsa da diğer bölgeler ve
faaliyetler kadar önemli olan bir cephe de Karadeniz Cephesi’dir. Milli
Mücadele boyunca, cepheler için gerekli olan silah, cephane ve
malzemelerin sağlanmasında Karadeniz Cephesi önemli hizmetler
vermiştir.
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1.1. Mütarekeden Milli Mücadele Başlarına Kadar Osmanlı Devleti’nin
Genel Durumu
1918 yılına gelindiğinde I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin de dâhil
olduğu İttifak Devletleri’nin her bakımdan aleyhine gelişmeye başlamıştı.
1917 Bolşevik İhtilali’nin ardından Rusya’da başlayan iç savaş İtilaf
Devletleri’nin askeri gücüne önemli bir darbe vurmuş ve bu durum İttifak
Devletleri’nin savaşın seyrine dair ümitlerini arttırmışsa da aynı yıl
Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa katılması yenilgiyi kaçınılmaz hale
getirmiştir.
Mondros Mütarekesini imzalanmasından önce 20 Eylül 1917’de 7’nci Ordu
Komutanı Mirliva Mustafa Kemal Paşa, Sadrazam Talat Paşaya bir rapor
göndererek hem halkın hem de ordunun durumunu şöyle anlatmıştır.
Halk ile devlet idarecileri arasındaki bağlantılar ve ilişkiler sarsılmış
durumdadır. Evlerinde kalan ahali her nokta-i nazardan uzak kalmakta
menfaattar bir hale gelmiştir… Diğer taraftan hükümet-i mülkiyenin aczi
anarşinin doğmasına neden olmuştur. Adli teşkilat işleyemez duruma
gelmiştir. İktisadi durum iyice kötüleşmiştir. Bu şartlar altında harp devam
ettiği takdirde en büyük tehlike, her taraftan çürüyen muazzam saltanat
binasının bir gün aniden ve hep birden çökmesidir.
Askeri durum, harbin yakın bir zamanda sona ereceğine işaret etmektedir.
Müttefiklerimizin, düşmanlarımızı sulhe zorlayacakları artık mevzu bahis
olmayıp, Almanlar, münhasıran idare-i sevkülceyşiyeyi(geliniz bizi mağlup
ediniz) esasına raptetmişlerdir…
Türkiye’nin vaziyet-i askeriyesi şudur: Ordu, harbin başlangıcına nispetle
çok zayıftır. Birçok orduların mevcudu lazım olan miktarın beşte biri
kadardır. Memleketin insan kaynağı orduyu takviyeye yeterli değildir. Hatta
Yedinci Ordu gibi memleket içinde ikmal ve takviyesine çalışılan yegâne
orduyu dahi, daha düşmana bir kurşun atmadan kuvvetli tutmaya imkân
bulamıyoruz… (Okur, 2006: 13)
Mustafa Kemal’in raporuna bakıldığında ne kadar zor durumda olunduğu
anlaşılmaktadır. İtilaf Devletleri’nin baskıları Osmanlı Devleti’ni mütareke
yapmak zorunda bırakmıştır. Mondros Mütarekesi aslında I. Dünya
Savaşı’nın silahlı çatışma safhasını bitirmekte ve çok ağır şartlar
içermektedir. Mondros Mütarekesi’nin başlıca hükümlerinden bazıları;





Çanakkale ve Karadeniz Boğazları’nın açılması, Karadeniz’e
serbestçe geçişin temini ve Çanakkale ve Karadeniz istihkâmlarının
İtilaf Devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.
Karadeniz’deki torpiller hakkında bilgi verilecektir.
İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya
çıkması halinde herhangi sevkülceyş noktasını işgal hakkını haiz
olacaklardır.
Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve
Osmanlı
ticaret
gemileri
müttefiklerin
hizmetinde
bulundurulacaktır.
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İtilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan
istifade edeceklerdir” (Yalçın, 2012: 135).

Başlıca 24 maddeden oluşan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Sinop’u
ilgilendiren maddeleri Karadeniz sahil kasabası olması nedeniyle Karadeniz
ve Boğazlarla ilgili olanlarıdır. Bakıldığında mütareke Osmanlılar için, diğer
müttefik devletlerin yaptıkları anlaşmalara göre daha hafif görünmüştür.
Ancak mütareke hükümlerinin esnek olması çeşitli sıkıntıları da
beraberinde getirmiştir. İtilaf Devletleri, mütarekenin 7. Maddesini kendi
amaçları doğrultusunda yorumlayarak yurdu işgale başlamışlardır.
Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı gün, yani 30 Ekim’de Mustafa Kemal
Paşa Yıldırım Ordu Grubu Kumandanlığına tayin edildi. Mustafa Kemal
Paşa, bu hükümler aynen uygulandığı takdirde bütün vatanın işgal ve istila
edilebileceğini gerekenlere anlatmaya çalışmıştır (Tansel, 1991: 37).
İngiltere ve Fransa’nın daha fazla pay almak istemesi İtilaf devletleri
arasında Anadolu’nun paylaşılması konusunda anlaşmazlığa neden
olmuştur. 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesiyle birlikte
Boğazlar ve Karadeniz limanları İngilizlerin kontrolüne geçmiş ve bu durum
müttefiklerini rahatsız etmiştir. Bu durum en çok Fransızları rahatsız
etmiştir. Çünkü Fransa’nın Karadeniz’de ekonomik çıkarları vardır.
Milli Mücadele döneminde Karadeniz kıyıları, İtilaf Devletleri gemilerinin
tehdidi altındadır. İlk başlarda Amerikan ve özellikle de İngiliz gemileri
Karadeniz sahillerindeki Sinop da dahil olmak üzere lima şehirlerine
uğrayıp şehirdeki mülki ve askeri yetkililerle görüşüyorlardı. Ancak, 1921
yılının başlarından itibaren Ankara’nın aldığı tedbirlerle bu ziyaretler ve
limanlardan giriş çıkışlar kontrol altına alınabildi. İngilizlerin Anadolu’yu
işgal ettirdikleri Yunanlılarla yakın ilişkileri bilindiğinden her türlü
casusluk faaliyetlerine karşı limanlarda tedbirler alınıyırdu(Efe, 2004: 25).
2. MONDROS MÜTAREKESİ’NİN ARDINDAN SİNOP’TAKİ FAALİYETLER
2.1. İdari Faaliyetler
Milli Mücadele yıllarında Sinop’ta herhangi bir işgal durumu ve ayaklanma
yaşanmamıştır. Bu nedenle Sinop sakin bir dönem geçirmiştir. İngilizlerin
bazı faaliyetleri olmuş fakat başarılı olamamışlardır. Ancak Mondros
Mütarekesi döneminde Sinop’un adını duyuran olay Samsun’daki İngiliz
askeri temsilcisi M. Solter’in Sinop Mutasarrıfı Mazhar Tevfik Bey’i
tutuklama kararı(Akkuşak, 1985: 533)olmuştur.
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Ferid Paşa’nın ilk kabinesi
kurulmuş Hürriyet ve İtilaf Fırkası iş başına geçmiştir. Hürriyet ve İtilaf
Fırkası iş başına geçince Sinop Mutasarrıfı Necip Bey azledilerek yerine
Üsküdar Polis müdürü olan Mazhar Tevfik Bey getirilmiştir (Efe, 2004: 27).
Mustafa Kemal’in 16 Mayıs 1919’da 9. Ordu Müfettişi unvanıyla Samsun’a
gitmek üzere yola çıktığı Bandırma Vapuru’nda Mazhar Tevfik Bey de yer
almıştır. Vapurda Mustafa Kemal, Mazhar Tevfik Bey ile tanışmış onun
Sinop mutasarrıflığına gönderildiğini öğrenince kendisine memleketin
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kurtuluş çarelerini açıklamıştır. Mazhar Tevfik Bey, Sinop’ta mutasarrıflığa
başladıktan sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkasının tevdi ettiği listeye göre
İttihatçı memurları görevden alıyor, diğer taraftan da Mustafa Kemal
Paşa’nın tebligat ve telkinatı doğrultusunda bekçi teşkilatına ehemmiyet
veriyor ve milli tezahüratı teşvik ve tahrik ediyordu (Efe, 2004: 36).
Mazhar Tevfik Bey, mutasarrıflığa başladıktan üç ay sonra bir olayla
karşılaşarak görevden alınmıştır. Samsun’un eski mebuslarından olan
Osman Bey, Samsun Rum metropoliğinin isteğiyle İngilizler tarafından
tutuklanmış, denizyoluyla İstanbul’a gönderilirken, kendisini taşıyan gemi,
4 Ağustos 1919’da Sinop’a uğramıştır(Akkuşak, 1985: 533).Osman Bey,
İngilizlerden kurtulmak için Sinop mutasarrıfı Mazhar Tevfik Bey’in yanına
gitmiş ve kendisini korumasını istemiştir. Osman Bey Sinop’un ileri
gelenleri ile bu konu hakkında görüşmüş ve Osman Bey’in gemiye geri
verilmemesi kararı alınmıştır. Osman Bey Dâhiliye Nezareti tarafından bu
konuda uyarılmışsa da kararından vazgeçmemiştir. Dâhiliye Nezareti
müdürlerinden Münir Bey, Samsun’daki İngiliz askeri temsilcisi Yüzbaşı
Solter’le birlikte Sinop’a geldi ve Osman Bey’in İngilizlere geri verilmesini
istemiştir. Ancak, Mazhar Tevfik Bey, bu isteği geri çevirmekle kalmadı.
Osman Bey’i Anadolu içlerine kaçırdı(Akkuşak, 1985: 533-534).
Bu olay üzerine 7 Eylül 1919’da Sinop Limanı’na iki ABD savaş gemisi
gelmiştir. İngiliz Yüzbaşı Solter ve askerleri Sinop’taki eski Rus
konsolosluğuna giderek binaya İngiliz bayrağı çekmişlerdir. 8 Eylül 1919’de
İngiliz Yüzbaşı Solter, Mazhar Tevfik Bey’i tutuklamak amacıyla evini
basmış fakat kendisini evde bulamayınca mutasarrıflık binasını işgal ederek
binaya İngiliz bayrağını çektirmiştir. Bu duruma Sinop halkı gerekli tepkiyi
göstermiştir. Mazhar Tevfik Bey de meydana gelebilecek herhangi bir
çatışmayı önlemek için makamına gitmiştir. Makamına gittiğinde Yüzbaşı
Solter, kendisine Osman Bey’in yerini sormuştur. Mazhar Tevfik Bey,
makamı işgal altında tutulduğu sürece bu soruyu cevaplamayacağını
belirtmiştir. Bunun üzerine Yüzbaşı Solter, hem işgali sona erdirmiş hem de
İngiltere bayrağını indirmiştir.
Kastamonu Vali Vekili Osman Nuri Bey, İstanbul’dan aldığı emir gereği
Mazhar Tevfik Bey’e İngiliz askeri temsilcisinden özür dilemesini
söylemiştir. Bu isteği Mazhar Tevfik Bey’in reddetmesi üzerine Remzi Bey,
Yüzbaşı Solter’den özür dilemiş ve Solter Sinop’u terk etmiştir. Bu olayın
ardından Mustafa Kemal’in emriyle Mazhar Tevfik Bey yeniden
mutasarrıflık görevine getirilmiştir.
2.2. Askeri Faaliyetler
Mondros Mütarekesinin ardından memleketin çeşitli yerlerinde milli
cemiyetler kurulmaya başlanmıştır. Mustafa Kemal, Anadolu’ya geçtiğinde
kurulan milli teşkilatlarla ilgilenmiş hatta Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
olmayan yerlerde en kısa zamanda bu cemiyetlerin kurulmasını tavsiye
ederek, Milli Mücadele hareketinin halka mal edilmesine özen
göstermiştir(Sakallı, 1977: 365). Sivas Kongresinde, Milli Cemiyetlerin tek
çatı altında toplanmasına karar verilerek Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak
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Cemiyetleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adı altında
birleştirilmiştir.
Sinop’taki milli teşkilatlanmayı başlatan Kastamonulu Binbaşı Şevket
Bey’dir. Kastamonu Ahzıasker Kalem Reis Vekili olan Binbaşı Şevket Bey,
Ali Fuat Paşa tarafından Kuvayi Milliye örgütlenmesini sağlamak üzere
Sinop şube reisliğine gönderildi (Efe, 2004: 48). Şevket Bey, Sinop’a gelerek
asker ve sivillerle anlaşarak milli teşkilatın temellerini atmıştır. Hürriyet ve
İtilafçılar Şevket Bey’in faaliyetlerinden rahatsızlık duydukları için onu
Harbiye Nezaretine şikâyet etmişlerdir. Bu nedenle Kastamonu’daki
Ahzıasker Kalem Reis Vekilliğinden alınarak geçici olarak Sinop’taki Şube
Reisliğine atanmıştır. Şevket Bey’in Hürriyet ve İtilafçılara karşı dik duruşu
Sinop’ta milli teşkilatlanmayı güçlendirmiş, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
kurulmaya başlanmıştır.
Sinop ve çevresindeki teşkilatlanma, Mazhar Tevfik Bey’in yeniden güç
kazanmasından sonra hızlı gelişti. Sivas Kongresinde alınan karar
gereğince, Sinop ve nahiyelerinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti’nin birçok şubesi açıldı. Bunlardan Sinop’takine Rasim Şükrü Bey,
Gerze’dekine Süleyman Bey, Boyabat’takine Abdullah Bey, İsfehan’dakine
(Ayancık) de Mithat Bey başkanlık ediyordu (Akkuşak, 1985: 534).
Sinop Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ilk yönetim kurulu Emekli Jandarma
Binbaşı Namık Bey’in başkanlığında şu kişilerden oluşuyordu. Belediye
Reisi Rasim, Müftü Salih, Hacı Ömer, Hacı Hasanzade Şükrü, Parmaksızzade
İsmail, Hüseyin Hilmi, Eski Müftü İbrahim Hilmi, Dizdaroğlu Kemal
Beyler’dir (Çiçek, 2002: 6).
3. SİNOP LİMANI’NDAKİ FAALİYETLER
3.1. Preveze Gambotu
Mondros Mütarekesinin ardından İtilaf Devletleri, her fırsattan
yararlanarak işgallere başlamışlardır. İstanbul Hükümeti Mütareke
şartlarının çiğnenmesi nedeniyle hem işgallerin yapılmasını engellemek
hem pontusçu faaliyetler hem de eşkıyalık hareketlerine karşı Karadeniz’e
gemiler göndererek bir düzen sağlamak istemiştir. Preveze Gambotu ve
Aydın Reis Gambotu ile birlikte İstanbul İşgal Kuvvetleri Baş Amirali İngiliz
Galtrop’un izni ve isteği ile 26 Şubat 1919’da İstanbul’dan hareketle
Karadeniz’e gönderildi. Gambotların mütareke şartlarına uygun olarak
üzerlerindeki 100 mm’lik toplar sökülmüş sadece 2*47 mm’lik topları ve
7.65 mm’lik mavzerleri bırakılmıştır (Efe, 2004: 62).
Gönderilen her iki gambot da Samsun Merkez Liman Reisi’nin emrine
verilmekle birlikte Preveze Gambotu Sinop’a, Aydın Reis Gambotu
Trabzon’a gönderilmiştir. Preveze Gambotu’nun kömür ve diğer malzeme
ihtiyaçları başlarda İstanbul’dan gönderilmiş fakat bir süre sonra İstanbul
Hükümeti gemilere kömür ve diğer malzemeleri gönderemez hale gelmiştir.
Mustafa Kemal, 20 Mayıs 1919’da İstanbul Hükümeti’ne gönderdiği
telgrafta durumu şöyle açıklamıştır. Biri Sinop diğeri Trabzon’da bulunan
iki gambot kömürsüzlük yüzünden hareketsiz haldedir. Preveze ve Aydın
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Reis gambotlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için acilen 500 ton
kömürün Trabzon ve Sinop’a gönderilmesi gerektiğini bildirmiştir(Okur,
2006: 163).
İstanbul’dan istenilen kömür geç gönderilmiştir. Ayrıca gambotların tamir
işleri de sorun oluşturmuştur. Tamirat işlerinin çoğu Trabzon’daki tamirat
atölyesinde yapılmıştır. Preveze ve Aydın Reis gambotlarının ikmal
yetersizliğinden dolayı Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilen kaçakçılık ve
çete faaliyetlerinde düzelme olmamıştır. Karadeniz’de asayişsizlik devam
etmiş, Fransız bandıralı Yolcu vapuru Batum’dan Trabzon’a gelirken
soyulmuştur. Bu olayların üzerine İstanbul hükümeti daha sıkı önlemlerin
alınması için İngilizlere başvurmasına rağmen İngilizler yeni bir gambotun
gönderilmesinin mümkün olmayacağını bildirmekle birlikte Preveze ve
Aydın Reis gambotlarının İstanbul’a çağrılmasını istemişlerdir (Okur, 2006:
164).
Anadolu’da milli hareketin ortaya çıkması ve bu gambotların personellerini
de milli mücadeleye katılması üzerine Gambotlar İngilizler tarafından takip
edilmiştir. İngilizler gemileri takip ederek hem Milli Mücadele’ye gelen
yardımları kesmişler hem de Pontus Rum ve Ermeni çetelerine destek
vermişlerdir. 13 Aralık 1919’da Trabzon önlerinden geçen bir İngiliz
torpidosunun Sürmene yakınlarına kimliği belirsiz 15 kişi çıkardığı
belirlenmiştir (Doğanay, 2001: 200).
İngilizler 1919’da Kafkaslardan çekilirken Karadeniz’deki faaliyetlerini
daha da artırmıştır. İngiliz savaş gemilerinden biri Sinop Limanı’na
demirledikten sonra Preveze gambotuna silahlı bir müfreze göndermiştir.
İngiliz Yüzbaşısı, Preveze gambotunun yaptığı göreve ilişkin bilgi aldıktan
sonra gambot kumandanına, bu gemi İstanbul Hükümeti emrinde midir?
Yoksa Kemalist midir? Diye bir soru sormuş ve bu soru münasip bir şekilde
savuşturulmuştur. İngiliz savaş gemisi, daha sonra karaya asker çıkarmış,
akşama doğru da askerlerini alarak limandan ayrılmıştır (Okur, 2006: 165).
Birkaç gün sonra başka bir İngiliz gemisi gelmiş ve Preveze gambotunun
yanına demirlemiştir. İngiliz subayı geminin derhal İstanbul’a dönmesi
gerektiğini bildirmiştir. Ancak gemi kumandanı geminin kömürünün
olmadığını ve makinenin arızalı olduğunu söyleyerek bu durumu
geçiştirmiştir.
30 Ekim 1920’de de Cezayir adındaki bir İngiliz torpidosu Sinop’a gelmiş,
Preveze gambotunun silah ve cephane durumu hakkında bilgi almış, sonra
iki asker kıyıya çıkarak yiyecek alıp İstanbul’a gitmişlerdi (Doğanay, 2001:
174-175).
Baskıların artması üzerine gambotların müttefik gemileri tarafından ele
geçirilmesini önlemek için Rusya ile bir anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya
göre Preveze ve Aydın Reis gambotlarının silah ve cephaneleri alınarak
Rusya’nın Novorosiysk limanına gönderilmesi kararlaştırılmıştır(Efe, 2004:
64).Ruslar bu gemileri bir hediye olarak algılamışlar ve gemilere kendi
bayraklarını çekmişlerdir.
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Gemilerin Rusya’daki durumu ile ilgili çeşitli söylemler vardır. Bazı
kaynaklardaMilli
Müdafaa
Vekâleti’nden
gambotların
Rusya’da
bulundukları süre içinde onarım görmedikleri ve bazı önemli
malzemelerinin alındığı yolunda Genelkurmay Başkanlığı’na bir yazı
gönderilmiştir (Efe, 2004: 65). Şeklinde ifadelere yer verilirken bazı
kaynaklarda da Büyük Millet Meclisi’nin kararına uygun olarak verilen
emirin yerine getirildiği ve gambotların Novorosiysk’de iyi bir tamir ve
bakıma tabi tutularak sefere elverişli hale getirildiği ve böylece Anadolu
donanmasının ilk nüvesinin bir Rus limanında teşekkül ettiği
söylenmektedir (Efe, 2004: 65).
Preveze ve Aydın Reis gambotları TBMM’nin gayretleriyle Nisan 1921’den
itibaren Rus limanlarından Anadolu’ya silah, cephane ve mühimmat
taşımaya başlamıştır.
4. PONTUSÇULUK FAALİYETLERİ
Pontusçuluk fikri, Yunan megali ideanın bir uzantısı olarak özellikle Doğu
Karadeniz kıyılarında bir devlet kurma hayali ile ortaya çıkmıştır. Bu fikir,
İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD tarafından da desteklenmiştir. Pontus
Devleti’nin kurulabilmesi için Osmanlı Devleti içinde çeşitli faaliyetlerde
bulunulmuş ve bazı cemiyetler kurulmuştur. Bu cemiyetlerin kuruluşunda
ve faaliyetlerinde Patrikhane, Osmanlı Meclis-i Mebusan’ındaki Rum
mebusları, Anadolu’da açılan İdadi Mektepleri ve Etnik-i Eterya tarafından
teşkilatlandırılan müteaddit klüp, hayır ve kültür cemiyetleri büyük rol
oynamıştır (Efe, 2004: 78).
Pontus Devleti, kurmak amacıyla kurulan bazı cemiyetler de Rum Matbuat
Cemiyeti, Muhacirler Cemiyeti, Trakya Cemiyeti, İzci Teşkilatı, Müdafaa-i
Milliye Cemiyeti, Ticaret Cemiyeti, Küçük Asya Cemiyeti, Edebiyat Cemiyeti,
Pontus Cemiyeti’dir (Efe, 2004: 78).
Karadeniz Bölgesinde özellikle de Samsun ve Sinop civarında Rumların
Pontusçuluk etrafında toplanmasında 1904 yılında Merzifon Amerikan
Koleji’nin desteğiyle kurulan Rum Pontus Cemiyeti önemlidir (Doğanay,
2007: 60). Cemiyet çalışmalarını da kolejin binasında gerçekleştirmiştir.
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nı kaybedip Mondros
Mütarekesi’ni imzalaması Rumları oldukça sevindirmiştir. Mütareke
dönemindeki kargaşadan faydalanarak Pontus Rum devletini kurmak için
örgütlenmişlerdir.
İtilaf Devletleri’ne ait gemiler Sinop limanına uğradıklarında, I. Dünya
Savaşı sırasında iç kesimlere gönderilen Rumların eski yerlerine
dönmelerini kontrol bahanesi ile gemiden karaya sivil memur adı altında
Rum çeteleri çıkarmıştır.
Sinop’un Samsun’a komşu olması o zaman kasabanın hemen hemen
yarısının Rumlardan teşekkül etmesi de pontusçular için uygun bir
yaratıyordu (Efe, 2004: 83). Bu durum Sinop’ta güvensiz bir ortam
yaratmıştır. Bu güvensiz ortamdan İtilaf Devleti mümessilleri yararlanmak

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

424

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

için Rumlarla işbirliği yapmışlardır. Bu dönemde Sinop bulunan Pontus
Cemiyeti şubesinin başkanlığını Eczacı Vasil yürütüyordu (Efe, 2004: 83).
Milli Mücadele hareketi başladıktan sonra Rumlar Pontus hayallerinin
gerçekleşemeyeceğini anlamışlar ve Kuvayı Milliye’nin Pontusçuluk
hareketine karşı aldığı önlemleri engellemeye çalışmışlardır. Bunun için de
askeri şifreleri ele geçirmeye çalışmışlardır.
5. ERMENİ
TAHRİKLERİ

PAPAZI

DACAT’IN

SİNOP’TAKİ

MÜSLÜMANLARA

I. Dünya Savaşı’ndan sonra her yerde olduğu gibi Sinop civarındaki
Ermeniler de tehcire tabi tutulmuşlardır. Ancak Mondros Mütarekesi’nin
imzalanmasından sonra geri dönmeye başlamışlardır. Geri gelen bu
Ermeniler, Ermeni Papazı Dacat’ın etrafında toplanarak Türklere karşı tavır
almışlardır. Bu dönemde Hürriyet ve İtilafçıların Zafer adlı gazeteyi yeniden
yayınlamaya başlamışlar ve İttihatçıların Ermeni ve Rumlara zülüm ettiğini
söylemişlerdir. Bu da Ermeni ve Rumlara güç kazandırmış, Ermenilerin
bölgedeki dini lideri olan Dacat Ermeni halkını kontrol etmeye başlamıştır.
Sinop’taki Ermenileri teftişe gelen Dacat Efendi, burada mahdut cemiyeti
tarafından karşılanmış ve doğruca mutasarrıflık makamına götürülmüştür.
Burada tehcir esnasında Müslüman olup Sinop’ta kalan Ermenileri
makamına çağırmış. Resmi bir daire olmasına rağmen Müslüman olmuş
kadınların çarşaflarını yırtıyor ve onları tekrar Hıristiyan yapıyordu (Efe,
2004: 93).
6. İTİLAF DEVLETLERİ’NİN SİNOP’TAKİ FAALİYETLERİ
6.1. İngilizlerin Faaliyetleri
Milli Mücadele döneminde İngilizler, Sinop ve civarında Yunanlılardan
sonra en fazla faaliyet gösteren devlet olmuştur. İngilizler Anadolu’da hem
Yunanlılar aracılığıyla hâkim olmaya çalışmışlar hem de sahalarını
genişletebilmek için Ermeni ve Rumlarla işbirliği içine girmişlerdir.
İngilizler, Karadeniz kıyılarındaki ve limanlarındaki faaliyetlerini
gayrimüslimlere yapılan baskıları önlemek için yaptıklarını iddia
etmişlerdir. İngilizler, bölgede güvenliği sağlama görünümüyle Rum ve
Ermenilere
silah,
cephane,
yiyecek-giyecek
yardımında
da
bulunmaktaydılar. Mesela Novorosiysk’ye gelen iki İngiliz gemisi, buranın
Bolşevikler tarafından işgal edilme ihtimaline karşı Batum’a giderek bütün
mühimmatlarını buradaki Ermenilere teslim ettiler (Okur, 2006: 166-167).
İngilizler Mondros Mütarekesinin ardından mütareke gereğince Türklerin
elindeki silahları toplayıp önce Karadeniz limanına oradan da İstanbul’a
taşımışlardır. 30 Nisan 1919 günü İnebolu’dan hareket eden İngiliz
Gardinya savaş gemisi, Sinop limanına gelerek 968 silah ve 458 adet çeşitli
mühimmat alarak İstanbul’a gitmişti (Doğanay, 2001: 188; Okur, 2006:
167).
İngilizler faaliyetlerini Samsun’da bulunan mümessilleri vasıtasıyla
yürütmüşler ve İngiliz gemileri sık sık Sinop limanına uğramıştır. Karaya
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asker çıkaran İngilizler hükümet yetkilileri ile görüşerek Rumlar hakkında
bilgiler toplamıştır. İngilizler sivil idare üzerinde de baskı uygulamışlar.
Sinop’taki Preveze ve Trabzon’daki Aydın Reis gambotlarıyla da yakından
ilgilenmişlerdir. İngiliz kontrol hareketlerinden birinde Samsun’dan Sinop’a
gelen İngiliz komiserlerinden Binbaşı Smith ile Yüzbaşı Slayt köy bekçileri
teşkilatını kontrol etmişlerdir. Mütarekeye göre İtilaf Devletleri sadece
bekçi teşkilatlarına silah taşıma izni vermişlerdi. Milli Mücadele’de bu
durum kullanılarak köy bekçileri silahlandırılmıştı. İngilizler bunu fark
edip, güya bekçi teşkilatını düzene sokmak bahanesiyle bunu engellemek
istemişti. Bu sıralarda Sinop’ta silahlı güce çok ihtiyaç duyuluyordu. Sahil
Muhafız Taburu ile Jandarma Birliği Mütareke’den sonra dağıtılmış,
silahları İngilizler tarafından götürülmüş, bazıları da isteyen Rumlara
verilmişti (Doğanay, 2001: 193).
İngilizler Karadeniz şehirlerini dolaşarak, Kuvayı Milliye’nin faaliyetlerini
önlemeye çalışmışlardır. 3 Mart 336 (1920) tarihinde XX. Kolordu Vekili
Mahmut tarafından Harbiye Nezareti’ne sunulan şifreli raporda bir İngiliz
gambotunun Sinop kıyılarında dikkat çekici bir şekilde dolaştığı ve ele
geçirilen bazı mektuplardan Pontus hayali peşinde koşan Rum cemiyetinin
Sinop ve İnebolu’da teşkilat kurmak için uğraştığı bildirilmiştir (Efe, 2004:
98).
İngilizler Anadolu’daki Milli Hareketi engellemek için faaliyetlerinde
uçakları da kullanmışlardır. Karadeniz’e uçak gemileri çıkarmışlar.
Gemilerden havalanan uçaklarla Karadeniz’deki sahil şehirlerine bildiriler
atarak halkı Milli Mücadele hareketinden çevirmeye çalışmışlardır. 25
Ağustos 1920’de Samsun’a gelen uçak gemisinden havalanan uçaklar
tarafından Sinop üzerine bildiriler atılmıştır. Bu gelişmeler üzerine kıyı ve
liman komutanlıkları Samsun Fırka Komutanı tarafından uyarılmıştı
(Doğanay, 2001: 212).
İngilizlerin, Yunanlılara sadece para ve cephane yardımı yapmak işe
yaramaz, aynı zamanda Türklerin de dışardan yardım almasını önlemeliyiz
düşüncesi yaptıkları baskının daha da artmasına neden olmuştur.
Temmuz 1921’de F49 ve F21 (Efe, 2004: 99) markalı iki İngiliz muhribi
Sinop’a gelmiştir. Sinop’a geldiklerinde karaya çıkmak istemişler fakat
mutasarrıf izin vermemiştir. İzin verilmemesi üzerine geceyi limanda
geçirmişlerdir. Gelen İngiliz muhriplerinin amacı Sinop yarımadasındaki
gözetleme istasyonunu tahrip etmektir.
6.2. Fransızların Faaliyetleri
Mondros Mütarekesinin ardından Fransızlar da iç işlerimize karışmaya
başlamışlardır. Sinop’taki faaliyetlerinde de Katolik Kilisesi’nin onarımını
bahane etmişlerdir(Efe,2004: 114).Fransızlara kiliseye ait suyun başka
yerlere akıtıldığı üzerine şikâyetlerde bulunulmuştur. Fransızlar da bunu
bir mesele haline getirerek sık sık uğrayarak, memurlar göndererek kontrol
etmişlerdir. Sinop Mutasarrıfı Mazhar Tevfik Bey, Kastamonu valiliğine
şifreli bir telgraf çekmiştir. Telgrafta Lasovit isminde bir Fransız savaş
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gemisinin Samsun’dan hareketle Sinop’a geldiğini bildirmiştir (Efe, 2004:
114).
Fransızlar hem deniz hem de hava kuvvetlerini kullanarak daha fazla baskı
uygulamak istemişler. İngilizler gibi uçaklardan bildiriler atarak Milli
Mücadele’yi engellemeye, halkı kışkırtmaya çalışmışlardır. 30 Ekim 1920’de
Cezayir adındaki bir Fransız torpidosu Sinop’a gelmiş, Preveze
Gambotu’nun silah ve asker durumu hakkında bilgi almış, sonra kıyıya iki
asker çıkararak yiyecek aldıktan sonra Sinop’tan ayrılmıştır (Doğanay,
2001:174-175)
1921’de bir Fransız torpidosu Sinop limanına sığınmış ancak endişelerden
ötürü torpidonun limandan ayrılması sağlanmıştır. Sinop ve civarında
Fransızların çeşitli faaliyetleri olmuş fakat İngilizler ve Yunanlılar kadar
etkili olamamıştır.
7. YUNANLILARIN SİNOP’TAKİ FAALİYETLERİ
Karadeniz Bölgesi, Milli Mücadele hareketinin silah ve cephane temini
açısından önemlidir. Çünkü Karadeniz yoluyla hem İstanbul’dan malzeme
temin edilmekte hem de Rus limanlarından nakliyat yapılmaktadır.
Anadolu’da Milli Mücadele hareketinin güçlenmesiyle birlikte Karadeniz
kıyılarındaki kontrol Yunan gemilerine geçmiştir. İnönü Zaferinden sonra
ise Yunan ablukası daha da artmıştır. Yunanlılar, 26 Mart 1921’de
sahillerimize resmen abluka ilan ettiler, yakalanan subay ve erlere korsan
muamelesi yapılacağını, harp malzemesini müsadere edeceklerini
gemilerimizi batıracaklarını söylüyorlardı (Efe, 2004: 110).
Yunanlılar Türklere Sevr’i kabul ettirmek için Batı Anadolu’da başlattıkları
taarruzu Karadeniz kıyılarında da devam ettirmek, Karadeniz üzerinden
Anadolu’ya yardımları engellemek istemişlerdir. Nisan 1921’de Sinop’ta
Yunan harp gemileri faaliyetlere başlamıştır. 2 Nisan’da bir Yunan muhbiri
Sinop civarında yelkenlileri yoklamış, Tella muhbiri Küllük, Gökabat
civarında faaliyette bulunmuştu (Işın, 1946: 53).
Temmuz 1921’de Yunan savaş gemilerinin taarruz hareketleri artmıştır. 3
muhripten oluşan bir Yunan filosu Karadeniz’e açılmış ve 12 Temmuz’da da
I. Filo Kızılırmak ve Sinop önlerinde hareket yapmıştı. 18 Temmuz’da da bir
Yunan muhribi Sinop önlerinde bir Türk yelkenlisini muayene ederek
batırmıştır. 21 Temmuz’da düşmanın seyri hakkında önemli bilgiler veren
Sinop Gözetleme İstasyonu’nu bombardıman etmiştir (Efe, 2004: 112). 26
Temmuz’da Sinop Gözetleme İstasyonu Yunanlılar tarafından bir kez daha
bombardıman edilmiştir.
Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek, Genelkurmay Başkanlığına Yunan
gemilerinin Türk gemilerine karşı faaliyetlerinden söz ederek gerekli
önlemin alınması gerektiğini ifade etmiştir.
Yunanlıların faaliyetlerine ve şiddetli baskılarına rağmen Anadolu’ya silah
ve teçhizat nakli gerçekleştirilmiştir. Yunan gemileri Sakarya yenilgisinden
sonra 1922’deki Türklerin kesin zaferine kadar bir süre daha Karadeniz
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kıyılarında dolaşmışlarsa da önemli bir varlık gösterememişlerdir (Çapa,
1997: 87). 8 Haziran 1922’de Yunan gemileri Sinop açıklarında görülmüş.
İlerleyen günlerde Yunan nakliye ve torpidosundan oluşan bir grup Sinop
açıklarında görülmüştür.
1922 Ağustos ayından itibaren Yunan ablukası iyice gevşemiş ve Büyük
Zaferden sonra tamamen bitmiştir (Çapa, 1997: 87). Bu tarihten itibaren
Yunanlıların Sinop ve çevresinde herhangi bir faaliyetleri olmamıştır.
8. SONUÇ
Osmanlı Devleti’nin yer altı ve yerüstü kaynakları her zaman Avrupalı
Devletlerin dikkatini çekmiştir. Boğazların, Karadeniz’in ve Doğu Akdeniz’in
Osmanlı Devleti’nin elinde olması onu sömürgecilerin hedefi haline
getirmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından sömürgeci Avrupa devletleri
İstanbul Hükümeti’ne Mondros Mütarekesi ile ölüm fermanını imzalatırken
Türk milletinin bunu kabullenebileceğini düşünmüşlerdir. Mütarekenin
imzalanmasının ardından Türk milletinin gücünü kırmak için mütareke
şartlarını uygulamaya başlamışlardır. Müttefikler her şeyi kontrol altına
almaya çalışırken bir taraftan da Anadolu’da yerel direniş hareketleri
başlamıştır. Sinop’ta Pontusçu Rumların çetecilik faaliyetleri ve halka karşı
saldırıları gün geçtikçe artmıştır. Mustafa Kemal de bu kargaşalıkları
önlemek üzere İstanbul Hükümeti tarafından 9. Ordu Müfettişliğine
atanmıştır. Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan ayrılmış. 18
Mayıs 1919’da Sinop Limanına gelerek buradaki yetkililerle görüşmüş ve 19
Mayıs 1919’da Samsun’a ulaşmıştır.
İtilaf Devletleri, Anadolu’daki Milli Hareket’in kendi sömürgelerine de
örnek olmasından korkmuştur. Bu anlamda özellikle İngiltere’nin
faaliyetleri oldukça fazladır. İngiliz gemileri sık sık Sinop’a uğrayıp karaya
asker çıkararak kontroller yapmıştır. Preveze gemisi ile yakından ilgilenen
İngilizler, Milli Harekete karşı yıkıcı propaganda faaliyetlerinde uçakları da
kullanmıştır. Anadolu’daki Milli Mücadele Hareketi’nin güçlenmesi ve
başarılar elde etmesi üzerine Karadeniz’deki abluka ve kontrol hareketleri
Yunan gemileri tarafından yapılmaya başlanmıştır. Sinop Limanı’ndaki Türk
gemilerine ateş açılmıştır.
İtilaf Devletleri’nin bu faaliyetlerine karşılık Milli Hükümet de bazı tedbirler
almıştır. Düşman gemilerinin daha iyi bir şekilde takip edilmesi için
Karadeniz’in uygun noktalarına gözetleme istasyonları kurmuştur. Bu
istasyonlardan biri de Sinop İnceburun’dadır. Anadolu’da yürütülen Milli
Mücadele Hareketinin başarıya ulaşması için Türk Milleti var gücüyle
savaşmıştır. Sinop’ta da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin teşkilatları
kurulmuştur. Batı Cephesi’nde savaş devam ederken Türk ordusunun
ihtiyacı olan yiyecek, içecek, kıyafet, araç-gereç için Sinop halkı da seferber
olmuştur.
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MALTA KUŞATMASI VE KUŞATMANIN BAŞARISIZLIKLA
SONUÇLANMASININ NEDENLERİ
Çağdaş BEŞOĞUL
ÖZET
Malta kuşatması, yabancı araştırmacılar tarafından farklı açılardan
incelenmiş olmasına rağmen 1500'lü yıllarda yenilmez olarak görülen
Osmanlı ordusunun Batılılar tarafından durdurulduğu, dolayısıyla Osmanlı
İmparatorluğu'nun kaybettiği bir mücadele olması nedeniyle yerli
literatürde çok fazla ele alınmamış bir savaştır. Malta kuşatması hakkında
yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde, Osmanlı'nın Akdeniz'in ortasında
yer alan bu adayı ele geçirmeyi istemesinin ve kuşatmanın başarısızlıkla
sonuçlanmasının gerekçeleri hakkında bir çok farklı görüş öne sürüldüğü
görülmektedir. Bu makalede, Malta kuşatmasının ve kuşatma sonucunda
yaşanan yenilginin gerekçeleri ile ilgili öne sürülen görüşler değişik
açılardan değerlendirilerek, kuşatmanın amacının ne olabileceği ve
yenilginin gerekçeleri hakkında değerlendirmelerde bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Malta Kuşatması, Saint John Şövalyeleri, Osmanlı
İmparatorluğu.
THE REASONS OF THE SIEGE OF MALTA AND THE REASONS OF THE
FAILURE OF THE SIEGE
ABSTRACT
Even though the Siege of Malta was investigated by foreign researchers
from different angles, it is a war which was not covered too much in the
domestic literature because of its being a struggle which was lost by the
Ottoman Empire while the Ottoman army was regarded as invincible about
1500. When the studies on the Siege of Malta are examined, it seems that
there is no consensus on the reasons of the Ottomans' defeat and the reason
of the Ottomans' desire to seize the island which was located in the middle
of the Mediterranean. In this article, the evaluation which were put forward
about the reason of the Siege of Malta and the defeat of the Ottomans' are
handled from different angles and the assessments are made of what the
purpose of the Ottomans' might be.
Keywords: the Siege of Malta, the Order of Saint John, the Ottoman Empire.
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1. GİRİŞ
Türk deniz harp tarihindeki önemli olaylardan biri olan Malta kuşatması,
16. yüzyılda yaşanmış olan en kanlı kuşatmalardan biridir. Antonio Lafreri
tarafından “dünyanın en kanlı kuşatması” olarak nitelendirilen (İstanbul
Deniz Müzesi, 2016:172) Malta kuşatması, kendinden sayıca çok daha az bir
kuvvete sahip olan Saint John Şövalyeleri karşısında Osmanlı kuvvetlerinin
yenilgiye uğrayarak kuşatmayı kaldırması ile sonuçlanmıştır. Günümüzde
Malta'da her yıl Osmanlı ordusunun adadan çekilmeye başladığı tarih olan
8 Eylül'de kutlanan bu kuşatmanın sonucu, o dönem adeta yenilmez olarak
nitelendirilen Osmanlı ordusu için mutlak bir başarısızlıktır. Voltaire'nin
“Hiçbir şey Malta Kuşatması kadar ünlü değildir” cümlesi (Allen,2015:256)
ile öneminin altını çizdiği kuşatma, Batılılar tarafından Osmanlı
İmparatorluğu'nun Avrupa'ya doğru olan ilerleyişinin durdurulduğu büyük
bir zafer olarak nitelendirilmektedir ve bu bağlamda yabancı literatürde
kuşatmayla ilgili bir çok araştırma yapılmıştır.
Yerli literatürde ise kuşatmayla ilgili yapılan araştırma sayısı son derece
azdır. Malta Kuşatması ile ilgili Türkçe yayımlanmış olan makale ve kitaplar
Tablo 1’de sunulmuştur. “Kanuni Armağanı”, “Türk Denizcilik Tarihi” ve
“Türklerin Tarihinde 30 Büyük Deniz Savaşı” isimli kitaplarda Malta
Kuşatması doğrudan ele alınmamış, sadece bir bölümde kuşatmaya yer
verilmiştir.
Tablo 1: Malta Kuşatması ile İlgili Türkçe Yayımlanmış Olan
Makale ve Kitaplar
Sıra
No

Eser
Türü

Eserin Adı

Yazar

Yılı

1

Kitap

Malta Muhasarası

Mustafa Şerif
Kurdoğlu

1936

2

Kitap

Kanuni Armağanı

Şerafettin
Turan

1966

3

Kitap

Malta Destanı

İlhan Akant

1976

4

Kitap

Türk Denizcilik Tarihi

5

Kitap

Malta Kuşatması

6

Makale

7

Kitap

Osmanlı İmparatorluğu’nun
1565 Malta Kuşatması ve 16.
Yüzyıl’da
Kanuni Sultan Süleyman’ın
Akdeniz Stratejisi
Türklerin Tarihinde 30
Büyük Deniz Savaşı

İdris Bostan
ve Salih
Özbaran
Osman
Öndeş

2009
2011

Levent Kirval

2013

İstanbul
Deniz Müzesi

2016
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Kuşatmayla ilgili yerli kaynağın az olmasından kaynaklanan sebeplerden
de olsa gerek, araştırmacılar Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'in
ortasında yer alan, ele geçirse dahi elinde tutmasının neredeyse mümkün
olmadığı Malta Adası'nı ele geçirmek için dört ay gibi uzun bir süre
boyunca kuşatmasının ve yaşanan yenilginin nedenleri konusunda çok az
sayıda görüş öne sürmüştür. Kuşatmanın sonuçları ile ilgili olarak
araştırmacılar arasında hakim olan görüş, kısa ve uzun vadeli sonuçlarının
Osmanlı İmparatorluğu açısından yaşanan prestij kaybı dışında çok da
önemli olmadığı yönündedir. Hatta Akant, Malta kuşatması'nın Osmanlı
açısından bir bozgun veya yenilgi olmadığını, Türk ordusunun kuşatmayı
kaldırması üzerine biten bir savaş olduğunu belirtmiştir (Akant, 1976:56).
Yerli araştırmacılar arasında hakim olan bir diğer görüş ise, Malta
Kuşatması’nın asıl nedeninin Malta şövalyelerinin Osmanlı deniz ticaretine
oluşturduğu tehdidi bertaraf etmek ile müteakip zamanda İtalya’nın
fethedilmesi için Osmanlı Donanması’nın barınabileceği bir ileri üs ele
geçirilmesidir. Bu makalede, Osmanlı'nın Malta Adası’nı ele geçirmek
istemesinin ve kuşatmanın başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenleri
incelenecektir.
2. MALTA KUŞATMASI'NIN NEDENLERI
Malta; Akdeniz'in ortasında Sicilya Adası'nın güneyinde yer alan, bir büyük
(Malta) ve dört küçük (Gozo, Comino, Cominotto ve Filfoe) adadan oluşan
bir ada topluluğudur. Malta Adası’nın coğrafi konumunu gösteren Akdeniz
haritası Şekil 1’de sunulmuştur.
Şekil 1: Akdeniz Haritası

Kaynak: (www.birdinginmalta.com, 2017)
Saint Jean Şövalyeleri'nin 1522 yılındaki yenilgileri neticesinde Rodos'dan
ayrılıp 1530'da Malta'ya yerleşmesinden sonra, Malta'nın askeri ve ticari
önemi artmıştır. Şövalyeler Malta'ya yerleşmelerinden sonra olası Osmanlı
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kuşatması için imar hazırlıkları yaparak kaleler inşa etmiş ve güçlü bir
savunma sistemi oluşturmuştur. Şövalyeler savunma sistemini kurduktan
sonra, donanmaları var oluş sebebi olan “Türklerle savaşma” görevine
devam etmeye başlamıştır. Şövalyeler açısından eğer bir gemi, Osmanlı
İmparatorluğu'na veya herhangi bir Müslüman devlete aitse, sahibi
Hıristiyan olsa bile Müslüman veya Yahudi yolcu veya yük taşıyorsa,
Osmanlı İmparatorluğu'na ait bir limana gidiyor veya bu tür bir limandan
geliyorsa “Türk gemisi”dir. “Türklerle savaşmak” ise tarikata kabul edilmek
için yapılan dini törende edilen yeminlerden dördüncüsüdür (Atauz,
2012:213-214). Şövalyeler bu kapsamda korsanlık faaliyetlerine tekrar
başlamışlar ve Osmanlı'nın Anadolu ve Afrika toprakları arasındaki deniz
ticareti için bir tehdit haline gelmişlerdir.
Dönemin siyasi koşulları incelendiğinde, 16. yüzyılda Avrupa'daki iki süper
güçten biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nun 1560 yılında Cerbe'de diğer
süper güç olan İspanya'yı yenerek üstünlüğünü kabul ettirdiği
görülmektedir. 1 Haziran 1562'de kara Avrupa'sındaki en büyük rakip olan
Avusturya ile 8 yıllık bir barış anlaşması imzalanmıştır. Doğu'da ise Şehzade
Beyazid sorunu, İran ile yapılan uzun görüşmeler ve verilen bir takım
tavizler neticesinde İran'ın Bayezid'i Osmanlı elçisine teslim etmesi ve
Şehzade'nin hemen orada öldürülmesi ile çözülmüştür. Hint Okyanusu'nda
ve Kızıldeniz'de Portekiz ile yapılan mücadeleye ise, 1564 yılında o bölgede
bir deniz harekâtı yapılması öngörülmesine rağmen (Mühimme, VI, 256)
Portekiz'in elçiler göndererek Osmanlı İmparatorluğu'nun menfaatlerine
aykırı faaliyetlerden uzak duracağının garantisini vermesi üzerine ara
verilmiştir. Bu kapsamda, dönemin siyasi koşullarının uygun olması
nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu Malta'yı ele geçirmeye karar vermiş ve
Mayıs 1565'de Malta kuşatması başlamıştır. Osmanlı'nın Rodos’ta
savaşarak bizzat deneyimlemiş olduğu Saint Jean Şövalyeleri tarafından
savunulacak olan Malta Adası'nı ele geçirmek için dört ay gibi uzun bir süre
boyunca kuşatmasının nedenleri nelerdir?
Birçok araştırmacı tarafından Malta kuşatmasının ana nedeni olarak, Malta
adasının Sicilya ve Güney İtalya kıyılarına yakın olması nedeniyle ileriki
yıllarda yapılması hedeflenen İtalya seferinin ilk adımı olduğu, buranın ele
geçirilmesi ile Osmanlı donanması için uygun bir üs ele geçirileceği ileri
sürülmüştür. Bu değerlendirmeye katılmak pek mümkün değildir. Çünkü
Osmanlı İmparatorluğu 1560’lı yıllarda Sicilya Adası’nı veya İtalya’yı ele
geçirmek istese, zaten konum ve lojistik imkanlar bakımından Malta
Adası’na nazaran daha uygun limanlara sahiptir. Örneğin Tunus, Sicilya ve
Güney İtalya kıyılarına o kadar yakındır ki, Tunus'tan harekete geçecek olan
bir donanma yaklaşık bir gün sonra Güney İtalya kıyılarına asker indirmeye
başlayabilecek mesafededir. Nitekim belirtilen mesafenin ne kadar yakın
olduğu Malta yenilgisinden sekiz yıl sonra 7 Ekim 1573'de Sicilya
kıyılarından harekete geçen İspanyol Donanması'nın 8 Ekim günü
akşamüstü saatlerinde Tunus'a asker çıkarmaya başlamasından
görülebilmektedir (Naki,2016:134). Bununla birlikte Tunus, Osmanlı
İmparatorluğu için İtalya'ya yapılması planlanan bir harekâtta, Osmanlı
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ordusu ve donanmasının kullanabileceği tek seçenek değildir. 16. yüzyılda
Adriyatik Denizi’nin doğusunda bulunan topraklar Osmanlı’ya aittir.
Adriyatik Denizi’nin doğusunda yer alan bütün limanlar, İtalya kıyılarına
yakın olması nedeniyle İtalya seferi için Osmanlı Donanması açısından ideal
limanlardır. Ayrıca, bahse konu limanlar Osmanlı donanmasının ve
ordusunun lojistik açıdan desteklenmesi bakımından da gerek Malta Adası,
gerek Tunus’a nazaran daha uygun konumdadır. Nitekim İspanyol ve
Vatikan arşivlerinde yer alan belgelere göre Korfu Adası, İspanya ve Papalık
tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Güney İtalya'nın işgali için adeta bir
kapı olarak değerlendirilmiştir (Guilmartin, 1974:45). Korfu Adası’nın
coğrafi konumunu gösteren harita Şekil 2’de sunulmuştur.
Şekil 2: Korfu Adası’nın Coğrafi Konumunu Gösteren Harita
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(Kaynak: www.wikipedia.org, 2017)
Kısacası, dönemin İtalya’sının sahibi olan İspanya ve Papalık, Osmanlı’nın
olası İtalya seferine başlangıç noktası olarak Korfu Adası’nı en uygun liman
olarak değerlendirmiştir. Dolayısıyla, Malta'nın Sicilya veya Güney
İtalya'nın ele geçirilmesi için bir ileri üs elde etmek maksadıyla kuşatılması
çok geçerli bir neden değildir. Modena Devlet Arşivleri'nde bulunan
belgelere göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun Napoli Krallığı ve Sicilya'ya
yönelik bir sefer icra etmemesinin nedeni, bu topraklarda dışarıdan bir
yardım ihtiyacı duymadan kendini savunmaya yetecek kadar asker
bulunmasıdır. Benzer durum Sardunya ve Korsika Adası için de geçerlidir
(Özkan, 2004:104).
Modena arşiv kayıtlarına göre, Malta'nın fethedilmesi için sıralanan
nedenlerin başında, Saint Jean Şövalyelerinin elinde tutsak olan
Müslümanların kendilerini kurtarmaları için Padişahtan yardım istemeleri
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yer almaktadır. Bu yardımı sağlayabilmek adına İstanbul'a gönderilen
haberlerde Malta'nın kolaylıkla ele geçirilebileceği, çünkü adayı
savunabilecek çok az sayıda müdafii olduğu, ayrıca adanın Avrupa'nın
içlerine düzenlenecek bir sefer için iyi bir “kapı” vazifesi göreceği
belirtilmiştir. İskenderiye bölgesinde ticaretle uğraşan Yahudi tüccarlar da
Şövalyelerin faaliyetlerine son verilmesi için İstanbul'u ikna etmeye
çalışmış, hatta düzenlenecek sefere maddi destek sağlama konusunda
sözler vermişlerdir.
Malta kuşatması ile ilgili ileri sürülen bir diğer gerekçe ise, Saint Jean
Şövalyeleri'nin Akdeniz'deki Osmanlı deniz ticaretine tehdit oluşturmasıdır.
Nitekim Malta'yı ele geçirmek üzere görevlendirilen Mustafa Paşa'ya
verilmiş olan serdarlık beratı incelendiğinde “Akdeniz'de gemileriyle seyir
yapan Müslümanların Saint Jean Şövalyelerinin faaliyetlerinden korunması”
için seferin düzenlendiği belirtilmiştir (Mühimme, VI,429). Ancak, burada
Saint Jean Şövalyelerinin donanma gücünün incelenmesi, Şövalyelerin
donanmasının Osmanlı ticaretine oluşturdukları tehdidin boyutunu
anlayabilmek adına yararlı olacaktır. Osmanlı deniz ticaretini sekteye
uğrattığı düşünülen Şövalyelerin donanması aslında çok küçük bir
donanmadır ve genellikle dört kadırgadan oluşmaktadır. Saint Jean
Şövalyelerinin 1530-1565 yılları arasındaki donanma gücü Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2: Saint Jean Şövalyelerinin 1530-1565 Yılları Arasındaki
Donanma Gücü
Sıra No

Yıl

Donanma Gücü

1

1530-1531

3 Kadırga

2

1532-1537

4 Kadırga

3

1538-1564

5 Kadırga

4

1565

9 Kadırga

5

1565 sonrası

4 Kadırga

Tablo 2’de görüldüğü üzere, genellikle 4 olan gemi sayısı, 1565 yılında
Malta Kuşatması nedeniyle dokuza çıkmış, kuşatma sonrasında tekrar
dörde düşmüştür (Atauz,2004:162). “Bu kadar az sayıda gemiden oluşan
bir donanma deniz ticaretine ne ölçüde zarar verebilir?” sorusunun yanıtı
hakkında Turan'ın Zabarella'dan aktardığı rakamlar bize yardımcı
olmaktadır. Cerbe Savaşı'nı takip eden beş yıl içerisinde Malta
donanmasının saldırısına uğrayan Türk gemisi sayısı sadece elliye
ulaşmıştır (Turan,2001:78). “Yılda on geminin saldırıya uğradığı” anlamına
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gelen bu sayının Osmanlı İmparatorluğu için maddi açıdan çok önemli
olmadığı aşikardır. Genellikle dört gemiden oluşan küçük Malta
donanmasının manevi açıdan Osmanlı İmparatorluğu üzerinde yarattığı
etki ise oldukça büyüktür. Özellikle, Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan'ın süt
annesinin içerisinde bulunduğu geminin hacdan geri dönüş yolculuğu
esnasında Şövalyeler tarafından ele geçirilmesi ve yolcuların esir alınması
ile Haziran 1564'de içerisinde Kızlar Ağası'na ait yaklaşık değeri 80000
duka olan bazı malların bulunduğu, dönemin en büyük Osmanlı
gemilerinden biri olan “Sultana” isimli geminin Zanta ile Kefalonya arasında
ele geçirilmesi Osmanlı sarayında büyük öfkeye yol açmıştır (Öndeş,
2011:78). Hammer'a göre, Mihrimah Sultan Malta'nın fethedilmesini “kutsal
ve güzel bir teşebbüs” kelimeleriyle niteleyerek babasını bu sefer için ikna
etmeye çalışmıştır (Hammer,1966:152). Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı
Mihrimah Sultan'ı ne kadar çok sevdiği göz önüne alındığında, Mihrimah
Sultan'ın sütannesinin kurtarılması için babasına yapmış olduğu baskının
Malta
Kuşatması’nın
önemli
gerekçelerinden
biri
olduğu
değerlendirilmektedir.
Malta Kuşatması’nın önemli gerekçelerinden bir diğeri ise, Kanuni
döneminin Şeyhülislamı olan Ebussuud Efendi’nin verdiği fetvadır. Otuz yıl
boyunca Şeyhülislamlık yapan Ebussuud Efendi, döneminin padişahı
Kanuni Sultan Süleyman tarafından büyük bir iltifat ve saygı görmüştür.
Örneğin, Kanuni'nin Süleymaniye Camii’nin temelini teberrüken ona
attırdığı bilinmektedir. Ayrıca, hasta olan Ebussuud Efendi’nin hatırını
sormak üzere Budin'den yazdığı mektupta "Halde haldâşım, sinde sindâşım
(yaşıtım), âhiret karmdâşım, tarîk-ı Hak'ta (Hak yolunda) yoldâşım” diyerek
Ebussud Efendi’ye duyduğu hürmet ve muhabbeti dile getirmiştir
(www.dergipark.gov.tr,2018). Bu kapsamda, Şeyhülislam Ebussuud
Efendi’nin “Yalnız senin görülemeyen kılıcın, bu talihsizlerin ıstırap
zincirlerini kıracak, gözyaşları hürriyet hasretiyle pınarlarından çağlayan,
çığlıkları göklere yükselen Allah'ın müminleri senin sayende kurtulacaklardır.
Babasını özleyen çocuklar, karılar, kocalar ve ayrı düşmüş evlatlar seni
bekliyor. Senin adaletin ve kuvvetin onların kini üzerine çökecek ve senin
değişmez düşmanların o zaman yola gelecektir.” cümlelerini içeren fetvasıyla
(Öndeş, 2011:78) Malta’da esir olan Müslümanların kurtarılmasını talep
etmesinin, Malta'ya sefer düzenlenmesi için Kanuni üzerinde oluşan baskıyı
artırdığı kıymetlendirilmektedir.
Şövalyeler Osmanlı deniz ticaretine küçük de olsa zarar vermenin yanı sıra,
neredeyse Osmanlıların aleyhine olan tüm faaliyetlerde de yer almışlardır.
Kuşatma öncesi yıllarda Şövalyelerin Osmanlılar aleyhine icra ettiği
faaliyetler Tablo 3’te sunulmuştur.
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Tablo 3: Saint Jean Şövalyelerinin Osmanlılar Aleyhine İcra
Ettiği Faaliyetler
Sıra No

Yıl

Osmanlı Aleyhindeki Faaliyet

1

1529

Viyana Kuşatması’nda Avusturyalılara yardım

2

1531

Modon’un Yağmalanması

3

1533

Koron Kuşatması’nda Venediklilere yardım

4

1535

İspanyolların Tunus’u kuşatmasına yardım

5

1538

Korfu Adası’nın Yağmalanması

6

1541

İspanyolların Cezayir’i kuşatmasına yardım

1565'de diğer devletlerle geçici barış sağlanmış ve siyasi konjonktür uygun
iken, dönemin süper gücü olan Osmanlı İmparatorluğu için Saint Jean
Şövalyeleri artık “çözülmesi gereken bir mesele” haline gelmiştir. Ancak,
Şövalyelere verilmesi gereken ders için Malta'yı ele geçirmeye çalışmak
doğru bir tercih midir? Yoksa Turgut Reis'in 1551'de Gozo Adası'na yapmış
olduğu baskın tarzı harekat Saint Jean Şövalyelerini Osmanlı İmparatorluğu
aleyhindeki faaliyetlerinden vazgeçirmek için yeterli olabilir miydi? Bu
sorunun cevabı, Malta Adası'nın coğrafi konumunda ve Osmanlı
donanmasının askeri doktrini içerisinde bulunmaktadır. Malta Adası,
coğrafi konumu itibariyle Sicilya Adası’na ve Güney İtalya sahillerine çok
yakındır. 1 deniz mili 1852 metre olup, Malta ile Sicilya arasındaki mesafe
yaklaşık 50 deniz milidir. Dönemin Akdeniz’inde en sık kullanılan gemi tipi
olan kadırganın sürati ise yaklaşık 5-6 deniz milidir. Dolayısıyla, Sicilya'dan
gece seyre çıkan bir donanma 10 saatlik bir seyrin sonunda ertesi sabah
Malta'ya asker çıkarabilecek mesafededir. Kısacası, Malta Adası her zaman
için sürpriz saldırılara açıktır. Bu durumda, kuşatma başarılı neticelense
dahi, Osmanlı ordusunun bu adayı elinde tutabilmesi neredeyse
imkânsızdır. Zaten, İspanya’nın da bu durumun bilincinde olduğu İspanya
Kralı Philip II'in Sicilya Valisi Don Garcia'ya göndermiş olduğu mektuptan
anlaşılmaktadır.
İspanya, kuşatma devam ederken Malta'nın Osmanlılar tarafından ele
geçirilme ihtimali her geçen gün artmasına rağmen asla donanmasını riske
sokmamış, son ana kadar beklemiştir. İspanya Kralı Philip II Sicilya Valisi
Don Garcia'ya göndermiş olduğu mektupta, Osmanlılar Şövalyeleri yenip
adayı ele geçirse dahi, Osmanlı donanmasının kış ayları başlamadan adayı
terk edeceğini, Osmanlı donanması ayrıldıktan sonra Malta’yı tekrar
kolaylıkla ele geçirebileceklerini ifade etmiştir (Setton,1976:868). Çünkü,
Osmanlı donanması, 1543-1544 kış aylarında Toulon limanında kışlaması
hariç, herhangi bir ileri üste kış aylarını geçirmemekte, sefer mevsimi
bitince İstanbul'a geri dönmektedir. Dolayısıyla, Malta Adası’nı ele geçirse

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

437

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

dahi, ilkbahar ve yaz ayları hariç olası bir İspanyol kuşatmasını bertaraf
edecek bir Osmanlı donanma varlığı Akdeniz’de bulunmamaktadır. Malta ile
Sicilya arasındaki kısa mesafeye dayanarak İspanya’nın yapmış olduğu bu
değerlendirmeyi Osmanlıların da kolaylıkla yapabileceği aşikârdır.
Cassola'ya göre de, Osmanlı İmparatorluğu aslında Malta Adası'nı ele
geçirmek ve ilerleyen zamanda bir üs olarak kullanmak maksadıyla
kuşatmamıştır. Amaç, “kafirlerin karargahı” olarak nitelendirilen adayı ele
geçirerek Saint Jean Şövalyelerini tarih sahnesinden silmektir (Cassola,
1998:19).
Önceki paragraflarda arz edilmiş olan gerekçeler ışığında, Osmanlı
İmparatorluğu'nun Malta'ya bir sefer düzenleme kararını, stratejik bir
karardan ziyade tamamen Kanuni Sultan Süleyman’ın kişisel gerekçelerle
almış olduğu şahsi bir karar olarak değerlendirmek mümkündür. Kanuni
Sultan Süleyman’ın bu kararı almasında, çok sevdiği kızı Mihrimah Sultan
ile Kanuni döneminin Şeyhülislamı olan Ebussuud Efendi’nin Malta’da esir
olan Müslümanların kurtarılmasına ilişkin verdiği fetvanın etkili olduğu
değerlendirilmektedir. Maalesef, bu karar dönemin Osmanlı hazinesinin %
30'unun (Tarakçı, 2009:69) boşa harcanmasına neden olmuş, Osmanlı'nın
yenilmez olduğu inancını yıkarak adeta Akdeniz'de psikolojik bir kırılma
yaşanmasına neden olmuştur.
3. KUŞATMANIN BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMASININ NEDENLERİ
Osmanlı ordusunun Malta kuşatmasında yaşadığı başarısızlığın pek çok
nedeni bulunmaktadır. Ancak, literatür incelendiğinde yenilginin nedenleri
arasında öncelikle Osmanlı ordusunun komutasında yaşanan iki başlılık
nedeniyle kuşatma planında hata yapılarak ilk önce Saint Elmo Kalesi'nin
kuşatılmasının ön sırada yer aldığı görülmektedir. Malta’yı kuşatan
ordunun başında Serdar Mustafa Paşa, donanmanın başında ise Kaptan-ı
Derya Piyale Paşa vardır. Osmanlı donanması adaya varınca ilk önce
Malta’nın güneyinde bulunan Marsaxlokk koyundan adaya asker
çıkarmıştır. Ordunun karaya çıkması tamamlanınca, Mustafa Paşa öncelikle
Malta’nın merkezinde yer alan Mdina kalesini, adanın kuzeyini ve Gozo
Adası’nı ele geçirmeyi istemiştir. Ancak, Piyale Paşa Mayıs ve Haziran
aylarında zaman zaman büyük fırtınaların çıkabildiğini ileri sürerek bu
fikre karşı çıkmış, donanmanın Malta’nın doğusunda bulunan ve korunaklı
bir koy olan Marsamxett koyuna demirlemesi gerektiğini belirtmiştir.
Donanmanın Marsamxett koyuna demirlemesi gerçekleştirilince, Saint
Elmo Kalesi'nin ele geçirilmesi donanmanın güvenliğinin sağlanabilmesi
için taktik bir zorunluluk haline gelmiştir (Öndeş, 2011:118). Malta
Adası’nda Osmanlı donanmasının demirlediği yerleri gösteren harita Şekil
3’te sunulmuştur.
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Şekil 3: Osmanlı Donanmasının Demirlediği Yerleri Gösteren
Harita

(Kaynak: www.maps.com, 2017)
Adanın en korunaklı kalelerinden biri olan Saint Elmo’yu kuşatmak yerine,
adanın merkezinde yer alan ve çok eski bir kale olan Mdina kalesinin ele
geçirilerek adanın tamamında hâkimiyet sağlanmasının Osmanlı ordusu
için daha uygun olacağını söylemek mümkündür. Turgut Reis de Saint Elmo
Kalesi'nin kuşatılmasını hatalı bir karar olarak değerlendirmiştir (Bostan ve
Özbaran,2009:187).
Osmanlı ordusu ve donanmasının tek elden yönetilmemesi ve kuşatma
planında yapılan hatanın dışında, Osmanlı’nın lojistik açıdan yapmış olduğu
hatalar da başarısızlıkta önemli pay sahibidir. Setton'un o dönem
İstanbul'da Fransız elçisi olan Antoine Petromol'un 7 Nisan 1565 tarihli
mektubundan aktardığına göre, Osmanlı'nın hazırlıkları son derece
yetersizdir ve Osmanlı'nın hedefi neresi olursa olsun başarısızlığa
uğrayacağına şüphe yoktur (Setton,1976:868). Petremol'a göre, Osmanlı
donanması o tarihe kadar İstanbul'dan hareket eden en büyük donanmadır.
Ancak, gemilerdeki personel sayısı yetersiz olup, sadece sekiz kadırga
“personel sayısı” bakımından tamdır (Setton, 1976:850). Hatta yapılan
hazırlıkların yetersizliğinden bazı gemilerin yeniden kalafat edilmesi ve
karinalarının yağlanması gerekmiştir (Tarakçı, 2009:70).
Turan'ın Braudel'den aktardığı üzere, 16. yüzyıl'daki savaş veya
kuşatmalarda düşmanla mücadelenin yanı sıra “mesafeye karşı mücadele”
etmek de gerekmektedir (Turan, 2001:96). Malta Adası'nın İstanbul'a olan
uzaklığı göz önüne alındığında, bu mücadelenin çok çetin geçeceği dikkate
alınarak lojistik hazırlıkların dikkatli bir şekilde planlanması gerekirken,
tam tersine planlamanın eksikliklerle dolu olduğu görülmektedir.
Eksikliklerin başında kuşatmayı sürdüren ordunun durumunun takip
edilebilmesi için yeterli bir haberleşme sisteminin kurulmamış olması
gelmektedir. Yeterli iletişimin sağlanamamış olması nedeniyle, Mayıs
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1565'te başlayan kuşatmanın gidişatına ilişkin 16 Temmuz 1565 tarihine
kadar İstanbul'a herhangi bir haber ulaşmamıştır (Mühimme,VI,1423).
Hatta, Osmanlı İmparatorluğu Malta'ya bazı hükümlerinin iletilmesi için
Venedik'ten yardım istemiştir (Mühimme, VI,1424). Bu iletişim sıkıntısı
nedeniyle ordunun erzak ve mühimmat sıkıntısı çektiği kuşatma
başlangıcından iki buçuk ay sonra öğrenilebilmiştir. Orduya lojistik destek
sağlamak için Malta'ya çok yakın olan Tunus, Trablus ve Cezayir gibi
Osmanlı'ya bağlı ülkelerde önceden gerekli erzak ve mühimmat yığınağının
yapılmaması, lojistik desteğin İstanbul, Mora ve Anadolu sahillerinden
gönderilmeye çalışılması kuşatma planının eksikliğini gösteren bir diğer
husustur. Planlama o kadar eksiktir ki, ordunun lojistik desteği için gemi
planlaması dahi yapılmamış, İstanbul'da bulunan bir Venedik barçası
kiralanarak Malta'ya erzak gönderilmiştir (Mühimme, V,168). Gönderilen
lojistik destek malzemelerinin Malta'ya ulaştığını söylemek ise pek
mümkün değildir. Donanmanın Malta Adası etrafında etkin bir karakol
görevi icra etmeyerek limanda demirli bulunması nedeniyle, Malta'ya
yardım götüren Osmanlı gemileri genellikle Sicilya'dan seyire çıkan gemiler
tarafından ele geçirilmiştir. Donanmanın Malta Adası etrafında etkin bir
karakol görevi icra etmemesi, adanın abluka altına alınamamasına ve
böylece Sicilya’dan Malta’ya yapılan yardımların engellenememesine de
neden olmuştur.
Başarısızlığın nedenlerinden bir diğeri ise, 15. yüzyıldan itibaren kale
inşasında yaşanan gelişmeler neticesinde “trace italienne (İtalyan)” denilen
tarzda kaleler inşa edilmeye başlanmış olmasıdır. Şekil 4’te İtalyan tarzı
inşa edilmiş bir kale gösterilmiştir.
Şekil 4: İtalyan Tarzı İnşa Edilmiş Bir Kale

(Kaynak: www. warsoflouisxiv.blogspot.com, 2017)
İtalyan tarzı kalelerin etrafında genellikle su dolu hendek bulunmaktadır.
Kale surları top ateşinde parçalanan ve şarapnel etkisi oluşturan taş yerine,
toprak ve tuğladan yapılmıştır. Daha alçak boyda, ancak, daha kalın
duvarlara sahiptir. Çeşitli kaynaklarda, kuşatmalar esnasında bu tarz
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kalelere atılan top güllelerinin kale duvarına gömüldüğünden
bahsedilmiştir. Güllelerin kale duvarlarına saplanıp kalmalarının ana
sebebi, sur veya tabyaların oldukça geniş yapılmaları, toprak dolguya sahip
olmaları veya şok emici özel üretim tuğladan inşa edilmeleridir (Göger,
2017:84). Göger’in Parker’dan aktardığına göre, “trace italienne tarzı inşa
edilmiş bir kalenin ele geçirilmesi yıllarca olmasa da aylarca sürerdi”.
Parker’a göre, İtalyan tarzı kalelerin en az iki ay kuşatılmadan ele
geçirilmesi pek mümkün değildir ve “yıllarca olmasa da aylarca sürerdi”
derken, aslında kuşatmaların bir yıla yakın sürdüğünü söylemeye
çalışmıştır (Göger, 2017:72). Saint Jean Şövalyeleri de 1530'da Malta'ya
yerleşmelerinden itibaren olası bir Osmanlı saldırısına karşı koymak için
bütün kaynaklarını seferber ederek Malta Adası’nda üç tane İtalyan tarzı
kale inşa etmişlerdir. Bununla birlikte, Malta Adası’nın kayalık bir zemine
sahip olması, Osmanlı’nın kale kuşatmalarında kullandığı en önemli saldırı
yöntemlerinden biri olan lağım saldırılarını etkisiz kılmış ve başarısızlıkta
pay sahibi olmuştur.
4. SONUÇ
Her ne kadar Malta Kuşatması Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilgisi ile
sonuçlansa da, 16. yüzyılda o kadar büyük bir orduyu Akdeniz’in ortasında
bir adaya nakledip dört ay boyunca kuşatabilmek, Osmanlı’nın Batı
karşısındaki üstünlüğünü gösteren güzel bir örnektir. Bir çok araştırmacı
Malta Kuşatması’nın yenilgi ile sonuçlanmadığını; Osmanlı’nın askerler
arasında yayılan bulaşıcı hastalıklar, yaklaşan fırtına mevsimi, Sicilya’dan
Şövalyelere destek için gelen İspanyol destek kuvvetinin adaya ulaşması vb.
nedenlerle Osmanlı’nın kuşatmayı kaldırmasıyla sona eren bir savaş
olduğunu ileri sürmüştür. Sonucunun Osmanlı açısından yenilgi olup
olmadığı tartışılsa da, gerçek olan husus, dönemin Osmanlı hazinesinin %
30'unun (Tarakçı, 2009: 69) boşa harcandığı ve Osmanlı'nın yenilmez
olduğu inancının yıkıldığıdır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun Malta’yı ele geçirmek istemesinin gerekçeleri
arasında en çok iki neden araştırmacılar tarafından ileri sürülmektedir.
Bunlardan birincisi, Osmanlı’nın İtalya’ya yapmayı planladığı seferde ileri
üs olarak kullanmak için Malta’yı ele geçirmek istemesidir. Özellikle Tunus
ve Korfu Adası gibi İtalya’ya yakın mesafede bulunan Osmanlı toprakları
varken, son derece zorlu bir düşman olan Saint Jean Şövalyelerinin
savunacağı Malta’yı ileri üs olarak kullanmak maksadıyla ele geçirmeye
çalışmanın çok anlamlı olmadığı aşikârdır. Zaten, İspanyol ve Papalık
arşivlerindeki belgelere göre de, Osmanlı’nın olası İtalya seferi için en ideal
üs Korfu Adası’dır. Malta’nın ele geçirilmesini anlamsız kılan bir diğer husus
ise, Sicilya’ya çok yakın olmasıdır. Osmanlı Malta’yı ele geçirse dahi,
Osmanlı donanması İstanbul’a döndükten sonra, Malta İspanyollar
tarafından kolaylıkla ele geçirilebilecek kadar yakın mesafededir.
Araştırmacılar tarafından en çok ileri sürülen ikinci neden ise, Saint Jean
Şövalyeleri'nin Akdeniz'deki Osmanlı deniz ticaretine tehdit oluşturmasıdır.
1560’daki Cerbe Savaşı'nı takip eden beş yıl içerisinde sadece elli Osmanlı
gemisi Şövalyelerin donanmasının saldırısına uğramıştır. “Yılda on geminin
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saldırıya uğradığı” anlamına gelen bu sayının Osmanlı İmparatorluğu için
maddi açıdan çok önemli olmadığı aşikârdır. Kanuni Sultan Süleyman’ın
Malta’yı kuşatma kararı almasında, çok sevdiği kızı Mihrimah Sultan’ın
sütannesini ele geçirmeleri nedeniyle Şövalyeleri cezalandırma isteği ile
Kanuni döneminin Şeyhülislamı olan Ebussuud Efendi’nin Malta’da esir
olan Müslümanların kurtarılmasına ilişkin verdiği fetvanın etkili olduğu
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, Osmanlı İmparatorluğu'nun Malta'ya
bir sefer düzenleme kararını, stratejik bir karardan ziyade tamamen Kanuni
Sultan Süleyman’ın kişisel gerekçelerle almış olduğu şahsi bir karar olarak
değerlendirmek mümkündür.
Malta Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenlerinin başında
Osmanlı ordusunun başında bulunan Serdar Mustafa Paşa ile donanmanın
başında bulunan Kaptan-ı Derya Piyale Paşa’nın kuşatma planına ilişkin
anlaşamamaları gelmektedir. Bu anlaşmazlık, Turgut Reis tarafından da hat
alı bir karar olarak nitelendirilmiş olan Saint Elmo Kalesi’nin kuşatılmasına
neden olmuştur. Bir diğer önemli faktör ise, Osmanlı’nın sefer için yeterli
lojistik hazırlıkları yapmamasıdır. Yetersiz lojistik hazırlıkların yanı sıra,
Osmanlı donanmasının Malta’yı abluka altına alacak şekilde ada etrafında
etkin bir karakol icra etmemesi sonucu, Malta’ya yardım götüren Osmanlı
gemileri genellikle İspanyolların eline geçmiştir. Abluka tesis edilmemesi,
Şövalyelerin Sicilya’dan gelen yardımlarla desteklenmesine de yol açmıştır.
Malta’daki kalelerden üçünün “trace italienne (İtalyan)” tarzda inşa edilmiş
olması ile adanın kayalık bir zemine sahip olması nedeniyle Osmanlı’nın
kale kuşatmalarında kullandığı en önemli saldırı yöntemlerinden biri olan
lağım saldırılarını etkili bir şekilde kullanamaması, başarısızlıkta rol
oynayan diğer hususlardır.
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ALTINORDA VE İLHANLI DEVLETLERİNİN
ANADOLU ÜZERİNDEKİ HÂKİMİYET MÜCADELESİ
Dr. Öğr. Üyesi, Erhan YOSKA*
Özet
XIII. yüzyılın başlarında tarih sahnesine çıkarak Moğol imparatorluğunu
kurmuş olan Cengiz Han, Batı seferi öncesinde toplamış olduğu bir
kurultayda, ülkesini Baş Hatun’u Börte’nin dört oğlu arasında yönetim
bakımından paylaştırmıştır. Buna göre, büyük oğlu Cuci’ye, İtil Nehri’nden
başlamak üzere Batı’da Moğol askerlerinin atlarının tırnaklarının değmiş ve
değecek olan yerler, Çağatay’a İtil ile İrtiş Nehirleri arasındaki topraklar,
Ögedey’e, İrtiş Nehri’nin doğusundaki topraklar, en küçük oğlu Tuli’ye ise,
Karakurum merkezli
olarak Ata yurdu
verilmiştir.
Moğol
İmparatorluğu’nun söz konusu Ön Asya’daki temsilcilerinden birisi olan
Altınorda Devleti, Azerbaycan’da olduğu gibi, Anadolu toprakları üzerinde
de siyasi, iktisadi vb. söz sahibi olmuştur. Mengü Han’ın kardeşi Hülagü’nün
Anadolu’ya gelmesine kadar, Anadolu üzerindeki Moğol politikasını büyük
kağanların ön Asya’daki temsilcisi konumundaki genel valiler ile Cuci
ulusunun temsilcisi Batu Han tayin etmiştir. Bu dönemde Türkiye Selçuklu
devlet adamları Azerbaycan’daki Moğol askeri valileri ile ilgili şikâyetlerini
öncelikli olarak Saray şehrine yapmışlar yani Sayın Batu’yu koruyucu
olarak görmüşlerdir. Fakat Mengü Han’ın kardeşi Hülagü’nün batıya
gönderilmesiyle Altınorda ve İlhanlı hükümdarları arasında, Azerbaycan ve
Anadolu üzerinde, siyasi, askeri, iktisadi, dini ve şahsi sebeplerden
anlaşmazlık meydana gelmiştir. Bu bildiride XIII. yüzyılın temel
kaynaklarından faydalanılarak, Altınorda ve İlhanlı devletlerinin Anadolu
üzerindeki hâkimiyet mücadeleleri ve bu mücadelelinin Türkiye Selçuklu
Devleti’ne yansımaları değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Anadolu, Altınorda, İlhanlı
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THE FIGHT BETWEEN THE GOLDEN HORDE AND THE ILKHANID STATE
FOR SOVEREIGNTY OVER ANATOLIA
Abstract
Emerging in the early 8th century and establishing the Mongol Empire,
Cenghis Khan Khan, shared his country named Baş Hatun among four sons
of Börte in terms of management. According to this, he gave the western
countries on which the feet of Mongol horses stepped starting from Itil
River to his elder Juchi , the land between Itil and Irtiş Rivers to Tschagatai,
the land on the east of Irtiş Rivers to Ugedey, and the Main land having
Karakurum as the center to his youngest one Tuli. One of the
representatives of Mongol-Turk Empire on the Asia Minor, Golden Horde
State had political, economical etc. sovereignty over Anatolia as in
Azerbaijan. Until Mengü Han’s brother Hülagü’s arrival to Anatolia, the
general policies of Mongol Empire were identified by the governors and
Batu Khan, the representative of Cuci nation as the representative of Great
Khans in Anatolia. During this period, the Statesmen of Turkish Seljuk state
made their complaints about the Mongol Military Governors in Azerbaijan
mainly to Palace city, that is, they saw Mr. Batu as the sole protector.
However, as Mengü Han’s brother Hülagü was sent to the west, conflicts
started to arise between Golden Horde and İlkhanid emperos over political,
military, religious and individual affairs about Azerbaijan and Anatolia. This
study will provide an evaluation on the fight between Golden Horde and
İlkhanid States for sovereignty over Anatolia and the reflections of this fight
on Turkish Seljuk State based on the basic historical sources of 8th century.
Keywords: Anatolia, Golden Horde, Ilkhanid
1. Giriş
Pasifik Okyanusu’ndan Macaristan ovalarına, Sibirya’dan Afganistan’a kadar
dünyanın en geniş alana yayılan devletini kuran Cengiz Han, Batı seferi
öncesinde toplamış olduğu bir kurultayda, ülkesini Baş Hatun’u Börte’nin
dört oğlu arasında yönetim bakımından paylaştırmıştır. Buna göre, büyük
oğlu Cuci’ye, İtil Nehri’nden başlamak üzere Batı’da Moğol askerlerinin
atlarının tırnaklarının değdiği yerleri, Çağatay’a İtil ile İrtiş Nehirleri
arasındaki toprakları, Ögedey’e, İrtiş Nehri’nin doğusundaki bölgeleri ve en
küçük oğlu Tuli’ye ise, Karakurum merkezli olarak Onon ve Kerülen
Irmakları civarını vermiştir (Yuvalı, 2017: 85). Bu taksimata göre Moğol
İmparatorluğu’nun Batı’daki ilk temsilcisi hiç şüphesiz Cuci olmuştur. Zira
Cengiz Han, ülkesinin yönetimini oğulları arasında dağıttığı sırada, o güne
kadar pek uygulanmamış bir sitem olan Ulus Verme Yöntemini kullanmıştır
(Gömeç, 2017: 110). Buna göre, Cengiz Han’ın yaşça en büyük oğluna İtil
Irmağı’ndan başlamak üzere batıda Moğolların gidebileceği yani atlarının
tırnaklarının değdiği yerlerde oturan insanlar, hangi din ve kültürden olursa
olsun, onların ortak adı, taksimatın yapılmasından itibaren Cuci Ulusu
olarak adlandırılmıştır (Devlet, 2010: 193). Cengiz Han’ın, diğer oğulları da
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yaş sırasına göre, batıdan, doğuya doğru dağlar, nehirler gibi doğal
sınırlarla tanımlanmış; Çağatay Ulusu, Ögedey Ulusu ve Tuli Ulusu adıyla
siyasi ve idarî bir yapılanma söz konusu olmuştur (Yuvalı, 2017: 86). İşte
Cuci oğullarının ve onların şahsında Batu Han, İtil Irmağı’nın batısındaki
topraklar üzerinde mutlak manada bir hâkimiyeti vardı. Öyle ki, Ögedey
Han zamanında Ön Asya’ya genel askerî vali olan Curmagun ve Baycu
zamanında, İtil Irmağı’nın batısındaki topraklar üzerinde Cuci oğullarının
mutlak manada hâkimiyeti bulunmakta idi (Grousset, 2011: 352).
2. Ön Asya’da Hâkimiyet Mücadelesi
Cengiz Han’ın sağlığında ülkesinin oğulları arasında paylaştırması ve veliaht
olarak da Ögedey’i göstermesi, Moğol İmparatorluğu’nda taht çekişmelerini
önlemede etkili olmuştur. Ancak Cengiz Yasa’sında Büyük Han’ın çocukları
ve torunlarının veraset hukukuna dair kesin hükümlerin bulunmamasından
Ögedey sonrasında Karakum’da iktidar mücadeleleri eksik olmamıştır
(Gömeç, 2017: 131). Ögedey’in vefatından sonra taht naibesi olarak
Töregene Hatun iktidarı elinde bulundurmuştur. Moğol İmparatorluğu’nun
ilk naibesi Töregene Hatun, Han tarafından taht namzedi gösterilmiş
olmasına rağmen, büyük mücadeleler sonucunda kendi oğlu Güyük’ü
iktidara getirmeyi başarmıştır (Yuvalı, 2017: 103).
Güyük’ün iktidara gelmesiyle beraber başta Kafkasya, Azerbaycan ve
Kösedağ savaşından sonra Anadolu’da olmak üzere Ön Asya’da Moğol
hanedanı içinde hâkimiyet mücadelesi yaşanmaya başlanmıştır. Söz konusu
bu mücadelenin temeli Ögedey Han, döneminde gerçekleştirilmiş olan II.
Deşt-i Kıpçak başka bir ifadeyle Avrupa Seferi’ne dayanmaktadır. Deşt-i
Kıpçak seferi Cengiz Han’ın en büyük torunu olan Batu Han tarafından
komuta edilmiştir (Hartog, 2003: 134). Atlas Okyanus’u kıyılarına kadar
ulaşılan bu sefer esnasında Cuci’nin oğlu Sayın Batu ile büyük Han’ın oğlu
Güyük arasında bireysel sebeplerden dolayı anlaşmazlıklar çıkmış ve Güyük
savaş alanını terk etmek suretiyle başkent Karakurum’a dönmüştür (Devlet,
2010: 184). Batu, Avrupa seferi sırasında Güyük ile aralarında geçen
hadiselere bağlı olarak Karakurum’daki kurultaylara katılmamış,
kardeşlerini göndermişti. Güyük ile Batu arasındaki anlaşmazlıklar kurultay
sürecinde de devam etmiş, hatta Güyük, Han olduktan hemen sonra ilk iş
olarak Batu’nun, Azerbaycan ve Kafkasya’daki valilerini görevlerinden
almış ve yerlerine yeni valiler atamıştır. Güyük Han, amcasının oğlu olsa da
bir türlü yıldızı barışmayan Batu ile hesaplaşmak için Elcigidey Noyan’ı
geniş yetkilerle Ön Asya’ya göndermiştir. Batu Han’ın da bu davranışa
aynısıyla cevap vermiş olmasından dolayı işler çığırından çıkmış ve taraflar
hâkimiyet meselesini savaşla çözmek üzere harekete geçtikleri sırada
Güyük Han’ın ölümü böyle bir faciayı önlemiştir. Güyük Han’ın ölümünden
sonra, Batu ile iyi ilişkileri olmayan Elcigidey Noyan da Karakurum’a
dönmüştür (Yuvalı, 2017: 193). Elcigidey Noyan’dan sonra Batı’ya
gönderilen Curmagun Noyan ve Baycu Noyan, başta Anadolu olmak üzere
Ortadoğu yöresindeki yerleşim merkezlerine aralıksız seferler yapmış ve
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Ön Asya’da Moğol nüfuzunu daha da artırmışlardır. Yapılan bu seferler
neticesinde batıdaki genel valileri aracılığıyla, Moğol İmparatorluğu’nun
sınırları Türkiye Selçuklularının uclarına kadar dayanmıştır.
Güyük Han’ın beklenmedik bir biçimde vefat etmesinden sonra, Moğol
tahtında Güyük’ün eşi Oğulgaymış ile Tuli’nin eşi Sorgagteni arasında kendi
çocuklarını iktidara getirebilmek adına mücadele yaşanmıştır. Bu
mücadelede Güyük ile olan kişisel çekişmesinden ötürü Batu, Tuli’nin
çocuklarını desteklemiştir. İktidar mücadelesinden başarı ile ayrılan
Sorgagteni, çocuklarından her birini ayrı bir müstakil devlet kurmasında
etkili olmuştur. Batu, Tuli’nin çocuklarına destek vermesi karşılığında
tekrar Ön Asya coğrafyasının hâkimi konumuna gelmiştir. Anadolu’daki
siyasi teşekküller, her ne kadar Azerbaycan’daki Moğol genel veya askerî
valilerinin kontrolleri altında olsalar da, iktidarlarını ve hatta canlarını
garantiye alabilmek için zaman zaman Karakurum’a veya Batu Han’ın
Başkenti Saray şehrine giderek bağımlılıklarını tasdik ettirmişlerdir. Moğol
İmparatorluğu’nun Ön Asya’daki ilk temsilcilerinden olan Altınorda Devleti,
Azerbaycan’da olduğu gibi, Anadolu toprakları üzerinde de siyasi, iktisadi
vb. söz sahibi olmuştur. Mengü Han’ın kardeşi Hülegü’nün Anadolu’ya
gelmesine kadar, Anadolu üzerindeki Moğol politikasını büyük Hanların ön
Asya’daki temsilcisi konumundaki genel valiler ile Cuci ulusunun temsilcisi
Batu Han tayin etmiştir. Bu dönemde Türkiye Selçuklu devlet adamları
Azerbaycan’daki Moğol askeri valileri ile ilgili şikâyetlerini öncelikli olarak
Saray şehrine yapmışlar yani Sayın Batu’yu koruyucu olarak görmüşlerdir.
Batu Han, söz konusu yerler üzerindeki haklarını Mengü Han tartışmasız
kabul ettiği bilinmektedir (Yuvalı, 2017: 147). Ancak Güyük Han,
zamanında söz konusu göreve atanmış olan Elcigidey’in Kafkasya’da görevli
bulunan Batu Han’ın vergi tahsildarları ve diğer görevlileri görevden
almıştı. Nitekim bu olaylar sırasında, Türkiye Selçukluları Devleti’nin veziri
Sahib-i Şemseddin İsfahanî de, devletin Moğollara yıllık olarak ödemekte
olduğu vergiyi Emir-i âriz Reşidüddin Ebu Bekir Cüveyni vasıtasıyla
Elcigidey Noyan’a gönderilmişti. İşte Mengü Han söz konusu bu yanlış
uygulamayı ortadan kaldırmış ve görevinden alınmış olan tahsildarlar ve
memurları yeniden eski görevlerine iade etmiştir. Ayrıca Mengü Han,
kardeşi Hülegü’yü Ön Asya’ya gönderirken, Batu Han’ın askerleri ve
kumandanları da sefere iştirak etmişlerdi. Hülegü’nün Ön Asya’da ele
geçirmiş olduğu yerlerin vergileri, savaş tazminatları ve yağmalardan elde
edilmiş olan gelirler, bu sefere iştirak etmiş olan diğer ulus askerlerinin
payları ayrılmıştı Zira Cuci ulusuna mensup askerlerin payları Altınorda’ya
muntazam olarak ödenmekteydi (Yuvalı, 2017: 195). Bu hususlardan ayrı
olarak, İran ve Azerbaycan’da görevlendirilmiş olan Moğol askerî genel
valileri Batu Han’a karşı daima saygılı olmuşlardı. Bu bağlamda Hülegü, Ön
Asya’ya gelmeden önce, Batu Han yani Altınorda Devleti’nin adı geçen
yerler üzerinde hakları vardı. Şayet Güyük genç yaşında ölmemiş olsaydı,
Terek savaşından önce Azerbaycan ve Anadolu yüzünden, büyük Hanlık ile
tâbi devlet arasında savaş olacaktı.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

447

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

3. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollar ile ilişkileri
Moğollarda Karakurum ile batı sınırlarında bu gelişmeler yaşanıyorken,
Türkiye Selçuklu Devleti’nde Uluğ Keykubad dönemi yaşanmakta idi.
Türkiye Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad’ın, basiretli politikasıyla Moğol
kuvvetleri Anadolu sınırlarında duraklamışlardır (Öngül, 2014: 145). Zira
Selçuklu Sultan’ı, 1234 yılında Ögedey Han’ın tâbilik teklifine onay vermek
suretiyle Batı Türkistan, İran, Kafkasya ve Ortadoğu coğrafyası Moğol
saldırıları altında iken, Anadolu adeta huzur bölgesi konumunda olmuştur.
Selçuklu Sultanı, Ögedey Han’ın, Moğol İmparatorluğu’na tâbi olması
yönündeki teklifine hiç bekletmeden olumlu manada cevap vermiş ve
Han’ın iline Türkiye Selçuklu Devleti’ni dâhil olmuştur. Bu uygulamaya
göre, Türkiye Selçukluları Devleti, her yıl belirli bir miktarda Karakurum’a
vergi ödemiştir. Böylece hemen bütün Avrasya ve kısmen Avrupa’yı içine
alan Moğol etki alanından en az zararla kurtaran devletlerden birisi de
Türkiye Selçukluları Devleti olmuştur. Anılan dönemde, Altınorda Devleti,
Azerbaycan’da olduğu gibi Anadolu toprakları üzerinde söz sahibi idi. Zira
Türkiye Selçukluları devlet adamları, Azerbaycan’daki Moğol askerî valileri
ile ilgili şikâyetlerini öncelikli olarak Saray şehrine yapmışlar yani Batu
Han’ı koruyucu olarak görmüşlerdi. Türkiye Selçuklularının devlet
adamları, Kösedağ savaşından sonra Baycu Noyan ile yapmış oldukları
anlaşmanın daha güvenli-geçerli olabilmesi düşüncesiyle, Batu Han’a
giderek, yapılmış olan anlaşmayı tasdik ettirmek suretiyle bağlılıklarını
bildirmişlerdir (Alican, 2016: 116). Nitekim Baycu Noyan’ın zaman zaman
anlaşma dışı bazı isteklerinden yani baskısından kurtulmayı
düşünmüşlerdir. Bu düşünceyle, Selçuklu devlet adamlarından Şemseddin
İsfahanî’nin başkanlığında; Amasya Kadısı Fahreddin ve Mecdeddin
Muhammed’den oluşan bir heyet kıymetli hediyelerle birlikte Batu Han’a
gönderilmiştir. Batu Han, Türkiye Selçukluları Devleti’nin bu davranışından
memnun olmuş ve Selçuklu sultanı ile Baycu arasında yapılmış olan
antlaşmanın tasdik edildiğine dair bir yarlığ ile kılıç, yay, sadak, elbise vb.
hâkimiyet alâmetleri göndermiştir. Ayrıca elçilik heyeti başkanı Şemseddin
İsfahanî’ye de Nizâmü’l-mülk Salâhü’l-âlem unvanını vererek, tekrar
Anadolu’ya göndermiştir (Bademci, 2017: 261). Şemseddin İsfahanî de Batu
Han’ın yarlığına güvenerek, Selçuklu sultanından birçok imtiyazlar
koparmış ve ölümüne kadar bu konumunu sürdürmüştür. Batu Han,
Selçuklu elçileriyle birlikte Anadolu’ya Sanksun Kurcu adındaki bir Moğol
nökerini de Şahne olarak Anadolu’ya göndermiştir. Çağdaş
kaynaklarımızdan İbn Bibi, Batu Han’ın nökerinin Konya’da çok itibar
gördüğünü kaydetmektedir (Yuvalı, 2017: 214).
Böylece Türkiye
Selçukluları Devleti, Baycu Noyan ile yapmış oldukları antlaşmanın Batu
Han tarafından onaylanmış olması ve buna bağlı olarak bir Şahne
göndermiş olması Anadolu’nun, Batu Han’ın onaylamasından sonra
hukuken Moğollara bağlanmış oluyordu.
Batu Han, Türkiye Selçukluları Devleti tahtında meydana gelen
değişiklikler, özellikle de kendisinin yarlığı ile vezirlik makamına getirilmiş
olan Şemseddin İsfahanî’nin öldürülüp malının müsadere edilmesinin
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sebebini ve müsadere edilen mallarının hesabını çıkartmalarını bildirmişti.
Selçuklu idarecileri, Batu’nun bu talimatı üzerine ciddi manada telaşa
kapılmışlarsa da sonunda kıymetli hediyelerle birlikte yeni bir elçilik
heyetinin başına öldürülmüş olan Şemseddin İsfahanî’nin yakın
dostlarından birisi olan Şemseddin Tuğraî başkanlığında yeni bir elçilik
heyetini Batu Han’a gönderilmiş ve söz konusu olay da kapanmış oldu
(Yuvalı, 2017: 215). Ancak bu defa Batu Han’a göndermiş oldukları elçiler
ellerinde Batu’nun yarlığı ile dönmüşler ve devletin üst yönetimlerinde
göreve başlamışlardı. Söz konusu elçilik heyetinin başkanı Şemseddin
Tuğraî vezirlik görevine getirilmiştir. Kaynaklarca verilmiş olan uygulama
örneklerinden hareketle, Batu Han’ın, Anadolu ile olan ilgisi, daha sonraki
dönemde Tebriz merkezli devlet kuracak olan Hülegü’nün yetki ve
sorumlulukları ile karşılaştırıldığı zaman, her ikisinin de Anadolu ile resmî
manadaki münasebetlerinin aynı olduğu görülmektedir. Her iki devlet de,
büyük Hanlar adına ve O’na bağlı olarak Anadolu’yu idare etmişlerdir. Batu
Han’ın Türkiye Selçuklu sultanları ve vezirlerinin değiştirilmesi konusunda
Hülegü ile hemen aynı yetki ve konumda olmuştur.
Moğol harekâtı, Çin’den Adalar Denizi’ne kadar uzanan eski dünyanın
siyasi, ekonomik ve kültür-sanat bakımdan en mühim merkezlerinin
bulunduğu büyük coğrafyada ciddi manada ve çok yönlü olarak değişime
sebep olmuştur. Söz konusu harekâtın, devletlerin yıkılması, şehirlerin
yakılması ve tahribatı, insanların acı, ızdırap ve her türlü eziyetlere maruz
kalmış oldukları tarihî bir hakikattir. Bu harekâtın bir parçası olarak kabul
edilen Hülegü’nün batı seferi, Ön Asya ve bilhassa da Anadolu ile ilgili
önemli sonuçların doğmasında etkili olmuştur. Moğol harekâtı sırasında
işgale uğramış olan yörelerde yaşamakta olan Türkmenlerin bir kısmı,
Moğol devletinin idarî, askerî kesiminde onlarla birlikte hizmet vermişler,
diğerleri de yaklaşan Moğol tehlikesi karşısında, Ön Asya ve Anadolu’ya
gelmişlerdir (Yuvalı, 2017: 222). Bu yüzden Anadolu yarımadasının bir
Türk yurdu haline gelmesinde, Malazgirt Meydan Muharebesi ve zaferi
takiben Anadolu’ya gelmiş olan Türkler, bu coğrafyanın Türk yurdu
olmasında etkili olmuşlardır (Yuvalı, 1985: 101). Anadolu’nun, kültür ve
demografik bakımdan yapı değişikliğine bağlı olarak, bu coğrafyanın adı
Türkiye, Selçuklu Devletinin adı da Türkiye Selçukluları olarak kaynaklarda
yerini almıştır. Ayrıca Merkezi Asya’da kurulmuş olan Moğol
İmparatorluğu’nun; Uygur, Karluk, Kıpçak, Kırgız, Yağma, Çiğil vb. Türk
kavimleri, bu büyük harekâtın içerisinde; Batı Türkistan, İran, Azerbaycan
ve Anadolu’ya gelmişlerdir. Bu yüzden Moğol İmparatorluğu’nun, Batı
Türkistan’daki temsilcileri Çağatay, Kafkasya ve Kara deniz’in kuzeyinde
Altınorda, İran, Azerbaycan ve Anadolu’da İlhanlı Devleti kuruluşlarından
bir müddet sonra karşımıza birer Türk-İslam devleti olarak çıkmışlardır.
İlhanlı Devleti’nin Türkiye Selçukluları ile olan münasebetleri, Hülegü
döneminde olduğu gibi Abaka Han zamanında da aynı konumda olmuştur.
Her ikisi de yani Hülegü ve Abaka, Karakurum’a bağlılıklarını sürdürmüşler
ve O’nun adına Tebriz merkezli olarak İlhanlı Devleti’ni idare etmişlerdir.
Şöyle ki, 1252 yılında, Altınorda hükümdarı Batu Han’dan Türkiye
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Selçukluları Sultanı II. İzzeddin Keykâvus’a gelen elçi, Selçuklu Sultanı’nın,
önce Batu Han’ın yanına gelmesini ve ondan sonra Mengü Han’ın huzuruna
çıkarak itaatini bildirmesi gerektiğini bildiriyordu Selçuklu sultanı, rakibi
konumundaki kardeşlerinin saltanat hesabı ile baş kaldırmalarından
çekindiği için bu uzun yolculuğa çıkmak istememişse de, Batu Han’ın
Anadolu’ya yönelik istilâ tehdidi karşısında yola çıkmağa mecbur olmuştur
(Özdemir, 2011: 209). Sultan, Konya’dan hareket etmiş ve henüz Sivas’a
geldiği sırada Selçuklu devlet hayatında önemli bir yeri olan Celaleddin
Karatay’ın ölüm haberi sultanı bu yolculuktan geri çevirmiştir. Bu sırada
Sultan’ın daha önce Altınorda’ya gönderilmiş olan elçileri dönüşlerdi. Batu
Han’dan almış oldukları yarlığlarla devlet yönetiminde kilit noktalarına
getirildikleri için küçük şehzadenin de aynı yöntemle iktidarı ele geçirme
ihtimalinden korkan ağabeyleri gizlice göndermiş oldukları adamları
vasıtasıyla şehzadeyi öldürtmüştür (Yuvalı, 2017: 147). Zira daha önce
Batu Han’a resmî türde gönderilmiş olanlar, beraberlerinde getirmiş
oldukları yarlığlarla devlet hayatında en üst makamları elde ettikleri gibi,
birçok imtiyazlar da elde etmişlerdi. Selçuklu Sultanı, daha önce Batu’ya
giden devlet adamlarının yaptığı gibi şehzade Keykubad’ın da aynı yolla
tahtı ele geçireceğinden korkmuştur. Bu bağlamda Kösedağ savaşından
sonra Türkiye Selçukluları Devlet’inin üst yöneticileri ve hatta
hükümdarlarının kim olacağı veya azledilecekleri Batu Han’ın kararına
bağlıydı.
Türkiye Selçuklu Devlet adamları, Kösedağ savaşı sonrasında Baycu Noyan
ile yapmış oldukları anlaşmayı, Batu Han’a tasdik ettirmek suretiyle
kendilerini güvende hissetmişlerdi. Nitekim Baycu, bir müddet sonra
anlaşmayla kararlaştırılmış olan verginin dışında, doymak bilmez bir
ihtirasla, keyfi isteklerine karşı Batu Han’a güvenmekte idiler. Türkiye
Selçuklu sultanlarının Moğolların Ön Asya’daki genel valilerinin tutumdavranışlarından dolayı şikâyetlerini doğrudan doğruya Büyük Hanlara
değil de Batu Han’a yapmış olmaları da, üzerinde durulması gereken bir
husus olmalıdır. Şayet Batu Han’ın Ön Asya’daki Moğol tâbiileri üzerinde
tasarruf hakkı olmasaydı Baycu Noyan’ın baskı ve kanunsuz isteklerine
karşı Türkiye Selçukluları Devleti, Emir-i Dad’ı yani adalet bakanı
Fahreddin Ali’yi kıymetli hediyelerle birlikte, yüz bin sultanî dirhem para ile
birlikte Batu Han’a gönderilmiştir. Fahreddin Ali, ziyaretinin sonunda,
Baycu Noyan’ın yıllık ödenmekte olduğumuz vergiler dışında, vergi
ödememiz için tehdit ve korku salmaktadır mealindeki şikâyetini
bildirmiştir. Batu Han, bu tür ödemeleri ve özellikle de hayvan sayımına
bağlı olarak ödenmekte olan Kobçur vergisini yasaklamıştır (Yuvalı, 2017:
216). Fahreddin Ali, Batu Han’ın anlaşma dışı vergilerin ödenmesini
yasaklayan yarlığı ile yanında Han’ın elçileri ve yarguciler ile birlikte
Konya’ya dönmüştür. Böylece bundan böyle Moğolların Ön Asya’daki genel
valisi her istediği zaman mal veya vergi alamayacaktı.
4. Anadolu’da İlhanlı-Altınorda Mücadelesi
1256 tarihinden sonra Anadolu ile konularda artık Batu’nun, adı
zikredilmemektedir. Bu durum anılan tarihlerde Batu Han’ın hayatta
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olmadığını göstermektedir. Altınorda tahtına Batu Han’ın yerine oğlu Sartak
Han geçmiş, aynı yıl içinde Sartak’ın ölümünden dolayı yerine diğer oğlu
Ulakçı tahta geçmiştir. Cuci ulusundaki siyasi istikrarsızlık Altınorda Devleti
içinde ciddi manada sıkıntılara yol açmıştı. Bu sıkıntıların devamında,
Altınorda tahtına amcası Cuci’nin, Harezmşah Alâeddin Muhammed’in
büyük kızı Han Sultan’dan doğan ve İslamiyet’i kabul etmiş olan Berke,
Altınorda tahtına geçirilmiştir. Altınorda Devleti’nin kurucusu olan Batu
Han’ın kendisi Budist, oğulları Sartak ve Ulakçı’nın da Hıristiyan olması ve
nihayet Berke Han’ın da Müslüman olması sadece ve sadece Cengiz Han ve
oğullarının devlet-din münasebetleri ile izah edilebilir. Altınorda Devleti’nin
yönetimle ilgili olarak yaşamış olduğu sıkıntılı dönemde, Anadolu ile meşgul
olması mümkün değildi. Zira Altınorda Devleti, anılan dönemde öyle
karanlık ve kargaşa dolu günler geçirmiş olmalı ki, devlet adamlarından
bazıları Hülegü’yü Altınorda tahtı için davet edenler dahi olmuştu (Yuvalı,
2017: 212). İşte Altınorda Devleti’nin yönetim konusunda sıkıntılı bir süreç
yaşadığı bir sırada, Baycu Noyan da ikinci Anadolu seferini yapmıştır.
Baycu’nun bu davranışı karşısında Altınorda Devleti’nin müdahale etmemiş
olması, içinde bulunduğu yönetim sıkıntısı ile ilgili olmalıdır.
Anadolu’da Türkiye Selçukluları Devleti, Sultan I.Alâeddin Keykubad
sonrasında Moğollar karşısında hemen hiçbir varlık gösterememiştir. Bu
yüzden gerek Kösedağ ve gerekse de Baycu’nun ikinci Anadolu seferi
sırasında, Moğollara karşı ciddi manada mücadele verebilen sadece ve
sadece Türkmenler olmuştur (Öngül, 2014: 181). Hülegü, 1259 yılında
Mengü Han’ın buyruğuna uygun olarak Anadolu’yu Kızılırmak sınır olmak
üzere iki Selçuklu meliki arasında taksim etmişti. Bu taksimata göre,
Kızılırmak’ın doğusundaki topraklar IV. Rükneddin Kılıçaslan’a,
Kızılırmak’ın batısında kalan topraklar da Sultan II. İzzeddin Keykavus’a
bırakılmıştı. Rükneddin, varlığını Moğolların desteği ile sürdürürken,
İzzeddin ise, varlığını büyük ölçüde Türkmenler ve Moğollara karşı olan
unsurlarca desteklenmiştir (Yuvalı, 2017: 219). Türkmenlerin Anadolu’da
Moğollarla mücadelesi aralıklarla Selçuklu Devleti’nin siyasi manada
dağılmasına kadar devam etmiştir. Söz konusu mücadele boyunca,
Rükneddin Kılıçaslan ve O’nun mutemet adamı Pervane Muineddin
Süleyman, Moğolların sadık adamı olarak görev yapmıştır. Özellikle de
Pervane Muineddin Süleyman çevirmiş olduğu entrikalara bağlı olarak
Moğolların Anadolu’daki zulümleri bir biri ardınca devam etmiştir. Aynı
dönemde, Sultan II. İzzeddin Keykavus, Konya Merkez olmak üzere batı
Anadolu topraklarını yönetiyordu. Keykavus, Anadolu’daki Moğol
zulmünün son bulması için bir yandan Memlûk sultanı, diğer yandan da
Altınorda hükümdarından yardım talep etmiştir Sultan İzzeddin
Keykavus’un Moğollara karşı olan bütün faaliyetlerini Pervane anında
Moğollara bildirmekte olduğu için Anadolu’daki İlhanlı işgaline karşı,
Hülegü döneminde ne Memlûklardan ve ne de Altınorda devletlerinden
askerî manada bir yardım gelmemiştir (Öngül, 2014: 193).
Pervane Muineddin Süleyman’ın çevirdiği entrikalar sonunda, Hülegü,
Anadolu’daki işgal kuvvetlerinin kumandanı Alıncak Noyan idaresinde bir
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tümenlik bir Moğol ordusu ile IV Rükneddin Kılıçaslan’ın kuvvetleri
birleşerek beklenmedik bir anda Konya üzerine yürümüşlerdir. İzzeddin
Keykavus, 12 Ağustos 1261 tarihinde şaşkınlık içinde Antalya üzerinden
Bizans’a iltica etmiştir. Alıncak Noyan ise, Konya’ya girmiş ve sultanın
mallarına Hülegü adına el koymuş ve bu malları Karakurum’a göndermiştir.
İzzeddin, Konstantinopolis’te bulunduğu sırada boş durmamış,
kumandanlarından Ali Bahadır’ı Türkmenler arasına göndermişti. Nitekim
Ali Bahadır ve Muzaffereddin Uğurlu idaresindeki kuvvetler Moğollara karşı
çıkmış ise de bekledikleri sonucu elde dememişler ve uc bölgelere çekilmek
zorunda kalmışlardır (Yuvalı, 2017: 220).
Sultan II. İzzeddin Keykavus’un Bizans’a ilticasından sonra, Anadolu’nun
tamamına hâkim olan IV. Rükneddin Kılıçaslan, Moğolların her isteğini
anında yerine getiren politika takip etmiştir. Bu dönemde Türkmenler, bir
yanda işgalci Moğollarla, diğer yandan da onların hizmetindeki Selçuklu
yöneticilerine karşı mücadele vermişlerdir, Moğol tazyikleri karşısında da
Batı Anadolu’ya sığınmışlardır. Söz konusu Türkmenlerden, Denizli
yöresindeki Türkmenler başlarında Mehmet Bey olduğu halde isyan
etmişlerse de başarılı olamamışlar ve Moğollar ile anlaşmak zorunda
kalmışlardır (Öngül, 2014: 205). Nitekim Mehmet Bey, Hülegü Han’a elçi
göndermek suretiyle, şimdiye kadar Selçuklu Devleti’ne ödemekte oldukları
vergilerini bundan böyle Moğollara ödemek istediklerini, buna karşılık
olarak da kendilerine sancak, oturmakta oldukları yerlerin kendilerine ait
olduğunu gösteren buyruk ile bir Şahne göndermelerini talep etmişlerdir.
Hülegü, Mehmet Bey’in isteklerini yerine getirmiş ve onlara Kulşar adında
birisini de Şahne olarak göndermiştir. Hülegü, bir müddet sonra Mehmet
Bey’i Azerbaycan’a kendisine biat etmesi için çağırmış, Mehmet Bey,
güvenmediği yani hayatından emin olmadığı için gitmek istememiş ve
aralarındaki anlaşma da bozulmuştur. Hülegü’nün yönlendirmesiyle Sultan
Rükneddin Kılıçaslan, Mehmet Bey üzerine yürümüş, damadının ihaneti
sonucu Mehmet Bey yakalanarak öldürülmüştür (Yuvalı, 2017: 237).
Anadolu’daki Türkmenler arasında ikinci isyanı, Konya-Ermenek
yöresindeki Karamanlı Türkmenleri olmuştur. Karamanlı Türkmenleri,
Denizli Türkmenlerinin başına gelen olumsuzlukları yaşamamak için
öncelikli olarak Konya şehri üzerine yürümüşler ve şehri kuşatmışlarsa da
başarılı olamamışlardır (Öngül, 2014: 206).
Türkiye Selçukluları Devleti ile Altınorda arasındaki ilişkilerin, Batu Han
döneminde eksiksiz devam ettiğini yani bu süreçte, Anadolu’nun
Altınorda’ya bağımlılığı devam etmiştir. Çağdaş kaynaklar, Batu Han’ın, Ön
Asya’da, Hülegü’den önce İlhanlık görevini üstlenmiş olduğuna dair bilgiler
vermektedirler (Cüzcani, 2016: 136). Şayet Batu, Hülegü’den önce Ön
Asya’da İlhanlık görevinde bulunmamış olsaydı, aralarındaki ilişkiler bu
noktaya gelmemiş olurdu. Bu yüzden Hülegü, Ön Asya’da Batu Han’ın yerini
aldıktan sonra Anadolu’daki Moğol baskısının artmış olduğu görülmektedir.
Anadolu’daki Moğol baskısı 1277 yılına kadar Selçuklu devlet adamlarının
kişisel tutumları yüzünden statüsü aynı kalmış gibi görünse de Moğol
baskısı daha da artmıştır. Türkiye Selçukluları Devleti, Batu Han döneminde
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de zaman zaman istila tehditleri almış, vezirlerin tayininde etkili olmuş ise
de, Tebriz’de oturan Hülegü kadar olduğu söylenemez. Konuyla ilgili olarak
çağdaş tarihçi Cüzcanî’ye göre, Cuci Ulusu’nun Azerbaycan toprakları
üzerindeki hak iddiaları bu iki kardeş ülkenin arasını açmış ve onları savaşa
kadar sürüklemiştir (Yuvalı, 2017: 229). Söz konusu olan Altınorda ile
İlhanlı Devletlerinin kurucuları olan Moğol şehzadelerinin, atanma
sebepleri ve yöntemi ile onlara verilmiş olan sorumluluklar bakımından
statülerinin aynı olduğunu görüyoruz. Çünkü Batu’nun ölümünden sonra
iki oğlu arka arkaya tahta geçtiler. Onların da aynı yıl içinde ölümleri ile
kardeşi Berke’nin tahta geçmesi sırasında, her üçü de Büyük Han
Mengü’nün yarlığı ile tahta çıkabilmişlerdir. Diğer yandan Hülegü’nün
ölümünden sonra büyük oğlu Abaka tahta çıkmış ama amcası Kubilay’dan
yarlığ gelinceye kadar tahta oturmak istememiştir. Her iki devletin teşekkül
biçimine gelince; Cengiz Han, ülkesinin yönetimi konusunda oğullarına Ulus
vermişti. Büyük oğlu Cuci’ye yönetmesi için vermiş olduğu topraklar
üzerinde yaşayan insanlar, anılan tarihten itibaren Cuci Ulusu olarak
tanımlanmıştır. Mengü Han ise, kardeşi Hülegü’yü doğrudan doğruya bu
göreve kurultay kararı uyarınca görevlendirmiştir. Bu yüzden her iki
devletin üzerinde büyük Hanlığın tasarrufu aynı konumda olmuştur.
Ön Asya’da Hülegü’nün hadiselerin gelişimine bağlı olarak kurmuş olduğu
devlet için ad olarak verilmiş olan İlhan unvanı aslında, Moğol
İmparatorluğu’nda, hanedan üyesi şehzadelerin, Büyük Han adına idare
etmiş oldukları ülkeler için kullanılmıştır. Bu yüzden Hülegü’nün kurucusu
olduğu devlet için İlhanlık, Moğol şehzadesi için de İlhan unvanı
verilmekteydi. Altınorda Devleti’nin kurucusu Batu Han da, bu tanıma göre
Moğol İmparatorluğu’nun Ön Asya’daki ilk İlhan’ı olduğu aşikârdır (Yuvalı,
2017: 212). Zira Batu, Hülegü ve Kubilay, sahip oldukları topraklar
üzerinde hâkimiyet kurmuşlar ve büyük Hanlar adına ülkelerini idare
etmişlerdir. Her üçünün de büyük Hanlık merkezine karşı tutumları son
derece ılımlı olmuştur. Gerçi Batu’nun Büyük Han Güyük ile savaş noktasına
gelmişse de buna Güyük Han’ın, kişisel manadaki tutum ve davranışı ile
ilgili olmuştur. Güyük Han ile Batu arasındaki çekişmede şahsi kırgınlıklar
olmakla beraber, Azerbaycan ve Anadolu’nun vergilerinin bizzat büyük
Hanlık tarafından ve güvendiği mutemet adamı Elcigidey Noyan tarafından
tahsil edilme teşebbüsü, Batu’nun buna karşı çıkması, hatta savaşı bile göze
alması, konunun ehemmiyetini göstermektedir. Türkiye Selçuklu
Devleti’nin Baycu ile yapmış oldukları antlaşmayı yeterli görmeyerek, Batu
Han’a elçileri vasıtasıyla ve kıymetli hediyelerle gönderip, antlaşmayı tasdik
ettirmeleri, Batu’nun Selçuklu sultanına hâkimiyet alâmetleri göndermiş
olması, bu gibi durumlarda Altınorda Devleti’ne gönderilmiş olan elçilik
heyetlerinin başındaki devlet adamlarının Batu Han’dan almış oldukları
yarlığlar ile vezirlik görevine atanmış olmaları Batu’nun iktidarı döneminde
Anadolu coğrafyası üzerindeki hâkimiyetini göstermesi açısından
önemlidir. Batu Han’dan yarlığ getirmek suretiyle vezirlik vb. makamlara
getirilmiş olan kimselerin, görevlerinden azledilmeleri veya ölümleri
halinde, Batu’nun Selçuklu sultanlarından hesap sorması ve zaman zaman
Batu’nun Türkiye Selçuklu topraklarını istila tehditlerinde bulunması,
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O’nun Anadolu hâkimiyetini ifade etmede yeterli olacaktır. Ayrıca Batu Han,
Selçuklu Sultanı’na kendisine bağlılığını ifade etmesi için önce kendisini
ziyaret etmesi, ondan sonra da Mengü Han’a gitmesi konusunda buyruk
göndermesi, yolculuğun gecikmesi halinde sultanı tehdit etmesi de aynı
şekille önemlidir. Selçuklu sultanları yapılmış olan anlaşmalar dışında
kendilerinden isteklerde bulunmuş olan Baycu ve diğer Moğol Noyanlarını
Büyük Hana değil de Batu’ya şikayet etmiş olmaları Türkiye Selçukluları
Devleti’nin Altınorda Devleti’ne tabi olduğunu göstermektedir. (Yuvalı,
2017: 213) Zira söz konusu siyasi teşekküllerin büyük Hanlık ile olan
münasebetlerinde Batu Han aracılık yapmakta, hatta zaman zaman bazı
konular hiç büyük Hana gitmeden çözülmekteydi.
Bunun yanında Azerbaycan’daki Moğol askerî valilerinin tabî devletlere
karşı tutumları, Karakurum’da kısa aralıklarla naibeler, Hanların kısa
aralıklarla göreve gelmiş olmalarına bağlı olarak, tabî devletlerin
yöneticilerinin Karakurum’u ziyaretleri de yoğunlaşmıştır. Ayrıca tabî
devletlerin her birisi Karakurum’a çok uzakta olmalarından dolayı,
değişiklikler, buyruklar, aziller veya atamaların buralara ulaşması hayli
zaman almakta, bu durum da çoğu zaman yanlış yorumlanabiliyordu. İşte
bu sebeplerden dolayı Mengü Han, kardeşi Hülegü’yü toplamış olduğu bir
kurultay’ın da onayını almak suretiyle geniş yetkilerle donanımlı olarak
Batı’ya göndermiştir. Bundan sonra Ön Asya’daki Moğol tabî devletlerinin
doğrudan Karakurum’a gidip maruzatlarını arz etme yetkileri kaldırılmış,
söz konusu yöneticiler, Büyük Han’ın Ön Asya’daki temsilcisi Hülegü’yü
ziyaret edecekler ve hemen her konuda Hülegü’ye karşı sorumlu olacaklar
ve hesap vereceklerdi. Mengü Han, Noyanlardan sonra batıdaki toprakların
hâkimiyeti için bizzat kendi kardeşini göndermek suretiyle,
merkezileştirme konusunda ciddi manada adım atmıştır (Yuvalı, 2017:
172). Hülegü’nün Ön Asya’ya gönderilmesinin bize göre asıl sebebi, daha
önce Batı sınırlarına gönderilmiş olan Elcigidey, Curmagun, Baycu Noyan
gibi Moğol genel valilerin, bütün çabalarına rağmen söz konusu coğrafyada
nihai bir sonuç elde edememiş olmalarıdır. Hülegü’nün, bizzat Ön Asya’da
kazanmış olduğu topraklar, Büyük Han’ın nüfuzu altında olmak kaydıyla
Hülegü ve ailesinin hâkimiyeti altında olacaktır. Aslında Mengü Han, kardeşi
Hülegü’ye hayata geçirmemiş olduğu bir görevi yani Batı’daki işleri bitirir
bitirmez dönmesini söylemişti. Mengü Han’ın, o güne kadar uygulanmakta
olan noyanların genel askeri valiler olarak gönderilme usulünden
vazgeçtiği, kurultay kararınca kendilerine verilmiş olan görevleri
bitirdikten sonra Karakurum’a dönmeleri yönündeki talimatı, bu tarihten
sonra Moğol İmparatorluğu’nun merkezi otoriteyi güçlendirme projesi ile
ilgili olduğu söylenebilir. Zira Büyük Han, kardeşi Hülegü’ye bu seferle ilgili
olarak yapması gereken işleri sıralarken; ataları Cengiz Han’ın örf ve
âdetleri ile kanunlarını, Ceyhun Nehrinden Mısır sınırına kadar yaymasını
buyurmuştur. Bu seferler sırasında, sana itaat ve inkıyat gösterenlere iyilik
ve yardımlarını esirgememesini, karşı koyanları ise, acımadan
cezalandırmasını söylemiştir. Hülegü’nün Batı seferinde, Mengü Han’ın
adeta nasihat niteliğindeki bu sözlerini adeta bir emir gibi telakki etmiştir.
Ancak Mengü Han’ın, batıda işlerini bitirdikten sonra dönmesi yönündeki
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sözlerini yerine getirmemiş, aksine zapt etmiş olduğu topraklar üzerinde
başkenti Tebriz olmak üzere yeni bir devlet kurmuştur. (Yuvalı, 2017: 214)
İşte Hülegü’nün İran Moğolları veya İlhanlılar adıyla kurmuş olduğu bu
devlet Azerbaycan ve özellikle Anadolu hâkimiyeti için Altınorda Devletiyle
karşı karşıya kalmıştır. Mengü Han’ın kardeşi Hülegü’nün batıya
gönderilmesiyle Altınorda ve İlhanlı hükümdarları arasında, Azerbaycan ve
Anadolu üzerinde, siyasi, askeri, iktisadi, dini ve şahsi sebeplerden
anlaşmazlık meydana gelmiştir.
5. İlhanlı Devleti’nin Anadolu Hâkimiyeti
Mengü Han, kardeşi Hülegü’yü Batı seferine gönderirken, Azerbaycan’daki
Curmagun’un ölümünden sonra O’nun yerine asaleten getirilmiş olan Baycu
Noyan’a da Hülegü’nün emrindeki kuvvetlere katılması ve O’nun emrine
girmesi yönünde buyruk göndermişti. Baycu Noyan Büyük Han’ın emri
üzerine hazarlıklarını başlatmış olduğu sırada Hülegü’den, Mugan’da
kendisi karargâhını kuracağı için ailesi ve ağırlıklarıyla birlikte Anadolu’ya
geçmesi yönünde buyruk gelmişti. Baycu Noyan, Hülegü kuvvetleri İran’a
geldiği sırada, Anadolu’ya geçmek için hazırlıklarını tamamlamıştı. Böylece
Baycu Noyan, Kösedağ savaşından 13 yıl sonra ordusunun başında ikinci
defa Anadolu’ya, ama bu defa yerleşmek üzere geliyordu. Baycu’nun
emrinde; ünlü Yasavur Noyan’ın oğlu Hoca ve Engürek ile diğer bazı
kumandanlar vardı. Bu sırada Türkiye Selçukluları Devleti’nin başında
Sultan II İzzeddin Keykavus bulunuyordu (Yuvalı, 2017: 147). Baycu Noyan,
Selçuklu Sultanı’na, ordusu ve ağırlıkları için kışlayacağı yer göstermesi için
haber göndermişti. Sultan, zayıf iradeli olsa da etrafındaki adamlarının bilgi
ve tecrübeleriyle bu eksik yönünü kısmen de olsa telafi edebiliyorlardı. Söz
konusu idarî kadro arasında; Kadı İzzeddin, Beylerbeyi Şemsettin Yavtaş,
Emir-i Dad Fahreddin Ali ve Emir-i Hacib Pervane Muineddin Süleyman
zikredilebilir. Bu sırada Türkiye Selçukluları Devleti’ni, dâhilde meşgul eden
en ciddi problem olarak, Baba İshak isyanına öncülük etmiş olan Ağaçeri
Türkmenlerinin sosyal ve ekonomik sebepler temelinde çıkartmış oldukları
huzursuzlukların önü alınmaz hale gelmişti (Öngül, 2014: 193).
Baycu Noyan’ın elçileri, 1256 yılı Ağustos ayında Konya’ya geldiler ve
Baycu’nun isteklerini Sultan’a bildirdiler. Moğollar, Kösedağ Savaşı’nı
takiben Selçukluların ödemekte oldukları yıllık vergi ve haraç ötesinde bu
defa Anadolu’da yerleşmek için yer göstermesini istiyorlardı. (Erdem, 2003:
54) Bu durum bir tür fiili işgal anlamına geliyordu. Bu yüzden de Baycu’nun
istekleri, Selçuklu devlet adamlarını korku ve telaşa düşürmüştü. Gerçi
Moğollar yıllık vergi dışında haraçlarla ilgili olarak zaman zaman Selçuklu
Devleti’ne elçiler gönderiyordu. (Öngül, 2014: 232) Selçuklu yöneticileri,
önceleri bu tür isteklere boyun eğmelerine rağmen, Fahreddin Ali’nin
Karakurum’a giderek Mengü Han’dan almış olduğu yarlıga da güvenerek,
son zamanlarda bu tür isteklere pek kulak asmıyorlardı. Baycu ve
adamlarının Anadolu’da oturmaları halinde bu tür isteklerinin de sonu
gelmeyecekti. Bu durum Selçuklu sarayında Sultan’ın huzurunda
görüşülürken, ileri gelen devlet adamları konuyla ilgili olarak iki görüş
etrafında yoğunlaşıyorlardı. Bunlardan genç ve devlet tecrübesi olmayanlar,
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zaman kaybetmeden Baycu ile savaşma, tecrübeli devlet adamları ise,böyle
bir davranışın getireceği risk dolayısıyla Baycu ile anlaşmadan yana
idiler.Sultan II.İzzeddin Keykavus, birinci grubun görüşünden yana olduğu
için bir yandan askerî hazırlıklara hız verilirken diğer yandan da
Türkmenlerden çok sayıda asker toplanması kararı alınmıştı. Ayrıca Baycu
Noyan’ın gerçek maksadını öğrenmek için Pervane, Nizâmüddin Hurşit’te
elçi olarak gönderilmiştir (Yuvalı, 2017: 148).
Selçuklu sarayında söz konusu hazırlıklar sürdürülürken, Baycu Noyan’da
Erzurum’dan hareketle Aksaray’a kadar gelmişti.Selçuklu Sultanı’nın
Baycu’ya göndermiş olduğu elçi Nizâmüddin Hurşit, Baycu ile görüştükten
sonra Konya’ya dönmüş ve Sultana, Baycu’nun maksadının kış mevsimini
geçirmek olduğunu söylemişse de, Selçuklu Sultanı’nın etrafındaki genç,
tecrübesiz ve heyecanla hareket eden sözde devlet adamlarını ikna
edemedi. Sultan’ın itibar etmiş olduğu kimselere göre, Hülegü’nün gelmesi
ile Baycu’nun gözden düştüğünü ve Azerbaycan’dan kovulduğunu ileri
sürdüler. Çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu büyük bir Selçuklu
ordusu, Konya Ovası’nda toplanmış, ordu kumandanlığına ise, Beylerbeyi
Yavtaş getirilmiş, yanında da Emir- Ahur Arslan Doğmuş ve Vezir Kadı
İzzeddin bulunuyordu. Selçuklu Sultanı, ordunun başına geçme yerine
Konya’da kalmayı tercih etmişti (Yuvalı, 2017: 150).
Baycu Noyan, Selçuklu sarayındaki görüşme ve gelişmeleri anında öğrenmiş
olduğu için artık görüşmelerin gereksiz olduğu düşüncesiyle beraberindeki
kumandanlarıyla birlikte Aksaray’dan hareketle Konya üzerine yürümüştür.
Aynı şekilde Selçuklu kuvvetleri de hazırlıklarını tamamlamış ve Konya’dan
Aksaray yönünde harekete geçmişti. Her iki tarafın öncü birlikleri, 1256 yılı
14 Ekim günü Konya ile Aksaray arasındaki Sultan Hanı (Alâeddin
Kervansarayı) yakınlarında karşılaşır (Öngül, 2014:194). Selçuklu ordusu
13 yıl önce Kösedağ’da olduğu gibi, bu defa da başta Sultan ve önde gelen
devlet adamları savaşa katılmamışlar, savaşa katılanlar da kaçmayı
savaşmaya tercih etmişlerdir. Sonuçta Selçuklu kuvvetleri, Baycu Noyan
karşısında bozguna uğradı. Bu savaşta, başta Vezir Kadı İzzeddin olmak
üzere birçokları ile Türkmen Beylerinden birçoğu hayatını kaybetmişlerdir.
(Yuvalı, 2017: 149) Bu savaşın kaybedilmesinde, Selçuklu ordusunun
kumandanları arasındaki ihtilaf, Sultan’ın savaşa katılmaması yanında
tecrübeli kumandanlara itibar edilmemiş olması yanında Baycu hakkında
yeterli bilgiye sahip olunmaması da etkili olmuştur. Savaş esnasında
Selçuklu
ordusunda
bulunan
Türkmenler,
savaşın
sonucunu
değiştirebilmek için büyük çaba sarf etmişler hatta bir çok kumandanlarını
da savaşta kaybetmiş olsalar da sonucu değiştirememişlerdir.
Türkiye Selçukluları Sultanı II. İzzeddin Keykavus, bozgun haberini alır
almaz tıpkı 13 yıl önce babası Sultan II Gıyaseddin Keyhüsrev’in yaptığı gibi
Konya’da kendisini emniyette hissetmediği için Antalya’ya kaçmıştır. Moğol
kuvvetleri ise, Sultan hanı savaşından bir gün sonra Konya’ya gelmişler ve
şehri kuşatmışlar. Sultan Han’ı savaşından kaçarak Konya’ya gelmiş olan
saray kâhyası Nizâmüddin Ali, şehir halkından temin etmiş olduğu kıymetli
hediyelerle Baycu’nun huzuruna çıkmış ve böylece şehri yağma ve
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katliamdan kurtarmıştır Moğollar, almış oldukları hediye ve paralarla
yetinmişler yani verdikleri söze sadık kalmışlardır. Aksarayî da bu görüşü
doğrulamakta ve şehrin normal hayatına döndüğünü ifade etmektedir.
Ayrıca o yıl kış mevsiminde havaların iyi gitmesinden dolayı askerler kışlık
elbiselere bile ihtiyaç duymadıklarını, bu durumun Anadolu insanı için bir
şans olduğunu ifade etmektedir: Kış mevsimi ile ilgili olarak, o yıl kış
mevsiminde bir damla yağmur ve kar yağmadığı gibi, havalar da çok sıcak
geçti. İşgal ettikleri şehirlerde Müslümanların postlarını yüzdüren Moğollar,
bu sene posta (kışlık elbise) ihtiyaç duymadılar” ifadesini kullanmaktadır
(Öngül, 2014: 196).
Baycu Noyan, askerleri için Anadolu’da yerleşim alanları temin ettikten
sonra, Azerbaycan yoluyla o sırada Hemedan da bulunan Hülegü’nün
huzuruna çıktığı bilinmektedir. Baycu Noyan da, tıpkı Batı Türkistan ve Ön
Asya’daki sivil-asker Moğol idarecilerinin yaptığı gibi Hülegü’nün huzuruna
çıkar, armağanlarını sunar, tazimlerini arz eder ve yaptığı işler hakkında
bilgi verir. Bu ziyaret esnasında Hülegü’nün Baycu’yu iyi karşılamadığı gibi
Curmagun Noyan ile birlikte geldiğini, daha sonra O’nun yerini aldığını
hatırlatarak, yaptığı işler hakkında ondan hesap sormuş olması dikkat
çekicidir. Hülegü’nün soruları karşısında Baycu’nun, ılımlı-yatıştırıcı
cevaplar vermesi, önünde yere diz vurması, Hülegü’yü kısmen de olsa
yumuşatmıştır. Baycu Noyan, Hülegü’nün huzurunda havanın
yumuşamasını da fırsat bilerek, itaat altına aldığı ülkeleri sayarken, Bağdat
Abbasi Halifeliği’ni itaat altına alamamış olmasını da, Halife’nin asker ve
silahının çokluğuna, yollarının sarp ve geçit vermemiş olmasıyla izah
etmiştir. Bundan sonra emrinde olduğunu, ne buyurursa onu yapmaya
hazır olduğunu ifade etmiştir. Reşidüddin; Hülegü ile Baycu arasında geçen
konuşma ile ilgili olarak, ”Hülegü, Baycu’ya bağırarak, Curmagun Noyan ile
aynı zamanda hareket etmiştin mademki, İran’da O’nun yerini aldın, ondan
sonra neler yaptın. Hangi savaşlar kazandın, hangi düşmanı itaat altına aldın.
Moğol askerlerini Halifenin kudret ve ululuğu ile korkutmaktan başka bir şey
yapmadın” demiştir. Baycu’da “Rey’den Anadolu ve Şam sınırına kadar olan
yerleri tek bir ülke haline getirdim. Fakat bu şehre gelince, Halifenin pusatlı
ve giyimli çok askeri vardır, halkı kalabalık ve yolları geçit vermediği için
ordu göndermek güçtü. Buyruk hanımızındır, ne buyurursa ben kulunuz ona
tâbîyim” diyerek Hülegü’nün gazabını yatıştırmıştır (Fazlullah, 2013: 27).
Baycu’nun bu davranışı Hülegü’yü memnun etmiş olmalı ki, O’na tekrar
Anadolu’ya gitmesini ve Batı Denizi’ne kadar olan yerleri itaat altına
almasını buyurmuştur (Yuvalı, 2017: 149). Ayrıca yapacağı Bağdat Seferi
için de Anadolu’dan erzak temin etmesini emretmişti. Baycu aldığı emir
üzerine tekrar Anadolu’ya dönerken, Hülegü de, ikinci görevi olan Bağdat
Abbas Halifeliği üzerine yürümek için hazırlıkları ile meşgul olmaktaydı
(Özdemir, 2011: 232).
Baycu Noyan, Hülegü’den almış olduğu emir gereğince Anadolu’ya dönerek
çalışmalarına başlayacaktır. Bu sırada Türkiye Selçuklularının önde gelen
devlet adamlarından olan Nizameddin Hurşit ile Pervane Muineddin
Süleyman Sultan adına ülkenin her yanında fermanlar çıkartarak Baycu’nun
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isteği olan erzakı temin etmişlerdir. Selçuklu Devleti’nde ise, II. İzzeddin
Keykavus ile IV. Rükneddin Kılıç Arslan arasında sultanlık mücadelesi
başlamıştı. Selçuklu devlet adamlarından bazıları, Moğollar ve Rükneddin
Kılıç Aslan’dan yana, diğerleri de özellikle de Türkmenler, Moğollara karşı
olanlar ise, II. İzzeddin Keykavus’a destek veriyorlardı. Moğollar, için
önemli olan yapacakları Mısır-Memluk seferi sırasında Anadolu’dan emin
olmak istiyorlardı. Bu yüzden Hülegü’nün emri üzerine, Baycu, Anadolu’yu
mali ve idarî bakımdan kontrol altına alır. Anadolu’daki bu durum yani
uygulamalar, Hülegü’nün Baycu’yu Bağdat seferi için yanına çağırmasına
kadar devam edecektir (Yuvalı, 2017: 207).
Hülegü, Bağdat’ı hâkim olup Azerbaycan’a döndükten sonra, yaz
mevsiminde Aladağ, kışları ise Muğan’da bulunduğu sırada, o zamana kadar
itaatini bildirememiş olan beğler, emirler bir an önce bağlılıklarını
bildirmek için O’nu ziyarete gelmişlerdir. Söz konusu ziyaretçiler arasında,
Türkiye Selçuklu Devleti’ni temsilen de Sultan IV. Rükneddin Kılıç Arslan ve
II. İzzeddin Keykavus bir biri ardınca Hülegü’nün huzuruna çıkmışlar ve
itaatlerini arz etmişlerdir. Altınorda ve İlhanlılar arasındaki hâkimiyet
mücadelesinde Temmuz 1258 tarihi bir dönemü noktası olmuştur. Bu
tarihten Hülegü’nün ölümüne kadar geçen sürede Türkiye Selçuklu Devleti
İlhanlı Devleti’nin vassalı durumuna dönüşmüştür. Anadolu’nun İlhanlı
hâkimiyetine geçmesi ve Müslümanlar üzerinde takip ettiği politka
neticesinde, Moğol İmparatorluğu’nun Ön Asya’daki iki temsilcisi tekrar
karşı karşıya kalmıştır.
Moğol kuvvetleri, Bağdat’tan sonra siyasi olarak aralarında birlik olmayan
Suriye şehirlerini kolayca yönetimlerine aldıktan sonra bu seferin ikinci
etabı olan Mısır Seferi ile ilgili hazırlıklar tamamlandığı sırada, Mengü
Han’ın beklenmedik bir biçimde ölüm haberi gelmiştir. Mengü Han’ın
ölümü ile Karakurum’da Mengü Han’ın kardeşleri Kubilay ile Arık Buğa
arasında hanlık mücadelesi başlamıştı. Bu mücadelede, batıdaki Moğolların
diğer bir temsilcisi de Batu’nun vefatından sonra Cuci oğullarından Berke
Han, Müslüman olduğu için Hülegü’nün, başta Bağdat ve Anadolu olmak
üzere halkı Müslüman olan yerleşim merkezlerindeki tutumundan dolayı
O’na cephe almış ve Arık Buğa’nın tarafını tutmuştu. Zira Hülegü’de, kardeşi
Kubilay’ın tarafında olacaktır (Yuvalı, 2017: 217). Kubilay ile Arık Buğa
arasındaki Hanlık mücadelesinin başlaması ve Berke Han’ın Hülegü’ye karşı
olumsuz tutum-davranışının da etkisiyle Hülegü Mısır seferinin arifesinde,
Mısır’dan ayrılarak Azerbaycan’a dönecektir (Konukçu, 1992: 506). Hülegü,
bir yönüyle Karakurum’daki hanlık mücadelesi, diğer yönüyle de kuzey
komşusu Altınorda Hanlığı’nın tehditleri karşısında kendisi için başkent
olarak seçmiş olduğu Tebriz şehrinden uzakta kalmayı uygun görmemiştir.
Zira Tebriz şehrini, özel konumu dolayısıyla dedesi Cengiz Han, oğulları
arasında taksimat dışı bırakılmış ve Karakurum’da büyük Hanların tayin
etmiş olduğu sivil genel valilerce yönetilmişti. Ayrıca Cengiz Han, ülkesinin
yönetimini oğulları arasında taksim ettiği sırada Cuci Ulusu’nun sınırları
için İtil Nehri’nin batısındaki Moğol atlarının tırnaklarının değdiği her yer
ifadesini kullanmıştı. Bu yüzden Berke Han, Kafkasya, Azerbaycan ve
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Anadolu coğrafyasını genel olarak kendi toprakları arasında görüyordu. Bu
anlaşmazlık iki kardeş ülkeyi karşı karşıya getirecek ve anlaşmazlık yıllarca
sürecektir.
Hülegü’nün Tebriz şehrinde bulunduğu sırada, Kit Buka Noyan
komutasındaki Moğol ordusu Ayn Calut Savaşı’ında beklenmedik bir yenilgi
almıştır (Abû’l Farac, 1999, 576). Moğollar, Karakurum şehrinden hareket
ettikleri tarihten beri ilk defa böyle ağır bir mağlubiyet yaşamışlardı. İlhanlı
Devleti’nin uğramış olduğu bu felaketten sonra Suriye coğrafyası Moğol
hâkimiyetinden çıkmış ve Fırat Nehri’nin batısındaki topraklar Memlûk
Devleti’nin yönetiminde kalmıştır. Her şeyden önce, Moğol istila hareketinin
durak noktası olması Ayn Calut Savaşı’nın önemini tek başına ortaya
koymaktadır. Ayn Calut’a kadar yenilgi yüzü görmeyen ve ele geçirdikleri
her beldeyi kan ve ateşe boğan Moğol ordusunun bu başarıları, gerek
Moğollar arasında gerekse bütün dünyada onların yenilmez oldukları
inancını doğurmuştu. Ayn Calut yenilgisi bu inancı kökten yıktığı gibi, daha
sonraları da Anadolu başta olmak üzere Moğol tahakkümü altındaki
yerlerde Memlukların idare ve himayesinde isyan ve mücadelelerin
başlamasına vesile olmuştur (Aktan, 1991: 199). Ayn Calut’un savaşından
sonra, Altınordu Memluk ittifakı gerçekleşmiştir. Ayn Calut’tan hemen
sonra Memluk tahtına geçen el-Melik ez-Zahir Baybars, Moğollar ile
mücadelenin Ayn Calut’ta sona ermediğini, bilakis daha yeni başladığını göz
önünde bulundurarak, kendisine yardımcı olacak kuvvetli bir müttefik
arayışına girdi (Öngül, 2014:215). Ön Asya hâkimiyeti sebebiyle Altınordu
Hanı Berke ile Hülegü arasında ortaya çıkan anlaşmazlık, iki Moğol ailesi
arasında savaşa neden oldu. Gerçekte, Berke’nin bu tarihten çok önceleri
İslam dinini kabul ettiği haberleri İslam âlemine dolayısıyla Memluk
sultanlığına ulaşmıştı. Altınordu ile İlhanlılar arasındaki bu anlaşmazlığı iyi
değerlendiren Baybars, Altınordu Hanı Berke’ye bir elçi heyeti gönderdi.
Baybars gönderdiği mektupta; Berke’yi İslam’ın şartlarından olan cihada
davet ediyor ve putperest olarak nitelediği Hülegü’ya karşı onu ittifaka
çağırıyordu. Berke de artık düşmanı olan Hülegü’ye karşı tıpkı Memluk
sultanı gibi güçlü bir müttefike ihtiyaç duyuyordu. Bu sebeple Baybars’ın bu
teklifini memnuniyetle kabul ederek karşı bir elçi heyeti gönderdi. Böylece
iki devlet adamı Hülegü idaresindeki İran Moğollarına karşı birleştiler.
Ancak taraflar arasındaki bu ittifak sadece karşılıklı elçi teatilerinden ibaret
kalmış ve hiçbir zaman ortak askeri harekâta dönüştürülememiştir.
Bununla birlikte Altınordu devletinin, İran Moğollarını kuzeyde bir süre için
de olsa oyalaması, Memluk devletinin rahat bir nefes almasına ve kendisini
toparlamasına sebep olmuştur. Suriye coğrafyası, Moğol hâkimiyetinden
çıkmış ve Fırat Nehri’nin batısındaki topraklar tekrar Memlûk Devleti’nin
yönetiminde kalmıştır. Dolayısıyla Ayn Calut savaşından sonra İlhanlı
Devleti bir İran devleti haline dönüşmüş, Fırat’ın batısında etkisini
kaybetmesinden sonra artık faaliyetlerini İran ve Anadolu üzerinde
yoğunlaştırmaya başlamıştır. (Arslantaş, 2003: 793) Hülegü’nün şubat 1265
tarihinde Meraga şehrinde vefat etmesi üzerine Mazenderan’da bulunan
büyük oğlu ve veliahdı Abaka İlhanlı Devleti’nin tahtına geçmiştir. Abaka,
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Ön Asya’daki faaliyetleri sırasında Cengiz Han’ın yasalarını uygulamış,
hayatının sonuna kadar babasının uyguladığı politikaları devam ettirmiştir.
Batu Han’ın, ölümünden sonra, iktidara gelenlerin aynı yıl içinde birbiri ardı
sıra vefat ettiğinden devletin üst yönetimindeki bazı kimseler bir araya
gelerek, İlhanlı Devleti’nin hükümdarı Hülegü’ye “Kılıçsız kın ve yakasız
gömlek göndermek suretiyle, Sayın Han tahtının sahipsiz kaldığını
bildirmişlerdi. Mektubunda kullanmış olduğu Yeleksiz Ok (oka geçirilen
kanat),iliksiz, düğmesiz ruba veya bayraksız mızrak da vardı. Mektubunda
devamla,-oklukta ok kalmadığı gibi, yayda da kiriş kalmadı. Yani memleketi
teslim almak için hiç bir engel yoktur. Durma gel” diyordu (Yuvalı, 2017:
196). Berke Han ile Hülegü arasında yapılmış olan savaşın sebebini söz
konusu davet ile açıklamaktadır. Ancak Hülegü, Cengiz yasalarına bağlı
olmasından dolayı böyle bir çağrıya bağlı olarak kardeş savaşı çıkartması
uzak bir ihtimal olmalıdır. Hülegü-Berke anlaşmazlığı 1256 yılında değil,
1261 yılında başlamıştı. Şayet 1256 yılında olsaydı, Hülegü’nün anılan
yıllarda bir biri ardınca kazanmış olduğu savaşlar için de bir engel teşkil
edebilirdi. Ancak söz konusu durum, iki devlet arasında soğuk bir havanın
esmesi ve buna bağlı olarak Hülegü’nün de, Sayın Han ülkesine Batu Han
döneminde olduğu gibi bakmadığı bilinmektedir.
6. Altınorda-Memluklu İttifakı
Batu Han’ın, ölümünden Altınorda tahtına Batu’nun annesi ayrı olan kardeşi
Berke Han geçmiştir. Berke’nin annesi Han Sultan, Harezmşah A.
Muhammed’in büyük kızıdır. Harezmşah Muhammed’in kızı Cuci’nin eşi
olarak inancını inancının gereği yaşamış ve oğlu Berke’ye de hoca olarak
devrin âlimlerinden Şeyh Seyfeddin Bâherzî’yi görevlendirilmişti (Yuvalı,
2017: 197). Uzun süre sivil yöneimde bulunmasından ötürü Batu tarafından
Bitikçi ünvanı verilen Berke Han, Cemaleddin İbrahim adıyla Altınorda
tahtına geçmiş ve halkı Müslüman olan yerleşim merkezlerinde hutbe
okunmuştur. Altınorda tahtına Müslüman bir hükümdarın geçmesiyle
Altınorda Devleti dış politikada daha saldırgan bir tutum içinde olmuş ve
Ön Asya hâkimiyeti için iki kardeş ülke yeniden karşı karşıya kalmıştır. Zira
Hülegü bu süre içinde Tebriz şehrini kendisine başkent yaptığı için
Azerbaycan’daki Cuci Ulusu’nun haklarını gasp etmişti. Çünkü Batu Han’ın
ölümünden sonra, Hülegü hâkim olduğu yerlerdeki Cuci oğullarının hakkı
olan vergiyi göndermediği için iki kardeş ülke arasındaki anlaşmazlık, savaş
noktasına gelecektir. Böylece Moğol İmparatorluğu’nun Ön Asya’daki iki
temsilcisinin de aynı yerler üzerinde hak iddia etmiş olması savaşı
kaçınılmaz hale getirecektir. Hülegü’nün Batı seferi için hazırlanmış olan
ordu, bir bakıma Cengiz oğullarının varislerinin kendi kuvvetleriyle
Hülegü’nün kumandasında olmuşlardı. Buna mukabil de, Hülegü bu seferde
elde edeceği ganimetten %40’ını Karakurum’a gönderecek, kalanı da
kendisine ve beraberindeki diğer Moğol uluslarını temsilen sefere katılmış
olan Moğol şehzadelerine ödenecekti. Hülegü, söz konusu vergiyi Batu Han
döneminde muntazam olarak gönderdiği halde, Batu’dan sonra Altınorda
tahtında meydana gelmiş olan siyasi istikrarsızlığın da etkisiyle söz konusu
vergiyi Berke Han döneminde göndermemiştir. Çağdaş kaynaklardan Vâsılı
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Hamevî, söz konusu vergi meselesi ile ilgili olarak, Cengiz Han, Batı’da zapt
edilen yerler hakkında her kim, Batı’da bir ülkeyi zapt ederse, elde ettiği
kazancın 1/3’ünü Büyük Han’a,1/3’ünü Batu ailesine, geri kalan da kendisine
kalacak tır. Hülegü İran, Anadolu, Azerbaycan’ı aldıktan sonra Batu ailesinin
hissesini göndermedi demektedir (Yuvalı, 2017: 199). Bu yüzden Hülegü ile
Berke arasında sonu gelmeyen savaşların ana sebebi bu olduğu konusunda
görüşler yoğunlaşmaktadır. Hülegü’nün Batı Seferi esnasında, gerek
kendisine yardımcı kuvvetler olarak katılmış olan Cuci Ulusu askerlerinin
hizmetleri karşılığı ve gerekse de Cengiz Han’ın buyruğu üzerine her yıl
ödemekte olduğu vergiyi Batu Han’ın ölümünden sonra göndermemesi;
Hülegü’nün başta Anadolu şehri olmak üzere birçok İslam ülkelerini yağma
ve tahrip etmiş olması, Müslüman olan Berke Han tarafından iyi
karşılanmamış olması; Karakurum şehrinde Mengü Han’ın ölümünden
sonra başlamış olan taht mücadelesine parelel olarak Ön Asya’da BerkeHülegü anlaşmazlığı ortaya çıkmıştır. Taraflardan Berke, Arık Buğa’nın
tarafında, Hülegü ise, Kubilay’ın tarafını tutmaktaydı (Hamevi, 1941: 154).
Bu husus savaşı hazırlayan sebep olmasa bile, devamında etkili olduğu
söylenebilir. Yukarıda maddeler halinde sıralamış olduğumuz sebepler Ön
Asya’daki iki Moğol devletini karşı karşıya getirmiş ve uzun bir süre devam
edecektir.
Moğol İmparatorluğu’nun Ön Asya’daki iki temsilcisi olan Hülegü ve Berke
arasında bu mücadele devam ettiği sırada bölgede yeni gelişmeler olacaktır.
Zira Altınorda Devleti’nin hükümdarı Berke Han, Hülegü’nün İslâm
coğrafyasında ve özellikle de Anadolu coğrafyasında yapmış olduğu yağma
ve katliamlardan dolayı Hülegü ile itilafa düşmüş hatta düşman olmuştu.
Aynu Calut savaşında, Hülegü kuvvetlerin perişan etmiş ve Moğolların bu
bölgedeki sınırı Fırat Nehri’ne dayanmıştı. Berke Han, Memlûk Devleti’nin
başarısından dolayı memnun olmuş ve onlarla bir anlaşma bile yapmıştı.
Türkiye Selçukluları Sultanı II. İzzeddin Keykavüs’da Anadolu’daki Moğol
zulmünden dolayı Altınorda, Memlûk devletleri grubunda olmayı çok arzu
ediyorsa da topraklarının büyük bölümü Hülegü tarafından işgal altında
tutulduğu için bunu açıktan ifade etmemiş olsa da gözü ve gönlü iki
Müslüman ülkeden yana olmuştur.
Memlûk Türk Devleti ile Altınorda Devleti’nin toprakları bir birlerinden çok
uzakta olmasına rağmen, aynı dine inanmış olmaları, her ikisinin de Hülegü
ile savaş halinde bulunmasından dolayı bu iki devlet arasında bir ittifak
meydana gelmiştir. Ancak söz konusu devletlerarasındaki dostane
münasebetler Bizans İmparatoru’nun aracılığıyla mümkündü. Memlûk
Sultanı’nın saray katibi ve aynı zamanda çağdaş bir Arap tarihçisi olan İbn
Abdüzzahir ve Baybars Mansurî’ye göre, 1261 yılında, Berke Han’ın
Müslüman olduğu ve Hülegü ile mücadele ettiğine dair haberlerin
duyulması üzerine Sultan Baybars, Alanlı tacirler vasıtasıyla Berke Han’a bir
mektup göndermiştir. Memlûk Sultanı mektubunda; Müslüman olanların
gayrimüslimlere karşı tutumunu, İslâmiyet’in zuhuru sırasında Hz.
Muhammed’in gösterdiğini belirterek O’nu Hülegü’ye karşı mücadeleye
teşvik ve davet etmekteydi. Berke Han, Emir Celaleddin ile Şeyh Nureddin
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Ali’den oluşan elçilik heyetini Mısır’a göndermiştir. Berke Han elçileri
vasıtasıyla göndermiş olduğu mektubunda; kendisinin ve yakınlarının
İslamiyet’e girdiğini ve bu dinin ülkesinde yayıldığını belirtirken,
mektubunda İslâm dinine girmiş olan yakınlarını tanıtan bir de liste
eklemişti. Ayrıca kendisinin de etinden ve kanından olan amcasının oğlu
Hülegü ile savaştığını, Sultan’ında Fırat Nehri boylarına asker göndermesi
halinde durumun daha da iyi olacağını, ayrıca Türkiye Selçuklu Sultanı II.
İzzeddin Keykavus’a de yardım edilmesi gerektiğini bildirmekteydi.
Berke Han’ın, Memlûk Sultanı’na elçiler göndermesi, göndermiş olduğu
mektubundaki samimi duygular ve vermiş olduğu bilgiler, Sultanı derecesiz
memnun etmişti. Zira İslâm dünyasında akıl almaz tahribatlar yapmış olan
Hülegü, Mısır topraklarını kadar gelmişti. Şimdi O’nun kanından, canından
olan bir diğer Moğol hükümdarı Müslüman olmuş ve Hülegü’ye karşı
kendileri ile ittifak kurmak istiyordu. Memlûk Sultan’ı bu durumdan
memnun olduğunu ve bundan sonraki süreçte birlikte yapabilecekleri ortak
faaliyetlerle ilgili olarak Berke Han’ı bilgilendirme düşüncesiyle 1263
yılında bir elçilik heyetini Berke Han’a göndermiştir. Elçilik heyetinde;
Seyyid Şerif İmadüddin, Abdürrahim Haşimi Abbas ile Emir Farisüddin
Akkuş Mesudî Esedî bulunuyordu (Yuvalı, 2017: 202). Sultan, söz konusu
elçilik heyeti ile birlikte Berke Han’a Kıpçak diyarında rağbet gören kıymetli
kumaşlar ile Mısır’a mahsus çeşitli av, binek ve süs hayvanları bulunuyordu.
Ayrıca elçileri vasıtasıyla göndermiş olduğu mektubunda, Hülegü’ye karşı
yapmış olduğu teklifler konusunda hazır olduğunu da bildirmişti. Ancak
Memlûk Sultanı’nın elçileri ve beraberlerindeki hediyeler bir müddet
Konstantinopolis’te alıkonmuştu. Diğer bur husus da, Memlûk elçileri
İstanbul’da olduğu sırada Hülegü’nün elçileri de Konstantinopolis’e gelmiş
oldukları için istenmeyen bir durum ortaya çıkmıştı. Çünkü Bizans
İmparatoru, Hülegü tarafından tehdit ediliyordu. Bizans İmparatoru, her
zaman olduğu gibi iki tarafı da idare etme yolunu denemişti (Cahen, 2000:
241).
Memlûk Sultanı’nın elçileri, Altınorda ülkesinde çok iyi karşılandılar.
Memlûk elçilerine, Berke Han’ın huzuruna nasıl çıkacakları ve ne şekilde
davranacakları konusunda, Berke Han’ın müşavirleri arasında, Arapça ve
Farsça bilen Kazvinli Şerefüddin, Memlûk elçilerine gerekli bilgiler
vermiştir. Altınorda ve Memlûk devletlerinin topraklarının birbirlerinden
çok uzakta olmasına rağmen, elçilik heyetlerinin karşılıklı olarak gidipgelmeleri aralıklarla devam etmiş, ortak düşmanları Hülegü Han’a karşı bazı
ortak kararlar almışlardı (Aksarayî, 2000: 87). Ancak alınmış olan kararlar
konusunda, her iki taraf da samimi olsalar da, fiilen müşterek bir harekatın
başlatılmış olduğu söylenemez (Roux, 2001: 233). Sadece 1263 yılında
Berke ile Hülegü’nün araları daha önce ifade etmiş olduğumuz bir seri
sebeplere bağlı olarak, savaş noktasına geldiği sırada, O güne kadar
Hülegü’nün hizmetinde bulunan Altınorda askerlerinin ihanetle
suçlanmaları ve onlardan bazılarının öldürülmesi üzerine, Berke Han onlara
göndermiş olduğu haberde, eğer mümkün olabilirse Kafkasya’ya kaçmaları,
mümkün olmadığı takdirde de Memlûk Sultanlığı’na sığınmalarını
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bildirmişti. Berke Han taraftarı olan bu askerler, Müslüman olmuşlar ve
Memlûk ordusunda görev almışlardır (Vernadsky, 2007: 189).
Berke Han’ın isteği üzerine, Memlûk Sultanı Baybars, Fırat Nehri boylarına
akınlar yapmış ise de, Hülegü’nün Anadolu’daki baskılarına engel olamadığı
gibi Berke Han ve Sultan Baybars’ın dostu ve onlara çok güvenen Türkiye
Selçukluları Sultanı II. İzzeddin Keykâvus de tahtını kaybetmiş ve Bizans’a
sığınmak zorunda kalmıştı. Bu durumdan kendi hesabına faydalanmış olan
Bizans imparatoru, Selçuklu sultanını tutuklatmış ve adamlarından
bazılarını da öldürtmüştür. Aynı Bizans İmparatoru, Hülegü’ye yakın
olabilme düşüncesiyle boğazları kapatmıştır. Böylece Memlûk Devleti için
hayati önem taşıyan bu uygulamaya bağlı olarak, Altınorda’nın Bizans’ın
Balkanlardaki topraklarına düzenlemiş olduğu seferlerden sonra boğazlar
açıldığı gibi, Sultan II. İzzeddin Keykâvüs de serbest bırakılmıştır. Deşt-i
Kıpçak coğrafyasının ücretli askerleri, tacirler tarafından Anadolu’daki
gulam pazarlarına ve oradan da Mısır ve Suriye’ye intikalleri sağlanıyordu.
Boğazların kapanması halinde Memlûk Devleti’nin asker kaynağı
kurutulmuş oluyordu. Bu yüzden Memlûk Sultanı’nın dostu ve müttefiki
Berke, Bizans’a baskı yapmak suretiyle boğazların açılmasını sağlamıştı.
Altınorda-Memlûk devletleri ve onların başında bulunan hükümdarlar
arasındaki bu yakınlaşma, karşılıklı olarak elçilerin gidip-gelmeleri çağdaş
İslâm kaynaklarının büyük heyecan ve sevinçle anlatmakta oldukları bu
gelişmeler, tarafların iyi niyetleri ve buna bağlı olarak yazışmalarından
öteye gidememiştir.
Sonuç
Moğol İmparatorluğu’nun Batı’daki topraklarının Karakurum’daki Büyük
Han adına, kim tarafından idare edileceği Moğol tarihinin önemli
meselelerinden biri olmuştur. Cengiz Han’ın iktidarı döneminde Batı’da
Moğol askerlerinin atlarının tırnaklarının değdiği yerler Cuci nesline
bırakılmışken, O’ndan sonra batıdaki toprakların idaresinin kime ait olduğu
meselesi gündeme gelmiştir. Zira Deşt-i Kıpçak seferi esnasında Güyük ile
Batu arasındaki kişisel çekişme gittikçe ivme kazanmıştır. Batu,
Karakurum’daki taht mücadelesine vermiş olduğu destekten sonra, başta
Anadolu olmak üzere Azerbaycan ve Kafkasya gibi bölgeleri ölene kadar
Altınorda Devleti’ne bağlı olarak idare etmiştir. Fakat O’nun ölümünden
sonra, Mengü Han, kardeşi Hülegü’yü Tebriz merkez olmak üzere Ön
Asya’ya göndermiş ve böylelikle Cengiz neslinden gelen iki Moğol Ulusu
Ortadoğu hâkimiyeti için karşı karşıya gelmiştir. Altınorda Devleti’nde
Müslüman bir hükümdar olan Berke’nin iktidara gelmesi, Anadolu’ya hakim
olma yolunda Hülegü ile olan mücadeleyi artırmıştır. Söz konusu bu
mücadelede Altınorda-Memluklu ittifakıyla beraber Anadolu üzerinde
siyasi, askeri, iktisadi, dini bir mücadele yaşanmıştır.
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RUSYA TÜRKLERİNİN MİLLİ MÜCADELESİNDE ABDÜRREŞİD İBRAHİM
Huriye ŞEN*
ÖZET
XX. yüzyılın ilk çeyreği Rusya’yı ve bünyesinde barındırdığı milletleri
önemli ölçüde etkilemiştir.1904-1905 Rus-Japon Savaşı ve bu savaş
sonunda Rusya’nın yaşadığı mağlubiyet ihtilal hareketlerine zemin
hazırlamıştır. İhtilal ile birlikte gelen hürriyet ortamı Rusya Müslüman
Türklerini harekete geçirmiş; milli ve siyasi birliklerini kurmak için
faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu faaliyetleri yürüten önemli isimlerden biri
de Abdürreşid İbrahim olmuştur. Sibiryalı bir Tatar aydını olan İbrahim,
İsmail Gaspıralı’nın “dilde, işte, fikirde birlik” fikrinin ve Usul-ü Cedid
hareketinin önemli destekçilerindendir. Birlik fikrini Rus Çarlığı altında
yaşayan bütün Türk topluluklarına yaymak için gazete, dergi, kitap
neşretmiştir. Bu milli uyanış hareketini pekiştirmek için Rusya Müslüman
kongrelerinin düzenlenmesine öncülük etmiş olan İbrahim aynı zamanda
ünlü bir seyyahtır.
Anahtar kelimeler: Abdürreşid İbrahim, Rusya, Müslüman kongreleri
ABDURRESHID IBRAHIM IN RUSSİAN TURK’S NATIONAL STRUGGLE
ABSTRACT
The first quarter of the 20th century significantly influenced Russia and its
incorporating nations.1904-1905 Russian Japanese War and Russia’s defeat
at the end of this war set ground for revolutionary activities. The liberty
atmosphere emerged with the revolution led the Russian MuslimTurks to
take action; they acted in order to set national and political unity. One of the
prominent figures who ran these activities was Abdurreshid Ibrahim.
Ibrahim, a Siberian Tatar intellectual, was one of the main supporters of the
activity of “Usul-u Jedid” and of the “Unity in Language, Business, Ideas”
movement founded by Ismail Gaspirali. He published newspapers,
magazines, and books to convey the idea of unity of all theTurkish
communities living under the rule of the Russian Tzarism. İbrahim whole
the organization of Russian Muslim Congress to consolidate this national
awakening movement is also a famous globe trotter.
Keywords: Abdurreshid Ibrahim, Russia, Muslim Congress
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1.GİRİŞ
Ruslar, Altın Orda devletine son verip XVI. yüzyılın ortalarından itibaren
Altın Orda’nın mirasçısı olan Kazan, Astrahan ve Sibirya hanlıklarını ele
geçirmişler, XVIII ve XIX. yüzyıl boyunca Türkistan Bölgesine hâkim
olmuşlardır (Kamalov, 2011:14). Orta Asya, Kafkasya ve Avrupa’ya doğru
sınırlarını genişleterek halkın çoğunluğunun Türk kökenli Müslümanların
oluşturduğu coğrafyalarda hüküm sürmüşlerdir (Devlet, 2011:48). Rusya
(o dönemki adıyla Çarlık Rusya’sı), misyonerler aracılığıyla bu coğrafyadaki
halklar arasında Hıristiyanlaştırma veRuslaştırma siyaseti izlemiştir. Bu
halklara, Rus halkı ile bazen eşit bazen daha fazla yaptırıma tabi
tutuldukları halde, din konusundaki serbestlik dışında medeni ve siyasi
konularda hiçbir hak tanınmamıştır (Kurat, 2014:396).
1904-1905 yılları arasında yapılan Rus-Japon Savaşı1, savaşın Rusya’nın
yenilgisiyle sonuçlanması Rusya’nın iç işlerinde karışıklıklara neden
olmuştur ( Vernardsky, 2011:297-298). Rusya’da önceden de var olan Çar
karşıtlığı savaşın kaybedilmesinin ardından daha da artmış, Çarlığa karşı
gösteriler düzenlenmiştir. Çar II. Nikolay bu karışıklıklara daha fazla
kayıtsız kalamayıp 17 Ekim 1905 tarihinde bir manifesto ilan etmiş ve
böylece kendi haklarını kısıtlayarak halka bazı haklar vermek
suretiylekısmen daha özgür bir ortam oluşmasını sağlamıştır ( Demiroğlu,
2012:4). Bu manifesto ile Çar seçilmiş milletvekillerinden oluşacak bir
Devlet Duması’nın teşkili ile söz, vicdan, toplanma ve cemiyet kurma
hürriyetlerini kabul ve ilan etmiştir ( Kırımlı, 2010:66).
1905 ihtilali Rusya Müslümanlarının milli ve siyasi birliklerini kurmak için
önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu dönemde getirilenkısmi özgürlük
ortamı ileverilen haklar Rusya Müslümanlarının da milli ve siyasi
faaliyetlere girişmelerini sağlamıştır. Rusya Müslümanları 1905 ihtilali
öncesinde de belli haklar elde edebilmek için faaliyetlerde bulunsalar da
kendi aralarındaki çekişmeler, bölgeler arası kopukluk, İsmail Gaspıralı’nın
çıkardığı Tercüman gazetesi dışında güçlü bir basının da olmaması gibi
sebeplerden dolayı bir birlik sağlanamamıştır (Devlet, 2014:118). Bugüne
kadar yapılan çalışmalarda Rusya Müslümanları, milli mücadele
denildiğinde genellikle akla ilk “dilde, işte, fikirde birlik” fikri ve “usul-ü
cedit” tarzı okullarıyla İsmail Gaspıralı gelmektedir. Ancak onun kadar bu
faaliyetleri yürüten, siyasi anlamda birçok faaliyetin öncüsü olan önemli
Rus-Japon Savaşı(1904-1905) bir Avrupa gücünün modern zamanlarda bir Asya gücü
tarafından ilk olarak yenilgiye uğratıldığı, Uzakdoğu’daki Rusya’nın yayılma politikasına
engel olunduğu askeri bir çarpışmadır. Rusya 1898 yılında Mançurya’nın kuzeyinde
Liatung yarımadasının stratejik bakımdan önemli olan Port Arthur’u kiralamak için Çin’
baskı uygulayarak burayı ele geçirerek Mançurya bölgesinin önemli bir şeridinin
kontrolünü kazanmış ve Rusya’nın Vladivostok liman kentine Çin’in Mançurya bölgesi
boyunca Trans Sibirya demiryolunu genişletme haklarını elde etmiştir. Bu durumu
Japonya, Asya’daki yayılma politikasını tehlikeye düşürdüğü için tepkiyle karşılamış, iki
ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmiş ve 10 Şubat 1904’te savaş ilan edilmiştir. Bknz.
Jane E. HUNTER, “Modern Japonya’nın Doğuşu”.
1
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isimlerden biri de Abdürreşid İbrahim’dir. Bu çalışmamızda Abdürreşid
İbrahim’in hayatı ve faaliyetleri ile Rusya Türklerinin milli mücadelesindeki
önemine bir nebzede olsa değinmeye çalışacağız.
1.1.Abdürreşid İbrahim
Kimdi kürsideki? Bir bilmediğim pir amma
Hiç de bigane değil kalbe o cazib sima
Bembeyaz lihye-i pakiyle beyaz destarı
O mehib alnı, o pek munis olan didarı
Her taraftan kuşatıp bedri saran hale gibi
Ne şehamet, ne Melahat veriyor ya rabbi
Hele gözler iki mihrak-ı semavidir ki
Bir şuaiyle alevlendiriyor idraki
Ah o gözlerden inen huzme-i nura-nürun
Bağlı he tar-i füsunkârına bin ruh-u zebun!
Mehmet Akif Ersoy “Süleymaniye Kürsüsündeki Vaiz2” adlı şiirinde
Abdürreşid İbrahim’i böyle tasvir etmiştir (Ersoy, 2006:151).
Şekil.1 Abdürreşid İbrahim

Pan-İslamcı düşünceye sahip olan ve bunun için çaba sarf eden Rusya
Müslümanlarından Abdürreşid İbrahim tek bir konuyu değil dini, kültürel
ve siyasi mücadelelerini birlikte yürüten idealist bir seyyahtır. 87 yıllık
Abdürreşid İbrahim’in 1908 yılında çıktığı ikinci büyük seyahatinin en önemli kısmını
Japonya’daki faaliyetler oluşturmuştur. Bu seyahatle ilgili notlarını “Alem-i İslam ve
Japonya’daki İntişar-ı İslamiyet” adıyla yayınlamıştır. Bu eser Mehmet Akif Ersoy’un
Safahat adlı eserinde yer alan ve 1002 mısra olan Süleymaniye Kürsüsündeki Vaiz adı ile
şiir diline aktarılmıştır. Detaylı bilgi için bknz. Mehmet Akif ERSOY, Safahat.
2
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hayatı boyunca İslam âlemini uyandırmaya ve dünya Müslümanlarını bir
manevi amaç uğrunda birleştirmeye, özellikle Rusya Müslümanlarını birlikberaberliğine çalışmıştır (Lee, 1991:234).
Uzun ve verimli ömrünü Türkçü ve Pan-İslamist ideale adamış, okullar
açmaktan gazete, dergi ve kitap neşrine, kadılıktan siyasi faaliyetlere birçok
alanda emek veren Abdürreşid İbrahim (Balcıoğlu, 2011:35), 23 Nisan 1857
tarihinde Sibirya’nın Tobolsk vilayetinin Tara kasabasında doğmuştur.
Aslen Buharalı Özbek bir aileden gelmektedir. Babası Ömer Efendi devrin
siyasi olaylarında yer almış bir vatansever, annesi Başkurt Türklerinden
Afife Hanım’dır. Abdürreşid İbrahim eğitim hayatını yaşadığı çevredeki
medreselerde sürdürmüş, Teman medresesinde eğitim aldıktan sonra
tanınmış medreselerin bulunduğu Kışkar’a gitmiştir. Ancak burada eğitim
alırken pasaportunun süresi dolduğu için eğitimine ara vermek zorunda
kalmıştır (Uzun, 1988:295). Pasaportunun süresi dolduğu için yakalanıp
hapse atılan Abdürreşid İbrahim 1 yıl kadar hapis yattıktan sonra serbest
bırakılmıştır. Bir süre zengin Kazak ailelerinin çocuklarının öğretmenliğini,
bir süre de Akmolla vilayetinin imamlığını yapmış; ancak eğitimine devam
etmek istediği için Medine’ye gitmeye karar vermiştir. Odesa üzerinden
İstanbul’a kaçarak bir süre burada kalmış, daha sonra Rusya’dan gelerek
hacca gitmek üzere olan bir Tatar zengininin hizmetkârlığını üstlenerek
Arabistan’a gitmiştir. Mekke’de birkaç gün geçirdikten sonra Medine’ye
gelmiştir. Medine’de fıkıh, hadis ve kıraat gibi dini derslerin yanında Arapça
ve Farsça dersleri de almıştır. Beş yıl kadar eğitim aldıktan sonra
icazetname alarak eğitimini tamamlamıştır ( Türkoğlu, 1997:11-12).
1885 yılı başında İstanbul üzerinden Tara’ya gelerek medreselerde dersler
vermeye başlamıştır. Aynı yıl evlenen Abdürreşid İbrahim’in Münir, Kadriye
ve Fevziye adında üç çocuğu olmuştur. 7 yıl boyunca medreselerde ders
vermiş, hayatının bu dönemi eğitim sisteminde İsmail Gaspıralı tarafından
geliştirilen “usul-ü cedit”i yaygınlaştırmakla geçmiştir.1892 yılında
“Orenburg Ruhani Meclisine” kadı olarak atanan Abdürreşid İbrahim,
Mahkeme reisi MuhammetyarSultanof’un hacca gitmesi üzerine, Rusya
Müslümanlarının bu önemli organında reis vekilliği yapmıştır. Ancak
hükümetin, faaliyetlerinden rahatsız olması üzerine 1894 yılında
görevinden ayrılarak İstanbul’a gelmiştir (Özbek,1995:8-9).
Abdürreşid İbrahim, İstanbul’da bir süre kaldıktan sonra 1897 yılında üç yıl
sürecek ilk büyük seyahatine çıkmıştır. İstanbul’dan başlayan seyahat Mısır,
Hicaz, Filistin, İtalya, Avusturya, Bulgaristan, Sırbistan, Batı Rusya
üzerinden Tara’da son bulmuştur. 1904 yılında Petersburg’a yerleşen
Abdürreşid İbrahim, 1905 ihtilalinin getirdiği özgürlük ortamından
yararlanarak burada matbaa kurup yayın faaliyetlerine başlamış, Rusya
Müslümanları arasında birlik sağlamaya yönelik yapılan toplantıların
önderliğini üstlenmiştir. Ancak özgürlük ortamı 1907 yılı ortalarına
gelindiğinde Rus idaresinin kısıtlamaları ve Müslümanlar tarafından
yapılan faaliyetlere yasaklar getirmesiyle son bulmuştur (Balcıoğlu,
1996:115). Baskı ve yasakların olduğu bir ortamda daha fazla
kalamayacağını anlayan İbrahim için yeni bir dönem başlamıştır. Rusya’yı

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

469

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

terk etmiş, Tara’da yaşayan ailesini Kazan’a yerleştirmiş ve 1908 yılında
başlayıp 1910 yılında sona erecek ikinci büyük seyahatine çıkmıştır. 16
Eylül 1908’de Kazan’dan başladığı seyahat Sibirya, Moğolistan, Mançurya,
Japonya, Kore, Çin, Hindistan, Hicaz ve Ortadoğu üzerinden İstanbul’da son
bulmuştur. Özellikle Japonya seyahati Japonların İslamiyet’i kabulünde,
İslamiyet’in resmi bir din olarak kabul görüp Japon anayasasına girmesi
açısından önemlidir ( Özbek, 1995:10).
İkinci büyük seyahatini tamamlayan Abdürreşid İbrahim 1910 yılında
İstanbul’a geldiğinde başta eğitim olmak üzere çeşitli konularda
konferanslar, camilerde vaazlar vermiş, “seyyah-ı şehir- meşhur seyyah”
olarak büyük ün kazanmıştır. Bu dönemde onu Osmanlı devletnin
hizmetinde görürüz.1911-12 yıllarında İtalyanlar Trablusgarb’ı işgal edince
oraya gidip cephede çalışmıştır. Cihad fetvasını dağıtarak halkı işgalcilere
karşı harekete geçirmiştir. 1915’te Rusların Sarıkamış’ı işgal etmelerine
üzerine Sarıkamış muharebesinde de bulunmuştur (Paksu, 2012:37).
Abdürreşid
İbrahim,
1917’de
Rusya’da
baş
gösterenBolşevik
İhtilalisırasında Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Rusya’daki Türk ve
Müslümanların izlemeleri gereken politikaların koordinasyonuyla
görevlendirilmiş ancak Bolşeviklerin Türk aydınlara karşı başlattıkları
temizlik hareketinden sonra (Balcıoğlu, 2011:39-40) dönerek Konya’nın
Cihanbeyli ilçesine bağlı Böğrüdelik köyüne yerleşmiştir. 1933’te
Türkiye’den ayrılana kadar yaşamını burada sürdürmüştür.
Abdürreşid İbrahim, 1933 yılında Türkiye’den ayrılarak Japonya’ya
yerleşmiştir. Burada İslamiyet’in yayılmasına çabalamış, Tokyo’daki ilk
camiinin inşasına, 1939 yılında parlamentodan geçen bir kanunla
İslamiyet’in Japonya’da resmikabul gören dinler arasına girmesine katkı
sağlamıştır. Ömrünü mücadeleye adayan Abdürreşid İbrahim 17 Ağustos
1944 yılında Tokyo’da vefat etmiştir ( Yazıcı,1996:589-590).
1.2. Eserleri
Birçok kimliğinin yanı sıra iyi bir gazeteci ve yazar olan Abdürreşid İbrahim
pek çok eser kaleme almış, eserlerinin büyük çoğunluğu Türkçe ve
Tatarca’dır. Eserlerinde yaptığı seyahatler sırasındaki izlenimlerini, Rusya
Müslümanlarının durumunu, kendi tercüme-i halini ve İslamiyet ile ilgili
konuları ele almıştır.
Kitaplar
Livanü’lHamd, Çolpan Yıldızı, Bin Üç Yüz Senelik Nazra, Vicdan Muhakemesi
ve İnsaf Terazisi, AftonomiyaYaki İdare-i Muhtariye, Tercüme-i Halim Yaki
Başıma Gelenler, Alem-i İslam ve Japonya’da İntişar-ı İslamiyet, Hapishane
Esrarı, Kazan Ehvali, Subh-i Sadık, Devr-i Alem, İlmihal-i Tıbbi Hem Din
Hikmetleri, Bin Bir Hadis-i Şerif Tercümesi, Asya Tehlikede, EdDinü’l Fıtri,
Tarihin Unutulmuş Sahifeleri, Rusya’da Müslümanlar Yahut Tatar
Akvamının Tarihçesi, Alem-i İslam Kafkasya Ahvaline Dair Rapor
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Gazeteler
Mir’at, Ülfet, Tilmiz, Tearüf-i Müslimin, Sirke, Necat, İslam Dünyası, Cihad-ı
İslam (Türkoğlu, 1997:102-115).
2. MİLLİ MÜCADELEDE ABDÜRREŞİD İBRAHİM
Rusya Türklerinin önemli fikir adamlarından biri olan Abdürreşid İbrahim,
bütün hayatını Rusya’da ve Rusya dışında yaşayan Müslüman halka hizmet
ederek geçirmiştir. Ona göre Müslümanlar XX. yüzyılda tek devlet olmasa
dahi tek millet olarak hareket etmelidir. Bu fikri, faaliyetlerinin merkezi
alarak harekete geçmiştir ( Demiroğlu,2012;42). Abdürreşid İbrahim’in
Rusya Müslümanlarının milli mücadelesinde birlik olma fikri merkezli
yaptığı çalışmalarını basın-yayın faaliyetleri ve Rusya Müslümanları İttifak
toplantıları olarak ikiye ayırıp ele alabiliriz.
2.1. Basın-Yayın Faaliyetleri
Abdürreşid İbrahim, Rusya Müslümanlarının cehaletten, bağnazlıktan, fikir
durgunluğundan kurtulmasının gerekliliğine inanmış ve bunun için siyasi
ve dini faaliyetlerinin yanı sıra kültürel anlamda da faaliyetlerde
bulunmuştur. Özellikle kaleme aldığı eserler, çıkarttığı gazetelerle halkı
aydınlatmak için çaba sarf etmiştir
Yaşadığı dönemde Rus idaresinin baskı ve yasaklamaları olmasına rağmen
hiçbir zaman fikirlerini dile getirmekten, kaleme almaktan çekinmeyen
İbrahim 1905 ihtilaliyle gelen özgürlük ortamı olmadan da kültürel ve
siyasi mücadelesine başlamıştır. 1892’de “Orenburg Ruhani Meclisi” nde
kadı olarak görev yapan İbrahim karşılaştığı sorunlar nedeniyle istifa
ederek 1895’te İstanbul’a gelmiş ve “Çulpan Yıldızı” adlı risalesini kaleme
almıştır. Bu risalesi ile Rus otokrasisine hücum ederek, Rusya Türklerine
yapılan baskıyı ve haksızlığı dile getirmiştir. Rus hükümetine karşı halkı
mücadeleye çağıran risale, Rusya Türkleri tarafından yazılan ilk siyasi
doküman olması yönünden önemlidir (Lee,1991:236).
1902 sonrası kendi gayretleriyle gerçekleştirmeye çalıştığı Rusya
Müslümanları birliği fikri ile 1905 ihtilaline kadar bu uğurda yaptığı
çalışmalarını el kitabı düzeyindeki “AftonomiyaYaki İdare-i Muhtariye” adlı
eserinde toplayıp 1905 yılında Petersburg’da yayınlamıştır. Risale, Dünya
genelinde yaşamakta olan Müslüman toplumların hal ve durumlarını, buna
paralel olarak Rusya Müslümanlarının ne yapması gerektiği sorularına
cevap aramakta, dünyadaki bütün fert, toplum ve milletlerin kendi
menfaatleri uğruna çalıştıklarını, Rusya geneline bakıldığında bu durumun
değişmediğini, Rusya’da yaşayan Rus olmayan halkların da kendi
menfaatleri yönünde çalışmalarda bulunduklarını ifade ederek, Rusya’daki
Müslüman toplumun fert bazında değil de, millet bazında menfaatlerini öne
çıkararak, tek bir zararda ya fayda da aynı tepkiyi göstermeleri gerektiği
fikrini savunmaktadır (Demiroğlu,2006:41). Abdürreşid İbrahim bu
eserinde ilk kez Rusya Müslümanlarının ulusal bağımsızlık fikrini ortaya
koymuştur ( Türkoğlu,1997:105).
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Abdürreşid İbrahim, 1905 ihtilali ile gelen basın-yayın özgürlüğüyle birlikte
Petersburg’da “Ülfet” isimli bir matbaa kurmuştur. Rusya’da yaşayan
Türkler arasında siyasi ve dini bir birlik kurmak için matbaasıyla aynı ismi
taşıyan “Ülfet” isimli gazetesini çıkarmıştır (Demiroğlu,2012: 42). “Uyuşma,
kaynaşma” gibi anlamlara gelen Ülfet, kültürel ve politik bir gazetedir.
Gazete Rusya Müslümanlarına özellikle Duma seçimleri ve Müslüman
kongrelerinin toplanması sırasında yol gösterici rolü oynamıştır
(Türkoğlu,1997:112). Gazete siyasi ve ilmi meseleler hakkında daha fazla
yazı yayınlamakla birlikte dini ve sosyal olaylara da yer vermiştir. Üzerinde
en fazla durduğu siyasi konular düzenlenen ittifak toplantıları, her iki
Duma’da Rusya Müslüman vekillerinin faaliyetleri, Rusya Müslümanlarına
gerekli olan özerklik olmuştur. Gazete çıkarıldığı süre içerisinde ilk sayıda
haftada bir çıkacağını ilan etse de yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle bazı
dönemler haftada iki sayı ya da iki haftada bir sayı çıkmıştır (Demiroğlu,
2012:35-33). Ülfet gazetesinin birinci sayısından son sayısına kadar satış
fiyatında bir değişiklik olmamıştır. 1907 yılında Rusya hükümetinin basınyayın üzerindeki sansürü gittikçe arttırmasından dolayı 11 Aralık1905
tarihinde yayınlanmaya başlayan gazete, 30 Mayıs 1907 tarihinde 83.
sayısını çıkardıktan sonra yayın hayatına son vermiştir (Ülfet,11 Aralık
1905:s.1-30 Mayıs 1907:s.83).
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Şekil 2 Ülfet Gazetesi 11 Aralık 1905
Abdürreşid İbrahim fiili çabaları, amaçlar doğrultusunda bilinçlendirme
yolundaki ikna faaliyetleri yanında, fikri anlamda da boş durmamıştır.
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Bunun için “Bin Üç Yüz Senelik Nazra” eserini kaleme almıştır. Rusya
Türklerinin birlik olmalarını sağlamak amacıyla yazılmış bir risaledir.
Yapılan ittifak kongrelerine zemin hazırlayan, ittifak nizamname ve
programının ana fikirlerini içeren bir kaynak mahiyetindedir (Uzun,
1988:296). Bu eser sansürden kurtulan ilk Türkçe eser olması yönüyle de
önemlidir (Türkoğlu, 1997:104).
Abdürreşid İbrahim kaleme aldığı her eserde çıkarttığı her gazetede Rusya
Müslümanlarına birlik olma, mücadele etme çağrısında bulunurken
düzenlenen her kongre, alınan her karar hakkında bilgilendirme de
yapmıştır.
2.2. Rusya Müslümanları İttifak Toplantıları
1904-1905 Rus-Japon Savaşı ve bunun sonucunda Rusya’nın mağlubiyeti,
Rusya’da büyük değişikliklerin olmasına neden olmuş, Rusya’nın
egemenliği altında yaşamakta olan milletlere ve Çar karşıtı olanlara verdiği
cesaretle eskiden gizli gizli yürüttükleri siyasi faaliyetlerini aleni olarak
yapmaya başlamışlardır. Hukuk, özgürlük ve eşitlik temelinde devleti
yeniden ıslah etme gereği ortak fikir olmuştur. Henüz savaş bitmeden çeşitli
illerde birçok toplantı yapılmıştır. Ekim 1904 sonlarında Moskova’da Kasım
1904 başlarında Petersburg’da şehir idarecileri ve çeşitli kesimler gayri
resmi toplantılar yapmışlardır. Abdürreşid İbrahim Moskova toplantısının
kararlarını elde etmiş, içişleri bakanlığına yeni atanmış olan
SvyatopolkMirskiy’i ziyaret etmeyi başararak Rusya Türklerinin arzu ve
istekleri konusunda bir konuşma yapmıştır. Bakanın Rusya Türklerinin
resmi olarak kendisine başvurmaları tavsiyesinde bulunması Abdürreşid
İbrahim’i memnun etmiştir. Böylece Rusya Türklerinin siyasi faaliyetlerinin
temeli atılmıştır (Türkoğlu, 2014:1)
Abdürreşid İbrahim görüşme sonrasında Orenburg Dini İdaresi’nin yeniden
düzenlenmesi, idare meclisinin sayısının arttırılması, idarenin masraflarının
karşılanması için Kur’an-ı Kerim’in sadece bu kurum tarafından
bastırılması, mektep ve medreselerin buraya bağlanması ve her vilayette
şubelerinin açılması gibi teklifleri içeren bir tasarıyı hazırlayarak meclise
sunmuş; ancak bir hayal olarak görülen tasarı kabul görmemiştir.
Başlangıçta beklediği desteği göremeyen Abdürreşid İbrahim sonrasında
Ufa şehrinin ileri gelenlerinden Bünyamin Ahtemov, Muhammed Tevkilev
ve Haydar Sırtlanov’un destek vermeye hazır olduklarını bildirmesiyle
hareke geçmiştir. Kazan’da Yusuf Akçura, Bünyamin Ahtemov ile bir araya
gelen Abdürreşid İbrahim, burada Kazan’ın ileri gelenleriyle görüşmüş ve
geniş katılımlı bir toplantı yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır (
Türkoğlu,1988: 96). Abdürreşid İbrahim, 8 Nisan 1905’te Petersburg’da
kendi evinde bir toplantı yaparak misafirleri ile Rusya Türklerinin siyasi bir
parti kurmasının gerekliliğini görüşmüştür. İsmail Gaspıralı’nın da katıldığı
bu toplantıda Rusya Türklerinin NijniyNovgorod’da ittifak mahiyetinde
genel bir toplantı düzenlenmesine karar verilmiştir (Demiroğlu,2012:101).
Rusya Müslümanlarının ilk toplantısı 15 Ağustos 1905 tarihinde
toplanmıştır. Ancak toplantı için hükümete yapılan müracaatlar olumsuz

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

473

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

sonuçlanınca, toplantı Oka nehri üzerinde “GustavStruve” isimli gemi
üzerinde yapılmıştır. Toplantının belirlenmiş gündem maddeleri olmadığı
için ilk olarak bütün Rusya Türklerini birleştirecek bir birlik “İttifak”
meselesi görüşülmüştür. Toplantı sonucunda Rusya Türkleri yaşadıkları
bölgelere göre 16 şubeye bölünmüş ve şubelerin merkezden izinsiz faaliyet
yapmamaları belirtilmiştir ( Demiroğlu,2012:106-107). Toplantı sonunda 5
maddelik karar metni üzerinde anlaşma sağlanmıştır.









Rusya’da bulunan bütün Müslümanlara siyaset işlerinde, kültürleri
bakımından, Rusya’nın bugünkü halinden meydana gelen meseleler
hususunda birleşmek lazımdır.
Bu meseleleri faaliyete çıkarmak için, Müslümanlar birinci sınıf
sayılan Ruslarla aynı seviyeye çıkarılıp, halkın oylarıyla seçilen
vekillerin devlet işlerini idarede kanun hazırlamada iştirakleri
gerekir.
Lakin adı geçen gayelere ulaşmak Müslümanların Ruslar ile bütün
kanunlar önünde eşit olmaları durumunda gerçekleşeceğine göre,
Müslümanlar kendileri hakkında bulunan hukuksuzlukları ve
eşitsizlikleri bitirmek hususunda hem Ruslar ile siyasi, dini, milli
hukuklarda tamam bir derecede bulmak hususunda içtihad ederler.
Müslümanlar her işte Rusya devletinin bugünkü hacetlerine bakıp
hareket ederler. Bundan sonra olması muhtemel yeni kanunlara
halkı hazırlamak cihetini şimdiden mülahaza edip, Müslümanları
terbiye ve ıslah hakkında hususi itinalar göstermek lazımdır. Bunun
için Müslümanların ihtiyaçlarına bakıp her yerde vilayetlerde türlü
mektepler türlü medreseler açmak için bütün kuvvet ile içtihad
kılmak zaruridir. Ayrıca gazeteler, dergiler, kitaplar, umumi dersler,
kütüphaneler vasıtasıyla bugünkü haller hakkında her türlü
malumatları halk arasında dağıtmak gerekir.
Bu dört maddede beyan edilen dilekler esenlik ile gerçekleştirmek
yollarını teftiş etmek hakkında her yerde Müslümanlar toplantılar
yapalar (İbrahim,1905;4).

15 Ağustos 1905 tarihinde Oka nehri üzerinde gemide yapılan ilk toplantıda
sonraki toplantının hızla yapılmasına karar verilmiş ve toplantıyı
düzenleme işi gayri resmi siyasi parti özelliğinde olan “Müslüman İttifakı”
nın Kazan şubesine bırakılmıştır. Toplantının 15 Ocak 1906 tarihinde
Petersburg’da yapılacağı ilgililere bildirilmiştir (Devlet, 2014:134).Rusya
Müslümanları İttifakının ikinci toplantısında Rusya Müslümanları İttifakı’na
bir program hazırlama meselesi görüşülmeye başlanmış (Bigiyev,1906:2),
“Rusya Müslümanları İttifakı” delegeler tarafından kabul edilerek partinin
ismi konmuştur (Bigiyev, 1906:1-2). Ali MerdanTopçubaşı’nın çabasıyla
hazırlanan program ve tüzük az bir değişiklikle kabul edilmiştir (Bigiyev,
1906:2). 23 maddenin olduğu nizamname ve 79 maddeden oluşan
programın Tatarca ve Rusça basılmasına karar verilmiştir. Maddelerin bir
sonraki toplantıda yeniden ele alınıp kesin karara bağlanması
kararlaştırılmıştır (Bigiyev,1906:1). Kabul edilen nizamnameye göre
resmen “Rusya Müslümanları İttifakı” adını almış olan teşkilatın bir merkez
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komitesi olması, her bölgede mahalli meclisler kurulması, meclis üyelerinin
o bölgede toplanan kongre tarafından seçilmesi, her bölge meclisinin genel
kongreye faaliyet raporu vermesi, her yılın 15 Ağustos’unda 16 merkezden
birinde genel kongre yapılması kabul edilmiştir (Devlet,2014:136).
Rusya Müslümanları İttifakı’nın üçüncü toplantısı ilk toplantı gibi
NijniyNovgorod’ta 16-21 Ağustos 1906 tarihleri arasında yapılmıştır. İzin
alma görevini Abdürreşid İbrahim, Alim Maksudov ve Lütfullah İshakov
üstlenmiş, Rus hükümetinin bu tarz bir toplantıya izin vermeyeceğini
anlayan komite gerçek amaçlarını gizleyerek toplantının asıl maksadının
tam tersine bir dilekçe ile başvuru yapmışlardır (Devlet,2014:137-138).
Verilen dilekçede ele alınacak konuları belirtmişlerdir.





Bütün siyasi işlerde Müslümanların aynı yönde hareket etmesi
Medreselerin ve mekteplerin ıslahının görüşülmesi
İmamların durumunu yeniden gözden geçirerek daha yararlı
medrese hocaları yetiştirmek
Mektep, medrese, imam ve muallimler için gerekecek maddi gücün
nasıl karşılanacağı (Bigiyev, 1906:2-3).

Abdürreşid İbrahim’in de içinde bulunduğu komitenin toplantının
yapılması için hükümetten bu şekilde dilekçe vererek izin alması toplantı
için gelen birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Abdürreşid İbrahim
yaptığı bu davranışı kendisinin de tasvip etmediğini, dilekçedeki ifadeleri
izin almak için kullanmak zorunda olduğunu dile getirerek, kullandığı
sözlerden dolayı toplantıya katılanlardan özür dilemiş böylece toplantı
öncesi bütün sorunlar ortadan kaldırılmıştır ( Demiroğlu,2012:125).
Üçüncü toplantıda görüşülen en mühim mesele eğitim meselesidir. Rusya
Müslümanlarının eğitim hayatını ilgilendiren bir rapor hazırlanmış,
müzakere edilerek kabul edilmiştir. Buna göre, Rusya Müslümanlarının
eğitim sistemi her bölgede aynı olacak, mahalli şive ile birlikte Türkleri
birleştirici edebi Türkçe okutulup öğretilecektir. Görüşülen diğer önemli
mesele de dini ruhani müesseselerin ıslahıdır. Bu mesele içinde rapor
hazırlanmıştır. Raporda Rusya Müslümanlarının dini kurumlarına ait
yürürlükteki kanun ve hükümlerin değiştirilmesi; Rusya’daki müftülerin
halk tarafından serbestçe seçilmesi; bütün Müslüman ruhanilerin maaş
alarak hukuken Rus papazları ile aynı dereceye getirilmeleri teklif
edilmiştir ( Devlet,2014:140-144). Bu toplantıda ayrıca “İttifak” ın programı
ve tüzüğü madde madde okunarak görüşmeleri yapılmıştır. Rusya program,
medeni hukuk, devletin şekli, dini kurallar, yerel özerklik, yargı işleri,
eğitim, toprak ve işçi konusu oluşturmaktadır. “İttifak”ın tüzüğünde ise
ismi, maksadı ve faaliyeti yer almaktadır. Buna göre ismi “Müslüman
İttifakı”; amacı, Rusya’da kanun yolu ile meşruti idare kurulması için 17
Ekim 1905 manifestosunun yerine getirilmesini ve terakkiyesini talep etme
hususunda Rusya Müslümanlarının siyasi ve içtimai hareketlerini
birleştirmekten ibarettir (Devlet,2011:155-157).
Tarihi bakımdan çok önemli olmalarına rağmen Rusya Müslümanları İttifak
toplantıları aldıkları kararları uygulayabilecek güce sahip olamamışlardır.
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Özellikle üçüncü toplantının ilerici karakteri ciddi şekilde tedirgin
ettiğinden, bundan sonra faaliyetleri kısıtlamak üzere hükümet tarafından
sistematik tedbirler alınmıştır. Haziran 1914’e kadar başka toplantı
düzenlenmemiştir (Kırımlı, 2010:84).
3.SONUÇ
XIX. yüzyıl ortalarından XX. yüzyılın ilk yarısına kadar yaptığı faaliyetlerle
adından söz ettiren Abdürreşid İbrahim kadı, eğitimci, seyyah, yazar,
gazeteci, siyasi lider olmak gibi birçok kimliğe sahip, donanımlı bir kişidir.
Hayatının her dönemi mücadele ile geçmiştir. Vatanı, milleti ve İslamiyet
için hiç durmadan çalışmıştır.
Abdürreşid İbrahim’in hayatı baskı ve zorluklarla geçmiştir. Ancak hiçbir
zaman yılmamış, inandığı ve savunduğu değerler uğruna mücadeleden
kaçmamıştır. Kaleme aldığı eserler, seyahatleri sırasında tuttuğu notlar
günümüzde o dönemi aydınlatan önemli kaynaklardan olmuştur. 1905
ihtilali öncesi ve sonrası süreçte yaptığı her faaliyet attığı her adım Rusya
Müslümanlarının refahı, eşitliği ve özerkliği için olmuştur. Her türlü
mücadelenin ön safında yer almış, Rusya Müslümanlarının ilk siyasi
belgesini neşreden kişi olarak aynı zamanda düzenlediği İttifak
toplantılarıyla da siyasi platformda bizde varız demenin bir yolunu
bulmuştur.
Abdürreşid İbrahim yalnız Rusya Müslümanları için önemli değildir. Çıktığı
ikinci büyük seyahatinin önemli bir kısmın oluşturan Japonya ve Japonlar
için de önemlidir. Verdiği konferanslar, katıldığı toplantılar, görüştüğü
devlet adamları vasıtasıyla İslamiyet’i gerektiği gibi anlatarak Japonların
İslamiyet’i kabul etmesinde, resmi bir din olarak anayasalarında yer
almasında büyük bir payı vardır. Hayatının son dönemlerini Japonya’da
geçiren ve orada vefat eden Abdürreşid İbrahim Türk Dünyasından hak
ettiği değeri biraz geç görse de Japonlar bu değeri hala göstermektedirler.
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LOZAN’IN GİZLİ MADDELERİ VE GİZLİ GÜNDEMİ İDDİASI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
İmren Aydın*
Özet
Lozan Antlaşması 143 maddeden oluşan ve 24 Temmuz 1923’te imzalanıp
23 Ağustos 1923’te de TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe giren bir
antlaşmadır. Bu antlaşma dünyanın her yanında Kemalist Türkiye’nin en
yüce diplomatik zaferi olarak karşılanmıştır. Yine bu antlaşma, yenilgiye
uğratılarak görünürde parçalanmış olan ama yıkıntıları üzerinden
yükselerek en güçlü devletlere karşı koyan bir ulusun ölüm kalım savaşının
son perdesi olmuştur. Zira Lozan Antlaşması ile Türkiye, kendisini dünyaya
kabul ve tescil ettirmiştir. Lozan ile ilgili olarak birçok makale, monografi ve
kitaplar yayımlanmıştır. Bu eserlerde daha çok Lozan Konferansı’nın genel
kurulu, komisyon ve komitelerde yer almış olan resmi görüşmeler,
konferansa sunulmuş olan belgeler, alınmış olan kararlar ve resmi
tutanaklar yansıtılmıştır. Son dönemde Lozan’ın gizli maddelerinin
olduğuna ve antlaşmanın 100 yıllık olduğuna dair söylentiler gündemi
meşgul etmeye başlamış ve hatta toplum nezdinde dikkate alınan bir
spekülasyon haline gelmeyi dahi başarmıştır. Makalemizde Lozan’ın iddia
edildiği gibi 100 yıl süreli olmadığı daha doğrusu uluslararası hukuktaki
süreli antlaşmalardan birisi ve gizli maddelerinin olmadığı, bu söylemin bir
yalandan ibaret olduğu açıkça anlatılacaktır. Bununla birlikte Lozan
Konferansı’nın perde arkasında, oturumlar dışında gizli görüşmelerin,
pazarlıkların, çekişmelerin yapıldığı, komploların kurulduğu ve özellikle
gizli istihbarat servislerinin yoğun mesai harcadıkları bir vakıa olarak
belirtilecektir. Özellikle de Mustafa Armağan’ın ‘bu çaptaki uluslararası
antlaşmalarda gizli madde veya protokoller olmaması mümkün değil’ savı
ve Kadir Mısıroğlu’nun ‘Lozan Konferansı görüşmelerinin Musul yüzünden
değil de İngilizlerin hilafetin kaldırılmasını istemeleri nedeniyle yarıda
kesildiği’ tezi bilimsel bir üslup çerçevesinde incelenerek cevaplanacaktır.
Anahtar kelimeler: Lozan, gizli madde, spekülasyon
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AN EVALUATION ON THE CLAIM ABOUT LAUSANNE’S SECRET ITEMS
AND SECRET AGENDA
Abstract
The Treaty of Lausanne, consisting of 143 items, went into effect after it
was signed on July 24, 1923 and approved by Turkish Grand National
Assembly on August 23, 1923. This treaty was welcomed as the highest
diplomatic victory of Kemalist Turkey in every part of the world. This treaty
was also the last stage of survival war of a nation that was defeated and
seemingly broken to peaces but rose above the destruction and opposed the
most powerful states. With this Treaty of Lausanne, Turkey made himself
accepted and registered by the whole world. Many articles, monographs
and books about Lausanne have been published. In these works, mostly the
general assembly of the Lausanne Conference, official meetings held in
commissions and committees, documents submitted to the conference,
decisions taken and official minutes have been reflected. Recently rumors
claiming that Lausanne has secret items and it is just for a hundred years
have started to occupy the agenda and it even has achieved to become a
speculation that is taken into consideration by the society. In our article, it
will be clearly explained that Lausanne is not valid for a hundred years as it
is claimed, more precisely, it is one of the treaties that is valid for a period
of time in international law and it doesn’t have any secret items and this
discourse is wrong. However is going to be stated that behind the scenes of
the Lausanne Conference, there are secret negotiations outside the
sessions, negotiations, contests, conspiracies and it is an event where secret
intelligence services worked intensively. Especially, Mustafa Armağan’s
claim that “it is not possible to not have secret items or protocols in
international treaties of this scale” and Kadir Mısırlıoğlu’s thesis that
'Lausanne Conference negotiations were broken off not because of Mosul
but because of the British's desire to abolish the caliphate” will be examined
and answered to scientifically.
Keywords: Lausanne, secret item, speculation

1. GİRİŞ
Lozan Konferansı, ilki 21 Kasım 1922 - 4 Şubat 1923 (2,5 ay), ikincisi 23
Nisan 1923 – 24 Temmuz 1923 (3 ay) tarihleri arasında olmak üzere iki
ayrı dönemde toplanmıştır(Ürer, 2003: 210).
Yunanlıların 1922 Eylül’ünde Anadolu’da uğradıkları büyük bozgunun
ardından İtilâf devletleri (özellikle İngiltere, Fransa ve İtalya), yeni bir
savaşın tehlikelerini önlemek amacıyla, Büyük Millet Meclisi yönetimini,
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Yunanistan ve diğer bazı devletleri ivedilikle bir barış konferansına
katılmaya çağırmışlardır. Türkiye bu çağrıyı kabul ederek, konferansın 20
Ekim’de İzmir’de yapılmasını ve Boğazlar sorunuyla ilgilenen Sovyet Rusya,
Ukrayna ve Gürcistan’ın da buna katılmalarını önermiş; bu devletler
katılırlarsa, daha esaslı bir anlaşmaya varılacağı ve gelecekte herhangi bir
çatışmanın önleneceği görüşünü ileri sürmüştür (Sonyel, 1995: 290).
Ardından uluslararası toplantının Lozan’da olması kararlaştırılmış ve 27
Ekim’de Türkiye Lozan’a davet edilmiştir (Bilsel, 1998: 2).
Bu davetin ardından Türkiye, kendisini temsilen seçilecek heyeti belirleme
işine girişmiştir. Buna göre heyete Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal
Tengirşek’in başkanlık etmesi beklenmiştir. Uzun yıllar Avrupa’da yaşamış,
çok iyi derecede yabancı dil bilen, yabancı misyonların tanıdığı Yusuf Kemal
Bey, gerçekten bu görev için uygun bir kişiydi. Fakat Mustafa Kemal Paşa,
Lozan’a gidecek kişinin diplomat niteliklerinden daha çok taviz vermeyen
bir müzakereci olmasını istemiştir. Bunun üzerine Yusuf Kemal Bey,
Dışişleri bakanlığından istifa etmiş ve yerine İsmet Paşa bakan olmuştur
(İpekçi, 2004: 23 – 24). Ardından TBMM’de bu konuda yapılan oylamada
Baş delege 155 reyle İsmet Paşa seçilmiştir. 20 milletvekili çekimser
kalmıştır (Cebesoy, c.I, 2002: 116)1. Hasan (Saka) Bey 152, Sıhhiye Vekili
Doktor Rıza Nur Bey de 122 oyla diğer temsilciler olarak seçilmişlerdir
(Nur, c.II, 1992: 171). Bu üç kişiye ilaveten 33 kişilik bir müşavir, kâtip ve
mütercim grubu da Türk heyeti içerisinde yer almıştır (Eraslan, 2012: 294).
Heyet, Ankara’dan 5 Kasım 1922’de hareket etmiştir. Lozan’da Casino de
Montbenon’da 20 Kasım 1922 günü saat 15.30’da yapılan ve tercümanlık
görevini M. Camerlynck’in ifa ettiği görüşmelere (Nur, c.II, 1992: 171) bir
tarafta Türkiye, diğer tarafta da İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya,
Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya katılmıştır. Sovyetler Birliği, Gürcistan,
Ukrayna, Bulgaristan, Belçika ve Portekiz belirli konuların görüşülmesinde
konferansa katılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ise konferansa bir
gözlemci bulundurarak katılmıştır (Gönlübol, 1982: 48). Lozan Konferansı
açılış konuşmasında İsmet Paşa, Türk ulusunun varlığını korumak, maddi
ve manevî kendi kaynaklarıyla bağımsızlığını kazanma yolunda pek çok
acılara katlandığını, sayısız fedakârlıklara rıza gösterdiğini ifade etmiştir
(Meray, c.I, 2001: 1-4), (İnönü, 2003: 19). Denilebilir ki İsmet Paşa
konferansta Birinci Dünya Savaşı’nın galiplerini yenilgiye uğratan bir
devletin temsilcisi olduğunu her zaman hatırında tutmuş ve bu şekilde
hareket etmiştir(Gönlübol ve Sar, 1997: 44).
İngiltere, Lozan Konferansı sırasında dahi Osmanlı Devleti’nin enkazı
üzerinde fiilen müstakil Türk milleti ve devletinin kurulduğunu kabul
O sıralarda Dış İşleri Bakanı Yusuf Kemal (Tengirşek) Beydi. Ancak Atatürk, Mudanya
Ateşkes Antlaşması’nı başarıyla imzalayan İsmet Paşa’nın Lozan’a gitmesini arzulamış
ve bu sebeple Yusuf Kemal Beyin istifasını ve yerine İsmet Paşanın Dış İşleri Bakanı
olmasını istemiştir. Bu konuda bkz. Yusuf Kemal Tengirşek, Vatan Hizmetinde, Kültür
Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s. 338-345.
1
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etmek istememiştir. Türkiye’de bir ikilik devam ettirmek, harice karşı
Türkiye’nin kazandığı zaferin kıymetini dâhili ihtilaflarla hiçe indirmek
çarelerini aramıştır (Cebesoy, c.I, 2002: 238).
Üzerinden 94 yıl geçmesine rağmen Lozan Antlaşması konusunda
tartışmalar ve spekülasyonlar bitmemiştir. Son dönemde ortaya atılan
iddialardan birisi antlaşmanın 100 yıl süreli olduğudur. Bu konuyu aşağıda
değerlendireceğim.
2.LOZAN’IN 100 YILLIK BİR ANTLAŞMA OLDUĞU İDDİALARI
Bu konuda Mustafa Armağan şunları yazmıştır: “Lozan Barış Antlaşması
uluslararası hukuktaki süreli antlaşmalardan değildir. Mesela 1936 tarihli
Montrö Boğazlar Sözleşmesi 20 yıl süre için geçerliydi ve bu husus ayrı bir
maddeyle kayıt altına alınmıştı. Ancak Lozan Antlaşması’nın metninde
süreyle veya sona ermesiyle ilgili herhangi bir kayıt veya madde
bulunmuyor. Tabii dediklerimiz görünen resmi maddeler için geçerli.
Açıklanmayan gizli maddeleri veya protokolleri varsa –ki bu çaptaki
uluslararası antlaşmalarda gizli madde veya protokoller olmaması mümkün
değil- bunlar ortaya çıkana kadar beklemekten başka yapılacak bir şey yok.
Kaldı ki süreli bile olsa bir uluslararası antlaşma, taraflar uzlaştığı takdirde
devam edebilir. Öte yandan Türkiye isterse Lozan’ı feshetmeye her zaman
teşebbüs
edebilir,
kimse
bizi
zincire
vurmuş
değil”
(https://twitter.com/mustafarmagan/status/751929679838384128,
2017). Görüldüğü üzere Armağan, önce süreli olmadığını söylemiş ardından
açıklanmayan gizli maddelerinde olabileceğini belirtmiştir. Yani iddiası
tamamen yoruma ve varsayıma dayanmıştır. Bu nedenle gerçekçiliği
tamamen sorgulanabilir bir söylemdir.
Lozan konusunda popüler yazarlardan Murat Bardakçı ise şunları kaleme
almıştır: “Lozan'ın, üzerinde çok gizli yazan 21 maddelik bir ek protokolü
vardır ve 24 Nisan 1923 günü imzalanmış olan anlaşmanın asıl maddeleri,
işte bu bölümdedir! Herkesin bildiği yayınlanmış maddelerin hükmünün
sadece yüz seneliğine, yani geçici olduğu ifade edilir, son maddede de
anlaşmanın asıl hükümlerinin, imzalanmasının 100. yıldönümünde, yani 24
Nisan 2023'te yürürlüğe gireceği vurgulanır.” Bardakçı bu sözlerinin
ardından Türkiye’nin tamamen aleyhinde olan bazı maddeleri sıralamış ve
son cümle olarak da şunları eklemiştir: “Yoksa inandınız mı? Lozan'ın nasıl
kan ve gözyaşı ile dolu senelerin ardından ve hangi şartlar altında
imzalandığını düşünmeyi bir türlü akıl edemeyip yıllardan buyana "Lozan'ı
zafer falan zannetmeyin, apaçık bir yenilgidir", "Bağımsızlık belgesi falan
değil, Türkiye'yi ele geçirme planıdır", "İmzalanmasının üzerinden hele bir
asır geçsin, bilmem nemizi işte o zaman göreceğiz" diye geveleyenler var
ya... Aslı astarı olmayan hayalî bir gizli protokolün maddeleriymişçesine
yukarıda yazdığım maddeleri bu zavallıların verdiği ilhamla uydurdum...
Ama uydurduklarım da bir şey mi? Bunlar "Lozan zafer değil, hezimettir"
diye geveleyenlerin daldıkları rüyada saçmaladıklarının ve etraflarını
sarmış birkaç zavallıyı da ikna ettikleri palavralarının yanında zemzemle
yıkanmış
gibi
kalır!”
(www.haberturk.com/yazarlar/murat-
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bardakci/761647-iste-lozanin-gizli-maddeleri, 2017). Yani Bardakçı,
Armağan’ın aksine söylemlerin bütünüyle uydurma olduğunu ifade etmiştir.
Şimdi bilimsel bir üslupla bu iddianın doğruluğunu veya yanlışlığını
değerlendirecek olursak diyebiliriz ki bu konuda en büyük söz sahibi olan
Mustafa Kemal Atatürk, Lozan sonrasında Lozan’ı Sevr, Londra ve Paris
Barış esasları ile karşılaştırmıştır (Kültür Bakanlığı Yayınları, c.I, 1994: 7084). Karşılaştırmasında Lozan Antlaşması’nın süreli olduğuna dair herhangi
bir sözü yoktur.
Lozan’daki baş delege İsmet İnönü de 1970’li yıllarda televizyon
programlarında ve gazetelerde Lozan konusunda bazı demeçler vermiştir.
Bu demeçlerin birinde anlaşmanın süresi konusunda şunları söylemiştir:
“Birinci Cihan Harbinden kalan uluslararası muahedelerden hiçbirisi doğru
dürüst 20 sene bile yaşamamışken Lozan Antlaşması, hükümlerini teyit
ederek perçinleyerek 50 senedir uluslararası geçerliliğini muhafaza
etmektedir. İlk günde, ilk senede aldığı şekli zaman içinde tamamlayarak
tam bir muahede, daimi vesika haline gelmiş ve o halini 50 senedir
değiştirmeden devam ettirebilmiştir” (İnönü, 2003: 276). Bu sözlere
bakılacak olursa antlaşmanın süreli olduğuna dair bir kayıt yoktur. Üstelik
şartlar müsait olduğunda Türkiye, Lozan’ın kendi bağımsızlığına uymayan
veya değiştirilmesini istediği maddeleri değiştirmek için girişimde
bulunmuştur. Bu doğrultuda Lozan Boğazlar rejiminin değiştirilmesi
amacıyla yeni bir toplantı düzenlenmesi için ilgili devletlere ve Milletler
Cemiyeti’ne bir nota göndermiştir (Kültür Bakanlığı Yayınları, c.II, 1994:
280-286). Türkiye’nin işte bu nota yoluyla yaptığı girişim olumlu
karşılanmış ve sonuçta Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalanarak Lozan’ın
Boğazlar konusundaki hükmü değiştirilmiştir. Ayrıca Tevfik Rüştü Aras,
“Boğazlar konusuna gelince daha Lozan Antlaşması TBMM’ye arz edilirken
yazılan Hariciye Encümeni mazbatasında bu konuya işaret edilmişti” (Aras,
2010: 182). ‘Bugün bayram günüdür çünkü Lozan Montrö’de
taçlandırılmıştır’ ifadesi Lozan’da bazı eksiklik olduğunu düşündürmektedir
(Eraslan, 2012: 297). Bu bilgiler ışığında da Lozan’ın süreli bir antlaşma
olmadığı söylenebilir.
Lozan Konferansının başlaması ve Lozan’da izlenen strateji hakkında
meclisin açık ve gizli oturumlarında yapılan tartışmalar başta Mustafa
Kemal Paşa olmak üzere bazı milletvekillerinde meclisin yenilenmesi
düşüncesini doğurmuştur(Güneş, 2008: 124). Bu bilgi doğrultusunda Lozan
konusundaki tartışmaların neler olduğuna dair akla bazı soru işaretleri
gelebilir. Ancak Lozan Antlaşması’nın TBMM’de onaylanması sırasındaki
görüşmelerde Musul sorununun halledilememiş olması, Hatay’ın
bırakılması, Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılmış oluşu, Ege Adalarının
İtalya’ya bırakılması, İstanbul-Edirne demiryolunun Uzunköprü’den sonra
Yunanistan sınırı içine girerek Karaağaç’a ulaşması, karma mahkemelerle,
ticaret uzmanlarına yer verilmesinin kapitülasyonların bir çeşit devamı
olması gibi konular tartışılmıştır. Daha sonra yapılan oylamada 227
milletvekilinin 213’ü olumlu oy kullanmış ve antlaşma meclisten geçmiştir
(Çavdar, 1995: 245-246). Oylamada ret oyu verenlerden birisi de Kılıç
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Ali’dir. Kılıç Ali, anılarına yansıyan şekliyle Lozan konusunda herhangi
olumsuz bir söz söylemediği gibi antlaşmanın gizli maddeleri ya da süreli
oluşu konularına da değinmemiştir (Kılıç, 2005: 160-350). Lord Kinross da
bu konuda bir bilgi vermemiştir (Kinross, 2006: 416-427).
Nihayet kaynakçamızda kullandığımız eserlerin (M. Armağan ve Kadir
Mısıroğlu’na ait olanlar hariç) hiçbirinde Lozan’ın 100 yıllığına veya süreli
olduğuna dair hiçbir bilgi verilmemiştir. Dayanağı olan olaylar elbette
araştırılıp doğru bir şekilde açıklanmalıdır. Ancak mevcut bilgiler dışında
yorumlar ve varsayımlarla hikâye uydurarak tarihçilik yapmak bilimsellik
ve gerçekçilikle bağdaşmayan bir yöntemdir.
3.HALİFELİK MESELESİ
Lozan Antlaşması’nın süreli olduğu iddiaları dışındaki bir husus da
halifeliğin İngilizlerle pazarlıklar sonucunda kaldırıldığıdır. Bu iddiayı öne
süren kişi Kadir Mısıroğlu’dur. Mısıroğlu bu konuda şunları söylemektedir:
“Lozan’a giden Türk heyetinin içinde Yahudi Hahambaşısı Hayim Naum
Efendi de bulunmuştur ki bu kişi İsmet Paşa’ya akıl hocalığı yapmış olup
Hilafet pazarlığının bir numaralı amilidir” (Mısıroğlu, 2004: 17-19). “Lozan
müzakereleri başladığı sırada Mustafa Kemal Paşa halife olmak istiyor ve
Meclis’te Saltanatın ilgası müzakerelerinden başlamak üzere Hilafeti
göklere çıkaran konuşmalar yapıyordu. Hilafetin yıkılmayacağı düşüncesine
kapılan Lord Curzon buna dair İsmet Paşa ile bir bahis açınca hilafetin
yıkılmayacağı ve Mustafa Kemal Paşa’nın halife olmak isteyeceği yolunda
kanaatleri bir anlamda teyit etmiştir. Bu durum Hayim Naum tarafından
bizzat İzmir’de Mustafa Kemal Paşa’ya iletilince o ana kadar hilafeti öven
Paşa o andan itibaren halifeliğe veryansın etmeye başlamıştır” (Mısıroğlu,
2004: 26-27)2.
Aynı konuda Mustafa Armağan şunları belirtmektedir: “Lozan’da ismi resmi
listelerde görünmeyen, Osmanlı Yahudilerinin Baş hahamı olan bu zatı
İsmet Paşa gayri resmi danışman olarak yanına almıştı. Meğer İsmet Paşa
Harbiye’nin Topçu sınıfında okurken Haim Naum onun Fransızca
öğretmeniymiş. Böylece Lozan’ın ikinci devresinde hoca ile talebenin el ele
çözdüklerini
görüyoruz
en
sıkıntılı
meseleleri
(www.mustafaarmagan.com.trgenel/lozanin-degistirilemez-maddeleri-varmiydi/, 2017). Ahmet Kabaklı ise gizli pazarlıklarda başrolü oynayan kişi
olarak da Hahambaşı Haim Naum gösterilmiştir sözlerini kullanmıştır
(Kabaklı, 2000: 153). Yine halifelik konusunda ilk baskısı 1989 yılında
yapılan kitabında “II. Abdülhamit ise Hilafet makamını güçlendirerek
İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya gibi Büyük Devletlerle mücadele
edebileceğini düşünmüştür. Nitekim onun doruklara çıkardığı Hilafetin
millet ve devlete faydaları Meşrutiyet döneminde ve bilhassa Milli Mücadele
döneminde görülmüştür. Onun için İngilizler, Sultan Hamit’in büyük
Ayrıntılı bilgi için bkz. Mısıroğlu, Lozan Zafer mi Hezimet mi?, C. III, Sebil Yayınları,
İstanbul 1965, s. 202-290.
2
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düşmanı olarak onu ve güçlendirdiği Hilafeti ortadan kaldırmak yolunu
tutmuşlardır. İstanbul’un işgalinden önce Hilafet’i Mısır Hidiv’ine aktarmak
veya İstanbul’da kendilerine uydu bir halife peydahlamak çareleri
aramışlardır. Nihayet İstiklâl Savaşı’ndan yorgun çıkılan zamanı kollayarak
Lozan’da gizli pazarlıklarla Hilafet’i ilga ettirmişlerdir (Kabaklı, 2000: 121).
Bütün bunlara dair birtakım ipuçları veriliyor, tahminler ileri sürülüyor,
Lozan’da İsmet Paşa ile Lord Curzon arasında hilafetin feda edilmesine
karşılık şu veya bu sonuçların sağlanacağına dair bazı gizli pazarlıklar
yapıldı mı? Gizli sözleşme ne ölçüde doğrudur? Nerededir? Belgesi ne
zaman ortaya çıkacaktır? Bütün bunların artık açıklanması zamanı çoktan
gelmiştir” (Kabaklı, 2000: 148). Kabaklı’nın sözlerinin kaynağı
Mısıroğlu’dur. Buna rağmen Kabaklı, kesin bir dil kullanmayarak ipuçları ve
tahminlerden bahsetmiş ve varsa bu hususların açıklanması zamanının
çoktan geldiğini söylemiştir.
Mısıroğlu’nun makalesi ve kitabı incelendiğinde Mustafa Kemal Paşa’nın
yaptığı konuşmalar dışında Curzon, Naum, İnönü ve Mustafa Kemal Paşa ile
yapılan konuşmaları destekleyici hiçbir dayanağının olmadığı görülür.
Yabancı bir kaynak eser, Türkiye’de yazılmış bir kitap veya başka bir
eserden alınmış bilgi yoktur. Yani tamamen kendi zihniyle yazdığı
ifadelerdir. Yine kitap incelendiğinde Mısıroğlu’nun dönem gazeteleri,
kaynak eserler, kitaplar ve makalelerden alıntı yaptığı görülür. Yani bilgiye
ulaşma konusunda bilgisi vardır. Ancak aynı tutumu halifelik pazarlığı
konusunda göstermemiş ve tamamen mesnetsiz bırakmıştır. Yine Armağan
da bu konuda bir kaynak gösterememiştir.
Bu kişilerin muhalif tarihçilik anlayışında Rıza Nur önemli bir yer
tutmaktadır. Zira Rıza Nur’a dayanarak bazı bilgilerinin doğruluğunu
ispatlamaya çalışırlar. Ne var ki Halifelik konusunda Rıza Nur, farklı ifadeler
kullanmıştır. Şunları söylemiştir:
“Hahambaşı Hayim Naum bir Yahudi’dir. Onun tanıdığı muhit Yahudi sarraf
âlemidir. Bunun gayesi imtiyaz gibi bir para dalaveresidir. Hahambaşı,
İsmet Paşa’ya bütün İngiliz ve Fransız ricalini tanıdığını, hepsinin ahbabı
olduğunu, işleri istediği gibi yaptıracağını söylüyormuş. Tabii İngiliz,
Fransız ve İtalyan delegelerine de İsmet Paşa’nın avucunda olduğunu
söylüyordu. Derken dediğim oldu. Bizim hahambaşı İsmet Paşa’dan
İzmir’de bir imtiyaz, istikraz işi daha türlü para dolabı istemiş. Nihayet
Washington sefirliğini de istemiş. Lozan muhitinde dolaşıyor. Herkese
İsmet teklifsiz ahbabımdır, sözümden dışarı çıkmaz diyormuş. Haberi
aldım. İsmet’e gördün mü dedim. Cevap yok. Kov bu herifi dedim. İsmet bu
imtiyaz ve emsali işleri bana söylememişti. Şimdi ben söyleyince sözlerimin
doğruluğuna inanmıştır. Bu haham Rıza Nur mani olmasaydı Lozan’da çok
iş yapacaktım demiştir. Doğrudur. Cepleri orada dolacaktı” (Nur, c. II, 1992:
295-296). “Hilafetin ilgasıdır ki sırf Mustafa Kemal Paşa’nın işidir” (Nur, c.
II, 1992: 187). Yazdığı anılarında gerek Mustafa Kemal Paşa’ya gerekse
İsmet İnönü’ye tamamen karşı olarak muhalefet eden, yer yer küfürlü
sözler de kullanan üstelik Lozan’daki Türk heyetinin ikinci temsilcisi olan
Rıza Nur, halifeliğin tamamen Mustafa Kemal tarafından kaldırıldığını ifade
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etmiş ve bu konuda herhangi bir pazarlığın yapıldığına dair bilgi
vermemiştir.
Peki, Halifelik nasıl kaldırılmıştır? Bu konuyu değerlendirerek meseleyi
açıklığa kavuşturmaya çalışalım.
Bir kere Yavuz Selim ve ondan sonra gelen Osmanlı Padişahları kendilerini
gerçekten halife saymamış ve öyle duyurmamışlardır. Sultan Abdülmecit ve
Abdülaziz dönemlerinde Osmanlı-İngiliz dostluğu gelişik bir durumda iken
İngilizler Hindistan Müslümanlarını kendi yanlarına çekmek için Padişahın
halifeliğini ve Sünnilerin dinsel başkanlığını, işlerine geldikçe ileri
sürmüşler ve bununla yararlar elde etmişlerdir. Yani Hindistan’da hilafet
propagandacılığını ilk İngilizler yapmışlardır. İngiltere bunu yaparak
özerklik isteyen Hindulara karşı Müslüman Hintlileri kendi tarafına
çekmeyi ve Hindularla arasındaki düşmanlığı körüklemeyi tasarlamıştır
(Bayur, 1998: 325-327). 20. Yüzyılda bağımsız tek Müslüman devlet
Osmanlı kalınca bu durum mazlum Müslümanların gözünü Osmanlı
Padişahına doğru döndürmüş ve bunlar kurtuluşu ondan beklemeye
koyulmuşlardır. Ancak Hindistan’da bu duygu bir kısım aydınlarda güçlü ve
halkta az belirli olarak yayılmış bulunmakla beraber Müslümanların İngiliz
ordusuna gönüllü olarak ücretli asker yazılmalarını ve Osmanlı
cephelerinde savaşmalarını önleyememiştir, belki biraz azaltmıştır (Bayur,
1998: 325-326). İşte Türk Kurtuluş Savaşı’nın önemli sonuçlarından biri de
onlara bu kurtuluşu önce kendi çabalarından beklemek gerektiğini öğretmiş
olmasıdır (Bayur, 1998: 325).
Lozan’a hem İstanbul hükümeti hem de TBMM hükümeti davet edilince
TBMM, bu sorunu çözmek için saltanatı kaldırma yolunu seçmiştir. Bu
konuda Rıza Nur şunları söylemektedir: “Suret-i halli buldum. Millet Meclisi
burada ya. Padişahlığı lağvederiz. Bu suretle Padişah da İstanbul hükümeti
de kalkar. Biz kalırız. Benim eski yıllardan beri bir mukaddes emelim vardı.
Bu da devlet ile dini birbirinden ayırmak idi. Bence Türkiye’nin
felaketlerinin en mühim sebebi laik olmamasıydı. Hilafetin lağvını muzır
görürdüm. Yalnız onu hükümetten ayrı bir kuvvet haline koymak lüzumuna
kaniyim (Nur, 1992: 184). İkinci gruptan itiraz edenler ilerde bu adam
padişahlığını ilan edecek mütalaası ile itiraz etmişlerdir. Bu korku milli
hareketin ilk gününden beri çoklarında vardı. Fakat ne yapacaksın.
Padişahlarda buna mani olacak kabiliyet ve ahlak yok. Mesela Abdülmecit’i
Ankara’ya davet ettik. Gelseydi mesele hallolmuştu, böyle olmazdı. Ne
yapalım. Onun Ankara’ya gelmemesi beni çıldırtmıştı. Bu aileden artık hayır
gelmeyeceğine kani etmişti” (Nur, c. II, 1992: 190).
Saltanatın kaldırılmasından sonra bir ara İngilizler, Vahdettin’i kullanmayı
düşünmüşlerdir. İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Ronald Lindsay
6 Kasım 1922’de şu çıkmayı kaleme almıştır: “Fırsattan yararlanarak
Padişaha Kıbrıs’ta siyasi barınak önererek veya ona görevinden istifa
etmemesini telkin ederek İslam ülkelerinin gözünde saygınlığımızı
yükseltme olanağını incelemekte yarar olabilir. Halifenin İngiltere
tarafından Türkiye’deki ulusçulara ve cumhuriyetçilere karşı korunması
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Hindistan ve öteki İslam ülkelerinde pek etkili olabilir.” Bu nota Bakanlık
Müsteşarı Crowe, “Padişaha siyasi barınak vermek önerisi dikkatle
incelenmelidir” yorumunu yaparken Lord Curzon da “Padişaha siyasi
barınak verilmesi görüşüne değer veririm” kaydını düşmüştür (Sonyel,
2010: 202). Ancak Saltanatın kaldırılmasından sonra İngiltere, Mustafa
Kemal Paşa’nın endişe duyduğu gibi bir Hilafet oyununa girişmemiştir
(Kürkçüoğlu, 1978: 257). 5 Kasım’da Vahdettin, İngiltere’nin İstanbul
Yüksek Komiseri Horace Rumbold’a “Kemalistlerin şimdilik Halifelik
müessesesine el atmaya herhalde temayül göstermediklerini ama onun
etrafına ağ öreceklerini” söylemiştir (Jaeschke, 1991: 248-249).
Burada Mustafa Kemal Paşa’nın din ve halifelik konusundaki düşüncelerini
kısaca açıklamak gerekirse denilebilir ki Onun din politikasının temeli
laikliktir. Dinsizlik değildir. Amacı İslam’ı yıkmak değil onu devletten
ayırmak, siyasal, toplumsal ve kültürel işlerde dinin ve onun temsilcilerinin
yetkisine son vermek ve bunu inanç ve ibadet konularına hasretmektir.
Böylece İslam’ı, çağdaş, batılı ve bir ulus devletteki dinin rolüne
indirgemiştir. Dinin politikadan ayrılığı ilkesi daha 29 Nisan 1920 tarihinde
Büyük Millet Meclisince Dürrizade’nin milliyetçiler aleyhindeki fetvasına
karşı cevap olarak kabul edilen ve dinin siyasal amaçlarla kötüye
kullanılmasına karşı hükümler ihtiva eden Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nda
ortaya çıkmıştır (Lewis, 1993: 408), (Ozankaya, 1999: 338)3. “Din lüzumlu
bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Yalnız şurası
var ki din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. Mutaassıp İslamcıların din
simsarlığına müsaade edilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler,
iğrenç kimselerdir. İşte biz bu vaziyete muhalifiz ve buna müsaade
etmiyoruz” (Fığlalı, 1998: 94).
“Halife adındaki hükümdar, yeryüzündeki 300 milyon Müslüman arasında
adaleti sürekli olarak ayakta tutacak vatandaş haklarını gözetecek, güvenlik
ve huzur bozucu olaylara engel olacak, Müslümanlara başka dinlere bağlı
olanlardan gelmesi muhtemel saldırıları önleyecekti. İslam topluluğunun
güven içinde yaşamasını, gelişip kalkınmasını sağlayıcı çareleri
hazırlamakla yükümlü bulunacaktı. Müslümanları içine alan bir devlet
kurmak görevi ile yükümlü imiş gibi hayal edilen bir halifenin, görevini
yerine getirebilmesi için Türkiye Devleti ve onun bir avuç nüfusu, halifenin
emrine tabi tutulması görüşü ile milletimiz yüzyıllarca hareket ettirildi.
Fakat ne oldu? Her gittiği yerde milyonlarca insan bıraktı. Yemen çöllerinde
kavrulup yok olan Anadolu evlatlarının sayısını biliyor musunuz? Suriye’yi,
Irak’ı elden çıkarmamak için, Mısır’da barınabilmek için Afrika’da
tutunabilmek için ne kadar insan telef oldu, bunu biliyor musunuz? Ve
sonuç ne oldu görüyor musunuz? Halife’ye dünyaya meydan okutmak ve
onu bütün İslam dünyasının işlerinde söz ve yetki sahibi kılmak
düşüncesinde olanlar bu görevi yalnız Anadolu halkından değil onun sekiz
on katı nüfusa sahip olan büyük Müslüman kitlelerinden beklemelidirler.
Demokrasinin dinsel baskıcılıkla engellenmesini önlemenin yolu laik devlet ve toplum
düzenini gerçekleştirmektir.
3
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Yeni Türkiye’nin ve yeni Türkiye halkının artık kendi varlık ve
mutluluğundan başka düşünecek bir şeyi yoktur. Başkalarına verilecek bir
zerresi kalmamıştır” (Atatürk, 2000: 479-481). “Milletimiz ve onun
hükümeti bütün kardeş Müslümanların refahını arzulamaktadır. Başka
ülkelerin de kendi kuracakları hükümetlerle tam bağımsızlık içinde
yaşamalarını arzu ederiz. Fakat bütün Müslüman milletleri kapsayan büyük
bir imparatorluğu Türkiye’den yönetemeyiz. Bu, bilime ve mantığa aykırı
bir hayal olur. Her siyasal varlık kendi güç ve gelişmesiyle sınırlanmıştır.
Eğer bu sınırları aşarsa anormalleşir”. Yeni devletin kaderini gözetmek
vazifesinin makamı ne olursa olsun tek bir kişiye değil bütün millete
düştüğünü ve Türk milletinin omuzlarına bir de Pan İslamcı bir saltanatı
yüklemenin hiç de akla yakın bir şey olmadığını açıklamıştır (Villalta, 1982:
529-530). Ona göre hilafet zevaitten (lüzumsuz fazlalıktan) ibarettir.
Osmanlı tarihinde Hilafet, hiçbir zaman etkin bir kuruluş olmamıştır. Asıl
olan padişahlıktır (Aydemir c. III, 1999: 159). İslam âlemi bugün esir
halindedir. Köle durumundadır. İslam âlemi hilafet meselesini hal ve tespit
edecek bir seviyeye yükselinceye kadar TBMM halifelik makamını bir umut
noktası olarak muhafaza edecektir (Özkaya, 2012: 349).
“Halife, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye halkı karşısındaki durumunu
düşünürken İngiltere Krallığı ile Hindistan Müslüman halkı ya da Afgan
Devleti ile Afgan halkı karşısındaki durumunu karşılaştırma birimi olarak
göz önünde bulundurmalıdır. Halife ve bütün cihan kesin olarak bilmelidir
ki var olan ve korunan halife ve halife makamının gerçekte ne dince ne de
siyasetçe hiçbir anlamı ve varlık hikmeti yoktur. Türkiye Cumhuriyeti boş
laflar yüzünden varlığını ve bağımsızlığını tehlikeye atamaz. Halifelik bizce
en sonunda tarihsel bir anıdan daha çok bir önem taşıyamaz” (Ozankaya,
1999: 345).
Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa’nın halifeliği kaldırma düşüncesi bir anda
ortaya çıkan bir mefhum değildir. Çok önceden bunu düşündüğü ve fakat
1924’te uygulamaya geçirdiği söylenebilir. Yeni Halifenin Mustafa Kemal
Paşa’ya umumi vazifesini yani halk iradesine dayanan bir yönetim şeklini
kurma işini tamamlama fırsatını hazırladığını söyleyebiliriz (Eraslan, 2012:
297).
Mustafa Kemal Paşa, 1922’nin sonlarında 1923’ün başlarında halifenin
siyasi demeçler vermesinin doğru olmadığını, bu tip hareketlere
başvurmasının kötü yorumlara neden olabileceğini belirtmiştir. Cuma
hutbesini Türkçe okuyan Darülfünun hocası Hafız Şevket Bey’in ‘Halifeye
umumun itaat etmesi lazımdır’ şeklindeki sözlerini yasa dışı bulmuş ve bu
konuda araştırma yapılmasını istemiştir (Özkaya, 2012: 352). Bu arada
Abdülmecit Efendi de ileride yapacağı işleri şu şekilde açıklamıştır:
İstanbul’da İslam memleketleri temsilcilerinden mürekkep bir İslam
Kongresi düzenlenmesi ve makam-ı hilafete ait dini vazifelerin tespiti
hakkındaki neşriyata gelince inşallah ilerde bu gibi hususlar nazar-ı dikkate
alınacak âlem-i İslam’ın çıkarlarına hizmet etmeye çalışılacaktır. İşte bu gibi
yeni yeni düşünceler ve girişimlerde bulunulması hükümeti kuşkulandırdığı
gibi hoş da karşılanmamıştır (Özkaya, 2012: 363).
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Cumhuriyetin ilan edildiği günlerde de Halife’nin istifa ettiğine dair bir
şayia çıkarılmıştır. Halife olan zat, mübalağalı bir şekilde övülmüş, Birinci
Dünya Savaşı’nda halife tarafından Mukaddes Cihad ilan edilmiş olmasına
rağmen Osmanlı tabiiyetinde bulunanlar dâhil birçok Müslüman milletlerin
düşman saflarında bize karşı harp ettikleri gerçeğine göz yumularak
Halifenin ve Hilafet makamının İslam âleminde haiz olduğu büyük nüfuz ve
ehemmiyetten bahseden yazılar yazılmış, Halifenin vazifelerini tespit etmek
zamanı geldiği, bunu bütün İslam âleminin ilgi ile beklediği söylenmekteydi.
Bundan başka Cumhurbaşkanlığı’na seçilen Mustafa Kemal Paşa’nın hasta
olduğu, eski Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa’nın hayatta
olup Türkistan’da Damad-ı Hilafetpenahi yani Halifenin Damadı unvanıyla
çalışmakta bulunduğu gibi asılsız haberler de yayılmaktaydı (Soyak, 2010:
189-190). Üstelik Cumhuriyete aleyhtar olanlar Halifeliğin temel taşı
hükümet kudretidir yolunda bir tez tutturarak devlet reisliğinin halifelik
makamına intikal ettiğini iddia etmeye başlamışlardır (Soyak, 2010: 190).
Armstrong’un kaleme aldığı Bozkurt isimli eserde halifeliğin kaldırılma
nedenine dair şu görüş yer alır: İki Hint lideri Ağa Han ile Emir Ali, Hint
Müslümanları adına bir mektup göndererek Müslümanların halifesi olan
Osmanlı Halifesi makamına saygı duyulmasını istemiştir. Bu mektuba karşı
Mustafa Kemal, İngiltere’nin Türkleri Yunanlılarla mağlup edemeyince
şimdi çeşitli entrikalarla Türkleri bölmeye çalıştığı propagandasını yapmış
ve bu fırsat ile halifeliği kaldırmıştır (Armstrong, 2001: 206-208). İki Hintli
mektubunda şu cümlelere yer vermiştir: “Hürmetle talep ettiğimiz şey
âlemi İslam’ın riyaset-i diniyesinin şer’i şerife göre tam ve kâmil olarak
muhafazasıdır. Halifenin nüfuzunun tenkisi veya bir amil-i din gibi Türkiye
teşkilat-ı siyasiyesinden onun tebidi bizim fikrimizce İslam’ın dağılması
demek olacaktır” (Bayur, 1995: 157). Milyonlarca Müslümanı
istiklallerinden yoksun kılmış İngiliz imparatorluğunun kayıtsız şartsız
uşağı olan Ağa Han’ın sözleri ne değer taşıyabilirdi ki? Türkiye, Birinci
Dünya Savaşı’na girerken Padişah ve Halife V. Mehmet Reşat Kutsal Harp
Sancağını açtığı zaman Ağa Han, şimdi savunmasını yaptığı o Müslümanlığın
ve o Halifenin çağrısına kulak vermemişti. Tam aksine İngiltere’nin yanında
savaşmak için Hindistan’daki İslam konseylerini teşvik etmiş ve
Müslümanlara, Halifeye karşı savaşan ordulara katılmaları yönünde öğüt
vermişti (Villalta, 1982: 549).
Bu arada Halife Abdülmecit Efendi, dünyalık yetkileri alındığı ve hatta belli
ayrıcalıkları bile kaldırıldığı halde Halifeliğin itibarına geçmişteki parlaklığı
kazandırmak için gayret sarf etmekteydi. Yıldız sarayından değerli sanat
eserlerinin hepsini getirtmiştir. Halifeliğin önemini canlandırmaya ve
devam ettirmeye hazır olduklarını göstermek için çevresinde gruplanmış
bulunan yabancı diplomatları, emekli devlet adamlarını ve yüksek din
görevlilerini kabul ediyor ve onlarla görüşüyordu(Villalta, 1982: 547).
Nitekim Kılıç Ali de anılarına yansıyan şekliyle Halife Abdülmecit Efendi’nin
padişah gibi davrandığını, cumhurbaşkanının 25 katı maaş aldığını, yabancı
temsilciler ile yine padişah gibi görüştüğünü belirtip bu durum nedeniyle
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halifeliğin kaldırılmasının şart olduğunu ileri sürmüştür (Kılıç, 2005: 224228).
Yaşanan olaylar sonucunda artık Mustafa Kemal Paşa’nın halifeliği kaldırma
düşüncesini açığa vurduğunu görmekteyiz. 1923 sonlarında Ali Fuat Paşa
ile konuşurken şunları söylemiştir: “Senebaşı yaklaştı. Yeni senede bazı
mühim icraatımız olacak. Bunları Ankara’daki arkadaşlarla müzakere
ettikten sonra hemen icraata geçeceğiz. Hilafetin kaldırılmasıyla Osmanlı
Hanedanı
mensuplarının
Türkiye’den
çıkarılmaları,
tedrisatın
birleştirilmesi gibi” (Aydemir, c. III, 1999: 161). Ardından bu konudaki
fikirlerini Ali Fuat Paşa’ya sormuştur. Fuat Paşa şu cevabı vermiştir:
“Buyurduğunuz esaslar laiklik ve demokratik prensipler icabındandır.
Bunların derhal tatbiki lazım geldiği kanaatindeyim. Saltanatla hilafet
ayrılırken hilafetin vaziyeti hakkında ya sukut edilecek yahut hilafet
TBMM’nin manevi şahsiyetinde mevcuttur denilecekti. İki otorite aynı
hudut içerisinde yaşayamayacağına göre derhal hilafetin lağvı lazımdır”
(Cebesoy, c. II, 2002: 67), (Toynbee, 1971: 192).4 Bu şartlar altında 1924 yılı
başında Halife, hükümetin verdiği ödenekle yaşama düzeyini muhafaza
edemediğini belirten bir yazıyı genel sekreteri vasıtasıyla hükümete
göndermiş ve halifelik bütçesinin gözden geçirilmesini istemiştir. Halifenin
hükümetle yazışmasında sekreterini kullanması bir hakaret olarak
yorumlanmıştır. Devlet Halifenin gösteriş arzularını karşılayabilecek
durumda değildir. Ona ancak yeterli bir hayat seviyesi sağlayabilir. Mustafa
Kemal Paşa, Halifenin makamının bizce olsa olsa tarihi bir anı olmaktan
öteye bir önemi olamaz demekteydi (Villalta, 1982: 550). Bu düşünceden
hareketle halifeliğin kaldırılma zamanı artık gelmiştir.
Mustafa Kemal Paşa halifeliğin kaldırıldığı 1 Mart 1924 tarihinde meclisin 2.
Dönem ilk toplantı yılını açış konuşmasında şunları söylemiştir: “İntisap ile
mutmain ve mesut bulunduğumuz Diyanet-i İslamiye’yi asırlardan beri
müteâmil olduğu gibi bir siyaset vasıtası mevkiinden tenzih ve ila etmek
elzem olduğu hakikatini müşahede ediyoruz. Mukaddes ve lahuti olan
vicdaniyatımızı, muğlak ve mütelevvin olan her türlü menfaat ve ihtiraslara
tecelli sahnesi olan siyasetten ve siyasetin bütün uzviyatından bir an evvel
ve katiyen kurtarmak, milletin dünyevi ve uhrevi saadetinin emrettiği bir
zarurettir. Ancak bu suretle Diyanet-i İslamiye’nin yüksekliği tecelli eder”.
Bu amacın gerçekleştirilmesi için bazı adımlar atılmalıdır(Fığlalı, 1998: 9596).
Aynı gün Halifeliğin kaldırılmasına yönelik yasa mecliste görüşülmeye
başlanmıştır. Orada bulunan milletvekillerinden Hüsrev Gerede,
Abdülmecit Efendi’nin Halife-yi Müslimin unvanı ile anlamsız bir makam
işgal etmekte olduğunu ifade ederek ülkede irticaya yol açması ihtimali ile
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, Halifeliği ya İslam içindeki tarihsel kimliği ile kabul
etmek ya da buna bütünüyle son vermek şıklarından birini seçmek zorunda olduklarını
tecrübelerle öğrenmişlerdir. Bu makamı tarihsel kimliği ile kabul etmeye niyetleri
olmadığından ikinci yolu seçmişlerdir.
4
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hanedanın kalmasının gereksizliğini vurgulamıştır. Ancak Halifelik
müessesesinin Lozan’da pazarlık konusu yapıldığına dair herhangi bir
söylemde veya şüpheleri olduğuna değinmemiştir. Zira bazı konularda
örneğin Karaağaç’ın Yunanistan’a verilmesi noktasında şüphelerini ve
konunun ayrıntıları için Lozan tutanaklarının incelenmesi gerektiğini
bildirmiştir (Gerede, 2002: 224-226).
İsmet Paşa; “Devlet adamı olarak hiçbir zaman hatırdan çıkarmayacağız ki
hilafet orduları bu memleketi harabe zâra çevirmiştir. Türk milleti acı
ıstıraplarını halife ordusundan çekmiştir. Bir daha çekmeyecektir”
(Aydemir, c. III, 1999: 162). Saltanat taraftarları zamanı gelince münasip
anında hilafet şekli altında hükümdar idaresi avdet eder ümidini muhafaza
etmekteydiler (İnönü, c. II, 1987: 188). İsmet Paşa da Lozan’da veya başka
bir yerde İngilizlerle halifeliği kaldırmaya yönelik pazarlık yaptığı
konusunda anılarında hiçbir ifadesi kullanmamıştır.
Hamdullah Suphi Tanrıöver, halifeliğin kaldırılmasına başka bir pencereden
bakarak “Milletten tamamıyla kopup ayrılmış olan bu müessesenin son
İstiklal mücadelesinde elim vaziyetine de şahit olduk. Siz kanunla Hilafet ve
Saltanatı ilga etmeden evvel onlar zaten memleketin kalbinde çoktan sukut
etmeye başlamıştı” (Tanrıöver II, 2000: 52-53) sözlerini kullanmıştır.
Mustafa Kemal Paşa da Tanrıöver’i şu ifadelerle teyit etmiştir: “Son
günlerde Meclisçe kabul edilen kararlar, milletçe doğal ve hakiki bir şekilde
zaten arzu edilmekte olan hususlardır. Millet bunları lisanı haliyle
istemiştir” (Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 1997: 97).
Böyle bir ortamda halifelik kaldırılmıştır. Ardından yapılan konuşmalarda
Mustafa Kemal Paşa düşüncelerini şöyle açıklamıştır: “Dinle hilafeti
birbirinden ayırt etmek lazımdır. Birincisi ne kadar faydalı ise ikincisi o
kadar lüzumsuz bir hal almıştır. Hilafeti kaldırdığımız günden bugüne kadar
kimsenin buna sahip çıkmaması, Müslüman dünyasının halifesiz de
yürüyeceğine ve yürümekte olduğuna en güzel misal değil midir? Açık ve
kesin söylemeliyim ki İslam topluluğunu bir halife heyulasıyla uğraştırmak
ve aldatmak gayretinde bulunanlar yalnız ve ancak İslam topluluğunun ve
bilhassa Türkiye’nin düşmanlarıdır. Böyle bir oyuna hayalini bağlamak da
ancak ve ancak cahillik ve dalgınlık eseri olabilir” (Kocatürk, 1999: 67).
Hatta Kızılay adına Hindistan’da bir seyahat yapıp dönüşünde Mısır’a da
uğramış olan Antalya milletvekili Hoca Rasih Efendi (Kaplan) Türkiye’de
döndüğünde Mustafa Kemal Paşa’dan bir mülakat talep etmiş ve bu
mülakatta kendisine seyahat ettiği memleketlerdeki Müslümanların
kendisinin halife olmasını istediklerini ve bu arzuyu tebliğe onu vekil
ettiklerini söylemiştir. Mustafa Kemal Paşa, bu teklife hilafetin mevhum bir
sıfattan başka bir şey olmadığı, böyle bir sıfatı takınmakla gülünç
olamayacağı cevabını vermiştir (Soyak, 2010: 239).
Bilal Şimşir’in hazırladığı 2 ciltlik Lozan Telgrafları isimli eserin birinci
cildinde halifelik konusunda sadece bir telgraf geçer. O da Başbakan Rauf
Beyin halifeliğe Abdülmecit Efendi’nin seçildiğini İsmet Paşaya bildirdiği
telgraftır (Şimşir, c. I, 1990: 109-110). Eserin ikinci cildinde de İsmet
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Paşa’nın Lozan dönüşü Halife Abdülmecit Efendi’yi ziyaret etmesi
konusunda hükümetin görüşünü sorduğu telgraf vardır(Şimşir, c. II, 1990:
630). Yani Halifelik müessesesinin İngiltere ile pazarlık konusu yapıldığına
dair ne Lozan’daki temsilcilerden Ankara’ya ne de Ankara’dan Lozan’a
herhangi bir telgraf gönderilmiştir. Yine Şimşir’in yayına hazırladığı 19201923 yılları arasında Atatürk ile yazışmaları havi eserde de herhangi bir
kayda rastlanmamıştır (Şimşir, 1992: 444-514).
Atatürk’ün Milli Dış Politikası konulu yayınlanmış arşiv belgesi niteliğindeki
eserde Mustafa Kemal Atatürk, Lozan sonrasında Lozan’ı Sevr, Londra ve
Paris Barış esasları ile karşılaştırmıştır (Kültür Bakanlığı, c. I, 1994: 70-84).
Karşılaştırmasında Halifelikten hiç bahsetmemiştir. Yine Başbakanlık
tarafından Lozan’a gidecek Temsilci heyetine verilen talimatta da halifeliğin
pazarlık konusu yapılacağına dair herhangi bir not yoktur (Kültür Bakanlığı,
c. I, 1994: 494-498).
Atatürk’ün Tamim ve Telgrafları isimli arşiv belgesi türü eserde Lozan’da
bulunan İsmet Paşa’ya çekilen bir telgraf vardır. Telgrafta Atatürk,
Lozan’daki müzakeratı takip ettiğini, seçimlerin lehte neticelenmek üzere
olduğunu ordunun kuvvetli, azimli ve hatta sabırsız olduğunu belirtmiş ve
İsmet Paşa’dan diğer devletlerden korkmadan Türkiye’nin çıkarına bir
sonucun alınması için mütecellidane hareket etmesini istemiştir (Atatürk
Araştırma Merkezi, c. IV, 1991: 544-545). Görüldüğü üzere herhangi bir
konuda pazarlık yapıp Türkiye’nin aleyhine olan bir duruma gelinmesine
gerek yoktur. Ordusuyla beraber Türkiye her türlü girişime hazırdır.
Popüler konularda bilimsel nitelikli kitapları bulunan Salahi Sonyel, Lozan
Konferansında müttefiklerin uygulayacağı taktikler, Türklerin uygulayacağı
yöntemler, Musul Sorunu, Türkiye’nin Avrupa’daki hudutları, Ege Adaları ve
Boğazlar, Azınlıklar sorunu, mali konular, Türk-Rus ilişkileri, Türk
delegasyonu arasında bölünme, Chester İmtiyazı ve daha birçok konuda
gizli belge ve görüşmeleri içeren bir kitap hazırlamıştır. Hatta Lord Curzon,
Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği gizli raporlarda İsmet Paşa ile yaptığı
görüşmeleri anlatmıştır. Ancak bu görüşmelerde halifelik konusunda
yapılan bir pazarlığın olduğuna değinilmemiştir (Sonyel, 2006: 36-180).
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri isimli 3 ciltlik eserde, İlhan Turan’ın
hazırladığı İsmet İnönü’ye ait Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj, Anı ve
Söyleşilerin yer aldığı Lozan Barışı Konferansı kitabında, Metin Heper’in
İsmet İnönü’yü anlatan bilimsel eserinde (Heper, 2008: 16, 19, 22, 25, 33,
37, 38, 41, 48-53, 64, 65, 68, 69, 73, 81, 84, 87, 88, 93, 119, 133, 166), Falih
Rıfkı Atay’ın Çankaya’sında (Atay, 1998: 373-389)5 halifelik konusunda
İngiltere ile pazarlık yapıldığına dair herhangi bir bilgi yoktur.
Lozan Konferansı resmi görüşme tutanaklarında (Meray, 2001), İngiliz
istihbarat servisinin faaliyetleri ile ilgili oldukça ayrıntılı bir eser hazırlayan
Ayrıntılı bilgi için bkz. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Bateş Yayınları, İstanbul 1998, s. 373389.
5

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

492

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

Salahi Sonyel’in bu kitabında (Sonyel, 1995: 279-339), Şevket Süreyya
Aydemir’in İkinci Adam’ında (Aydemir, c. I, 1999: 221-286), Ali Naci
Karacan’ın Lozan’ında (Karacan, 2006), Lozan Konferansı’nda bulunan
İngiliz murahhas heyetine dâhil bazı kişilerden de alıntılar yapan Aptülahat
Akşin’in kitabında (Akşin, 1991: 106-138) Bir dönem Başbakanlık Osmanlı
Arşivi Müdür Yardımcılığı görevini de üstlenmiş olan Mustafa Budak’ın
Lozan ile ilgili kitabında (Budak, 2002: 283-496), Fahir Armaoğlu ve Refik
Turan’ın kaleme aldıkları makalelerde (Armaoğlu, 1998: 109-154), (Turan,
1998: 51-56), Lord Kinross’un Atatürk’ünde de söz konusu pazarlıklara dair
bir bilgi yoktur (Kinross, 2006: 451-454).
4.KONFERANS SIRASINDAKİ ÖZEL/GİZLİ GÖRÜŞMELER
İngiliz istihbaratı, Lozan Konferansı sırasında, Türk ulusalcılarının görüş ve
davranışlarını yakından izlemiş, onların gizli oturumları, gizli görüşmeleri
ve gizli ilişkileri hakkında ne kadar bilgi toplayabilirse günü gününe İngiliz
yönetimine duyurmuştur. Örneğin, Lozan günlerinde İsviçre’de bulunan
İsmet Pasa kuruluyla Ankara yönetimi ileri gelenleri ve özellikle Başbakan
Hüseyin Rauf ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal
arasında alınıp verilen ve Köstence üzerinden gönderilen gizli yazı ve
telyazıları, yolda İngiliz istihbaratınca kesilerek içeriği öğrenilmiştir. Bu
yüzden, konferanstaki İngiliz delegeleri, özellikle Dışişleri Bakanı Lord
Curzon, İsmet Paşa’ya Ankara’dan verilen yönergeleri çoğu kez önceden
öğrenmiş; İsmet Paşa’nın konferansta ne biçim bir yöntem izleyeceğini
önceden saptamış ve ona göre metot belirleyerek konferansa katılmıştır.
Hatta İngiliz istihbaratı TBMM’de yapılan gizli ve açık görüşmeleri de
yakından izleyerek alınan kararları öğrenmiş ve günü gününe İngiliz
yönetimine duyurmuştur (Sonyel, 1995: 290).
İngiliz istihbaratının Türk delegasyonu ile Ankara arasında yapılan gizli tel
yazışmalarını ele geçirdiğinin farkına varan Türkler, Ankara ile Lozan
arasında İstanbul yoluyla günlük bir ekspres posta servisi başlatmışlardır.
Böylece İsmet ile Mustafa Kemal Paşalar arasında yapılan en önemli tel
yazışmalarından İngiliz istihbaratını yoksun bırakmışlardır. Ancak İngiliz
istihbaratı yine bir yolunu bulup Kemalist Türkiye’nin sırlarının birçoğunu
ele geçirmeyi başarmıştır (Sonyel, 2006: 49). Bu konuda Mustafa Armağan
“Bu ahlaksızca oyunun farkında olmayan Türk tarafı, müzakerelere girip
çıkıyorlardı ama telgraflaşmaları kendilerinden önce okumuş rakipleriyle
aynı masada oturduklarından bihaberdiler” şeklinde bir bilgi yer almıştır.
Ardından da “Lozan’ın gizli maddelerini araştıran amatör meraklılar bu
‘gizli’ istihbaratla uğraşsalar daha hayırlı bir iş yapmış olurlar bence”
şeklinde yorumunu eklemiştir (www.mustafaarmagan. com.tr/genel
/lozanin- gizli- maddeleri/, 2017).
Konferansa Lord Curzon hâkimdir. Lord Curzon’un Türkiye’yi yalnız
bırakma politikası başarılı olmuş ve Türkiye konferansta önemli konuların
çözümünde yalnız kalmıştır. Öyle ki Curzon büyük meselelerden hiçbirini
bütün müttefikleri toplayıp bir karara bağlamadan açıkça görüşmeye
getirmemiştir (Akbıyık, 2000: 375-376). İngiltere, Fransa ve İtalya’nın
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ortaya koyduğu Birleşik Cephenin perdesi arkasında İngiltere, önemli ve
gizli nitelikli görüşmeler başlatan devlettir (Villalta, 1982: 526). Örneğin
Konferans esnasında 20 Kasım 1922’de Lord Curzon, İsmet Paşa’yı özel bir
görüşmeye davet etmiştir. Bu görüşmede Curzon, Türkler için en önemli
konunun ne olduğunu sormuş, İsmet Pasa, bütün sorunların birbirine bağlı
ve aynı derecede önemli bulunduğunu, esasının, Türkiye’nin tam
bağımsızlığı olduğunu ifade etmiştir. İsmet Pasa da İngilizlerin hangi
konuyu önemli saydıklarını sormuş, Curzon bu soruya tek kelimeyle barış
cevabını vermiştir (Akçakayalıoğlu, 1998: 451).
Yine görüşmeler devam ederken Lord Curzon, Lozan’dan Londra’ya
gönderdiği 27 Kasım 1922 tarihli yazıda İsmet Paşa ile özel olarak
görüştüğünü ve kendisine, Konferans önünde Musul ve Kürdistan
konusunda anlaşmazlığa düşmektense, özel bir anlaşmaya varmaya
çalışmayı önerdiğini bildirmiştir(Kürkçüoğlu, 1978: 279-280). İnönü, 26
Kasım 1922 akşamı Curzon ile Irak üzerine özel olarak görüşmüş ve Musul
vilâyetini istemiştir. Curzon reddetmiş ve ciddi tartışma meydana gelmiştir
(Şimşir, c. I, 1990: 136). Amerika’nın Lozan’daki gözlemcilerinden Joseph
Grew, İsmet Paşa’nın iyi bir şampanyanın etkisi altında Lord Curzon’a
İngilizlerin Musul’u ellerinde tutabileceklerini söylediğini belirtmiştir(
Grew, 2001: 30, 62). İsmet Paşa da, Lozan’da emperyalist memleketler
diplomatlarının Anadolu zaferini yenilgiye çevirmek için oynadıkları
oyunları anlatmış, İngiliz temsilcisi Lord Curzon’un zaman zaman tehditler
savurduğunu fakat hiçbir hile ve tehdidin fayda vermediğini açıklamıştır
(Sertel, 1977: 116-117).
4. SONUÇ
Lozan Antlaşması imzalanmasından bu yana süreli olmamasına rağmen 94
yıl boyunca geçerliliğini korumuştur. Bazı maddelerinde –Boğazlar gibidönemin koşullarına uygun olarak imzalayan devletlerin de onayıyla
değişikliğe uğradığı da olmuştur. Yani Lozan Antlaşması kesin geçerliliği
olan bir antlaşma olmayıp imzalayan devletlerden birisinin talebi ve isteği
doğrultusunda diğer imzacı devletlerin de bir araya gelmesiyle yeniden
görüşülüp değiştirilebilen bir antlaşmadır. Bu bakımdan imzacı bir taraf
isterse bu antlaşmayı geçerli görmediğini söyleyip feshedebilir.
Özellikle belirtmek gerekir ki tarih sadece geçmişin ilmi değildir. Geçmişte
yaşanan olayları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyip geleceğe yönelik
doğruya en yakın siyasi ve toplumsal ilkeleri belirleyebilmektir. Ancak
tarih, Mısıroğlu ve Armağan gibi hayali ve hiçbir dayanağı olmayan iddiaları
ortaya atarak kafa karıştırmak, zihinleri bulandırmak değildir.
Eleştirel bakış açısıyla bakıldığında elbette Lozan Antlaşması günün
koşullarında imzalanan en iyi ancak eksikleri olan bir antlaşmaydı. Zaten
Boğazlar statüsünün değişmesi ve Hatay’ın geri alınması eksiklikleri
olduğunu ve bu eksikliklerin giderilmesi için bir şeyler yapılmaya
çalışıldığını göstermektedir.
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MEDYA SAVAŞ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SAVAŞIN SEYRİ ÜZERİNDE
BASININ ETKİSİNE ÖRNEK OLARAK MİLLİ MÜCADELE’NİN BAŞARIYA
ULAŞMASINDA ANADOLU BASINININ ROLÜ
Sevgi BAYAT
Özet
Basın bir toplumun haberdar edilmesinde en önemli araçtır. Ülke ve dünya
gelişmelerinin bildirilmesinde medya temel faktördür. Yüzyıllardır var olan
dünyamızda savaş maalesef devletlerin kimi zaman toprak mücadelesinden
kimi zaman bağımsızlık amacından kimi zaman ise güç gösterilerinden hep
var olmuştur. Savaşın seyri üzerinden gazete, haber, dergi ve televizyonkültürünün hayatımıza girmesinin ardından görsel medyanın büyük
etkilerini görmekteyiz. Medya, savaş sırasında bir toplumu haberdar ettiği
gibi bir toplumu yönlendirende bir yapıdır. Anadolu’nun gördüğü en kanlı
mücadelelerden olan Kurtuluş Mücadelesi’nin şekillenmesinde de Anadolu
medyasının büyük rolü olmuştur. Bu dönemin savaşının şekillenmesinde
medya çok önemli olduğu gibi medyanın şekillenmesinde de var olan ikili
yönetimin de (İstanbul Hükümeti ve Ankara Hükümeti) etkisi büyük
olmuştur. Medyanın savaşı yönlendirmesinin en net kanıtını bu sırada bir
kez daha görmüş olmaktayız. Bildiri konusu medya-savaş yönetimini konu
alırken aynı zamanda Milli Mücadele dönemi medyasının, Anadolu’nun
farklı noktalarında yayınlanan gazetelerin savaşın seyrine nasıl yön
verdiğini konu alacaktır.
Anahtar Kelimeler: Medya, Savaş, Milli Mücadele, Gazeteler
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THE INFLUENCE OF THE PRESS ON WAR ASSOCIATED WITH THE
SUCCESS IN THE WAR OF INDEPENDENCE IN THE CONTEXT OF MEDIAWAR RELATIONSHIP
Abstract
The press is the most important tool in terms of the enlightenment of a
society. Media is a key factor in reporting the agenda of the country and the
world. Unfortunately, the war in our world that has existed for centuries
has always derived from the struggle of the states for territory, the purpose
of independence and the show of force. After the entrance of televisionculture to our lives, we see the great effects of the visual media such as
newspapers, news and magazines through the course of the war. The media
can guide a society as it informs a society during the war. The Anatolian
media played a major role in the formation of the War of Independence, one
of the bloodiest fights seen in Anatolia. As the media was very influential in
the formation of the war at this period, the influence of the bilateral
governance (The government of Istanbul, The government of Ankara) had a
great impact in the formation of media. We have once again seen the
clearest evidence of the media leading the war. While the subject matter of
the proclamation is about media-war management, at the same time, it will
discuss how the media of the National Struggle period and newspapers
published in different points of the Anatolia lead the course of the war
Keywords: Media, War, War of Independence, Newspapers

GİRİŞ
Modern dünya düzeni, modern toplum, modern insan ya da modern yaşayış
kavramlarının ortaya çıkmasından itibaren kitle iletişim kavramlarının
önemi artmıştır. İnsanlar modern yaşayışın gereği olarak haber alma,
haberdar etme, bilgi paylaşma ve insanlığın ilerlemesini kontrol etmek
amacıyla iletişime çok önem vermişlerdir. Tabi bu noktada iletişim
dediğimiz alana sirayet eden temel faktörün teknoloji olduğunu
unutmamamız gerekir. İhtiyaçların teknolojik gelişmeleri hızlandırdığı
fikrinden yola çıkarsak, iletişim teknolojilerin geldiği noktayı daha iyi
anlamlandırabileceğimizi görmekteyiz.
Teknoloji, haberleşme ve beraberinde modern yaşayış siyasi faaliyetleri de
hızlandırmıştır. Toplum yönetme ihtiyacı ve yönetilen topluma giren
siyasette demokrasi kavramı toplumları yazmaya, üretmeye, propaganda
faaliyetlerine girmeye itmiştir. Burada basın-yayın faaliyetleri önem
kazanmaya başlamış ve toplumu yönlendiren en önemli organ olmaya
başlamıştır. İlk aşamada çıkmaya başlayan gazeteler, ardından dergiler,
radyo teknolojisi ve dönemi için insanlık adına en önemli buluş olan
televizyonlar iletişim teknolojilerine ivme kazandırmıştır. Ardından
bilgisayar ve internet dünyanın hiçte ulaşılmaz bir yapı olmadığını
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göstermiştir. Ardından son yıllarda neredeyse siyasi hayata yön vermeye
başlayan sosyal medya teknolojisinin kullanıma açılması ve kullanıcıların
artması artık haber alma teknolojilerinin çok başka bir yöne evrildiğinin en
açık durumu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gazetelerin önemi tarihin hiçbir döneminde değişmemiştir. Gazete
yayınlarının haber almada, kamuoyu oluşturmada, toplum üzerinde ne
kadar tesirli olduğunu görmek için Milli Mücadele yıllarına bakmamız
gerekmektedir. Gazetenin mücadele yıllarının tek haber kaynağı olduğunu
söylemek yanlış olmaz. Anadolu’da bölgeler arası ya da İstanbul ve Ankara
Hükümeti arasında iletişimin tek kaynağı gazete haber kaynakları,
muhabirler ve ulaşımı sağlanan birkaç sayfa yazıdır. Halkın mücadelenin
gidişatından haber alması, yapılacak mitinglerin zamanından haberdar
olması ve Mustafa Kemal Paşa’nın fikirlerini yayması basın sayesinde
olmuştur. Basının kuvvetlendirilmediği bir ortamda, Milli Mücadele’nin
psikolojik harp kısmı kaybedilecek demektir. Mustafa Kemal Paşa bu
durumu çok iyi tahlil ettiği için ilk işi halkı mücadeleye psikolojik olarak
hazırlamak olmuş ve bunu da basın-yayın yoluyla yapmıştır.
1.MEDYA KAVRAMI
Medya denildiğinde elbette ilk ifade edilmesi gereken kavram iletişimdir.
İletişim kavramı konusunda literatürde iki temel okul bulunmaktadır.
Bunlardan ilki iletişimi, bir kişinin bir başkasının davranışını ya da zihinsel
algılarını etkileme süreci olarak değerlendiren ve bu süreç içerisinde
amaçlanan etki vuku bulmadıysa iletişimi başarısız kabul eden “süreç
okulu” dur. İkinci okul ise, iletişimi anlamların üretimi ve değişimi olarak
gören, anlamların üretilmesinde iletilerin insanlarla nasıl etkileştiği sorusu
üzerinde duran ve yanlış anlamların gönderici ile alıcı arasındaki kültürel
farklılıktan oluştuğunu savunan, “göstergebilim” yöntemini kullanan
okuldur. (Yüksel;2001,2)
İletişim kurmanın temel amacı olan ileti aktarma ve ileti alma, dünyanın
değişen koşullarına ve gelişen teknolojiye koşut olarak her çağda yenilenen
iletişim olanaklarıyla birlikte biçim ve içerik değiştirmektedir. Çoğunlukla
geleneksel değerleriyle yaşayan tarım toplumlarının yaygın iletişim biçimi
olan yüz yüze iletişim, elektronik dalgaların bulunması ve çağa uygun
iletişim araçlarının geliştirilmesiyle, dünyanın her yanındaki insanları
kapsayan, hızlı ve daha az sorunlu bir tekniğe yerini bırakmıştır. Yeni
tekniklerle insanlar yalnızca birbirleriyle iletişim kurmanın ötesinde,
evrenin her yanından haber alır, her türlü gelişmeyi izler duruma
gelmişlerdir. (Cereci,Özdemir;2015,3)
Medyanın bir kavram olarak içinin doldurulmasını sağlayan temel araçlar;
radyo, televizyon, gazete, internet gibi geniş kitlelere hitap eden kitle
iletişim araçlarının genel adıdır. Medyanın tarihsel evrimine bakıldığında,
temelinde yazılı basının yattığı, teknolojik gelişmeler sonucu dijital kitle
iletişim araçlarının gelişimiyle günümüzdeki anlamına kavuştuğu
görülmektedir. Medya kavramının nüvesini oluşturan gazetenin, 17.
yüzyılda günlük gazete halinde çıkmaya başlamasının ardından, 1906’da ilk
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radyo yayını gerçekleştirilmiş ve ilk ticari radyo istasyonu 1920’de
kurulmuştur. Televizyon yayıncılığı ise, 1930’lu yıllarda başlamış olmakla
beraber ekonomik anlamda ulaşılabilirliğinin güçlüğünden dolayı, ancak 2.
Dünya Savaşı’ndan sonra yaygınlaşmıştır. Günümüzde geleneksel medyanın
dışında gelişen, tümüyle dijital teknolojiyle üretilen ve içeriği üretenle
tüketen arasında yeni bir ilişkiyi tanımlayan medyaya “yeni medya”
denilmektedir. Yeni medya adı altında bulunan ve gittikçe önem kazanan
internet ise, haberleşme, bilgi ve belge erişiminde en önemli yeni iletişim
teknolojisidir (Nalcıoğlu; 2003,18-25).
Medya denildiği zaman elbette aklımıza gelen ve gelmesi gereken ilk
çağrışım etki boyutunun ne derece olduğudur. Tarihsel süreç içerisinde
medyanın etkileri, farklı dönemlerde farklı ölçeklerde tanımlanmıştır.
1930’ların sonuna kadar medyanın, politik ve yaşam alışkanlıklarını, inanç
ve düşünceleri şekillendirmede, aktif olarak davranışları değiştirmede
güçlü etkilere sahip olduğu kabul edilmiştir. 1940’lardan 1960’ların başına
kadar olan süreçte ise, artık etkilerin sınırlı olduğu savunulmuştur. Bundan
sonraki dönemde ise yeniden etkinin fazlalığı yönündeki görüşler ağırlık
kazanmış ve günümüze dek ağırlığını sürdürmeye devam etmiştir. Kitle
İletişim Araçlarının etkileri: “Güçlü etkiler dönemi”, “sınırlı etkiler dönemi”
ve “güçlü etkilere geri dönüş dönemi” olarak üç farklı dönem içerisinde
tasnif edilmektedir (Yüksel;2001,11). Burada medyanın toplumları en çok
etkilediği dönemlerin hem dünyanın genelinde hem de Anadolu’da savaşın,
çatışmaların, işgallerin en yoğun olduğu tarih aralıkları olarak karşımıza
çıktığını görmekteyiz. Bur durumlarda kitle iletişim araçlarının insanları
nasıl bir araya getirdiğini görmekteyiz.
Savaş yıllarında basın-yayın faaliyetlerinin demokrasi kelimesi etrafında
şekillendiğini görüyoruz. Lundby ve Ronning’e eserlerinde, medya
demokratik sürecin vazgeçilmez bir öğesidir, zira halkın yurttaşlık haklarını
kullanabilmeleri için gereken enformasyonu sağlamasından dolayı
yurttaşlar, medya aracılığıyla olayların yorumlanmasına ve tartışmalara
katılabilirler, toplumsal gelişimi ve siyasal tercihleri etkileyen tutumlar
edinebilirler ve eylemlerde bulunabilirler. Bu durum ise, medyaya ve
kamusal tartışmalara erişimi gerektirir şeklinde bir tanımlama
yapmışlardır (Lundby, Ronning; 2002,22).
Medya demokrasi kavramını yaymaya çalışırken ya da toplumun bir fikir
etrafında toplanması görevini görürken yararlandığı kavram kamuoyu
oluşturmaktır. Ancak bunu yaparken etkisi altında kaldığı güçler göz ardı
edilmemelidir. Örneğin; Milli Mücadele sürecinde işgal kuvvetlerinin baskısı
altında kalan İstanbul basını mücadele karşıtı yayın yaparken, Mustafa
Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının işgal kabul edilemez fikrinden yola çıkan
Anadolu basını mücadele yanlısı yayın politikası izlemişlerdir.
Ahmet Taner Kışlalı, kamuoyunun sağlıklı bir biçimde oluşması şu şatlara
bağlı olduğunu vurgulamıştır: “Bireylerin yeterli ve doğru haber almaları;
aldıkları bilgileri duygularından uzak, akıllarıyla değerlendirmeleri ve
‘çıkarlarını sağlama umuduyla’ kamu işlerine yakın bir ilgi göstermeleri.
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Oysa bu üç koşulun bir araya gelmesi ve özellikle de, kamuoyunu
oluşturanların çoğunun bu durumda bulunması son derece zordur” (Kışlalı;
2000, 205).
Tabii burada medyanın propaganda aracı olarak kullanım alanının insan
hakları ihlalleri ya da dünya düzenin iyileştirilmesinden çok savaş
dönemlerinde olduğunu görmekteyiz. Medya savaş dönemlerinde
iktidarların, ülkelerin işgallerini meşrulaştırmaya imkan tanımak için
kullanılmıştır. İşgal karşıtı halkların direncini kırmak, birlik ruhunun önüne
geçmek için de en çok gazete ve radyolar kullanılmıştır. Medyanın her
zaman savaş propagandası için kullanılmadığını elbette görüyoruz. Burada
temel faktör bilginin ulaşım hızını artıran medyanın hangi amaç
doğrultusunda kullanıldığının ayrımını yapmaktır. Milli Mücadele ruhunun
oluşmasına katkı sağlama örneğinde gördüğümüz gibi basın bir kurtuluşun
da öncüsü olabilmektedir. Artık günümüzde sadece gazete ve televizyon ile
sınırlandıramayacağımız medya içeriğine dahil olan sosyal medya kavramı,
halk örgütlenmelerinde en temel araç olarak kullanılmaktadır.
Burada yazı makale boyunca ifade edilen basın kavramın ilk çağrıştırdığı
kelime elbette gazetelerdir. Gazete denince de basımı mümkün kılan ilk
matbaa kavramı karşımıza çıkmaktadır. Matbaanın imkânı olmadığı, kağıt
temin edilemediği, mürekkep bulunamadığı şartlarda haber alma, kamuoyu
oluşturma tamamen ortadan kalkmaktadır.
2.MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İÇİN BASININ ANLAMI
Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıkmasının ardından Anadolu’nun her
noktasını saran işgal hareketlerinin haksızlığını tüm dünyaya duyurmak
istemiştir. Bunun için en etkili aracın basın olduğu bilincine varmış ve
bütün çalışmaları bu yönde olmuştur. Mondros Mütarekesi’nden sonra milli
hareketten uzak duran, kurtuluşunu daha ziyade mandacılıkta ve bölgesel
kurtuluş çarelerinde arayan bir ortamdan, Milli Mücadele’nin gerekliliğine
inanan bir halk oluşturmak için Mustafa Kemal basına büyük sorumluluk
yüklemiştir. Basının kamuoyu oluşumundaki gücünü daha Harp Okulu
yıllarında kavramış olan Mustafa Kemal, arkadaşlarıyla memleketin kötüye
giden durumunu halka anlatmak için el yazısıyla bir gazete çıkarma
teşebbüsünde bulunmuştur.
Mustafa Kemal Paşa o yıllara ait bir anısını şöyle ifade etmiştir: “Mektep
talebesi arasında okunmak üzere mektepte el yazısı ile gazete tesis ettik. Sınıf
dahilinde ufak teşkilatımız vardı. Ben, heyeti idareye dâhildim. Gazetenin
yazılarını ekseriyetle ben yazıyordum. Bir gün, gazetenin icabeden yazılarını
yazmakla meşguldük. Dershanelerinden birine girmiş, kapıyı kapamıştık. Kapı
arasında bir nöbetçi duruyordu. Rıza Paşa’ya haber vermişler, sınıfı bastı…”
ifadesi ile yazı yazma isteği karşısında karşılaştığı zorluklardan
bahsetmiştir (Şenyapılı, 1981;179).
Mustafa Kemal Paşa mücadelenin kazanılmasında basının çok önemli bir rol
oynayacağını biliyordu bu nedenle halkın mücadeleye katılımını sağlamak
için kongreler döneminden itibaren basın çalışmalarına başlamıştır.
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Milli Mücadelenin tam olarak başlamadığı 1 Kasım 1918 yılında İstanbul’da
Minber gazetesi ile ilk çalışmalar başlamıştır. “Siyasi, ilmi, edebi” gazete
düsturu ile yola çıkan Minber’in imtiyaz sahibi Mustafa Kemal Paşa, Ali
Fethi Bey ve Rasim Ferid Bey olmuştur. Mustafa Kemal Paşa Minber için:
“Düşüncelerimizi birlikte yayınlamak üzere ben de kendisi ile ortak olmuştum.
Gazetenin ne derece başarılı olduğunu bilmem.” İfadelerini kullanmıştır
(Özkaya, 1989;9).
O günlerle ilgili gelişmelerde Falih Rıfkı Atay şöyle bahsetmektedir: “Bir
müddet sonra İstanbul’da bir günlük gazete meselesi ortaya çıkar. Gazetenin
başında Fethi Bey var. Mustafa Kemal az da olsa sermaye koyanlar arasında.
Bu yeni ticaret büsbütün tatlı. Yazacaksın, yazdıracaksın. Üstelik para da
kazanacaksın. Gazete müşterisi nedir? Bir gazeteyi alanlardan yüzde kaçı
ciddi yazı okur, yüzde kaçı meraklı havadisler ve tefrikalar peşindedir.
Mustafa Kemal’in bunlar hakkında hiçbir fikri yok. O sanıyor ki o günkü
gazetelerde Fethi Bey’den daha akıllı başyazar mı var, kendisinden daha iyi
polemik ilhamları kim verebilir, o halde bu gazetenin sürümü de hepsinden
daha yüksek olması pek tabii değil midir? Gazete teknesi, incir teknesi kadar
da dayanamaz. Bütün komutanlık hayatından nesi kalmışsa, o da en çok
sürülmemesi için hiçbir sebep olmayan bu gazetede eriyip gider.”
(Atay,1998;156) Ancak gazete başarılı olmasa dahi yazmayı ve dağıtmayı
gören bir Mustafa Kemal vardır artık.
Adı Mustafa Kemal tarafından konan ve Mustafa Kemal tarafından Sivas
Kongresinin neşir ve propaganda organı olmak üzere 14 Eylül 1919’da
çıkmaya başlayan İrade-i Milliye Gazetesi milli sesin en güçlü yayın
organlarından biri olmuştur (İnuğur, 1983;352-353). İrade-i Milliye
gazetesinin bütün sayfalarında Ulusal Bağımsızlık Savaşı ile ilgili bilgiler yer
almış, Mustafa Kemal Paşa'nın bildirileri, Heyet-i Temsiliye’nin kararları,
çeşitli yazışmalar "İrade-i Milliye"nin başlıca konuları olmuştur. Ancak
İrade-i Milliye, Mustafa Kemal’in Sivas’tan ayrılmasından sonra biraz geride
kalsa da (Oral,1968;41) zamanında yapması gereken görevi başarı ile
yerine getirmiştir.
“Hâkimiyeti Milliye’nin yayınlanmasına kadar geçen sürede, İrade-i Milliye
dört sayı daha yayınlanmıştır. Hâkimiyet-i Milliye’nin (10 Ocak 1920)
tarihinde yayınlanmasından iki gün sonra (12 Ocak 1920) İrâde-i
Milliye’nin 20. sayısı neşredilmiştir. Ankara’da yayınlanan Milli
Mücadele’nin yeni yayın organı, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin (10 Ocak
1920) tarihinde yayınlanmasına kadar geçen zamanda İrâde-i Milliye
gazetesi basın ihtiyacını karşılamıştır. İrâde-i Milliye gazetesi “âmal ve
metalibi milliyenin müdafiidir” (Milletin dilek ve taleplerinin
savunucusudur) levhası ile yayın hayatına başlamıştır. İrâde-i Milliye’nin
basıldığı, Vilayet matbaasında el ile çevrilen eski bir baskı makinesi, iki kasa
harf ve iki mürettip vardır. Bamürettip Mahmut ve ikinci mürettip Nadir,
gazetenin bu eski makineyle ancak haftada bir defa yayınlanmasını
sağlayabilmektedir. Gazetenin başlığında “haftada iki kere yayınlanır”
ibaresi yer almış, ilk sayısı 30x50 boyutlarında, dört sahife olarak
neşredilmiştir. Heyet-i Temsiliye, Sivas’tan telgraflarla yurdun en ücra
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yerlerine ulaşabilmiş, telgraf alış verişi ile kararlarını ülke geneline
yayabilmiştir. Bu telgrafların büyük bölümü bilahare İrade-i Milliye
gazetesinin sütunlarını doldurmuş” (Dervişoğlu,2009;160-164) ve İrade-i
Milliye görevini başarı ile yerine getirmiştir.
Mustafa Kemal Ankara’ya yerleşir yerleşmez tamamen kendi denetiminde
ve hedefini çok daha açık olarak yansıtan Hakimiyet-i Milliye ismi altında
gazete çıkarmaya başlamıştır. Başlığının altında “Mesleği milletin iradesini
hakim kılmaktır” ibaresi yer almaktadır. Önceleri haftada iki gün dört sayfa
olarak basılırken; 18 Temmuz 1920’den itibaren haftada üç gün, 6 Şubat
1921’den itibaren de (Cumartesi hariç) her gün yayınlanmaya başlamıştır
(Kaplan vd,1981). Gazete kurtuluşun sesinin üst seviyeden yükseleceğini şu
cümleler ile ifade etmiştir: “Bugünden itibaren mevki-i intişara çıkan ve
sütunlarında bütün Anadolu ile onu alakadar eden muhitlerin ahval ve
hadisatını ihtiva edecek olan gazetemize bu ismi tesadüfi olarak vermedik.
Gazetemizin ismi, aynı zamanda takip edeceği tarihi mücadelenin de nev'idir.
Şu halde diyebiliriz ki Hâkimiyet-i Milliyenin mesleği, milletin müdafaa-i
hakimiyeti olacaktır”(Kaplan vd,1981;199-202).
Gazetenin bütün yazıları bizzat Mustafa Kemal’in kontrolü altında olmuştur.
Görev yapan yazarların konularını çoğu kez bizzat Mustafa Kemal
belirlemiş, incelemiş, dikte ettirmiştir. Gazetenin günlük yayın politikasını
bizzat Mustafa Kemal belirlemiş ve çıkacak haberleri tasarlamıştır.
Mustafa Kemal 1922 yılı itibari ile basının önemini: “Bir toplumun ortak ve
genel duyguları ve fikirleri vardır. Toplumların değerleri, uygarlaşma
düzeyleri, arzu ve eğilimleri ancak bu genel duygu ve fikirlerin belirme ve
görünme derecesiyle anlaşılır. Bir toplumu yönlendiren ve yöneten insanlar
için, toplumun talihi üzerinde karar vermek durumunda bulunan dostlar ve
düşmanlar için ölçü, bu topluluğun kamuoyundan anlaşılan yetenek ve
değerdir. Bu nedenle milletler, kamuoyunu dünyaya tanıtmak
zorunluluğundadır. Bütün dünya kamuoyu hakkında bilgi sahibi olma ise,
yaşam gereklerinin düzenlenmesi için şüphesiz gereklidir. Bu hususta ise var
olan araçların birincisi ve en önemlisi basındır. Basın, milletin genel sesidir.
Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete gereksindiği fikrî gıdayı
vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda
yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir”
(Atatürk, 1945;224-225) şeklinde ifade etmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın
basın için kullandığı “rehber” ifadesi mücadelenin gidişatını belirleyen
basın için çok doğru bir ifade olmuştur.
3.MİLLİ MÜCADELENİN SESİNİ YÜKSELTEN BİR KURUM: ANADOLU
AJANSI
Mustafa Kemal Paşa’nın basına yüklemiş olduğu anlam ile birlikte basınyayın faaliyetleri artmıştır. Hem yurt içi basın faaliyetlerini arttırmış hem
de yurt dışından gazetecilere haksız işgal karşısında Türk milletinin haklı
sesini duyurmuştur. İstanbul basınında çok ağır bir sansür uygulaması
olmuştur. Bir yandan İstanbul Hükümeti bir yandan İşgal kuvvetlerinin
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baskısı İstanbul-Anadolu
zorlaştırmıştır.

arasında

haber

bağlantısını

oldukça

İstanbul basını haberleri genel olarak; Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti
Umumiyesi tarafından İstanbul, Zonguldak, İnebolu, Antalya, İzmit, Adana,
Kars, Trabzon ve Aydın’da kurulan istihbarat şubelerinden, Avrupa telsiz
istasyonlarının, askeri telsiz istasyonu aracılığıyla elde edilen dış
haberlerden, yabancı ajans, gazete ve dergilerde yer alan haberlerden, bazı
gazetelerin Avrupa ve Amerika’daki muhabirlerinin gönderdiği
haberlerden, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi’nin Londra,
Paris, Almanya, İsviçre ve ABD’de bulunan ajanlarının bildirdikleri
haberlerden. Türkiye’de çıkan Fransızca, İngilizce, Rumca ve Ermenice
gazete ve dergilerde yer alan haberlerden elde ederken, Milli Mücadele
sırasında ise neler olup bittiğini Anadolu’ya gönderdikleri muhabirler
vesilesiyle öğrenmişlerdir. İkdam ve Akşam gazeteleri Heyet-i Temsiliye’nin
Ankara’ya gelmesinden sonra Ankara’ya muhabir göndermiştir. Ankara’ya
ilk muhabir gönderen İkdam Gazetesi Ankara muhabirliğine Ahmet Hidayet
Bey’i, Akşam Gazetesi de Bilal (Akbaba) Bey’i görevlendirmişti. Hatta bir ara
Yakup Kadri Bey de 12 Temmuz 1921’de Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal
Paşa ile Çankaya’daki evinde 17 Temmuz 1921’de mülakat yapmış, fakat
ilgili yazısı sansüre maruz kalmıştır (Öztoprak, 1981;4-5-28-33).
İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye gazeteleri Milli Mücadele hareketinin
birer sözcüsü durumunda olsalar da henüz bağımsız bir Türk haber ajansı
olmadığı için haberlerin elde edilmesi ve dağıtılması son derece zordu.
Özelikle dış ülkelerle bağlantılar daha çok Antalya’daki İtalyan Temsilciliği
aracılığıyla gerçekleştirilmekteydi. İşgal altında olması hasebiyle İstanbul
ile haberleşme ise neredeyse hiç sağlanamamaktaydı. Milli Mücadele
hareketini düzenlemek amacıyla, Anadolu halkına İstiklâl Harbi hakkında
doğru ve düzenli bilgiler vermek ve Türk milletinin bu bağımsızlık
mücadelesini bütün dünya kamuoyuna duyurmak için Halide Edip Hanım
ve Yunus Nadi Bey’in çalışmaları sonucu Ankara’da 6 Nisan 1920’de
Anadolu Ajansı kurulmuştur. (Özkaya,1989;44-46)
Anadolu Ajansı’nın kuruluşu tüm yurda şu genelge ile duyurulmuştur:
“Kalbgâh-ı İslâm olan Saltanat-ı Osmaniye’nin düşman işgaline geçmesi ve
bütün vatan ve milletimizin en büyük tehlikeye mâruz kalması neticesi olarak
bütün Rumeli ve Anadolu’nun giriştiği millî ve mukaddes mücâhede esnasında
efrad-ı ümmetin dâhilî ve haricî en sahih havadis ile tenviri (aydınlatılması)
ihtiyac-ı mübremi (kaçınılmaz ihtiyacı) nazar-ı dikkat ve ehemmiyete alınmış
ve binnetice (sonuç olarak) burada en salâhiyatdâr zevattan mürekkep
(yetkili kişilerden oluşan) bir hey’et-i mahsusa (özel kurul) idaresinde ve
(Anadolu Ajansı) unvanı altında bir müessese vücuda gelmiştir (Anadolu
Ajansı)’nın en seri vesaitle vereceği havadis ve malûmât esasen Hey’et-i
Temsiliyemizin menâbi-i asliyye (temel kaynaklar) ve mevsukası (belgeleri)
mâ-hâsalı (ürünü) olacağı cihetle bu ajans tebligâtının oraca ve ezcümle
Müdâfaa-i Hukuk teşkilâtımızca dahi me’mer ve mecmâ olan yerlere
(geçilecek ve toplanacak yerlere; cadde, sokak ve meydanlara) ta’liki
(asılması) tab ve teksîri ile tevzîi (basılması, çoğaltılması ve dağıtılması) ve
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hatta nâhiye ve köylere kadar îsâli (ulaştırılması) yolunda mümkün olduğu
kadar fazla intişar eyleyebilmesi (yayılabilmesi) için tertibat-ı müstâcele (acil
önlemler) alınması ve netîceden mâlûmat îtâsı (bilgi verilmesi) ehemmiyetle
rica olunur” (Ankara,1987;8).
İlk yayınını 12 Nisan’da yapan Anadolu Ajansı’nın ilk bültenleri bizzat
Hey'eti Temsiliye Reisi Gazi Mustafa Kemal tarafından incelendikten sonra
yayına verilmiştir. Celal Bayar: “Hem bizi; ihtilalin maksat ve gayesini
Anadolu’nun görüşlerini harice aksettirmiştir hem de hariçte hakkımızda ne
gibi bir muamele cereyan ediyor, onları bize bildirmek suretiyle”
(Tekeli,2005;102).
Gazi Mustafa Kemal, AA’nın çalışma disiplini bizzat takip etmiş, haberlerin
ulaşım hızında bir problem olmaması için sık sık irtibat sağlamıştır. 18
Nisan 1920’de Konya Posta ve Telgraf Başmüdürlüğüne çektiği telgrafta
ajans bültenlerinin dağıtımının engellenmesinin sebeplerini sormuş ve bu
konuda savsaklamada bulunan memurların adlarının bildirilmesini
istemiştir. 21 Nisan 1920’de Balıkesir’deki 61. Fırka Komutanlığı ve
Mudanya Kaymakamlığı’na çektiği telgraflarda da İstanbul halkının
Anadolu’daki gelişmelerden haberdar olması için Anadolu Ajansı
bültenlerinin aksamadan Bandırma ve Mudanya’dan güvenilir kayıkçılar ve
vapur kaptanlarıyla düzenli bir teşkilat içinde İstanbul’a gönderilmesi
talimatını vermiş, aynı gün Bursa’da 14. Kolordu Komutanlığı’na çektiği
telgrafta da İstanbul için önemli olabilecek haberlerin Bursa’da da basılıp
çoğaltılmasını ve İstanbul’a gönderilmesini talep etmiştir (Özkaya,
1995;595)
4. MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRÜYET-İ UMUMİYESİ
Anadolu Ajansı’nın kurulmasından sonra ajans faaliyetlerinin dışında
matbuat çalışmalarına da gerek duyulması nedeniyle Matbuat ve İstihbarat
Müdürlüğü kurulmuştur. Matbuat Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı bu
dönemde yönetim tarafından imkânlar ölçüsünde maddi açıdan da
desteklenmiştir. Bu dönemde haberler Anadolu’ya daha ziyade Ereğli ve
Zonguldak yoluyla ulaştırılmıştır.
Milli Mücadele plansız, ayakları yere sağlam basmayan bir yapı değildir.
Basın faaliyetleri programsız yürütülmemiştir. Yapılacak çalışmaların,
toplanacak bilgilerin birde propaganda diğer bir ifade ile istihbarat ayağının
olması için 7 Haziran 1920 tarihinde Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i
Umumiyesi kurulmuştur. Kanunda yer alan “Alelumum dahili ve harici
neşriyat ve irşadat ve istihbarat işleriyle meşgul olmak ve bilcümle matbuat
umuruna merci teşkil eylemek üzere Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti
Umumiyesi unvanı ile İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine merbut bir müdüriyeti
umumiye tesis edilmiştir” ifadesiyle teşkilatın amacı ve yöntemi ifade
edilmiştir. (İskit,1939;254)
Matbuat ve İstihbarat Umum Müdüriyeti Meclis Başkanlığı’na bağlı olarak
çalışmalarını yürütmüştür. Dünya basınını sürekli inceleme ve izlemeyle
dünya olaylarını anlamaya çalışmak, ülke içinde zamanın gerekli kıldığı fikri
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ve psikolojik birliği sağlamak için her çeşit araçlardan yararlanarak uyarma
görevini yerine getirecek, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde gazeteler
yayınlatacak, Türk ve İslam dünyasını ilgilendiren sorunlar hakkında
herkes tarafından kolayca anlaşılabilir broşürler yazdıracak, her tarafta
muhabirler bulundurarak haber akışını hızlandırmak gibi bir görev
yüklenmiştir (Kapçı,2015;268-270).
Matbuat ve İstihbarat Umum Müdüriyeti görevini yerine getirmek için
Anadolu Ajansı’nın kendisine bağlanmasından yararlanarak geniş kitlelere
ulaşmak için; İstanbul, Zonguldak, İnebolu, Kars, Ardahan gibi şehirlerde
birer istihbarat şubesi açmıştır. Bu şubeler aracılığıyla haberleri günü
gününe bastırma imkanı bulmuştur. Kitaplar, broşürler, belgeler bastırarak
Anadolu basının işini kolaylaştırmıştır. Anadolu gazetelerinin kağıt, harf ve
başka ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmuştur. Matbuat ve
İstihbarat Umum Müdüriyeti aslında tam olarak Anadolu içerisinde haber
alma, haber yayma işini kolaylaştıran ve bu işi daha teşkilatlı bir yapı haline
getiren kurum olmuştur ( Tunç, 1999; 361-366).
6.MİLLİ MÜCADELE’NİN SESİ ANADOLU GAZETELERİ
Milli Mücadele’de Anadolu basınını ifade ederken karşımıza bir takım
maddeler çıkmaktadır:
1.Gazete çıkarımı için gerekli olan matbaa makineleri işgal kuvvetlerinin
elindedir,
2.Kağıt ve mürekkep temini son derece zorlaşmıştır,
3.Çıkarılan gazetelerin dağıtımları son derece gizli yapılmak zorundadır,
4.Gazetelerin üzerinde uygulanan sansür nedeniyle ya istenen yazılar
yazılamamakta ya da çoğu zaman sütunlar boş çıkmaktadır.
Anadolu gazeteleri gerek Milli Mücadele yıllarında gerekse önceki yıllarda
yoksulluk içinde gelişmiştir. Kağıt, mürekkep ve matbaa harflerinin yok
denecek durumda olduğu, bu imkansızlıklar içinde gazete ve mecmuaların
kimi zaman ambalaj kağıtlarına basıldığını, sahife sayılarının azalarak
basıldığını, ebatlarının çok küçüldüğünü, hatta bazı günler kağıt ve
eksikliğinden günlerce, aylarca gazetenin çıkmadığını görmekteyiz.
Milli Mücadele Dönemi gazetelerinin çoğu renksiz ve resimsizdir. İstanbul
basını renkli, Anadolu basını renksiz yapıdadır. Genel olarak gazeteler iki
sayfa tek yapraktır. Haftada iki-üç gün çıkanlar ancak dört sayfadır.
Başyazarları bellidir, ancak kesin yazar kadroları yoktur. Sütun sayıları ve
haber veriliş stilleri aynıdır. Düzensiz yayın ebatları vardır.
Gazetelerde resmi tebliğlerin yayınlanma zorunluluğu vardır. Bu gazeteler
beyanname basını özelliğini gösterir. Toplumsal sorunlarla ilgili makaleler
imzasız olarak yayınlanmaktadır. Düşman askeri hep kötü sıfatlarla
tanımlanır. Savaş dönemi cephe haberleri ve savaşın genel güzergahı
üzerine haber ve yorumlarda resmi kaynaklar ve Anadolu Ajansı’nın haber
yorumları kullanılmak zorundadır. Dünyanın neresinde bir isyan veya
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direniş haberi olursa gazetelerin ilk sayfalarında yer almaktadır. Türk
milletinin içinde gelişebilecek ayrılık rüzgârlarına karşı Yunan ve Ermeni
zulmünü anlatan haberler sıklıkla vurgulanarak, ayrılık devam ederse
düşmanın zulmünün artacağı vurgulanmaktadır.
Gazetelerin dağıtımı çocuklar tarafından gerçekleşmektedir. İşgal
bölgelerinde ise Milli Mücadele yanlısı özel gruplar tarafından
dağıtılmaktadır. Anadolu basınının çoğunluğu Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın
yanındadır. Anadolu Basını hem İstanbul otoritesinden uzak, hem de birçok
noktası mücadelenin başlarında işgal altında bulunmadığı için, olaylara
daha yakın olduğundan gerçekleri daha yakından görme fırsatı elde ediyor
ve korkusuzca yayınlar yapmıştır. Önde gelen isimleri ile Anadolu basını:
6.1.Öğüt Gazetesi
Öğüt Gazetesi 1917 yılında Afyon’da Selânikli Abdulgani Ahmet tarafından
çıkarılmıştır. Gazete ilk olarak Afyon’da çıkarılmaya başlanmış ancak
Abdulgani Ahmet Efendi’yi Selanik’ten de tanıyor olan Mustafa Kemal
gazetenin matbaa ve kadro ekibinin Konya’ya taşınması konusunda
yardımcı olmuştur (Önder,1986;3-76). Öğüt, Milli Mücadele’nin sesi
konumunda korkusuzca yayın yaptığından başlıkları da her zaman vurucu
olmuştur. Öğüt Gazetesi yayın hayatının bir kısmını Afyon’da bir kısmını da
Konya’da sürdürmüştür. Afyon’da haftalık olarak 96 sayı olarak çıkmıştır.
Öğüt gazetesi yer değiştirerek Konya’da çıkmaya başlayınca 97. sayısı
itibariyle Konya’da çıkmaya başlamıştır. Gazetenin makale işleri
müdürlüğünü Sadri Ertem yapmakta, yazar kadrosu Münir Müeyyet
Bekman, Lütfü Arif Keramettin, Raif Nezihi, Celal Davut ve Enver
Behnan’dan oluşmaktadır. Ulusal mücadelenin üçüncü kritik gazetesi olan
Öğüt Gazetesi 1923 yılına kadar devam eden yayın hayatında önemli
başarılara imza atmıştır (İnuğur, 1978; 353). Öğüt gazetesi oldukça cesur
yayınlar yapmaya devem edince İngilizler ve Fransızlar bu durumdan
rahatsız olarak gazetenin kapatılması için ihtarda bulunmuşlardır. Öğüt
Gazetesi kapanmak yerine ismini “Halka Öğüt” olarak değiştirerek yayın
hayatına devam etmiştir (Arabacı, 2002;75).
6.2.Babalık Gazetesi
Konya’da Milli Mücadele’nin sesi konumunda olan ve Konya basın tarihi
açısından önemli bir yere sahip olan gazetelerden birisi Babalık Gazetesidir.
1910 yılında Yusuf Mazhar Bey tarafından oluşturulan ekip ile birlikte
gazete yönetimi kurulmuştur. Milli Mücadele döneminde gazetenin fiyatı 5
kuruş olarak belirlenmiştir. Birinci Dünya Harbi yılarında Konya vali
düzeyinde yönetim değişikliği yaşanmıştır. Muammer Bey 1916 yılından
itibaren Konya Valisi olarak görev yapmaya başlamıştır. Muammer Bey’in
Vali olduğu dönemde 1917-1918 yılları arasında Babalık gazetesinin
isminde bir değişiklik yapmak istemiştir. Valinin isteği ile gazetenin ismi bu
iki yıllık dönem de “Türk Sözü” olarak değiştirilmiştir. Muammer Bey’in
Konya valiliğinden ayrılması üzere İttihat ve Terakki yönetiminin etkisi de
azalınca gazete tekrar eski ismi olan Babalık ifadesine geri dönmüştür.
(Önder, 1949;16-17) Babalık Gazetesi kuruluş tarihi olan 1910 yılından
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itibaren en etkili yayın yaptığı dönem 1918-1930 yılları arasında olmuştur.
Özellikle 1919-1923 yılları arası Milli Mücadele döneminde de halkın
yanında olduğu ve halkın sesi olduğu mesajlarını vermesi, aynı zamanda
mücadele fikrini destekler yazılar yazması gazetenin en önemli olduğu
dönemde aktif gazetecilik anlayışı ile hareket ettiklerinin en önemli kanıtı
olmuştur. Milli Mücadele’nin en yüksek sesi olarak yayınlarına devam eden
Babalık gazetesi Mustafa Kemal tarafından da her zaman desteklenmiştir.
6.3.Albayrak Gazetesi
Albayrak Gazetesi önce 14 Mart 1913 - 11 Nisan 1915 yıllarında 93 nüsha
olarak yayınlanmıştır. İkinci dönemdeki Albayrak Gazetesi ise 5 Mart 1919
– 14 Şubat 1921 tarihleri arasında yayınlanmıştır. Gazetenin yazı heyetinde
Süleyman Necati (Güneri), Cevat (Dursunoğlu), Mithat (Turanlı) ve Müştak
Sıtkı (Dursunoğlu) bulunmaktadır. Albayrak Gazetesi, Süleyman Necati Bey
tarafından Erzurum’da Taşmağazalar karşısında ilk zamanlar “Türk Basma
Evi”, bilâhare “Albayrak Matbaası” olarak adlandırılan yerde basılmıştır
(Uca, 2010;259).
Albayrak gazetesi Selim Polat tarafından kurulmuştur. 1913 yılında İttihat
ve Terakki’nin yayın organı olarak kurulan gazete, Erzurum’un Ruslar
tarafından işgal edilmesinin ardından kapanmış ve 1.Dünya Savaşı’ndan
sonra tekrar çıkmaya başlamıştır. İşgal yıllarında Şark Vilayetleri Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’nin yayın organı durumuna getirilen gazeten sorumluluğu
artık daha fazla olmuştur. Gazetenin alt başlığında “Vilayet-i Şarkiye
Ermenistan Olamaz.” İbaresine yer verilmiştir. Gazete Doğu bölgesinin en
etkili propaganda aracı ve kongreler döneminin en önemli tarih
kaynaklarından biri olarak basın tarihi içerisindeki yerini almıştır.
Gazetenin doğudaki Türkçülük hareketinin ve Atatürk ilkelerinin
savunucusu olmasında Süleyman Necati’nin payı büyüktür. Gazete kendisini
“Türk Halk Gazetesi” olarak tanımlamıştır. Tirajı 450 kadar olan gazete 150
sayı çıkarabilmiştir. Gazete aynı zamanda attığı manşetler ve yaptığı
yayınlar ile doğuda başlayan müdafa-i hukuk hareketlerine taraftar
toplanmasını sağlamıştır (Ural, 2012). Albayrak 1921 yılı başlarında Kürt
ayaklanmasını bastıran Nurettin Paşa’yı eleştirdiği için kapatılmıştır.
1921’den sonra bu gazetenin görevini Varlık üstlenmiştir.
6.4 Açıksöz Gazetesi
Açıksöz gazetesi 15 Haziran 1919’da kurulmuştur. Gazetenin sahibi Hamdi
Çelen, mes’ul müdürü Hüsnü Açıksöz’dür. Gazete ilk sayısında çıkan “Yevm-i
İntişarımız Dolayısıyla” başlıklı yazıda “Gazetemiz Kuvvayı Milliye ile doğmuş
ve Kuvvayı Milliyenin cereyanı inkişaf ve terakkisini takip etmiştir” ifadeleri
ile Kuvay-i Milliye’ye taraftar olduğunu dile getirmiştir. Gazete
Kastamonu’ya gelen dönemin aydınlarına da kapısını açmış; başta Mehmet
Akif olmak üzere Hamdullah Suphi, Yusuf Akçura, İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Ahmet Ağaoğlu, Mustafa Necati Beyler Açıksöz’de halkı bilinçlendirmeye
dönük yazılar yazmışlardır. Gazete ilk günlerinden itibaren Mustafa Kemal
Paşa’nın telgraflarını yayınlamış, Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin bölgede
uygulanması için teşvik yazıları yayınlamış, yerine göre tüm ilçe ve köylere
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ücretsiz gönderilmiştir. Açıksöz’ün kurucularından Hamdi Çelen ve Mektepi Sultani öğretmen ve öğrencileri, muhalefetin baskısına rağmen yayınlarını
devam ettirerek, Mustafa Kemal Paşa’dan gelen telgrafları gazetelerinde
yayınlamışlardır. Açıksöz gazetesi, halkın Millî Mücadele konusunda
bilinçlenmesinde çok önemli bir görevi yerine getirmiştir (Çelebi,
2014;113-114). Gazetenin kurucusu Hüsnü Açıksöz gazetenin bütün
yazılarında vatan ve millet sevgisini ön plâna çıkaran yazılar yazılmasını
önemsemiş ve bu husus üzerinde önemle durmuştur. Bu tavır Kastamonu
halkının mücadeleye katılımını hızlandırmıştır (Yakupoğlu 2015;65-87).
6.5 İstikbal Gazetesi
Gazete Faik Ahmet Barutçu tarafından çıkarılmaya başlanmıştır. İşgal
altındaki Trabzon’da basına duyulan ihtiyacı Faik Ahmet: “Bu şerait altında
Trabzon’da halkın seda-yı vatanperverânesini duyuracak, efkâr-ı umumiyeye
vahdet-i Millîye tesisi lüzumunu telkin edecek, halkı birbirine düşürmeye
mâ’tûf hâinane emellere karşı koymağa çalışacak bir teşkilâta şedit ihtiyaç
kendisini hisettiriyordu. Bu hissiyat sâikasıyla bazı rüfekâ hususi birkaç
içtimâ akteyledik. Bu birkaç içtimâda yaptığımız müdavele-i fikriyede
vardığımız netice evvelemirde elde bir gazetenin mevcut olmasına karar
vermek oldu. Bu hususda bir hayli teati-i efkârda bulunduktan sonra İstikbâl’i
neşretmemiz takarrür oldu.” sözleri ifade etmiştir (Barutçu, 2001: 32).
Gazete yayın hayatı boyunca Milli Mücadele’nin yanında yer almayı temel
hedef saymıştır. Gazete 1918’den itibaren 7 yıl hiç ara vermeden
Trabzon’un sesi olmuştur. 1920 yılının ilk günlerine kadar Rum matbaası
kullanmak zorunda kalan gazete, Trabzon Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye
Cemiyeti’nin fikirlerini olduğu gibi yansıtmıştır. Gazete kâğıt, mürekkep,
basım yokluğuna rağmen Milli Mücadele’de Trabzon’un sesi olmuştur. Mart
1925 yılında yayın hayatı sona ermiştir (Çapa, 1992;163-168).
6.6 İzmir’e Doğru Gazetesi
İzmir’e Doğru Gazetesi, 16 Kasım Haziran 1920 tarihleri arasında toplam 74
sayı olarak Balıkesir’de yayınlanmaya başlayan mücadele yanlısı bir yayın
organıdır. Gazetenin yayın kadrosu üç kişiden oluşmaktadır: Esat Çınar,
Mustafa Necati ve Hüseyin Vasıf beyler. İlk zamanlar haftada iki gün
yayınlanan gazete, daha sonra haftalık yayın sayısını üç güne çıkarmıştır.
İzmir’e Doğru Gazetesi’nin yayın hayatına başlaması, çalışmalarını 22 Eylül
1919 tarihinde tamamlayan Üçüncü Balıkesir Kongresi’nde alınan kararlar
ile olmuştur. İtilaf Devletlerinin propagandalarına karşı halkın direnme
gücünü ve moralini hep ayakta tutmaya çalışmıştır. Bir anlamda cephe
gerisini tutarak cephede verilen mücadeleye destek olmuştur. İzmir e
Doğru Gazetesi, verdiği haberlerde ağırlıklı olarak Batı Anadolu’yu öne
çıkarmasına rağmen, sadece Batı Anadolu’da değil, Anadolu’nun işgale
uğramış bütün bölgelerinde dikkatle izlenen bir gazete olma özelliğini
kazanmıştır. Bu yönüyle İtilaf devletlerinin sıkı bir takibine maruz kalmıştır.
Gazete, bir yandan cephe haberlerini yayınlarken diğer yandan da halkın
içinde bulunduğu durum hakkındaki haberlere de geniş yer vermiştir.
Özellikle Batı Anadolu’nun içinde bulunduğu durumu bütün çıplaklığıyla
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veren haberlere gazete sütunlarında sıkça rastlanmaktadır. Haberler
verilirken Türk halkının maneviyatını yükseltici ve insanları ümide sevk
edici bir surette verilmesine azami dikkat gösterilmiştir. İzmir’e Doğru
Gazetesi sadece Anadolu halkı tarafından değil, Anadolu’nun durumunu
dikkatle takip eden yabancı kurum ve basın tarafından da dikkate alınan bir
gazete olma özelliğini hiç kaybetmemiştir (Kaya,2008).
“Balıkesir’de Kuva-yı Milliye’nin sesini bütün yurda hatta yurt dışına
duyuracak bir gazetenin yayını düşünüldü. Bu görevi Vasıf Çınar ve Esat Çınar
büyük bir şevk ve heyecanla üstlendiler. Henüz Balıkesir’e gelmiş bulunan bu
vatanperver gençler yayın hazırlıklarını memnuniyetle yerine getirdiler. Daha
sonra Mustafa Necati de onlara katıldı. Esat Çınar’ın hatıralarından nakleden
Hayrettin Karan “Kuva-yı Milliye’nin nâşir-i efkarı olmak üzere” bir gazete
çıkarılmasına karar verildiğini söylemektedir. Heyet-i Merkeziye önce yüz
liralık bir tesis sermayesi ayırdı. Gazete, İzmir’in kurtuluşu için çalışan Kuvayı Milliye’nin sesi olacağından, adının “İzmir’e Doğru” olması kararlaştırıldı”
(İlgürel,1999;150). 27 Haziran 1920 tarihine kadar 74 sayı çıkmış ve Batı
Anadolu’da Milli Mücadele’nin sesi olmuştur.
6.7. Yeni Adana
Yeni Adana Gazetesi Milli Mücadele Dönemi’nde yayın hayatına başlayan ve
Milli Mücadele’yi destekleyen yayın politikası ile Anadolu basınının önemli
bir temsilcisidir. Gazete, Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanlığı da
yapmış olan Ahmet Remzi Bey tarafından çıkarılmıştır. İlk aşamada
Adana’da “Adana” ismiyle çıkan gazete işgalciler tarafından yasaklanmış
daha sonra yine Adana’da “Yeni Adana” ismiyle tekrar çıkarılmıştır. İlk sekiz
sayısını bu iki farklı isimle çıkaran gazete işgalcilerin yasaklamaları
sonucunda Karaisalı’da Kelebek İstasyonu’ndaki bir tren vagonunda 9.
sayıdan itibaren yayına devam etmiştir. Pozantı işgalden kurtulduktan
sonra yayın faaliyetlerini burada sürdürmüştür. Gazetenin basıldığı baskı
makinesi bir tren vagonunda olduğu için yer değişikliği de kolay olmuştur.
Adana ve havalisi halkına Millî Mücadele ile ilgili doğru bilgileri ulaştırmaya
gayret etmiştir. Bölge haberlerini Adana ve civarındaki muhabirlerinden
alan gazete Anadolu Ajansı vasıtasıyla Ankara ve İstanbul’daki gelişmelerle
diğer cephelerdeki hadiseleri ayrıca uluslararası haber ve gelişmeleri
okurlarına ulaştırmıştır. Böylelikle Adana ve havalisi halkına özellikle işgal
mıntıkasına el altından ulaşarak doğru bilgiler aktarmaya ve işgalcilerin
yalan yanlış propagandalarını tesirsiz kılmaya çalışmıştır (Yıldırım,
2013;745-766).
6.8 Hukuk-u Beşer Gazetesi
Hukuk-ı Beşer gazetesi deyince ilk akla gelen isim gazetenin başyazarı
Hasan Tahsin’dir. Hasan Tahsin ile Avni Muhyiddin tarafından 11 Kasım
1918 yılında çıkarılmaya başlamıştır. Hukuk-u Beşer’de Hasan Tahsin
“Cihan bize düşman iken bize ne İngiltere’den ne Fransa’dan ne saireden
kendimize ufak bir muavenet ve muhabbet beklemeyelim. Bizi kurtaracak
kendi ruhlarımızın derinliklerinden doğan samimiyetle birbirimizin ellerini
sıkmak milli bünyemizi ezen canileri şiddetle cezalandırmak gereklidir.”
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“Hayır, hayır, meyus olmayalım. Biz ölmedik, yaşıyoruz. Henüz
damarlarımızda İzmir’imiz, halifemiz, hakanımız, payitahtımız için akıtacak
kanımız var. Bu memlekete göz diken kuvvetleri yakacak, eritecek
hararetimiz pek hem de pek mebzul. Yalnız bunu da unutmasınlar ki
Çanakkale kahramanlarının mavi beyaz kucağında salibi taşıyan Yunanlılığın
canavar hâkimiyeti altında yaşayacak tek hemşiresi, tek bir validesi, ufak bir
beşiği yoktur. Ancak evet ancak hilalin al gölgesi altında hakanıyla,
payitahtıyla, İzmir’iyle yaşayacak bir Türklük vardır.” Yazıları ile işgale karşı
tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur (Gökdemir,2011). 5 Mayıs 1919
tarihinde gazete kapanmıştır.
Anadolu’nun vefakar halkının ve gazetecilerinin çıkardığı Milli
Mücadele’nin her koşulda yanında yer alan gazetelerini : İrade-i Milliye
Gazetesi, Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi Öğüt Gazetesi, Albayrak Gazetesi,
Açıksöz Gazetesi, Mimber Gazetesi, Yeni Adana Gazetesi, İzmir’e Doğru
Gazetesi, İstikbal Gazetesi,Ahali Gazetesi, Emel Gazetesi,Tasvir-i Efkâr
Gazetesi, Vakit Gazetesi, İkdam Gazetesi, İleri Gazetesi, Hukuk-u Beşer
Gazetesi, Sebilürreşad Dergisi, Küçük Mecmua, Yeni Gün Gazetesi, Akşam
Gazetesi, Tercüman Gazetesi olarak sıralamak mümkündür. Bu kıymetli
yayın organlarının dışında vatanperver Anadolu’nun halkının çıkarmış
olduğu ve kısa süreli ya da bir dönem devam etme şansını yakalayan farklı
yayınlar da olmuştur.
SONUÇ
İletişim ya da haber alma kaynağının temelini oluşturulan gazetelerin
önemi hiçbir zaman azalmamıştır. Bunun ne kadar etkili bir haber alma
yöntemi olduğunu en net Milli Mücadele döneminde görmekteyiz. Gazete
Milli Mücadele Anadolu’sunun haber alma kaynağıdır. Anadolu’da gazete
çıkarımı durdurulduğunda ya da basına engeller koyulduğunda, sansür
nedeniyle haberin çıkarılması engellendiğinde halkın tüm haberleşme
kaynakları kesilmiş demektir. Halk cepheden haber alamadığında, askere
köşe yazıları ile moral veremediğinde mücadele kesintiye uğrayacak ve
Milli Mücadele’nin psikolojik harp kısmı kaybedilecek demektir.
Gazete denince de basımı mümkün kılan ilk matbaa kavramı karşımıza
çıkmaktadır. Matbaanın imkânı olmadığı,
kağıt temin edilemediği,
mürekkep bulunamadığı şartlarda haber alma, kamuoyu oluşturma
tamamen ortadan kalkmaktadır. Milli Mücadele yıllarında bir bölgede
gazetenin kapatılması demek halkı çok kolay asılsız haberler ile yönetmek
demektir. Yani Anadolu’da gazeteyi ortadan kaldırmak halkın bütün
haberleşme kaynaklarını ortadan kaldırmak demektir. Bu yüzden
1920’lerin Anadolu’sundaki gazetenin önemi ile günümüzde ifade ettiği
anlam çok daha farklıdır.
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İSTANBUL VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKANI DOKTOR LÜTFİ KIRDAR’IN
İSTANBUL’A HİZMETLERİ (1938-1949)
Doç.Dr. Hikmet Zeki KAPCI
Özet
1889’da Kerkük’te doğan Lütfi Kırdar 4dönem milletvekili olarak TBMM’de
görev yapmıştır. Balkan Savaşı’nda Kızılay hastanelerinde doktor olarak
çalışmıştır. Bilahare Birinci Dünya Savaşı’nda ve İstiklal Harbinde de
görevalmıştır. İstiklal madalyası almıştır. 5 Aralık 1938’de İstanbul Valisi ve
Belediye Başkanı olmuştur. Bu görevi esnasında meydana getirdiği en
önemli eserleri, Spor ve Sergi Sarayı, Açıkhava Tiyatrosu, Dolmabahçe
Stadyumu, Taksim Meydanı, Bebek-Emirgan yolu ve Zincirlikuyu’dan
Emirgan’a inen caddedir. Ayrıca, Kızılay, Çocuk Esirgeme, Verem Savaş
cemiyetlerinde ve Türk Ocaklarında kültür ve hayır işleriyle meşgul
olmuştur.24 Ekim 1949’da Milletvekili olarak seçilinceye kadar bu görevi
ifa etmiştir.1957'de Demokrat Parti kabinesinde Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı olarak görev almış, 27 Mayıs 1960 askerî ihtilaline kadar bu görevde
kalmıştır. İhtilalden sonra Yassıada'da idamla yargılanan Kırdar,
hapisteyken 17 Şubat 1961'de Yassıada'da ölmüştür.
Anahtar Kelimeler: Lütfi Kırdar, İstanbul Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, 27
Mayıs Darbesi.
GOVERNOR AND MAYOR OF ISTANBUL DOCTOR LÜTFİ KIRDAR'S
SERVICES IN ISTANBUL (1938-1949)
Abstract
Lütfi Kırdar, born in Kirkuk in 1889, served in the Turkish Grand National
Assembly as a deputy for four terms. He worked as a doctor in the Red
Crescent Hospitals in the Balkan War. Later, he served in the First World
War and in the War of Independence. He got the medal of Independence. He
became the Governor and Mayor of Istanbul on 5 December 1938. During
this mission, his most important works: Sports and Exhibition Center,
Open-air theater, Dolmabahçe Stadium, Taksim square, Baby-Emirgan way
and it is the road from Zincirlikuyu to Emirgan. He has also been engaged in
cultural and charitable activities in the Red Crescent, Child Protection,
TuberculosisSociety and Turkish Hearths.He served this duty until he was
elected as a Member of Parliament on 24 October 1949. In 1957, he served
as Minister of health and social Assistance in the cabinet of the Democratic
Party, and remained in this post until the May 27, 1960 military revolution.
Kırdar, who prosecuted with the death penalty in Yassıada after the
revolution, died in Yassıada on 17 February 1961 while he was in prison.
Keywords: Lutfi Kırdar, Istanbul Municipality, Ministry of Health, May 27
Military Coup
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1. GİRİŞ
1889’da Kerkük’te doğan Kırdar 1911 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden
mezun olmuştur. Balkan Savaşı’nda Kızılay hastanelerinde doktor olarak
görev yapmıştı. Bilahare belediye tabipliği ve seyyar tabiplik yapan Kırdar,
Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin Cephesinde alay tabibi, hastanelerde
sertabip, fırka sertabibi ve orduya bağlı Darüleytam Müdürlüğü görevlerini
ifa etmiştir. Harp madalyası almıştır. Savaştan sonra Musul Sıhhiye
Müdürlüğü, Aşiretler ve Muhacirler Genel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
yapmıştır. Müdürlük görevi devam ederken başlayan İstiklal Savaşına
katılan Kırdar, Erzurum Kongresi'nin toplandığı günlerde, Kızılay Sağlık
Heyeti Reisi olarak, Atatürk'ün emrinde Erzurum'da görev almıştır. Millî
Mücadele'nin, her safhasına katılmış ve istiklal madalyası almıştır.
Zaferden sonra, Paris, Viyana ve Münih'te göz hastalıkları ihtisası yapmış,
Türkiye'ye döndükten sonra İzmir Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü'ne
tayin edilmiştir. Belediye Sertabipliği görevinin yanı sıra İzmir Memleket
Hastanesi göz kliniğinde de görev yapmıştır. Bu görevine devam ederken
yapılan 5. Dönem Milletvekili Seçimlerine katılmış, 1935’te Kütahya
Milletvekili seçilmiştir (TBMM, Millet Meclisi Tercümeihal Varakası, Dönem
10, Sicil No:939). 29 Eylül 1936’da Manisa Valiliğine, 5 Aralık 1938’de
iseİstanbul Valisi ve Belediye Başkanı olmuştur.24 Ekim 1949’da
Milletvekili olarak seçilinceye kadar bu görevi ifa etmiştir(TBMM, Millet
Meclisi Tercümeihal Varakası, Dönem 8, Sicil No:939). 1954’te İstanbul
milletvekili seçilen Kırdar (TBMM, Millet Meclisi Tercümeihal Varakası,
Dönem 10, Sicil No:939)11. Dönem İstanbul milletvekili olarak seçilen
Kırdar 1957'de Demokrat Parti kabinesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
olarak görev almış, 27 Mayıs 1960 askerî ihtilaline kadar bu görevde
kalmıştır. İhtilalden sonra Yassıada'da idamla yargılanan Kırdar,
hapisteyken 17 Şubat 1961'de Yassıada'da ölmüştür(Toprak,, 1994: 565 Milliyet, 18 Şubat 1961, s.5).
2. İMAR ÇALIŞMALARI
Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara’nın imarı önplana alındığı için
İstanbul şehircilik çalışmaları açısından biraz ihmale uğramıştı. 5 Aralık
1938’de göreve başlayan Kırdar ilk iş olarak HenriProst’un hazırlamış
olduğu imar planını uygulamaya koydu(Toprak,, 1994: 565). 1936 yılında
Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen ve İstanbul’un Nazım Planı’nı
oluşturmakla görevlendirilen, dönemin önde gelen şehircilerinden
HenriProst, Fransız ve Türk mimar ve planlamacılardan oluşan geniş bir
ekiple, bir yıllık bilgi toplama ve araştırma süreci sonunda, 15 Ekim
1937’de raporunu yayınlamıştır (Akpınar 2010: 107). 27 Aralık 1950’de
görevine son verilinceye kadar Muhittin Üstündağ, Lütfi Kırdar ve Fahrettin
Kerim Gökay ile çalışmıştır. İstanbul’un korunması gereken tarihi bir
dokuya sahip olduğunu her fırsatta dile getiren Prost2700 yıllık tarihi
dokununkorunmasına ayrıca dikkat etmiştir(Akpınar 2010: 110).
Belediye İmar Müdürlüğü’nün çalışmalarını hızlandıran Lütfi Kırdar nazım
planların tatbikat planlarını ve Üsküdar ile Kadıköy ilçelerinin nazım
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planlarını yaptırmıştır(Toprak,, 1994: 565). Üsküdar, Kadıköy ve Kabataş
iskele meydanlarını düzenlediği gibi Eminönü, Beyazıt meydanları ile
Süleymaniye Camiinin etrafının açılmasını sağlamış, döneminde İstanbul’a
18 meydan kazandırmıştır. Mısır Çarşısı onarılmıştır. Ayrıca, Barbaros
Türbesinin etrafındaki meydanı düzenleyerek bu meydana Barbaros
Hayrettin Paşanın heykelini diktirmiştir. Yine onun döneminde Taksim
Kışlası ve arsası Belediye’ye ucuz bir bedelle devredildikten sonra bu alana
İnönü Gezisi (Gezi Parkı) yapılmış, Taksim Meydanı düzenlenmiştir.
Prost’un tavsiyelerine göre şehrin nefes alması amacıyla yeşil alanlar ve
çocuk parkları yapılmıştır. Bunlar arasında Abbasağa Parkını, Harbiye ve
Aksaray’daki çocuk bahçelerini saymak mümkündür. Yine Yıldız Parkı da
hükümet tarafından Belediyeye cüzi bir meblağla devredilmiştir. Buranın
da peyderpey halkın kullanımına açıldığı, Çadır ve Malta köşklerinin de
tamir edildiğini kaydetmek gerekir. Ayrıca, Baltanın tahribatından
kurtarmak için Boğaziçinin ziyneti olanÜsküdar’da Suphipaşa, Emirgan’da
Hidivİsmailpaşa ve Çubuklu’daHidiv Abbas Hilmipaşa korularını ifraz
etmiştir (Kırdar, 1947: 10-11- Kırdar 1945: 15 - Toprak, 1994: 565).
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(http://katalog.ibb.gov.tr/kutuphane2/Evraklar/Bel_Mtf_000923.pdf)
Kırdar, hem İstanbul’un imarı açısından önemli hem de gençliğin beden
terbiyesi noktasında gerekli gördüğü spor tesislerine de ayrı bir önem
vermiştir. Halihazırda var olan Fenerbahçe ve Beşiktaştaki Şeref
Stadyumlarının bakım ve onarımının yanı sıra Vefa Stadyumu ve Klüp
binasını, Beykoz Kulübünün kayıkhanesini ve lokalini yaptırmıştır. Ayrıca,
Mecidiyeköy’deki Galatasaray Stadının yapılmasına yardım etmiştir. Yine,
Taksim’de Tenis, Dağcılık ve Eskrim kulübü ile Tenis kortlarının yapımını
gerçekleştirmiştir. Bunlara ek olarak İnönü Stadyumu da onun döneminde
hizmete girmiştir (Kırdar, 1947: 11-12).
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1948 yılında güreşçilerimizin olimpiyatlarda ve Avrupa Güreş
Şampiyonasında büyük başarı kazanması neticesinde 1949 yılında
düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonasının İstanbul’da yapılması
kararlaştırıldı. Ancak,, İstanbul’da bunun için yeterli kapasitede bir tesis
bulunmuyordu. Bunu üzerine Spor ve Sergi Sarayının yapılması
kararlaştırıldı. İtalyan Mimar PietroVietti-Violi ile Türk mimarlar Şinasi
Şahingiray ve Fazıl Aysu tarafından tasarlanan binanın temeli 30 Ocak
1948’de Kırdar tarafından atılmış, 3 Haziran 1949’da da açılışı
gerçekleştirilmiştir. Saraya kendi adının verilmesi teklif edilen Kırdar
hayattayken ve hizmete devam ederken böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini
ifade etmiştir. Binanın ismi ölümünden 27 yıl sonra 17 Şubat 1988’de
İstanbul Lütfi Kırdar Spor ve Sergi Sarayı olarak değiştirilmiştir
(https://www.icec.org/hakkimizda/tarihce/).
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(http://katalog.ibb.gov.tr/kutuphane2/kartpostal/Krt_014547.jpg)
Bu dönemde, Zincirlikuyu Asri Mezarlığı oluşturulmuş,. Edirnekapı Şehitliği
ile Merkezefendi ve Karacaahmet mezarlıkları imar edilmiştir. Bayezid
Medresesi onarılarak Belediye Kütüphanesi’ne dönüştürülmüş, Bozdoğan
Kemeri dibinde harap halde bulunan Gazanfer Ağa Külliyesi restore
edilerek Şehir Müzesi’ne çevrilmiştir. Ayrıca, Açıkhava Tiyatrosu hizmete
girmiş ve Taksim Belediye Gazinosunu inşa edilmiştir. Bunlardan başka,
Atatürk’ün Şişli’deki evi Atatürk İnkılap Müzesi’ne dönüştürülmüş, Şair
Tevfik Fikret’in evi Aşiyan Belediyesi’nce alınarak Aşiyan Müzesi olarak
Halka açılmıştır.
3. EĞİTİM FAALİYETLERİ
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Kırdar, eğitim alanında da önemli çalışmalara imza atmıştır. Göreve
başladığı dönem itibariyle ilkokullarda okuyan öğrenci sayısı kademeli bir
artış göstermiştir. Bunda özellikle yeni yapılan okul binalarının varlığının
etkili olduğu söylenebilir. 1938-1939 ders yılında 71.193 çocuk ilkokula
giderken 1946’da bu sayı 102.816’ya ulaşmıştır. 1946’da İstanbul’da okul
çağında olmasına rağmen okula kayıt yaptırmamış olan çocuk sayısı 2.442
kişidir. Bu noktada okullaşma oranı %98 civarındadır. Yine, 1946’da şehir
merkezinde ve köylerdeki devlet ve özel ilkokulların toplamı 969’dur.
1940-1946 yılları arasında İstanbul’da 216 yeni okul binası
yapılmış(Kırdar, 1947: 12-13), bu dönemin sonu itibariyle İstanbul’da 16
ilkokul, vilayet sınırları içinde 168 köy okulu, 93 öğretmen evi ve 49 atölye
yapılmıştır (Toprak,, 1994: 565).
4. SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM İŞLERİ
Süleymaniye’deki eski tıp medresesini restore ederek tam teşkilatlı bir
sağlık merkezi haline dönüştüren Kırdar yine Süleymaniye’de 50 yataklı bir
doğumevi yaptırmıştır. Ayrıca, Haseki Hastanesi’nde 100 yataklı bir Çocuk
Servisi inşa ettirmiştir. Diğer hastanelerde de yatak sayılarının artmasına
gayret etmiştir. Belediye Hastanelerinde 1938’de 1040 olan yatak sayısı
1946’ya gelindiğinde 1374’e, 1948’de ise 1740’a yükselmiştir. Cerrahpaşa
Verem Hastanesi’nin açılmasıyla bu sayıya 250 yatak daha ilave olmuştur.
1938’de 19289 yatakta ve 145575 ayakta tedavi hizmeti verilmişken
1948’e gelindiğinde bu rakamlar yatakta 23000’e ayakta tedavide ise
207334’e ulaşmıştır. 1938’de sağlık ve sosyal yardım işleri için ayrılan
bütçe 1.779.000 Lira iken onun döneminde her yıl artmış, 1946’da
4.510.722 Lira’ya ulaşmış, toplamda yaklaşık 26 milyon Liralık bir harcama
gerçekleşmiştir (Kırdar, 1947: 13-14 - Toprak, 1994: 565).

(http://katalog.ibb.gov.tr/kutuphane2/Evraklar/Bel_Mtf_000920.pdf)
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5. ŞEHRE AİT GENEL HİZMETLER
İnsanların şehir hayatında sorunsuzca yaşayabilmeleri için temel ihtiyaçları
olan gıda ve su temini, ısınma ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesi,
aydınlatma ve ulaşım hizmetlerinin sağlanması gerekmektedir. Bu noktada
Kırdar dönemi İstanbul’unda da önemli hizmetlere imza atılmıştır.
Şehir hayatının önde gelen sıkıntılarından biri olan su işleri belediyeye
devredildikten sonra Sular İdaresi kurulmuş ve 10 yıllık bir plan
hazırlanmış, 5.129.000 Lira bütçe ayrılarak ıslah çalışmaları yapılmıştır. On
yıla varmadan hedeflere ulaşılmış olsa da II. Dünya Savaşı sebebiyle
malzeme bulma ve bütçe sorunları nedeniyle büyük medeni şehirlerdeki
seviyeye ulaşılamamıştı. Sular İdaresi kurulmadan önceki ve İdare
kurulduktan sonra 1945 yılındaki veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre, Terkos suyunda isale oranı %116, Elmelı suyunda ise %35 artış
göstermiştir. Yine elde edilen gelir miktarı da artan abone sayısındandaha
yüksek bir şekilde artmıştır. Terkos Suyu geliri %208 olurken Elmalı Suyu
geliri %176 olmuştur. Abone sayıları ise Terkos Suyunda %63, Elmalı
Suyunda %35 artmıştır (Kırdar, 1947: 15-16).
İsale Edilen Su
m3
Terkos Suyu
Şirket
Zamanında
İdare
Zamanında
1945
Artış Oranı
Elmalı Suyu
Şirket
Zamanında
İdare
Zamanında
1945
Artış Oranı

Satılan Su
m3

Abone
Sayısı

Gelir Lira

10.521.743

4.850.000

18.195

934.796

22.717.890

12.289.000

29.721

3.064.705

%116

%153

%63

%228

2.379.093

1.050.000

7.943

203.825

3.207.933

2.180.000

10.701

361.538

%35

%108

%35

%176

1947 yılı bütçesinde su işleri için 10.520.000 Lira ayrılmış, bundan başka
Köprüler Vergisi Sular İdaresine bırakılması sonucu yıllık 1.120.000 Lira ek
tahsisat ayrılma imkânı ortaya çıkmıştır. Bu imkânlarla iki projenin
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Birinci proje ile mevcut ihtiyacın
giderilmesi hedeflenirken ikinci proje ile gelecekteki ihtiyacın karşılanması
için gereken çalışmaların yapılması planlanmıştır.
Öncelikle şehrin acil su ihtiyacını karşılamak üzere Çırpıcı Deresi
vadisindeki yeraltı sularından faydalanmak amacıyla 24 hektarlık bir arazi
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satın alınmıştır. Açılan artezyen kuyuları ile 20.000 m3 su çıkarılabileceği
öngörülmüştür. Bu projenin hayata geçmesi ile İstanbul’un 4 yıllık su
ihtiyacının karşılanacağı hesap edilmiştir. Diğer proje ise Terkos Gölü ile
şehir arasında yapılacak yeni boru hattı ile öncelikle 65.000m3 suyun şehre
ulaştırılması planlanmıştır. Ek hatlarla bu miktarın 106.000’e hatta
140.000m3 ulaştırılabileceği ifade edilmiştir(Kırdar, 1947: 16-17). Bunlara
ek olarak, adalarda su depoları ve su şebekesi yapılmıştır. Bu çalışmaların
sonucunda 1938’de kişi başı su miktarı 48 litre iken 1945 sonrasında 98
litreye ulaşmıştır (Toprak, 1994: 565).
Anadolu yakasının su ihtiyacı Elmalı Suyundan karşılanmakta idi. Elmalı
Bendi yükseltilerek istiap hacmi yarım milyon m3 artırılmıştır. Bunun kafi
gelmeyeceği görüldüğü için ikinci bir bendin yapılması planlanmıştır.
Ayrıca, su israfını önlemek ve Sular İdaresinin zararının önüne geçmek için
su tarifesinde düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre, 15m3’e kadar su
tüketenlerin tarifelerinde 7 Kuruş indirim yapılarak su bedeli 22 Kuruştan
15 Kuruşa indirilmiştir. Bu sayede 10.000 abonenin su masrafı
düşürülmüştür. Bunun yanında 15 m3’ten fazla harcayanların tarifelerine
ise 5,5 kuruş zam yapılmıştır (Kırdar, 1947: 17-18).
Şehir hayatının önde gelen ihtiyaçlarından biri de aydınlatmadır. Kırdar’ın
hükümet nezdinde yaptığı girişimler sonucu 1939 senesinde şehrin
aydınlatılması işi İstanbul Belediyesi’ne bağlı Elektrik, Tramvay, Tünel
İşletmeleri Umum Müdürlüğüne tevdi edilmiştir. II. Dünya Savaşı sebebiyle
ortaya çıkan zorluklara rağmen 13 milyon Lira sermaye ile devralınan
Elektrik İdaresi 1946’ya gelindiğinde 33 milyon lira sermayeye ulaşmıştır.
Bu arada 10.500.000 Lira harcanmak suretiyle şebekenin iyileştirilmesine
çalışılmıştır. 1913’ten 1938 kadar yapılan çalışmalarla şehrin
aydınlatmasında kullanılan 3669 adet elektrik lambası 1947’ye gelindiğinde
8381 adete ulaşmıştır. Yine bu dönemde Büyükada’dan Kınalıya kadar
bütün adalara ve Boğaziçi’nde Anadolu Fenerine kadar elektrik
götürülmüştü. 1938’de 118045 olan abone sayısı 1946’da 152719’a
yükselmiştir (Kırdar, 1947: 18-19).
Şehir hayatında ulaşım sorunu da belediyelerin öncelikle çözmesi gereken
konular arasındadır. Bu noktada ulaşım vasıtalarının temininin yanı sıra
yolların yapımı da belediyelerin görevleri arasında yer alır. İstanbul
Belediyesi Kırdar döneminde bu sorunun çözümü için önemli çalışmalara
imza atmıştır. Ulaşım vasıtaları olarak tramvay ve otobüs temini
gerçekleştirilmiş, yeni yollar açılmış, mevcut yollar genişletilmiş ve tüneller
açılmıştır.
Elektrik İdaresinin işlettiği tramvaylar 1938’de devralındığında 260
tramvay arabası ile 73039303 kişi taşımıştı. Savaş yıllarının imkansızlığı
sebebiyle 255 düşen tramvay araba sayısına rağmen taşınan yolcu sayısı
93301000 kişiye ulaşmıştır. Yine devir işlemleri esnasında alınan 3 eski
otobüsTaksim-Beşiktaş hattında çalışmaktaydı. Bunlara kamyondan
çevrilmek ve yurt dışından satın almak suretiyle katılan yeni otobüsler de
eklenince sayı 35’e ulaşmıştır. Böylece, 1938’de 484000 olan otobüsle
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taşınan yolcu sayısı 1946’da 5503216’ya ulaşmıştır. Bilahare sayıyı
artırmak için İsveç’e 50 otobüs siparişi de verilmiştir (Kırdar, 1947: 20-21 Kırdar 1945: 13-14).
Nakil vasıtaları kadar ulaşım probleminde diğer bir husus da yollardır. Bu
noktada Kırdar dönemi İstanbul’unda önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
Göreve başladığında mevcut yolların uzunluğu 1489 km, toplam
metrekaresi 12 milyondu. Bunun 2300000 m2’si parke, 1400000 m2’si
makadam şose, 3400000 m2’si Arnavut kaldırımı ve 4400000 m2’si ise
topraktı. Yolların çok az bir kısmı asfalt, bitüm betonlu ve katranlı yoldu.
1939’dan 1947’ye kadar Belediye imkânlarıyla 2838355 m2 yol yapımı
gerçekleştirilmiş, bunun için 9.633.555 Lira para harcanmıştır. Bu yolların
2300’ü tamir edilmiş ve 493’ü ise yeni yapılmış yollardı. Yenilerin içinde31
ana cadde mevcuttu. Ayrıca, Özel İdare bütçesinden de yollar için para
harcanmış 5.063.298 Lira harcanmak suretiyle 1312800 m2 yol yapılmıştı.
Tramvay İdaresi bütçesinden de yol yapımı için para ayrılmış, 2.924.779
Lira ile 831204 m2 yol yapılmıştır. Üç bütçeden yollara harcanan para
17.621.732 Liraya ulaşmış ve bununla 4982359 m2 yol yapılmıştır (Kırdar,
1947: 6-7 - Kırdar 1945: 5-7).
Belediyenin yol çalışmalarını iki ana kategoride inceleyebiliriz. Mahalle
arasındaki sokaklar ve şehrin ana caddeleri. Mahalle aralarındaki yollar
kısmen parke, kısmen katranlı şose, kısmen de Arnavut kaldırımı şeklinde
yapılmıştır. Ana caddeler ise asfalt ve mozaik parke olarak yapılmıştır. Bu
yollardan bazılarını ifade etmek gerekirse; Atatürk Bulvarı, Babıali-Ankara
Caddesi, Cağaloğlu-Yerebatan, Dolmabahçe-Taksim, Taksim- Harbiye,
Tarlabaşı-Şişhane-Gaziköprüsü, Dolmabahçe-Beşiktaş, Dolmabahçe-Maçka,
Bebek-İstinye, Kuledibi-Yüksekkaldırım (Kırdar, 1947: 7-8), KasımpaşaDolapdere-Pangaltı, Taksim-Taşkışla, Açıkhava Tiyatrosu cadde ve yollarını
ifade edebiliriz (Toprak, 1994: 565).
Şehrin Avrupa ve Anadolu yakalarına havagazı temin eden iki şirketin
tesisleri hükümet tarafından satın alınarak 1945 yılında idareleri İstanbul
Belediyesi Elektrik, tramvay ve Tünel İdaresine verilmiştir. Tesisler tamir
edilmiş, yeni fırınlar eklenmek suretiyle kapasiteleri artırılmıştır. Yine ayda
15 m3’e kadar gaz harcayanların tarifesinde %50 oranında indirime
gidilmiştir (Kırdar, 1947: 22-23).
Şehrin yeniden planlanması gereği bir takım istimlak çalışmaları yapılmış,
meydanlar ve yollar için 1939-1945 yılları arasında 630 eski bina
yıkılmıştır. Aynı zamanda bu süre zarfında 2771 bina yapılmıştır. Emlak ve
Kredi Bankası ile Belediye ortaklığı yeni bir şirket kurulmuştur. Şirketin
%45’i Belediyeye %55 ise Bankaya aitti. İlk olarak Mecidiyeköyde 50 ev
olmak üzere Haseki ve Levent’te de evleryaptırmıştır(Kırdar, 1947: 24 Toprak, 1994: 565). Bunlardan başka sanat alanında Şehir Orkestrasının
kurulması, Şehir Armonisi, koro ve Türk Musiki Heyeti’nin oluşturulması da
bu dönemde gerçekleştirilmiş, Maçka’daki eski İtalyan elçiliği binası
konservatuar yapılmak üzere Belediyeye verilmiştir.
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TÜRKİYE’NİN YAKIN GELECEKTEKİ KONUMUNUN TARİHİ ARKA PLANI
HAKKINDA (ORTADOĞU ÖRNEĞİ)
Yrd. Doç. Dr. Neslihan Altuncuoğlu*
ÖZET
Türkiye, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin Anadolu ve Trakya’da devamı
olarak yaklaşık bin yıldır, batılıların “Ortadoğu” diye adlandırdıkları merkez
İslam coğrafyasında hürriyet ve istiklaline sahip bir ülke olarak
mevcudiyetini sürdürmeye devam etmektedir. Ortadoğu, dini, ekonomik,
kültürel ve sosyal açılardan farklılıkları olan bir coğrafyadır, dahası
insanlığın merak konularının başında gelmektedir. Yerkürenin neresinde
yaşarlarsa yaşasınlar, insanlar, özellikle, dini ve tabii nedenlerle
Ortadoğu’yu merak ediyorlar, ilgileniyorlar. Bu merak ve ilgi, Ortadoğu’nun
hemen hemen “dışarıdan gelenler” tarafından yönetilmesine sebep
olmuştur. Semavi dinler gibi, insanlığın atası da Ortadoğu kaynaklıdır.
Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler, her yıl ve düzenli olarak “Hacc”
maksadıyla, Kudüs’e, Mekke’ye ziyarette bulunmaktadırlar. Ortadoğu bir
kavimler mozaiğidir. Bu coğrafyada “çoğulculuk” anlayışıyla , “çoklukta
birlik” le yönetmek için, öz güveni yüksek, fedakâr, diğergam- adil bir
devlete, siyasal teşkilatlanmaya her zaman ihtiyaç olmuştur. Tam da
burada, Türkiye’nin bölgesinde ahenkli ve adil bir yönetim için gerekli
donanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.Sömürgecilik, bu coğrafyada
“oryantalizm” in öncülüğünde, acımasız olarak Batı tarafından hayata
geçirildiğinde, anlıyoruz ki Doğu (İslam) dünyası Müslüman olduğu için geri
kalmamış, Batı (Hristiyan) dünyası da Hristiyanlığından dolayı ileri
gitmemiştir. Doğu, aklını kullanamama, ilim üretememe yüzünden, sahip
olduğunu dahi bilmediği, vasi zenginliklerin yoksul bekçisi olmuştur.
Osmanlı ülkesi, Batı’nın XX. Yüzyılın başında, ele geçirilmesi planlanan son
topraklardı. Türkiye, daha 1683’te boynuna atılan ölüm kemendini onyıl
savaşlarında (1912-1922) kırıp atmış, “ebed-müddet” liğini Lozan’da bütün
dünyaya kabul ettirmiştir. Doğal kaynakların yüzde 65-70’ine sahip olan
Ortadoğu’daki toplumların rahat yüzü görmediği, bundan sonrada
görmeyeceği düşünüldüğünde, kıymetli ve ulvi bir yere sahip olan
Türkiye’nin bu toplumlar için bir rol model kabul edilebileceği
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin bölgesel ve küresel
konumu Ortadoğu bağlamında değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Türkiye, Ortadoğu, Sömürgecilik, Çoklukta
birlik.
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ABOUT THE HISTORICAL BACKGROUND OF TURKEY’S
NEAR FUTURE POSITION
ABSTRACT
Turkey is the continuation of Seljuk and Ottoman States in Anatolia and
Thrace. For nearly a thousand years, Turkey has continued to exist as a
country with liberty and independence in the central Islamic geography
that westerners call "the Middle East". The Middle East is geography with
differences from religious, economic, cultural and social aspects and it is
one of the major topics that humankind is curious of. Wherever they may
live, people are interested in the Middle East, especially for religious and
natural reasons. This curiosity and interest has led the Middle East to be
ruled by almost "outsiders". Like heavenly religions, the origin of mankind
also dates back to the Middle East. Christians, Muslims and Jews visit
Kudus, Mecca regularly every year for the purpose of “pilgrimage”. The
Middle East is a geography which is full of mosaic of nations. There is
always a need for a self-reliant, self-sacrificing, other-fair state, political
organization to rule with "unity in plurality" in this geography with the
concept of "pluralism". At this point, we can say that Turkey has the
necessary equipment for a harmonious and fair administration in the
region. When Colonialism was implemented cruelly on the basis of
"Orientalism" in this geography by the West, we understand that the East
(Islamic) world is not backward because it is Muslim; The West (Christian)
world has not advanced because of its Christianity. The East became the
poor watchman of the wealth that he did not even know he had because of
not using the mind and inability to produce knowledge. The Ottoman
country was one of the last territories that were planned to be captured by
the West at the beginning of 20th Century. Turkey has broken the death
sentence given in 1683 through the decades of the war (1912-1922), and
Turkey has made the whole world understand its “eternality” in Lausanne.
When it is thought that the communities in Middle East having 65-70% of
natural resources have never been relaxed and won’t be relaxed after now,
is it evaluated that Turkey with its precious and sublime position can be
considered as a role model for these communities .In this study, Turkey's
regional and global position will be evaluated in the Middle East context.
Keywords: Ottoman, Turkey, Middle East, Colonialism, Unity in Plurality.
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GİRİŞ
İbn-i Haldun bir ifadesinde “Coğrafya kaderdir” der. Bir bölgenin coğrafi
konumu o bölgenin müspet veya menfi, olumlu veya olumsuz anlamda
geleceğini belirler. Coğrafi konum bir değer ifade eder ve yer altı-yerüstü
birçok zenginliği barındırır. Bu zenginlikler, uluslararası ilişkilerin
belirlenmesinde en önemli faktördür.
Ülkelerin kaderini coğrafi konumlarının belirlediğine dair görüş, söz
konusu bölge Ortadoğu olduğunda tartışmasız bir gerçeğe dönüşür. Bunun
sebebi Ortadoğu’nun ekonomik, politik ve stratejik değeridir. Ortadoğu’nun
kaderini de coğrafi konumu ve bu konumundan kaynaklanan zenginlikleri
belirlemiştir.
Ortadoğu, eski dünyanın tam merkezinde bulunmakta; Asya ile Avrupa’nın,
Asya ile Afrika’nın, Karadeniz, Akdeniz ve Hint Okyanusu’nun bağlantı
yerindedir. Ortadoğu, bu konumu nedeniyle tarih boyunca önemini
korumuş ve birçok mücadelenin odak noktası olmuştur. Çünkü Ortadoğu,
Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan ticaret yolları üzerinde bulunmakta; Nil,
Dicle ve Fırat gibi nehirleri ve Süveyş Kanalı, Hürmüz Boğazı gibi önemli
suyollarını barındırmaktadır.
Bu sebeplerle Ortadoğu tarihin her döneminde tüm dünyanın dikkatini
üzerine çekmiş ve süper güçlerin hâkimiyet kurma isteklerine maruz
kalmıştır. Dünyada söz sahibi olmak isteyen devletler, bu bölgeyi ele geçirip
egemenlik kurmak adına işgallerden ve bölgeyi karıştırmaktan
kaçınmamışlardır.
Bugün için Ortadoğu’yu asıl önemli kılan ise 1800’lerin sonlarına doğru
keşfedilen petrol olmuştur. Ortadoğu hem petrol, hem de doğalgaz
rezervleri konusunda dünyanın en zengin bölgesi konumundadır (Yılmaz,
2016: 99-128).
Orta Doğu’yu petrol faktörünü göz ardı ederek açıklamak mümkün değildir.
Petrol, siyasi ve ekonomik çatışmaları belirleyen önemli bir öğe olmamakla
beraber, tüm aktörlerin ve unsurların dolaylı ya da dolaysız petrolle
etkileşime girdiği, ya da girmek durumunda kaldığı bir gerçektir. Bununla
beraber, Orta Doğu’yu sadece petrol ve petrole bağlı bir güç ve paylaşım
savaşı olarak ele alan yaklaşımlar, bu coğrafyanın tarihsel zenginliğini, hatta
kaotik heterojenliğini, göz ardı ettikleri oranda yetersiz kalırlar. Benzer bir
şekilde Orta Doğu’nun yakın tarihselliğini petrolü göz ardı ederek
incelemek, yerinde olmayan saptamalara neden olabilirler. O halde, Orta
Doğu analizleri hangi unsura odaklanırlarsa odaklansınlar, bir şekilde
petrolle ve bu coğrafyanın kültürel doku çeşitliliğiyle etkileşmek
durumundadırlar (Ersoy, 2016: 2).
Tarihte Orta Doğu’ya özellikle Dicle, Fırat ve Nil nehirlerinin yataklarını
esas alan bölgeye ardı ardına birçok uygarlık gelerek yer etmiştir. Sümerler,
Hititler, Babilliler, Asurlular ve Persler Mezopotamya’da ve Anadolu’da
merkezileşen uygarlıkların basında gelmektedir. Mısırlılar M.Ö. 4. binden
itibaren kurdukları uygarlığı eski ve yeni imparatorluklar döneminde
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geliştirmişlerdir. Babil hükümdarı Hammurabi’nin ilk kanunları çıkarması,
ilk paranın M.Ö. 900’lerde kullanılmaya başlanması bu coğrafyada
olmuştur. M.Ö. ilk yüzyıl içinde Romalılar kendi yönetimlerini Orta Doğu’ya
yaymış ve İran’a kadar uzanmışlardır. 7. yüzyılda Araplar, İslam dinamiği ile
Arap yarımadasının dışına doğru bir açılım başlatmışlardır. Asya’nın
ortasındaki yerlerden göçler yaparak kopup gelen Orta Asya kavimlerinin
medeniyetleri, Orta Doğu tarihine oldukça geç bir dönemde dâhil
olmuşlardır. 16.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu batıda Fas’tan doğuda
Karadeniz’e ve İran sınırına, kuzeyde Tuna nehri ve Balkanlardan güneye
Sahra Çölü ve Mısır’a kadar uzanmıştır. Orta Doğu’nun uzun geçmişi
dünyada etki doğurmuş tüm uygarlıkların izlerini taşımış ve büyük ölçüde
de bunları farklı biçimlerde bünyesinde uzun süre muhafaza etmiştir. Orta
Doğu; çeşitli uygarlıkların boy attığı, farklı kültürlerin kaynaştığı stratejik
konumda bir bölgedir (Yılmaz, 2010: 64-80).
İslamiyet’in doğuşu ve yayılmaya başlaması ile birlikte Ortadoğu’da
İslamiyet (Müslümanlar) egemen olmuştur. Ortadoğu’da doğan ve buradan
bütün dünyaya yayılan İslamiyet, Hıristiyanlık ile olan mücadelesini yine bu
topraklar üzerinde gerçekleştirmiştir. İslamiyet’in
Türkler tarafından kabul edilmesinden sonra Ortadoğu zaman içerisinde
Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti’nin
kontrolüne geçmiştir. Tarihte Ortadoğu’da siyasi istikrarı en uzun süre (16.
yy ile 19. yy arasında yaklaşık 400 yıl) koruyan devlet, Osmanlı Devleti
olmuştur. Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmeye başlaması ile birlikte
Ortadoğu’da sömürgeci devletlerin etkisi ön plana çıkmıştır. Sömürgeci
devletlerin, bölgede Osmanlı egemenliğinde yaşayan milletleri kışkırtması
ile Ortadoğu eski istikrarsız dönemlerini yaşamaya başlamıştır. Osmanlı
Devleti’nin yıkılmasından sonra bölgede milli devletler kurulmuş ancak bu
durum petrolün keşfedilmesi ve sanayide kullanılmaya başlanması
nedeniyle istikrarın sağlanmasında çok etkili olamamıştır. Aksine I. Dünya
Savaşı’ndan itibaren Ortadoğu, petrol ve doğalgaz nedeniyle sömürgeci
devletlerin mücadele sahasına dönüşmüştür. Bu durum, mekân - mekâna
dayalı fiziki unsurlar – siyaset üçgeni arasındaki ilişkiyi yansıtan bir örnek
olarak siyasi coğrafyada yerini almıştır ( Deniz, 2012: 152).
TÜRKİYE’NİN YAKIN GELECEKTEKİ KONUMUNUN TARİHİ ARKA PLANI
HAKKINDA (ORTA DOĞU ÖRNEĞİ)
Türkiye’nin yakın gelecekteki konumunu belirlemek için tarihi arka
planının yakın geçmişteki durumunu iyi bilmek lazımdır. Sömürgeciliğin
zirve yaptığı XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti dışında, bağımsız hiçbir İslam
ülkesi bulunmuyordu. Türkiye’nin Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin
Anadolu ve Trakya’daki devamı olduğunu söylemiştik. Yaklaşık bin yıldan
beri, batılıların “Ortadoğu” diye adlandırdıkları Merkez İslam
coğrafyasında, hürriyet ve istiklaline sahip olarak varlığını sürdürmeye
devam etmektedir.
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Oryantalizm, nam-ı diğer Şarkiyatçılık, Batı’da XIX. yüzyılın ikinci
yarısından beri devam edip gelen bir gelenektir. Birinci Dünya Savaşı’na
kadar, Avrupa’da, Doğu-İslam araştırmalarının gelişmesinin sebebi, bir
taraftan Hristiyanlık araştırmalarının ve misyonerlik faaliyetlerinin
gerektirdiği semitik filoloji ve İslam tarihi çalışmaları, diğer taraftan,
milyonlarca tebaaya sahip, büyük küçük sömürgeci devletlerin siyasi ve
idari ihtiyaçları, nihayet İslam ülkeleriyle kuvvetli ekonomik ilişkilerde
bulunan büyük sanayi ülkelerinin müşterilerini tanımak mecburiyetidir
(Köprülü, 1963: XIX ve Keskin, 1997: 300-308).
Oryantalizm, Batı emperyalizminin yol açıcısıdır. Medeniyetlerde ihtiyarlar.
Kocayan şuur, ezeli hakikatin yüzeyinde bocalar. İslam'ın dünya görüşü
yekpareliğini kaybeder. Avrupa’nın maddi fetihleri, çöküş devrinin
ulemasını afallatır. İslam’ın inkırazı hikmetine akıl erdiremedikleri bir
gazab-ı ilahidir. Susar ve sahneden çekilirler. Yerlerini Avrupa’nın imal
ettiği yeni bir iman tipi alır: Müstağrib. Hem suda hem havada yaşayan bir
hilkat garibesi, giderek kopar mazisinden. Artık ne Asyalı ne Avrupalıdır. Ne
Müslüman ne Hıristiyan (Meriç, 1978: 32). Müstağrib, hem oyuncu hem
seyirciydi artık. Halk okumuyordu. Yığınlar küskün ve muzdarip, hisarlarına
çekildiler (Meriç, 1978: 25). Konuya açıklık kazandırmak için, kısa da olsa,
misyonerlik ve misyonerlerden de bahsetmek lazımdır. Hristiyan
misyonerliğin
saf
dinlerini
yaymak
için
Doğu’ya
geldikleri
zannedilmemelidir. Dini propaganda misyoner çalışmalarında ikinci planda
kalır. Avrupa’nın ekonomik, kültürel ve siyasal emperyalizmine karşı
Müslüman halkın bir direniş ideolojisi haline gelen İslamiyetin gücünü
kırmak yolunda misyonerler vicdan hürriyetini Hristiyanlığı yaymak için
ortaya atmışlardır. (Kapat, 1988: 358) Diyebiliriz ki, misyonerliğin görevi
bizi Hristiyanlaştırmak değil, imanımızı çalmaktı. İmanları çalınanlar
vatanlarını koruyamazlardı, hür ve bağımsız kalamazlardı. Misyonerler
dinle politikayı birbirine katmışlardı, emperyalizme alet etmişlerdi. Böyle
bir politikanın anlamı, Batılı devletlerin Doğu milletlerini köle yapma
arzularıdır. Köleliği reddetme bakımından dinlerin en güçlü ve kuvvetlisi
İslamiyet olmakla, misyonerler bütün Müslümanların Hristiyanlaşmasını
temenni etmektedirler. Türkler İslamlaşalı beri Avrupa için büyük tehdit
olmuşlardır. Kapitülasyonlardan kastedilen ne ticaret anlaşmasıdır, ne seyri sefain. Sadece ikamet ve konsolosluk anlaşmaları söz konusudur. Bütün
hukukçular için Hristiyanlık dışı ülkeler demek, kapitülasyonların geçerli
olduğu ülkeler demekti. Hristiyanlık dışı ülkelerin ayırıcı vasfı, yabancıların
hukuki durumlarının özel olarak düzenlemesidir (Halidi ve Ferruk, 1968:
33,43; Meriç,1980: 306). Nitekim 1901 yılında başkan seçilen Theodore
Roosevelt, daha 1898 yılında şunları söylemiştir: “Dünyada herkesten önce
ezmek istediğim iki güç İspanya ve Türkiye’dir” (Açıkses, 2008: 69-105).
Merkezi İslam coğrafyasında, Müslüman Türklerin kurdukları ilk devlet
Selçuklu Devleti idi. Uhrevi ve cismani egemenliğin arasında bir yerde idi.
Doğu’nun ve Batı’nın sultanı olan Selçuklu hükümdarları, aynı zamanda
kurulu İslam’ın da savunucuları oldular. 1071’de kurulan devletimizi azimle
korudular. Muazzam Haçlı ordularını bozgundan bozguna uğrattılar.
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Hristiyan Batı için esrarengiz kuvvet oldular. O kadar yüksek bir medeniyet
inşa ettiler ki, putperest Moğolları kendilerine benzettiler, daha önceki
yıkım ve yakımlarını telafi ettirdiler (Spuler, 1957: 496-497). Selçuklular
döneminde, bölgede idari, iktisadi ve eğitim alanında önemli gelişmeler
kaydedilmiştir. Selçuklu Devleti’ne karşı zaman zaman Ortadoğu’da bazı
bloklaşma hareketleri yaşansa da, genel anlamda Ortadoğu bölgesi en
huzurlu dönemini Türk hâkimiyeti altında yaşamıştır (Yoska, 2017: 69-79).
Her canlı gibi medeniyetler de doğar, yaşar ve ölürler. Çöküş her
medeniyetin önlenemez alınyazısıdır. Dünya’nın kendisi de, üzerindekiler
de baki değil, ölümlüdür. Bu dünyanın ahvali, belki de, iki eylemden
ibarettir: Götürmek ve getirmek. Bu bölgede Türklerin kurduğu ikinci
devlet Osmanlı Devleti’dir. Osmanlılar devletleri için “Devleti Aliyye” den
başka bir isim kullanmadılar. Sultanlarını sorumsuz saymadılar. Sultanları
hem Allah’a karşı hem de yönettiklerine karşı sorumluydu. Osmanlı
sultanları hiçbir zaman gaza ve cihad ülküsünün temsilcileri olduklarını
unutmadılar. Yavuz Sultan Selim Han da dâhil olmak üzere “Hâdim-ül
haremeyn-iş şerifeyn” ünvanını kullandılar. Hizmetkârlıkları yalnız Mekke,
Medine ve Kudüs için değil, bütün memalik-i Osmaniyye’nin sakinleri içindi.
Tanzimat’a değin “vatan” kavramı, zamanımızda kendisine yüklenen
anlama sahip değildi, ama Sultan’ın ülkesinde yaşayan halkların tamamı
aynı vatanın sakinleri, Osmanlı Padişahı da tüm tebanın hükümdarı ve
hizmetkârıydı. Osmanlı devlet ve toplum anlayışını bildikten sonra, Osmanlı
Devleti’nin “emperyalist” olduğunu söylemek, kelimenin tam anlamıyla bir
iftiradan ibarettir (Akdeniz, 1988: sömürgecilik ve kültür, sömürgecilik ve
eğitim ilişkileri gibi konularda doyurucu bilgiler içermektedir).
Türkler 1000 yıldan beri merkez İslam coğrafyasındadırlar. Umurlu ve
ömürlü devletlidirler. Sırasıyla Selçuklu, 1918’de Orta Doğu ve Arap
Yarımadasındaki topraklarını kaybeden Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiyesi
olarak bu coğrafyada hüküm sürdüler (Arı, 2005: 65). Osmanlı
İmparatorluğu dönemi sona erdikten sonra birbirlerine rakip İngiltere ve
Fransa manda dönemi başlamıştır (Pehlivanoğlu, 2004: 15-17). Bölge 19.
yüzyılın son çeyreğinde, batı emperyalizminin ilgi odağı konumuna
gelmiştir. Bölgenin iktisadi ve stratejik önemi Almanya ile İngiltere arasında
mücadeleye sebep olmuştur. Bölgede, özellikle Musul ve Kerkük şehirleri
Uzak Doğu ve Orta Doğu’yu bağlayan yollar üzerinde bulunması, Arap
yarımadasını kuzeyden kontrol eden bir bölgede olması, mezkûr bölgelere
yapılacak herhangi askeri bir harekette kilit nokta konumunu işgal ediyor
olması stratejik önemini artırmıştır. Yine bölgenin dünyanın en zengin ve
en kaliteli petrol yataklarından bazılarına sahip olması iktisadi açıdan
küresel güçlerin iştahını kabartmıştır (Erdoğan ve Öz, 2017: 232-246).
Türk İslam dünya görüşü, iman haysiyetine büyük değer veren bu haysiyeti
inancın ve düşüncenin bütün belirtilerinde görmesini bilen bir idrak tır.
Vazgeçilmez icapları adalet, eşitlik, hürriyet ve müsamahadır. Türk-İslam
medeniyeti, bu idealleri gerçekleştirdikten sonra her medeniyet için
mukadder olan bir çöküş ve çözülüş merhalesine girmiştir (Meriç, 1980:
263).
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Selçuklu ve Osmanlı kültür ve medeniyetinin iki maddi kaynağı vardı: Orta
Asya ve Orta Doğu. Orta Asya için Türkistan, Orta Doğu içinde merkez İslam
coğrafyası denilmesi daha doğru olur kanaatindeyim. İslam medeniyeti
söndükten sonra, Doğu-İslam dünyasına yol gösterecek biri lazımdı. O yol
gösterici Avrupa oldu. Işığı nereye tutmuşsa oraya yönelmişiz, bize ne
söylemişse ona inanmışızdır. Efendilerimiz yalan söyleyecek değillerdi.
Bilgisizlerin veya aklını kullanmayanların yegâne sermayesi pişmanlıktır.
Pişmanlığın faydası hiç görülmüş değildir. Batı, Doğu-İslam dünyasının
önceden belirlediği ve istediği kadarını göstermiştir. Türk ve İslam
ülkelerini işgalle sömürgeleştirdikten sonra, ilk yaradılıştan beri Türk
yurdu olan Türkistan’a Orta Asya veya İç Asya, merkez İslam dünyasına da
Orta Doğu dediler. Bildirimizde Orta Doğu’yu merkeze alacağız. Çünkü
Türkiye hali hazırda bir Orta Doğu ülkesidir ve Orta Doğululuğumuz,
özelliklerimizden sadece biridir. Cemil Meriç’e göre Orta Doğu “kaypak bir
mefhumdur”. Kendini kâinatın merkezi sayan Avrupa abeslerini Asya ve
Afrika’ya kabul ettirmiştir. Ahmet Cevdet Paşa doğu-batı kutuplaşmasından
habersiz, Ziya Paşa’nın dünyası da ikiye ayrılmış: Diyar-ı küfür ile Mülk-i
İslam. Parsellere ayrılan meçhulün bize tahsis edilen bölgesi Ortadoğu’dur.
Tanımını da, içeriğini de Batılılar yapmış, “Hristiyanlığın Doğuşundan
Günümüze Ortadoğu’nun 2000 Yıllık Tarihi”ni, İslam ve Ortadoğu tarihi
üzerine dünyaca ünlü bir otorite yazmıştır. Ortadoğu dünyanın en eski
kültür bölgelerinden biridir. İki belirgin unsuruyla ortaya çıkmıştır:
Çeşitlilik ve süreksizlik. Eski Ortadoğu kültür ve geleneklerinin yok
olmasının en önemli sebebi, bölgenin birbiri ardından Helenleştirilmesi,
Romalılaştırılması, Hıristiyanlaştırılması ve İslamlaştırılmasıdır (Lewis,
1996: 191-192).
Osmanlı Türkleri yüksek bir İslam hukuk sistemi geliştirerek ve bunu
sistematik olarak düzenleyip, merkezileştirerek bir yargılama sistemi
aracılığıyla Müslüman Ortadoğu’nun her yanında uygulayarak evrensel bir
İslami toplum kavramı kazandırmıştır (Karpat, 2013: 244-245).
Ortadoğu 2. Dünya Savaşı’ndan beri kullanılmaktadır. Avrupalı olan
coğrafyacılar, kolaylık olsun diye, doğuyu Avrupa’ya olan yakınlık ve
uzaklığına göre üç bölgeye ayırmışlardı: Yakındoğu, Ortadoğu, Uzakdoğu.
Kendini dünyanın merkezinde sanan bir görüş belirtmesine rağmen
faydaları olan bir adlandırıştı. İlkin II. Dünya Savaşını beklemek üzere,
Mısır’da bulundurulan İngiliz askeri birliklerine verilen bir isimken
kelimenin yeni anlamı herkese kabul ettirir. Ortadoğu’yu bir bütün olarak
göz önüne getirmek güçtür. Bölgede belli bir siyaset tatbikine karar veren
devletler tarafından uydurulmuştur. Ortadoğu II. Dünya Savaşı’nda şu
devletlerden ibaretti: Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, Suriye, Lübnan, Irak, İran,
Filistin, (Garaudy, 2016: Türk Edebiyatı Vakfı tarafından yayınlanan, Cemal
Aydın’ın Türkçeye çevirdiği, Ortadoğu hakkında yazılmış şaheserlerden
birine “İlahi Mesajlar Toprağı Filistin” adını vermiş. Eserin 4. Baskısı,
İstanbul’da ve 2016 yılında yapılmış. Küçük Ortadoğu hakkında ayrıntılı
bilgi için bakınız)
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Ürdün, Mısır, Sudan, Libya, Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt, Muskat,
Umman, Bahreyn, eskiden Fransa’ya bağlı olan Tunus, Cezayir, Fas gibi bazı
ülkeler. Devlet adamları, coğrafi, kültürel, dini amiller yüzünden Afganistan
ve Pakistan’ı da Ortadoğu ile birlikte düşünmek zorunda kalırlar (Meriç,
1980: 282-283 ve Arı, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini de Orta
Doğu’ya dâhil ediyor).
Orta Doğu kavramının ilk olarak ne zaman kullanıldığına yönelik bazı
tartışmalar olmakla birlikte bu kavramın Anglo-Saxon dünyanın bir ürünü
olduğu herkesçe kabul edilmektedir. Bir kavram olarak Orta Doğu, ilk
olarak Amerikalı bir amiral olan ve aynı zamanda jeopolitik ile ilgili
çalışmalar yürüten Alfred Thayer Mahan tarafından “The Persian Gulf and
International Relations” adlı çalışmada 1902’de kullanılmıştır. Bir XX. yüzyıl
kavramı olan Orta Doğu, A. T. Mahan için deniz gücü üzerinden dünya
hâkimiyetine ulaşmada stratejik bir bölgeyi adlandırmak adına
kullanılmıştır. Mahan’ın hem jeopolitik çalışmaları hem de bu çalışmalarda
bölgeye atfettiği özel önem diğer jeopolitikçilerin de dikkatini çekmiş ve
Halford Mackinder ve Nicholas J. Spykman gibi önemli jeopolitikçiler de
bölgeye çalışmalarında büyük bir yer ayırmışlardır (Özlük, 2007: 142-160).
Alfred Thayer Mahan, Ortadoğu için merkezi Basra körfezi olan, Arabistan
ile Hindistan arasındaki bölge demiş. Bir ara daha yeni olan Yakındoğu ile
birlikte kullanılmıştır. Batı Avrupa’yı dünyanın merkezi sayan bir görüşün
kalıntılarıdır.
Avrupalılar için Yakındoğu ve Ortadoğu bölgeleri sadece Doğu idi. Büyük
Pers kralı Yunan topraklarını istila ettiği günlerden Osmanlı Padişahlarının
son antçılarının bu topraklardan çekildiği günlere kadar, Greko Romenlerin
ve Hıristiyan Avrupa’nın rakibi Doğu XIX. asırda Güneybatı Asya ve
Kuzeydoğu Afrika, Avrupalılar için Doğu idi. Asrın sonlarında Türk
hâkimiyeti altındaki Güneydoğu Avrupa’sı için kullanılıyordu. Yakınlığı
Hristiyan ve Avrupa olmasından, Doğu’luğu bir İslam ve Doğu devleti olan
Osmanlıların idaresi altında bulunmasındandı (Meriç, 1980: 285). Ortadoğu
sözü yeni ortaya çıkmasına ve kucakladığı bölgenin sınırları kesin olarak
belli olmamasına rağmen seciye ve kişiliği üzerinde tereddüt caiz olmayan
bir alanı, kendine has ve mahrem kişiliği, keskin coğrafi çizgilerle, uzun ve
ünlü bir tarihle biçimlenen bir alanı göstermektedir (Meriç, 1980: 286).
Doğu, Ortaçağ keşişleri için, hidayetten mahrum imanlar ülkesi, XVIII. asır
yazarlarına göre de bir rüya beldesiydi. Kapitalizm, bu geniş, esrarlı ve
meçhul ülkeyi hudutsuz iştihalarını doyurarak, kolay fethedilecek bir servet
kaynağı olarak gördü. Devlet-i Aliyye çöktükten sonra, rayet-i İslam’ın
dalgalandığı dünya parsellere ayrıldı. Avrupa, kıtaları ve ülkeleri, kendi
çıkarlarına göre, yeniden adlandırıldı. Bu, bir nevi vaftiz merasimiydi ve biz,
bayram çocukları gibi, bu yaldızlı isimleri dudaklarımızdan düşürmez
olduk. II.
Dünya Savaşı sırasından, doğu bloğu devletlerine göre
tanımlanmış
olan
batılı
ve
özellikle
ABD’li
stratejistlere
“öteki”leştirebilecekleri yeni bir hasım gerekiyordu. Bu hasmın bulunması
çaba gerektirmeksizin tespit edildi: İslam Dünyası (Sunay, 2008: 15).
Tefekkür vuhuzla ( açık olmayla), kurtuluş şuurla başlar (Meriç, 1980: 288;
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küçüğü ve büyüğü ile Ortadoğu yerine Merkez İslam Coğrafyası dememizin
sebebi budur).
Ortadoğu güneş batmayan toprakların merkezinde bulunduğu için böyle
isimlendirilmiş olabilir. Medlulü o kadar da açık olmamakla, İslam
dünyasını gölgeleyen bir kavramdır. Her ne ise, Ortadoğu’nun iki belirgin
özelliğinden söz etmeliyiz: Gayri mütecanisliğinden ve hep dışarıdan
gelenlerle yönetildiğinden. Bir de şunu ilave edelim: Ortadoğu’nun
merkezinde İslamiyet vardır. İslamiyeti gizleyen, kimliğini belirsizleştiren,
batı mahreçli kavramlara ihtiyatla yaklaşmak lazımdır. Bundan sonra
Ortadoğu üzerindeki düşüncelerimizi belirleyebiliriz. İki Ortadoğu vardır:
Küçük Ortadoğu ve Büyük Ortadoğu. Türkiye’ye gelince: Her ikisinin de
odağındadır.
Küçük Ortadoğu, uygarlıkların kavşağındadır. İlahi mesajlar toprağı
Filistin’dir. Semavi dinler ve sayısız peygamberler bu topraklarda zuhur
etmiştir. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet bu topraklarda ortaya çıkmış,
buradan yeryüzüne yayılmıştır. Müslümanların ilk kıblesi, Miraç’ta Hz.
Peygambere gösterilen Kudüs-i Şeriftir. “Ağlama Duvarı” ve “Kamame
Kilisesi” de buradadır. Filistin git gide gölgelenir, vaat edilmiş toprakların
med ve cezir merkezi olan Jerusalem ( Darü’s- selam) haçlı Siyonistlerle,
Siyonist haçlıların yüksek ideali olur (Montefiore, Kudüs’ü anlamak,
dünyayı anlamaktır. Dünyanın sığınağı Suriye’dir; Kudüs’ün sığınağı
Tapınak Dağı’dır; Tapınak Dağı’nın Sığınağı da Kubbestüssahra’dır” diyor
Simon Sebag Montefiore). 1917’de “Balfour Deklarasyonu” yayınlandı.
Çanakkale’de İngiliz ordu saflarında Osmanlı Devleti’ne karşı savaşan
Siyonist muhariplere, belki de, Britanya İmparatorluğu’nun bir cemilesiydi.
Bu Filistin, kim ne derse desin, büyük Ortadoğu’nun kalbi mesafesindedir.
Kalp rahatsızsa, vücuda rahatlık yoktur.
İnsanlık âlemi, bir biçimde, Ortadoğu ile ilgilidir. Dini ve etnik bakımdan
kendisini burayla ilişkilendirmektedir. Ortadoğu’nun dışarıdan gelenlerce
yönetilmesi de bu tecessüs ve ilgilenmeden dolayıdır. Dünyanın dört bir
yanından Müslümanlar Mekke’deki Kâbe-i Şerif’e, Yahudiler Ağlama
Duvarı’na, Hıristiyanlar da Beytü’llahim’e haccetmek için gitmektedirler.
Ortadoğu her zaman tecessüs konusudur. İnsanlık bu toprakları merak
etmiştir, atalarının ilk yurtları olarak düşündükleri küçük Ortadoğu’yu
görmek, dahası oraya hâkim olmak istemişlerdir. Kolektif merak, büyüğü ile
küçüğü ile Ortadoğu’nun kabiliyetlerinin keşfedilmesine sebep olmuştur.
Merakların giderilmesinde ve hedefe varılmasında en çok kullanılan alanda
Arkeoloji olmuştur (Montefiore, 2016: 356-358; XIX. yüzyıl ortalarında
arkeoloji bir anda, sadece geçmişi inceleyen yeni bir bilimsel disiplin
olmakla kalmayıp, geleceği kontrol etmenin de bir amacı haline geldi diyor).
Şu veya bu sebeple, dünya insanlığının Ortadoğu ile ruhani ve cismani
ilişkisi vardır diyebiliriz.
7 yıldan bu yana devam eden “Suriye Savaşı”nın anlamını böylece
anlayabiliriz. Kıyamete değin, yeryüzünün yapısında bir değişiklik
beklemek abestir. Adına ne derlerse desinler Ortadoğu, büyüğü ve küçüğü
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ile aynıdır. “Yeni Ortadoğu” tanımlaması, bizim ne olduğumuzun, nereden
gelip, nereye gittiğimizin farkından olmaktan itibarendir (İyigün, 2003:
günümüzün savaşlarını, öncekileri ile gören bir yazarla karşı karşıyayız.
İlgilenenlerin de okumalarını tavsiye derim). “Yurtta ve dünyada barış” ,
milli ülküsünü kabul eden Türkiye Cumhuriyeti’nin barışın güvencesinin
savaş olduğunun her zaman bilincinde olmasından daha tabi ne olabilir? Bu
dünyanın ahvali savaştan-barıştan; bolluktan-kıtlıktan; zevkten-mihnet ve
meşakkatten ibaret değil midir? Türk milleti ve devleti, tarihin muayyen
dönemlerinde açlıkla, korkuyla, mallarından, canlarından ve ürünlerinden
eksiltmeyle sınanmadı mı? Ahde vefa ve civanmertliğin temsilciliğinde
bulunmadı mı? Dâhili ve harici bedbahtların ihanet ve saldırılarına
uğramadı mı? Dünyanın neresinde bir yangın çıksa kendini o yangını
söndürmeye memur ve muktedir görmedi mi? İstiğmalet ile fethettiğimiz,
ilhak ettiğimiz topraklarda uzun süreli barışı sağlamadık mı? Söz konusu
topraklardan sopayla çıkarılmadık mı? O yerlerin yeni efendileri oralara
kan ve gözyaşından, yokluk ve yoksulluktan, cehalet ve ümmilikten başka
ne getirdiler? Şurası muhakkaktır ki, Ortadoğu, sanayi devriminin
ağababaları tarafından, yeniden keşfedilmiş ve gözlerine kestirilmiş
muazzam coğrafyanın adıdır. Sorular yumağı olmasındandır ki, dışarıdan
gelenlerce yönetilmesi de herhalde bununla ilgilidir.
Suriye’de Hıristiyanlık- Müslümanlık, Filistin’de Araplık-Yahudilik, Hicaz’da
Şeriflik-Vahhabilik meseleleri bizzat Türk-Arap meselesinden daha azılıydı.
Nitekim biz çıktık, nifak bütün Akdeniz, Kızıldeniz ve çöller boyunca yanıp
durmaktadır (Atay, 1970: 41; duygusallığı da olsa, “Yeni Ortadoğu” ile
ilgilenenler, hatta kamuoyu bu düşünceleri göz önünde tutmalıdırlar).
“Medeniyetler Çatışması” veya “Dinler arası Diyalog” adına bu vasi
coğrafyanın sakinleri arasında “Şiilik-Sünnilik” çatışması için gönüllere ve
zihinlere tutuşturucular sevk ettiler. Bütün bu fitne ateşini söndürmeye
azmetmiş tek ülke Türkiye’dir. Selçuklu ve Osmanlı tecrübelerinin varisi
Türkiye’den başka, merkez İslam Coğrafyasının halklarını uyandırabilecek,
onları ortak ülküler etrafında toplayabilecek başka bir devlet de
bulunmamaktadır.
Sanayi devrimi sonrasında Ortadoğu’da üç aktör sahne almıştır. Usta,
azman usta ve çömezler (Arık, 1969: 78-82). Usta Avrupa’dır. Hiç olmazsa
üç yüz yıldır insanlığa yol göstermeyi, insanları idare etmeyi, kendi imtiyazı
bilen Avrupa, Avrupa Birliği tarafından temsil ediliyor. Ustanın yorgun
olduğu bir hakikat olmakla beraber, yine de, Ortadoğu’da düzenleyici rol
oynamak arzusundadır. Ne de olsa yüzyıl önceki haritaların sahibidir.
Azman usta, A.B Devletleridir. 1991’de, Sovyetler Birliği ve Varşova
Paktı’nın çökmesinden sonra, sözümüz ona, dünyanın tek “süper gücü”dür.
Geçen yüzyılın iki dünya savaşının yegâne galibi olan ABD, Sovyetler
Birliği’nin Ortadoğu’da yaratabileceği tehlikeyi karşılamak üzere çeşitli
formüller düşünmüştür (Soysal, 1991: 180).
Ortadoğu, Sovyetlerle ABD arasındaki mücadele alanlarından biri olmuştur.
Sovyetlerin yıkılmasından sonra da aslında bu mücadelenin devam ettiğini
görülmektedir.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

535

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

Fakat Amerika’nın, 1945 ve 1991’den sonra dünyada ve özellikle
Ortadoğu’da uyguladığı siyasetle, dünya jandarmalığını, güvenliğini
sağlayacağım dediği mazlumları, “geri kalmış” veya “az gelişmiş”,
şimdilerdeyse, “gelişmekte olan” halkları, haraca bağlamak suretiyle ifa
etmektedir. Nitekim 2003’ten sonra bölgede yaşanan olaylar ve ABD’nin
2004 ve 2005’teki operasyonları adeta bölgenin dengesini bozmuştur
(Erdoğan ve Öz, 2016: 206-2015).
Artık komünizm ve liberalizm arasında bir mücadele, yerini dini ve etnik
ayrılıkların tetiklediği mücadelelere bırakmış görülüyor (Kaynak, 2005: s.2
önsöz). Doğu’da Çin ve Hindistan baş göstermişlerse de, bunlar ABD’nin
banarlığını, mutlak egemenliğini gölgeleyememektedir. Bununla birlikte
Ortadoğu üzerinde Çin ve Hindistan’ın ilgi ve ilişkisini unutmamak lazımdır.
1974 yılındaki “Petrol ambargosu”, Batı medeniyetinin bir bakıma zevalini
göstermiştir.
Çıraklar, Ortadoğu’nun halklarıdır. Türkiye, çıraklıktan kurtulmayı
becermiş, bu coğrafyada gündem belirleyicilerden biri olmayı başarmıştır.
Çırakların, efendisinin ilacını şifa bulmak için çalıp içen uşaktan farkları
yoktur. Özgüvenlerini kaybetmişlerdir. Efendilerinin vesayetine,
himayesine, önlerine bıraktıklarına muhtaçtılar. Aklın da, vahyin de yol
göstericiliğinden habersizdirler. Akılsızların yegâne sermayesi pişmanlıktır.
Pişmanlığın hiçbir yararı yoktur. Çıraklar, son derece zengin ve kabiliyetli
bir coğrafya olan Ortadoğu’nun yoksul bekçileridir. Büyük Ortadoğu’da,
Somali, Sudan, Cibuti, Kenya, Yemen, Irak ve Suriye’deki, dahası Kuzey
Afrika’daki hadiselere bu perspektiften bakmak doğrudur. Sürdürülebilir
barıştan söz edenlerin samimi olmadıkları aşikârdır.
Merkez İslam coğrafyasında 4-5 asırdır şuur ve idrakimize giydirilen
taassup giysisinden ve akılsız, sabit düşünceden ilk çıkan, çıkmayı beceren
Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Efendileri ile birlikte uşaklarının da iddia
ettikleri gibi, Türkiye bir “gavur ülkesi” ve Türk milleti ise Hıristiyan
olmamıştır. Şu bir hakikattir ki; Batı’nın gelişmişliği Hristiyanlığından,
Doğu’nun geri kalmışlığı Müslümanlığından değildi. Aklı kullanmak, ilim ve
fende ilerlemek, değişmek, yenileşmek, yüksek bir iş ahlakına sahip olmak,
insanlık için üretmek, nitelikli ve kesintisiz eğitim ve öğretim vermek
medeni ve insani gelişmelerin temeliydi (YÖK, 2017: İslam Dünyası
Rektörler Toplantısı, YÖK Başkanlığı tarafından 26 Temmuz 2017’de
Ankara’da düzenlenmiş, açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının %55’inin okuma-yazma bilmediğini
açıklamıştır (Kanal 24, saat:12:18). Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbeyev de 10 Eylül 2017’de, Astana’da düzenlenen İİT. Toplantısında,
İslam dünyasında her 1 milyon kişi içinde ancak 615 araştırmacı çıktığını,
bunun küresel rakamların çok altında olduğunu söylemiştir).
Üç kıtanın birleşme yerinde bulunan Ortadoğu ülkeleri, dünya enerji
kaynaklarının %75’ine sahiptir. Türkiye, başta Orta Doğu ve Hazar Havzası
olmak üzere, dünyanın ispatlanmış gaz rezervlerinin % 71,8’inin ve
ispatlanmış petrol rezervlerinin %72,7’sinin bulunduğu bir bölgede yer
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almaktadır. Bu nedenle, Türkiye, kaynak ülkeler ile tüketici pazarları
arasında doğal bir köprü işlevi görmekte ve kaynak ve güzergâh
çeşitlendirilmesi yoluyla enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir ülke
olarak ön plana çıkmaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2009:
2-9).
Ortadoğu’nun dış pazarlarına açılan önemli kapılarından biri de Türkiye’dir
(Kuşçu ve Çağlayan, 2003: 131-151). Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra
ABD’nin hızla tükenen iç rezervlerini üretime kapatması ve ithalatçı ülke
konumuna geçmesi, Avrupa’nın kömür ağırlıklı sanayiden petrole dayalı
sanayiye geçişi, muazzam anlamda bir petrol talebi ortaya çıkarmış;
bunların sonucunda ise Ortadoğu ülkelerinin geniş petrol rezervleri
gelişmiş ülkeler için hayli önem kazanmış ve güç mücadelesine sahne
olmuştur (Niray, 2004: 187-203). Petrol dünyanın en kıymetli ve rakipsiz
hammaddesi haline geldikten sonra, petrolün çıktığı her yerde ihtilaller,
savaşlar, hükümet darbeleri birbirini kovalamış ve petrole sahip ülkelerin
halkları hiçbir zaman rahat nefes alamamıştır Ortadoğu’da petrol, kan ve
politika birbirine karışmıştır (Yılmaz, 2016: 99-128).
Olup bitenleri anlamak için İnterpress Global Firepower tarafından
açıklanan verilere de bakılabilir (Saydam, 2018: 4). Büyük Ortadoğu neden
çatışma alanıdır sorusuna cevap teşkil edebilir. ABD’nin dünya petrol
arzının %25’ini tek başına kullandığını da ilave edince, azman ustanın
dünyadaki çatışmaların, ihtilafların niçin arkasında durduğunu kolaylıkla
anlayabiliriz. Geçmişte Osmanlı Türkiye’sini yıkma projesinin sahipleri olan
gücün ya da güçlerin bugün de Türkiye’nin bölgede söz sahibi olmaması,
tarihi misyonunu oynamaması için projeler ürettiklerini, üreteceklerini,
ahde vefasızlığa şiar edineceklerini, bu durumu dış siyasetlerinin mihenk
taşı yapabileceklerinden şüphe edilmemelidir. Ortadoğu’da kalıcı bir TürkArap işbirliği, Ortadoğu ülkeleri için hayati önem arz etmektedir. Ekonomik
ilişkiler beklenenden daha büyük menfaatler sağlayabileceği gibi, devam
eden uyuşmazlıkları ve mücadeleleri de azaltacaktır (Bıyıklı, 2007: 392393). Bir asır önce imamesi koparılan tesbih taneleri gibi
darmadağınıklaşan İslam dünyasını, ondan da öte dünya mazlumlarını
yeniden toplayabilecek, ortak bir iradeye ram edebilecek gücün Türkiye
Cumhuriyeti olabileceği aşikârdır ki, Kudüs sorunu münasebetiyle
İstanbul’da 13 Aralık 2017 günü toplanan olağanüstü İslam İşbirliği
Teşkilatı, 21 Aralık 2017 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları
bunu kanıtlamaktadır. A.B Devletlerinin, gayet kibirli bir şekilde,
büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararı BM. Toplantısında 9’a karşı 128
oyla reddedilmiş, 35 ülke ise çekimser kalmıştır.
Köklü sorunların bulunduğu bu bölgede önemli görüş farklılıklarına sahip
birçok ülkenin nadir ortak paydalarından birisi, Türkiye’ye duydukları
güven olmuştur. Türkiye’nin ekonomik kalkınma ve demokrasi alanında
kaydettiği ilerleme, dış ilişkilerindeki hareket sahasını ve etki gücünü
artırmıştır (Sandıklı ve Karabel, 2016: 36-40). Türkiye Ortadoğu’da yaşanan
fikir ayrılıkları noktasında çözüm üreten bir aktör olarak kabul edilmekte
ve bu anlamda yumuşak güç stratejisiyle bölgedeki rolü de artmaktadır
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(Altunışık, 2008: 41-54). Üstlendiği bu rol ona batı başkentleri, iç kamuoyu
ve bölge medyası nezdinde yaygın bir saygınlık kazandırmış, Ortadoğu’daki
çatışmalarda tüm taraflarla konuşabilmesini sağlayan ender bir konuma
sahip olmuştur (International Crisis Group Avrupa Raporu, 2010: 14).
Türkiye’nin gençleri milli tarihlerini öğrendikçe, kendilerinde daha yüksek
bir güç ve kuvvet bulacakları gibi, büyük İslam coğrafyasının genç kuşakları
da İslam tarihinin ihtişamlı ve imani dönemlerini öğrendikçe ustaya ve
azman ustaya karşı kendilerinde büyük bir güç kaynağı bulacaklardır. 20
Ocak 2018 günü başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı”, küçük Ortadoğu
halklarının büyük rüyalarının hayata geçirilmesinin, şimdilik, son örneğidir.
Komşular ne kadar birbirlerine muhtaç iseler, insanlık ta o nispette
muhtaçtır. Başkalarından, yabancılardan, nisfet ve merhamet dilenmekle
millet ve memleket işlerinin görülmeyeceğini, “sulhü salah” isteniyorsa, her
an “cengü cidal”e hazırlıklı bulunmak gerektiğini unutmayalım. Türkiye,
birileri tarafından, yeniden, biçimlendirilmek istenen büyük İslam
coğrafyasında, küçüğü ve büyüğü ile Ortadoğu’da, mutlaka sahnede
bulunmalı, gündem belirlemeli, mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin
kimsesi ve çığlığı olmalıdır. Bilinmeyen zamanlardan beri hür ve müstakil
yaşamış, her tehdide gülmüş, kendine kefen biçenleri korkunç ölümlere
uğratmış Türk Milleti ve onun “ebediyen devleti” buna kadirdir ve Allah’tan
başka dayanağı da yoktur.
SONUÇ
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Türkiye’nin yakın gelecekteki konumu
geçmiştekinden daha önemli olacaktır. Geçen yüzyılın ortalarında,
üzerlerinde kafa yorulan projeler, geliştiren hâkimiyet teorilerine
bakıldığında, Türkiye’nin kara hâkimiyeti, deniz hâkimiyeti, nihayet kenar
kuşak hâkimiyeti, açısından olağanüstü bir kabiliyete sahip olduğu
görülmektedir (YÖK, 1985: 9-16; Türkiye’de Anarşi ve Terörün Sebepleri ve
Hedefleri, YÖK Başkanı Prof.Dr. İhsan Doğramacı’nın önsözüyle. Kitap, 12
Nisan 1985 günü YÖK merkez binasında verilen konferansları içeriyor).
Türkiye, unsurları (dünya üzerindeki yeri, kenar, kenar ve kıta içi devleti
olma durumu, arazisi) değişmediği sürece (değişmesi mevcut dünyanın
yıkılmasıyla ve yeni bir yerkürenin yaratılmasıyla olabilir), bütün hâkimiyet
teorilerinde dikkate alınması gereken bir ülkedir. Türkiye’nin, hâkimiyet
teorileri bakımından, yerkürenin her noktasına yakın ve eşit uzaklıkta
olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin konumunu, yalnız dünya güç odakları
açısından değil, kendi geleceği açısından da değerlendirmek lazımdır.
Türkiye’nin, merkez İslam coğrafyasında, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin
varisi, Orta Asya-Türk ve Ortadoğu-İslam devlet ve toplum anlayışları
yanında Batılı değerler manzumelerini de içselleştirmesiyle, kendine özgü
bir Allah, kâinat ve iman anlayışına sahip olarak, dünya insanlığına, imanı
merkez alan, değerler arz etmesinin önündeki engelleri de bertaraf ederek
müstakbel dünya düzeninde belirleyici olması beklenmektedir. Türkiye’nin,
kendisine yönelik sürekli ve süreksiz tehditlerinde varisi olduğunu
unutmamak lazımdır. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada ki yakın
geleceğini belirleyecek olan da, Türk Milleti’nin fıtratına uygun olan,
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merkezine imanı alan bir demokrasi, asla ve asla ihmal edilmemesi gereken
güçlü ekonomi, nihayet devlet ve toplum anlayışımızda “ordu-millet”
oluşumuzun resmi olan caydırıcı bir orduya sahip olmaktır. Yönetilebilen
güçlü bir demokrasi, Türk Milleti’nin eğitim-öğretim taleplerini
tetiklemekte, her derecede eğitim- öğretim kurumlarını ülke sathına, nüfus
nöbetleriyle orantılı olarak tesis etmek zorundayız. Eğitim öğretim
seviyemizin yükselmesi de beraberinde mükemmel demokrasi taleplerini
zorlayacaktır. Esaslarını bilimin, sanayinin, tarımın ve ticaretin oluşturduğu
ekonominin kuvvetliliği, takdir edilmektedir ki, milli tasarruflarla, katma
değerlerle, değişim ve icatlarla sağlanabilir. Allah’ın Türk Milletine
bahşettiği, bütün zamanlarda jeopolitik ve jeostratejik kıymeti haiz olan
Anadolu’da “Son Kale” de ezelden ebede mevcudiyetimizin devam ve
temadisi, ülkenin bize bahşettiği maddi ve manevi değerleri en güzel
şekilde kullanmamız ve insanlığın hayrına sunmamızla mümkün
olabilecektir.
Son yıllarda, 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda, gerçekleştirilen ve
gerçekleştirilmekte olan büyük projelere bir de bu gözle bakmak lazımdır.
Türklerin “Ordu milletlerin en sarpı” olduğundan şüphe edilmemelidir.
Türk Ordusu’nun her zaman olduğu gibi, zenginliğimizin, hazinemizin,
kültür ve medeniyetimizin, dahası adaletimizin de güvencesi olduğunu
gözden ırak tutmamalıyız. Ordumuz, sine-i milletten çıkmakla, milli birlik ve
beraberliğimizin de tükenmez hazinesi, hem sınırlarımız içindekiler hem
de, bir zamanlar bizim olan, sınırlarımız dışındakiler için de bir teselli
kaynağıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de “Fırat Kalkan” ve Zeytin
Dalı” harekâtlarıyla sergilediği askeri ve medeni kahramanlıklar Türk
Milleti için bir övünç, bir güven olduğu kadar, “dâhili ve harici bedhahlar”
için de sonsuz bir korku ve endişe olmuştur.
KAYNAKÇA
Kitaplar
Akdeniz, Sabri(1988), Kültür Sömürgeciliği, M.B. İlahiyat Fakültesi Vakfı
Yayını, İstanbul.
Arı, Tayyar(2005), Geçmişten Günümüze Ortadoğu Siyaset Savaş ve
Diplomasi, Alfa Yayıncılık, İstanbul.
Arık, Remzi Oğuz(1969), Coğrafyadan Vatana, MEB. 1000 Temel Eser,
İstanbul.
Atay, Falih Rıfkı(1970), Zeytindağı, MEB 1000 Temel Eser, İstanbul.
Bıyıklı, Mustafa(2007), Türkiye’nin Ortadoğu Politikaları, Gökkubbe
Yayınevi, İstanbul.
Garaudy, Roger(2016), İlahi Mesajlar Toprağı Filistin, Türk Edebiyatı
Vakfı Yayınları, İstanbul.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

539

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

Halidi, Mustafa-Ferruk, Ömer(1968), İslam Ülkelerinde Misyonerlik ve
Emperyalizm, Kalem Yayınları, İstanbul.
İslam Dünyası Rektörler Toplantısı, YÖK Başkanlığı tarafından 26 Temmuz
2017’de Ankara’da düzenlenmiştir.
İyigün, İzzettin (2003), Devleşen Ortadoğu ve Kabaran İştahlar, Ankara.
Karpat, Kemal(2013), Osmanlı’dan Günümüze Ortadoğu’da Millet,
Milliyet ve Milliyetçilik, Timaş Yayınları, İstanbul.
Kaynak, Mahir(2005), Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye Üzerine
Stratejik Analizler, Truva Yayınları, İstanbul.
Köprülü, M. Fuad (1963), İslam Medeniyeti Tarihi, D.İ.B. Yayını, Ankara.
Lewis, Bernard(1996), Ortadoğu, çev: Mehmet Harmancı, Sabah Kitapları,
İstanbul, 1996.
Meriç, Cemil (1978), Mağaradakiler, Ötüken Yayınevi, İstanbul.
Meriç, Cemil(1980), Kırk Ambar, Ötüken Yayınevi, İstanbul.
Montefioe, Simon Sebag(2016), Bir Şehrin Biyografisi: Kudüs, çev: Cem
Demirkan, Pegasus Yayınları, İstanbul.
Pehlivanoğlu, Ömer (2004), Ortadoğu ve Türkiye, Kastaş Yayınevi,
İstanbul.
Spuler, Bertold(1957), İran Moğolları, T.T.K yayını, Ankara, 1957.
Sunay, Cengiz(2008), Yeni Sömürgecilik Dalgası, ABD ve Ortadoğu, Ötüken
Yayınları, İstanbul.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı(2009),
Türkiye’nin Enerji
Stratejisi, Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı.
Türkiye ve Ortadoğu: Yüksek Hedefler ve Kısıtlayıcı Unsurlar(2010),
International Crisis Group Avrupa Raporu, No: 203, 7 Nisan 2010.
Türkiye’de Anarşi ve Terörün Sebepleri ve Hedefleri (1985), 12 Nisan 1985
günü YÖK merkez binasında verilen konferansları içeriyor, Ankara.
Makaleler
Açıkses, Erdal(2008), “Dünden Bugüne Büyük Ortadoğu Projesi”, Üçüncü
Uluslar arası Ortadoğu Semineri, Fırat Ünv. Ortadoğu Araştırmaları
Merkezi, Elazığ, s, 69-105.
Altunışık, Meliha Benli(2008), “The Possibilities and Limits of Turkey’s Soft
Power in the Middle East”, Isight Turkey, Vol. 10/No.2 /, p.p. 41- 54.
Deniz, Taşkın (2012), “Mekânsal Paylaşım Açısından Büyük
Ortadoğuprojesi ve Türkiye” Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 26,
Temmuz, s.147-171.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

540

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

Erdoğan, Haşim- Öz, Enes(2016), “Ortadoğu’da Bir Yurt: Türkmeneli
Coğrafyası” Yeni Türkiye Ortadoğu Özel Sayısı-I, Sayı: 82, Ocak-Haziran,
s. 206- 215.
Erdoğan, Haşim, Öz, Enes(2017), “İngiliz Mandası Döneminde Türkmenler
ve Türkmeneli Özelinde Irak (1918-1932)”, Cappadocıa Journal of
Hıstory and Socıal Scıences ,Vol.9-October, s. 232-246.
Ersoy, Aziz(2016), “Rusya’nın Ortadoğu Politikasının Analiz’i”, Akademik
Perspektif – Analiz, Sayı 1, Temmuz, s. 2.
Karpat, Kemal(1988), “Türkler”, İslam Ansiklopedisi, c.XII-2, Kültür
Bakanlığı Yayını, İstanbul, 1988, s,358.
Keskin, Mustafa, “Emperyalizm ve Önasya”, Beşinci Askeri Tarih Semineri
Bildirileri, C,II, Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı
yayını, Ankara, 1997, s,300-308.
Kuşçu, Veysel- Çağlayan, Aysel (2003), “Ortadoğu Açısından Türkiye’nin
Jeopolitik Önemi”, Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, C I, sayı 2, Elazığ, s.
131-151.
Niray, Nasır (2004), “Küreselleşme Bağlamında Ortadoğu”, Ortadoğu
Araştırmaları Dergisi, Cilt II, Sayı 1, Ocak, Elazığ, s. 187-203.
Özlük, Erdem(2007), “Ortadoğu İstisnacılığı: Sömürünün Yeni Keşif Yolu”,
Akademik Ortadoğu, , Cilt 2, Sayı 1, s. 142-160.
Sandıklı, Atilla, Karabel, Sibel(2016), “Uluslararası Gelişmeler Işığında
Türkiye’nin Orta Doğu Vizyonu ve Stratejisi”, Bilgesam Yayınları, Rapor
No: 72, İstanbul, s. 30-46.
Saydam, Ali (2018); “İçimiz Kıyıldı Peki Ne Yapmalı” , Yenişafak Gazetesi,
6.01.2018, s, 4.
Soysal, İsmail(1991), “Bağdat Paktı”, Belleten, TTK Yayınları, Cilt IV, sayı
212, Ankara, s.180.
Yılmaz, Halil İbrahim(2016), “Ortadoğu’nun Jeo-Ekonomik Önemi ve
ABD’nin Ortadoğu Politikasının Ekonomik Nedenleri”, Tesam Akademi
Dergisi, Bursa, s. 99 – 128.
Yılmaz, Halil İbrahim(2016), “Ortadoğu’nun Jeo-Ekonomik Önemi ve
ABD’nin Ortadoğu Politikasının Ekonomik Nedenleri”, Tesam Akademi
Dergisi, Bursa, s. 99 – 128.
Yılmaz, Sait, “Orta Doğu’ya Demokrasiyi Getirmek”, International Journal
of Economic and Administrati ve Studies, Year:3 Number:5, Summer
2010, s.64-80.
Yoska, Erhan(2017), “II. Kılıçarslan Döneminde Türkiye Selçuklu Devleti’ne
Karşı Ortadoğu’da Bloklaşma Hareketi”, Ortadoğu’ya Bakış, Editörler:
Victoria Bilge Yılmaz -Sayim Türkman, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim
Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, No: 067, Ankara, Aralık, s.69-79.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

541

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

NÜFUS MÜBADELESİ VE BURSA
Dilara TAŞKIN*

ÖZET
Toplu ve zorunlu göçler, her zaman ülkeler için çok büyük ve karmaşık
sorunlar yaratan bir olgudur. Osmanlı Devleti, imparatorluktan ulusal
devlete doğru giderken, bu toplu ve zorunlu göçleri yoğun bir şekilde
yaşamıştır. Lozan Antlaşması, 31 Ocak 1923 tarihinde imzalanmıştır. Ancak
mübadele resmen, 10 Kasım 1923 tarihinde gerçekleşmeye başlamıştır.
1923 Nüfus Mübadelesi’nde, Yunanistan sınırlarındaki Batı Trakya’da
yaşayan Müslüman Türkler ile İstanbul’daki Ortodoks Rumlar kapsam dışı
bırakılmıştı. Bu kapsam dışılığı öncelikle o günlerin şartların çerçevesinde
değerlendirmek gerekiyor. O günkü gözle görülebilen şartlara göre
muhtemel gerekçelerden birinin şu olduğu söylenebilir: Batı Trakya’da
çoğunluk olan Müslümanlar bölgeyi terk ederlerse Yunanistan’ın tarımı felç
olur bilhassa İstanbul’dan Rumlar gönderilirse de sanayi, ticaret ve para
hareketleri dururdu. Şüphesiz bundan önemli ve gerçekçi görülen başka
gerekçelerde söz konusudur. Aynı dili konuşan, aynı dine mensup olan ve
aynı kültürel değerlere sahip insanların Türkiye’ye gelmesinin ilk etaptaki
en önemli etkisi, Rumlardan boşalan yeri her anlamda doldurmaları oldu.
Bir buçuk milyona yakın Rum’un Türkiye’yi terk etmesinin ardından ortaya
çıkan boşluğu belirli ölçülerde dolduran bu insanların, devlet açısından
kayda değer en önemli katkıları toplumsal yapının homojenleşmesini
sağlamaları oldu. Bursa ise ülkemizdeki bu göçmen sorunları konusunda en
fazla etkilenen bir ilimizdir. Bu sebepten dolayı Bursa bir göçmen kentidir.
1912 yılındaki Balkan Savaşı sonrasında, işgal altında kalan bölgede
yaşayan Türklerin büyük bölümü Bursa’ya göçmüştür. Ancak Balkan Savaşı
çıktığı için bu göçmenler yerleştirilememiş, 1923 Mübadele Göçmenleri ile
birlikte iskân edilmişlerdir. Gelen mübadiller yerleştikleri yerlerde ilk başta
sıkıntı çekmiş olsalar da zamanla Anadolu’nun yerli halkıyla
kaynaşmışlardır. Ayrıca Bursa’ya yerleşen mübadillerin getirdikleri gelenek
ve görenekleri yaşatarak kendi öz benliklerini devam ettirebilmişler. Halkın
yaşama biçimi olarak ele alacağımız mutfak kültürü bir anlamda
toplumların sofradan yansıması özelliğini de taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nüfus Mübadelesi, Bursa, Kültür

Yüksek Lisans Öğrencisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih
Bölümü, dilarataskin1905@gmail.com
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POPULATION EXCHANGE AND BURSA
ABSTRACT
Always Mass and forced migration in a very big and complex problem for
countries. While the Ottoman Empire was moving from the empire to the
national state, it experiend these mass and forced migrations intensively.
(Laussanne Agreement) was signed on 31 January 1923. However, the
Exchange officially began to take place on 10 November 1923, Müslim
Turkish living in western throce on the borders of Greece and Greek
Ortodoxs in Istanbul were excluded from the population exchanged. The
exclusion of this scope should be considered within the fromework of the
conditoons of back those days. It can be said that one of the passible
reasons, accarding to circumstances of day is: If the majority Müslim in
western thace leave the region, Grece agriculture would paralyz especially
if Grek Cypriots were sent From Istanbul, the industry, trade and monetary
movements would stop. There is no doubt that there are other reasons that
are considered important and realistic. The most importand effect of people
who speak the some language, religion and who have same cultural values
come to Turkey in the first place was that they filled the Greek Cypriot with
empty spaces in every sense. The most important contribution of these
people to the state was the homogenization of the social structure. Bursa is
one of the most affected cities in our country in terms of these migront
problems. Bursa is an immigrant city after the Balkan War in 1912 most of
the Turkish citizens migrated to Bursa however because of the Balkan war,
these immigrants were not settled and they were settled with the Exchange
immigrants in 1923. Even though the Exchange settlers were in trouble at
first they eventually merged with the local population of Anatolia.
Moreover, they were able to mountain their own self. Selves by keeping
alive the traditions and customs brought by the Exchange who settled in
Bursa cousine which we will consider as a way of life of the people is also a
feature of the reflection of societes from the table.
Keywords: Population Exchange, Bursa, Culture

GİRİŞ
A-GÖÇ OLGUSU
Göç olgusu, Türk tarihinde önemli bir yer işgal eder. Türk toplumu özellikle
XVIII. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar sürekli bir şekilde göç
sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Bu göçler XX. Yüzyıldan itibaren göç iki
yönlü hale dönüşecektir. Bu yüzyılın ilk çeyreğinde Bulgaristan ve
Yunanistan ile Türk hükümetleri arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde
nüfus mübadeleleri gündeme gelmiştir.
Göç hareketini gerçekleştiren kişiye umumiyetle göçmen denmektedir.
Bununla birlikte, göç sebeplerine göre göçmenleri, antlaşmalara tabi

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

543

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

göçmenler, milletlerarası göçmenler, tahliye olunanlar, milli göçmenler,
mülteciler gibi terimlerle tanımlamak mümkündür. Göç, tarihte, özellikle
Türk tarihinde sık sık tesadüf edilen sosyal bir hadisedir. Türkler, nüfus ve
nüfuzu arttıkça daha iyi yaşamaya elverişli yerleri aramaya yönelmişlerdir.
Türkler, bu sebep ile Asya ve Anadolu sahasına yayılmışlar ve söz konusu
bölgeleri kültür ve medeniyetleri ile damgalamışlar. Ancak, 1683 yılından
itibaren Türk tarihi açısından muhacir kelimesinin ayrı bir anlamı vardır.
Türk tarihinde muhacir denince, düşmandan kaçıp Türk hâkimiyetindeki
topraklara sığınan kahırzede, zulmdide Müslümanlar akla gelmektedir.
Bunlar, ya malını mülkünü terk ile savaş alanından ve düşman
mezaliminden kaçanlar, ya da savaş sonrası düşmana terk edilen arazide
kalıp ecnebi devletin gizli ve aşikâr zulüm ve istibdadına tahammül
edemeyerek Anadolu’ya iltica edenlerdir. Osmanlı göç terminolojisinde ise
göçmen tabiri yerine genel olarak muhacir kelimesi kullanılmıştır. Ancak,
konuyla ilgili belgeler ve kaynaklar tarandığında göç sebebine göre
göçmenleri Osmanlı memur ve idarecilerinin muhacir, mülteci, üsera-yı
muhacirin, harikzede, istilazede, felaketzede, depremzede, kahtzede, ev
göçü ve mübadil şeklinde farklı farklı tanımladıklarını tespit etmek
mümkündür.
Osmanlı İmparatorluğu geriledikçe, terk ettiği yerlerdeki Türkler’in hemen
hemen hepsi göç etmekteydi. Bunun sebebi, ilk bakışta Türkler’in yüzyıllar
boyunca hâkim unsur olduktan sonra başkalarının ve bilhassa sabık
Osmanlı tebaasının hâkimiyeti altında politika ve ilgili devletlerin siyasi
hedeflerinden kaynaklanmaktaydı (İpek, 2000: 1).
O halde, Anadolu’ya yönelik göçlerin özel ve genel sebepleri vardır.
Osmanlı’dan ayrılan yerlerde kurulan hükümetlerin homojen yapılı bir
devlet oluşturabilmek için Müslüman Türkleri baskı ve zulm yapmak
suretiyle ocaklarından sürmeleri Türk göçlerinin özel sebeplerini
oluşturmaktadır. Söz konusu hükümetlerin dayandığı ahalinin, Türklerin
mallarına el koymak suretiyle zenginleşmek ve refah seviyelerini
yükseltmek amacıyla, yüzyıllardır beraber yaşadıkları komşuları Türklere
kelimelere tarif edilemeyecek baskıları uygulamaları Türklerin ve
Müslümanların Anadolu’ya yönelik göç kararını ve hareketlerini hızlandırdı
(İpek, 2000: 2).
Bilindiği üzere göç, kişinin yeni şartlara daha iyi uyum sağlayabilmek
maksadıyla ya da tabii, iktisadi, siyasi ve benzeri mecburiyetler neticesinde
yaşadığı cemiyeti ve sosyal çevreyi değiştirmesi, bir başka çevreye,
yabancısı olduğu çevre ve insan topluluğuna katılması hadisesidir. Göçü
cemiyetteki diğer yer değiştirmelerden ayıran başlıca ölçü, göç edenin eski
sosyal ve ekonomik ilişkilerini değiştirmesi ve yeni yerleşim yerinde, yeni
sosyal ve ekonomik ilişkileri kurmasıdır. Balkanlar’da kaybedilen her
toprak parçası, oradan kopup gelen göçmen kafilelerini de beraberinde
getirmiştir. Büyüyen ve gelişen devlet olarak Balkanlar’ın fethedilmesi ve
en geniş sınırlara ulaşıldıktan sonraki süreçte başlayan geri çekilme, göç
problemini de beraberinde getirmişti. Bu göçün ana kaynağı olan Balkan
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Yarımadası, tarih boyunca birçok medeniyetlerin hâkim olmak noktasında
güç sarf ettikleri büyük bir bölgedir.
B- BALKAN COĞRAFYASI VE GÖÇ HAREKETLERİ
Balkan Yarımadası, Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan dağlık bir
arazidir. Adını bölgede bulunan Balkan Dağları’ndan alır. Akdeniz’e doğru
uzanan üç büyük yarımadadan, en doğuda yer alanıdır. Bu coğrafi bölge,
geniş alanda ele alındığı takdirde Tuna Nehri üzerinde bulunan Demirkapı
geçidindeki Banat Dağları vasıtası ile Karpat Dağlarına temas edip, buradan
itibaren geniş bir kavis çizerek Karadeniz’e doğru uzanan dağ silsilesini
içine alan büyük bir yarımadayı kapsamaktadır. Tabii coğrafya bakımından
kuzey sınırının Tuna-Sava olması gerekir.
Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Eski Yugoslavya ve Romanya, Balkan
devletleri sayılırlar. Türkiye de Avrupa'daki toprakları (Doğu Trakya ve
İstanbul) ile Balkanlar'da toprağı olan bir devlettir. Macaristan, Balkanlar'a
değil, Orta Avrupa'ya dâhildir. Yarımadanın batısı kuzeyden güneye Adriya
Denizi, Otranto Boğazı ve Yunan (İyonya) Denizi'dir. Bu denizlerle İtalya
Yarımadasından ayrılır. Doğusu Ege Denizi ile Karadeniz'dir. Güneyde asıl
Akdeniz'le Afrika'dan ayrılır. Osmanlı'nın "Adalar Denizi" ve şimdi bizim
"Ege Denizi" dediğimiz deniz, Balkanlar'la Anadolu arasındadır. Avrupa ile
Asya'yı ayırır. Bugün Yunanistan'a ait bulunan Anadolu'ya yapışık gibi
duran adalar (Midilli, Sakız, Rodos vs.) Asya kıtasında, dolayısıyla Balkanlar
dışındadır. Diğer adalar ve en güneydeki Girit ise, Avrupa kıtasındadır ve
Balkanlar'a bağlı adalar durumundadır.
“Balkan” Türkçe kökenli bir kelimedir. Anlamı ise, “ormanla örtülü sarp
dağ” veya “dağlar silsilesi” demektir. Ayrıca “sarp, geçit vermez, dağlık
arazi” anlamlarında da kullanılır. Türkler, Meriç’le Tuna arasında onlara
paralel uzanan dağlara bu adı vermişlerdir. Kocaman bir yarımadaya
Türkçe kelimeyi bu dağların isminden alarak verenler ise Türkler değil,
Avrupalı coğrafyacılardır. Osmanlıya göre bu ülkelerin genel ismi
“Rumeli”dir. Osmanlı padişahlarına ise diplomatik haberleşmelerde, diğer
Müslüman hükümdarlar tarafından “Kayser-i Rum” (Caeser of Rome)
şeklinde hitap edilirdi. İslâm dünyası ise buradaki toprakları Bilâd-ı Rum
veya Memleket’ül Rum olarak adlandırmıştır (Arslan, 2008: 7).
Osmanlı Devleti’nin savaşlarda yenilmesi ve zayıflamasına paralel olarak
başta Balkanlar olmak üzere kaybedilen yerlerde yaşayan Türk ve
Müslümanlar, elde kalan bölgelere göç etmeye başlamıştır. Öncelikle 18771878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Balkanlardan ve Kafkaslardan yoğun bir
göç hareketi olmuştur. Osmanlı- Rus Savaşından sonra 1912-1913
yıllarında meydana gelen Balkan Savaşları; Osmanlı Devleti’nin yüzyıllardır
anavatan olarak gördüğü Rumeli topraklarının büyük bir kısmını
kaybederek Anadolu’ya gerilemesiyle sonuçlanmıştır.
Balkan Savaşları Rumeli Türklüğü için sabrın, direncin ve tahammülün son
sınırı olmuş, Türk ve Müslümanların büyük kitleler halinde Anadolu’ya göç
etmesine yol açmıştır. Daha önceki tarihlerde gerçekleşen göçlerde

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

545

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

Balkanlardaki yerleşim merkezleri göçmenler için bir sığınak oluştururken,
Balkan yenilgisi sonucunda göçmenlerin tek sığınakları Anadolu toprakları
olmuştur.
Sonuçta Osmanlı-Rus ve Balkan Savaşları gibi felaketler neticesinde
1.500.000 civarında Türk ve Müslüman Osmanlı Devleti döneminde
Anadolu ve Doğu Trakya’ya göç etmek zorunda kalmıştır (Sarınay, 2011:
355).
Anadolu’da muhacirlerin yerleştiği merkezlerden olan Bursa’ya da çeşitli
zamanlarda çok sayıda muhacir gönderilmiştir. Zamanla Bursa’daki
muhacir sayısı 18.000’e yaklaşmıştır. Buradaki muhacirler de çeşitli
zorluklarla karşılaşmış, otel, medrese, mektep ve hamam gibi yerler
muhacirlerle dolmuştur.
C-TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİ
Anadolu’yu paylaşım mücadelesi 1921’lerin ortalarından itibaren daha
acımasız bir hale dönüştü. Yunan ordusu doğuya doğru ilerlerken sivil
Türkleri katletti ya da yollara döktü. Bu arda Karadeniz bölgesinde gerçek
ya da potansiyel işbirlikçi olarak görülen binlerce Ortodoks Hıristiyan
evlerini terk edip dağlara kaçmaya zorlandılar ve bu koşullarda sadece en
dayanıklıları ve şanslıları hayatta kalabildi.
Eylül 1922’de Türk ordusunun nihai zaferi kazanmasından önceki birkaç
hafta, Batı Anadolu halkı korkunç şeyler yaşadı. Orta Anadolu’dan denize
doğru kaçan Yunan ordusu orta büyüklükteki birçok şehri ve kaçan Yunan
ordusu orta büyüklükteki birçok şehri ve kasabayı ateşe verdi, buralarda
hayatta kalmayı başaranlar aç, evsiz kaldılar. Muzaffer Türkler de intikam
ateşlerini yaşa, cinsiyete bakmasızın yerel Ortodoks Rumların üzerinde
söndürdüler. Bugün hala, seksen küsur yıl önce kurgulanan ve her iki tarafa
zorla dayatılan büyük ayrılığa rağmen Türkler ve Yunanlılar, ortak
kaderlerin ve tutkularını dillendiren herhangi bir kitap, film ya da müzik
olayı karşısında aynı duyguları paylaşıyor, aynı tepkileri dile getiriyorlar
(Clark, 2008: 12).
Avrupa’da ya da Avrupalıdan etkilenen yerlerde yaşayanlarımız Lozan’ın
çocukları olmaya devam ediyorlar; “Lozan“dan kastedilen, Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra İsviçre’de, bir göl kıyısı kentinde imzalanan ve Türkiye
ile Yunanistan arasında zorunlu kitlesel nüfus göçünü karar altına alan
anlaşmadır. 1923’de “uluslarası güçlerin“ de teşvikiyle Türkiye ve
Yunanistan hükümetlerinin arasında mübadelenin ilk ayrıntıları
oluşturulmaya başlandı. Bu anlaşmanın sonucu olarak yaklaşık 400.000
Müslüman Yunanistan’dan Türkiye’ye göç ettirildi; en az 1.2 milyon Rum
Ortodoks Hıristiyan’da Türkiye’den Yunanistan’a daha anlaşma yapılmadan
göç ettirilmeye başlandı. Lozan Antlaşması’nın kitlesel nüfus transferi için
açıkça dinsel kıstas kullanmış olmasının modern anlayış açısından uygun
olmayan bir durumdur.
Neticede 30 Ocak 1923 tarihli sözleşme ve ek protokollerle mübadele
anlaşması imzalanmış ve yasal yönden yürürlüğe girmişti. Buna göre

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

546

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

İstanbul Rumları ve Batı Trakya Müslümanları haricinde, Türk
topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Yunan uyruklarının 1
Mayıs 1923 tarihinden itibaren zorunlu mübadelesinde girişilecekti. Daha
sonra kurulan Muhtelit Mübadele Komisyon’da her iki ülke de
temsilcilikleri vasıtasıyla mübadele işinin düzenli yürümesine nezaret
edecekler ve çıkacak anlaşmazlıkları gidereceklerdi. Komisyona dünya
savaşına katılmamış bağımsız ülkelerden bir başkan, iki üye ve Yunanistan
ve Türkiye’den bir üye katılacaktı (Ağanoğlu, 2001: 283).
30 Ocak 1923’te Türkiye ve Yunanistan arasında Lozan Konferansı’nda
imzaladıkları anlaşma neticesiyle altı ayda son şeklini almıştır. On yıldır
sürüp giden savaşlara son verilmesi, Türkiye açısından savaş
meydanlarında büyük bedeller ödenerek kazanılan zaferin diplomatik
arena da teyit edilmesi amacını taşıyordu. Türk topraklarında yerleşmiş
Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla, Yunan topraklarında yerleşmiş
Müslüman dininden Yunan uyruklarının zorunlu mübadelesine karar
verilmiştir. Bu kimselerin hiçbiri, Türk hükümetinin izni olmadıkça
Türkiye’ye ya da Yunan hükümetinin izni olmadıkça Yunanistan’a dönerek
orada yerleşemeyecektir.
Lozan Antlaşması’nın birinci maddesinde çok basit gibi görünen bu kararın
doğrudan sonuçları da basit olmamıştır. Ayrılmak zorunda bırakılanlara
hiçbir seçim şansı tanınmadı. Çoğunluğun kendi egemenliğini kabul ettirme
peşinde olduğu bir yerde küçük bir azınlık topluluğu olarak yaşama riskini
göze alarak orada kalmayı tercih edip etmeyecekleri kendilerine sorulmadı.
İnsanların özel hisleri nüfus mübadelesini imzalayan siyaset adamları için
düşünülecek en son meseleydi. İnsanların yerini değiştirmek binaların,
medeniyetlerin yerini değiştirmekten daha kolay; üstelik bir kere yerlerini
değiştirdiniz miydi, onları her şekilde yeniden programlamak mümkündür.
Nüfus Mübadelesi de bu mantık doğrultusunda yapılmıştır. Ancak bu
büyüklükteki sayılara yeniden biçim vermek, onlara kendileri ve kimlikleri
hakkında yeni bir bakış açısı kazandırmak hiçbir zaman yumuşak bir süreç
olarak yaşanmamıştır. Ege’nin iki yakasına yüz binlerce insan için ayrılığın
çoğu kez korkunç koşullarda yerlerinden, çok bağlı oldukları toprağından
uzaklaştırılmış olmanın travması, yeni bir ülkeye uyum sağlamanın ve
kendilerini eski vatanlarına bağlayan birçok şeyi isteyerek unutmaya
çalışmanın zorluğuyla iki katına çıkmıştı.
D- TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİ’NDE BURSA
Nüfus mübadelesinin insani boyutunun büyüklüğü yanında, sosyo-kültürel,
ekonomik ve siyasi sonuçları daha ilk yıllardan itibaren tarih
araştırmalarının konusu olagelmiştir. Mübadele tarihinin Lozan Konferansı
sırasında Türk ve Yunan hükümetlerinin nüfus mübadelesi konusunda
imzaladıkları sözleşme ile başladığı düşünülmesine rağmen, nüfusların
değişimi fikrinin kökenleri Osmanlı İmparatorluğu’nun çözülme sürecine
dayanır.
Zürcher, Türk-Yunan nüfus mübadelesinin üç önemli özelliğine dikkat
çekmektedir. Birincisi, mübadelede kullanılan temel kriterin din olmasıdır.
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Mübadele sözleşmesinde, mübadeleye tabi olanlar arasında dil ya da etnik
kökene dayalı bir ayrım yapılmamıştır. Örneğin, “Makedonya’daki
Müslümanların çoğunluğu Yunanca ve Orta Anadolu’dan gönderilen
Ortodoks Rumların çoğunluğu da Türkçe konuşmaktaydı”. Bu insanlar
tamamen mensup oldukları dine göre mübadeleye tabi tutulmuşlardı. İkinci
önemli özellik ise Sözleşmenin geriye dönük olmasıdır. Mübadele sadece
1922 yılı itibariyle göç edenleri değil 1912 yılından beri (çoğunlukla da
savaş yüzünden) göç edenleri kapsamaktaydı. Mübadelede dikkati çeken
son özellik de, yukarıda belirtildiği gibi, göçün zorunlu olmasıydı. Tarihte ilk
defa, zorunlu göç Uluslararası Hukuk tarafından meşrulaştırılmış oluyordu.
Mübadele antlaşması gereğince kapsam dışı bırakılan Batı Trakya
Türklerini hariç tutarsak Yunanistan sınırları içinde kalan Müslüman
Türklerin tamamını mübadele kapsamına alınmıştı. En yoğun nüfus ise
merkezi Selanik olan Yunanistan’ın Makedonya bölgesindeydi (Clark,
2008: 15).
Bursa’ya ilk göçmen kitlesi Aralık 1923’te gelmiştir. Hüdavendigar
gazetesindeki habere göre, Selanik ve çevresinden 3 bini aşkın kişi
Kanunıevvel’in (Aralık) on dokuzuncu günü sabahleyin Mudanya iskelesine
ulaşmış, şehirde yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanmışlardır. Bu kimseler, daha
sonra geçici olarak kalacakları Muradiye’de bulunan misafirhanelere
götürülmüşlerdir. Mübadil göçmenlerin Bursa’ya gelmesi, şehir halkı ve
yöneticileri tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Bursa’ya mübadil göçmenler
geldikten sonra, Ertuğrul, Hüdavendigar, Yeni Fikir gibi dönemin yerel
basınını oluşturan gazetelerde, göçmenlere yardım yapılması için çağrılar
yapılmıştır. Bu çağrılara Hilal-i Ahmer de katılmış ve iane yoluyla yardım
sağlamaya çalışmıştır. Bu tür girişimler, Vilayet Meclisinin gündemine de
girmiş, mecliste göçmenlere, özellikle sağlık ve para yardımı yapılması
hususunda birtakım kararlar alınmıştır. Ayrıca, ilk göçmen kafilesinin
gelmesinden yaklaşık bir hafta evvel, Ahmed Tevfik, Hacı Sabri, Hakkı Baha,
Ahmed Ziya, Mehmed Kamil ve Mümtaz Şükrü Beyler tarafından “Muhacirin
Yardım Cemiyeti“ adında bir cemiyetin kurulduğu Vilayet Makamına
bildirilmiştir. Cemiyetin kuruluş amacı, kurucuları tarafından Gelecek din
kardeşlerimizin temin-i istirahat, iaşe ve iskânları hususunda hükümete
muavenet için azami gayret ve himmet-i sarf etmek“ olarak açıklanmıştır
(Kılıç, 2016: 48). Bursa’ya toplam olarak 39.808 Mübadele göçmeni
yerleştirilmiştir. 1927 yılında yayınlanan Bursa Havalisi Coğrafisi adlı
kitaba göre ise, en yoğun göçmen yerleşimi Bursa olup, toplam 81.265
göçmenin yerleştirildiği yazılmaktadır. Bunlardan 56.456’sı merkez ilçeye,
geri kalanları ise diğer ilçelere yerleşmiştir. Bu sayı, 1912 Balkan Savaşı
sonunda gelip de Büyük Savaş nedeniyle yerleştirilememiş olan
göçmenlerle, Mübadele Göçmenleri’nin ortak sayısı olmalıdır (Kaplanoğlu,
2014: 19).
Başka kaynaklara göre ise 1912-1930 yılları arasında Bursa şehrine
Rumeli’den 56 bin göçmen gelip yerleşmiştir. Bu göçmenlere, 1880’li
yıllarda gelen 93 Göçmenleri’ni de eklerseniz, neden; “Bursa bir göçmen
kenti” olduğu daha iyi anlaşılabilir. 1934 yılında yapılan bir sayıma göre,
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Bursa merkezinde yabancı ülkede doğanların sayısı 20.228 olup tüm nüfusa
oranı ise yüzde 28,1’dir. Bu orana, Bursa’da doğmuş göçmen çocukları dâhil
değildir. Bu tarihte Bursa’da yaşayanlardan 6.773’ü Bulgaristan, 5.220’si
Yunanistan, 5.371’i Yugoslavya, 1.068’i Romanya doğumludur.
Bursa nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan gayrimüslimlerin yerine
gelen “Mübadele Göçmenleri’’her şeye yeniden başlamak zorundaydılar.
Balkanlardan gelen göçmenler ile Yunanistan’dan gelen göçmenler Bursa’yı
Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük bir sosyal ve ekonomik sorunlar yumağı
haline getirmiştir. Çünkü Bursa’yı terk eden gayrimüslimlerin çoğu esnaf ve
tüccar iken, yerlerine gelen göçmenlerin hemen hepsinin çiftçi olması
sorunları daha da arttırmıştır. Gelen göçmenlerin büyük bölümünün Türkçe
dahi bilmemesi, farklı geleneksel ve kültürel özellikler taşıması, Cumhuriyet
Bursa’sı için ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak
Cumhuriyet yönetimi, kısa sürede Bursa’daki bu toplumsal ve kültürel
sorunları aşmayı bildi. Göçmen Şehri olarakta bilinen Bursa kültür ve sanat
yaşamını zenginleştirmek, tarihi kültürel mirası yaşatma adına Bursa Göç
Tarihi Müzesini açmıştır. 8500 yıllık Bursa tarihi içinde kimi zaman doğal
bir gereklilik olarak; kimi zaman savaşların, kimi zaman da baskıların
ardından gerçekleşen demografik hareketliliğin tarihi anlatılmaktadır.
Bursa ili, tarihin içinde sakladığı ülkeler ve milletler ile tarihin ilk
çağlarından bu yana verimli toprakları ve insan yaşamının zenginleşmesine
katkıda bulunabilecek kendine has öğeleri ile her yüzyılda ilgi uyandıran bir
yerleşim merkezi olmuştur. Coğrafi olarak İstanbul’a yakınlığı, Balkanlar ve
Anadolu üzerindeki her dönem kullanılan geçiş güzergâhı, Karadeniz, Ege,
Balkan ve Anadolu Medeniyetlerinin uğrak noktası olarak Bursa, açık bir
göç dalgasının iskânı haline gelmiştir (Kaplanoğlu, 1999: 86).
Müzede, 8500 yıl önce Bursa’ya gelen insanlardan başlayıp, Türklerin
Anadolu’ya göçü, Bursa’nın alınması, Balkanlar’a doğru Osmanlı’nın yurt
tutması anlatılmıştır. Daha sonra anavatana geri dönüş hikâyesi yani;
Balkanlar’dan göç, Kafkaslar ve Kırım’dan göç canlandırılmıştır. Bursa
yapmış olduğu müze sayesinde tüm göçmenlerin kültürel zenginliğini canlı
tutan toplumsal bir yapıya sahiptir.
SONUÇ
Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları’nda yaşadığı mağlubiyet Rumeli’deki
topraklarından çekilmek zorunda bırakmıştır. Bu işgaller neticesinde orada
varlığını sürdüren Müslüman Türk halkına yönelik yapılan zulümler
neticesinde Balkanlar’ın hemen her toprağında olduğu gibi Gümülcine’den,
Langaza’dan, Serez’den ve daha birçok köy ve kasabalardan anavatana göç
hareketleri başlamıştır. Bu bölgenin zor durumda kalan sivil Osmanlı halkı
Yunan işgalinden kaçarak kendilerini daha güvenli gördükleri Anadolu’ya
göç etmeye başlamışlardır.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden yola çıkarak ‘Muhacirler
kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır.’ Selanik, Yanya, Kavala, Drama,
Serez, Girit, Sakız, Midilli ya da Yunanistan topraklarındaki herhangi başka
bir diyardan gelmiş tüm göçmenlerin için artık yeni bir dönem başlamıştı.
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Yaşadıkları toprakları Yunan Orduları tarafından ele geçirilişini gören,
Türkiye’ye göç edene değin çeşitli sıkıntılar ve baskılar altında yaşamak
durumunda kalan, kimi zaman da trajik gelişmelerle karşı karşıya kalan bu
insanlar sonunda kendileri için hiç kolay olmasa da doğup büyüdükleri
toprakları terk ederek Türkiye’ye göç etmişlerdir. Mübadele’nin ilk
yıllarında savaştan daha yeni çıkmış Türkiye’de göçmenlerin sorunlarına
yönelik talep ve isteklerini karşılamak hiç kolay olmasa da, hem devletin
çabaları, hem de bizzat mübadillerin kendilerinin içinde bulunulan olumsuz
şartları aşabilme konusunda ortaya koydukları irade ve azim yaşanan
zorlukların aşılmasındaki en önemli etkenler olmuştu. Ancak çok kısa bir
zaman zarfında yaşadığı toprakları terk ederek yeni bir hayata başlamak
durumunda kalan bu insanların önlerindeki zorlu süreç sona ermemiş
sadece yeni bir evreye girmiş bulunmaktaydı. Doğdukları, yaşadıkları ve
ondan da ötesi kendilerinden bir parça bildikleri memleketlerini terk
ederek Türkiye’ye gelen mübadillerin, buradaki yaşamları da çetin
mücadeleler eşliğinde geçmişti.
Bu mücadelenin özellikle de, başını sokacak bir ev ile ekmek parasını
çıkartacak bir iş kurabilmek adına verilen kısmı oldukça zorlu geçmişti.
Hem bir yığın imkânsızlıklar içinde olmaları, hem de kendileri dışındaki
etkenlerin sebep olduğu olumsuzluklar bu yıllarda mübadillerin kişiliğini
adeta yeniden şekillendirmişti. Bu şekillendirme süreci beraberinde
kaçınılmaz olarak, önceki dönemden farklı bir insan tipini ya da daha kısa
ve özlü bir ifadeyle mübadilleri ortaya çıkarmıştı.
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Ekler
Resim 1: Nüfus mübadelesi sırasında taşınmaya bekleyen muhacirler.
23 Ekim 1923

Kaynakça: Raif Kaplanoğlu Fotoğraf Arşivi.
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Resim 2: İstanbul’da Şehrin Sağlığını Tehdit Eden Muhacirler

Kaynakça: H.Yıldırım Ağanoğlu, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanlar’ın
Makûs Talihi Göç“,Kum Saati Tarih Dizisi, İstanbul-2001, s. 251.
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Resim 3: Balkanlar’dan gelip Anadolu’ya geçmeyi bekleyen mübadiller.
(23 Kasım1912)

Kaynakça: H.Yıldırım Ağanoğlu, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanlar’ın
Makûs Talihi Göç“,Kum Saati Tarih Dizisi, İstanbul-2001, s. 170.
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PAVLİKANLAR
Sultan Gürsoy*
ÖZET
Pavlikanlar, VII. yüzyılda bugünkü Erzurum’un güney batısında Mananalis
bölgesinde ortaya çıkmış Hristiyan birmezheptir. Hristiyan dininin dinsel
inanç esaslarını yorumlamada Katolik kilisesi ile çatışırlar. Bu yüzden
Heretik (sapkın) olarak adlandırılmışlardır. VII. yüzyılın ortalarında
Suriye’de hapisten kaçan bir papaz yardımcısına yardımeden Mananalisli
Constantine, bu yardımının karşılığında papaz yardımcısının verdiği kitap
ile kendi görüşleriniyorumlar ve Pavlikan inancını ortaya çıkarır. Daha
sonra Constantine Hristiyanlığın yeni modeli üzerinde çalışırken
Colonea’nın (Şebinkarahisar) bir köyü olan Cibossa’ya gelir ve burada
cemaatini kurar. Constantine’nin görevebaşlama tarihi tam olarak
bilinmese de 655 olarak kabul edilir. Pavlikanların İnanç özelliklerine
bakacak olursakonları şu şekilde sıralaya biliriz: 1. Vaftizi reddederler. 2.
Bakire Meryem’in, Bakireliğini ve kutsallığını kabuletmezler. 3. Arafa
inanmazlar. 4. Haç, ikona, aziz – azize resimleri, tütsü, mum, bunlar
putperest inancıdır, İsa’nınöğretisine yabancıdır, kınanmalıdır. 5. Günah
itirafını reddettiler. 6. Yeni Ahit’tin tamamını kabul etmişlerdir ancakEski
Ahitti de reddetmemişlerdir. 7. Ruhban sınıfı ve hiyerarşisini reddederler.
8. Gösterişli kiliseleri reddederler, Kilisenin taş ve tahtadan değil, Evrensel
Kilise olduğunu söylerler. 9. Evharist törenlerini reddederler. Pavlikanların
yayıldıkları coğrafya Kapadokya, Fırat havzası ve Kızılırmak civarıdır.
Resmi Katolik Hristiyan inançesaslarını reddettikleri için kiliseden,
toplumda ayrılıklara neden oldukları için de devlet tarafından baskı ve
zulümgördüler. Kilise ve devlet tarafından baskı gören Pavlikanlar, dağlık
bölgelerde yaşamak zorunda kaldılar. Pavlikanlar, VIII.–IX. yüzyıllar da
Anadolu, X. yüzyılda Balkanlar da Bizans’ın dış siyasetinde önemli
roloynamışlardır. VIII. ve IX. yüzyıllar da kendi çıkarları doğrultusunda
Müslüman Araplarla birlikte Bizans’a karşısavaştılar. IX. yüzyılda
Müslüman Araplar’ın desteğiyle Bizans sınırında Divriği’de kısa süreli
bağımsız bir devletkurdular. Pavlikanlarla ilgili bugüne kadar yapılan
çalışmalar dini hayatları üzerine yapılmıştır. Biz bu çalışmamızda
Pavlikanların, dini hayatları kadar siyasi tarihlerinin de önemli olduğunu
anlatmaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Bizans, Heretik, Anadolu.

*
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PAULICIANS
ABSTRACT
The purpose to use it as a general title of the thesis is also to include the
social and political aspects of the Paulicians. In this presentation, we will
introduce the daily and social lives of the Paulicians as well as we'll examine
their political history handled in the context of Christian history. With this
thesis, we will add a new research, inclusive the study of the political
history of the Paulicians. The only religious policy applied by Byzantium
was in harmony with the margins, but unfortunately with the heretical
groups like the Paulicians have subjected to pressure by the political
domain. Besides that this community didn't have a certain ethnic element.
They were using the geographical advantage where they lived and
sometimes they were doing cooperation with Arabs, against the Byzantines.
They were using the geographical advantage where they lived. And also
sometimes they were doing cooperation with Arabs against the Byzantines
and the other power which were living in their state of Divriği. There are
four parts in this thesis and the first one is their geography. In this first
chapter, we introduced their ethnic structure in that region. In the second
chapter, we tried to introduce other communities which once were called
heretic and also to explain the origin of the name of these heretic beliefs
and Paulicians. In the third chapter, under the heading of Political History,
we tried to explain the Byzantine political situation in between VII and IX
centuries, like Byzantium – Muslim Arab relation in these centuries. Also to
examine political history of Paulicians and the other congregations’
political-history which have emerged after Paulicians. In the fourth and last
chapter, we were explained to struggle with Byzantium. Also, Heretic
Congregations, Church-state relations, Reasons for the emergence of
Heretics, Communities and the Byzantine-Pavlikan Struggle.
Keywords: Byzantine, Heretic, Anatolia
GİRİŞ
Makalemizin konusu oluşturan Pavlikanlar, Bizans devletini uzun yıllar
uğraştırmaları nedeniyle Ortaçağ siyasi tarihinin araştırma konularından
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece Anadolu’da değil, Balkanların
siyasi ve sosyal hayatında da önemli roller oynamışlardır. Hatta
Pavlikanların etkisiyle ortaya çıkan Bogomiller aracığıyla Batı Avrupa’nın
siyasi ve dini hayatında da kalıcı izler bırakmışlardır.
Pavlikanlar, Bizans Devleti tarafından Heretik (sapkın) olarak
adlandırılmışlardır. Pavlikanların, dini ve siyasi tarihlerine geçmeden önce
bu konuyla ilgili bazı kavramların anlamlarına bir göz atalım. Ortodoksi,
Heterodoksi ve Heresi kavramlarının anlamını bilmeden, Ortodoks ve
Heretik cemaatlerin mücadelesini anlayamayız. Bu kavramların
anlamlarına kısaca bir göz atacak olursak; “Ortodoksi, genellikle egemen
yaygın inanış için kullanılan bir terimdir. Kendini çoğunluğun inancını temsil
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eden merkezi din anlayışıyla ve egemen siyasi güçle özdeşleştiren dinsel
yorum. Asıl doğru öğretiyi savunduğunu iddia eden düşüncedir”. Heterodoksi,
“resmi öğretinin dışında kalan her türlü akımı ifade eder. Çoğunluğa karşı
azınlığı, resmi din anlayışına karşı muhalefeti temsil eden akımlar
Heterodoksi mezhepler olarak adlandırılmışlardır”. Heresi, “Heterodoksi
içerisinde, dinsel inanç ve değerlere getirdikleri yorum ve bakış açısıyla
yaygın din anlayışının temel değerlerinden sapma gösterdikleri düşünülen ve
bu yüzden cezalandırılmayı hak ettiklerine inanılan akımlardır” (Gündüz,
2004:10,11).
Ortodoks olarak kabul edilen inanışlar, kendi inanış ve anlayışları dışında
kalan akımları heretik olarak suçlamışlardır. Bunun öncelikli sebebi, dinin
temel inanış ve ibadet esaslarının anlaşılmasında dogmatik bir yaklaşım
benimsemiş olmasıdır. Fraklı yorum ve anlayışları kabul etmeyen,
sorgulanamaz bir tek doğru anlayışı kabul eden dogmatizm, kabul edilen
dogmalara ters her türlü anlayışı sapkınlık/ heretik olarak
değerlendirmektedir. Bu anlamda Katolik dünyasında yüzyıllarca etkili olan
“Kilise dışında kurtuluş yoktur”, anlayışı sadece Hristiyanlık dini dışında
kalan dinler için değil, Hristiyanlığın Roma Katolikliği dışındaki bütün
yorumları da sapkınlık olarak değerlendirilmiştir. Bir diğer neden ise,
Ortodoks olarak kabul edilen inanç, sosyal çoğunluk ve siyasi iktidar ile
özdeşleştirmesi sonucunda takındığı egemen tavıra karşı oluşabilecek
tehditleri bertaraf etmek için savunmacı, baskıcı, dayatmacı bir hareket
sergilemektedir. Kilise siyasi ve sosyal egemenliğini kaybetmemek için
Ortaçağ boyunca Hristiyanlık dışı dinlere ve Hristiyanlık içinde sapkın ilan
ettiği cemaatleri cezalandırmak için Haçlı Seferleri düzenlemiştir
(Gündüz,2004:13,14,18). Tarih boyunca, Ortodoks olarak kabul edilen din
ve egemen siyasi iktidar, ellerindeki gücü kaybetme korkusuyla toplumda
meydana gelen yenilikleri onaylamayıp onun karşısında yer almışlardı.
Çoğunluğun desteğini alarak yükselen Ortodoks din ve siyasi iktidar, kendi
güçlerini korumaya odaklanıp, halkın ihtiyaçlarını görmemeye başladılar.
İnandığı din ile arasında uçurumlar olduğunu gören halk, kendisiyle aynı
zorlukları yaşayan insanların oluşturduğu cemaatlere katılmakta
zorlanmadı. Bu cemaatlerin, resmi din anlayışı dışında olması sorun değildi.
Çünkü insanlar karınlarını zor doyururken, din adamları gösterişli törenler
düzenlemekle meşguldü. Kısacası, resmi din anlayışı halkı anlamaktan çok
uzaktı.
1.PAVLİKANLARIN DİNSEL İNANÇ ÖZELLİKLERİ
1.1. Pavlikan Adının Anlamı
Pavlikan kelimesi birçok dilde farklı terimlerle ifade edilmiştir. ‘Pavlikan’,
‘Paulicianism’,
‘Polisyenlik’,
‘Pavliniki’,
‘Pavlusçuluk’,
‘Pavlosyen’,
‘Paulisianizm’, ‘ Pavlakiler’, ‘Paulikianos’, Arap dilinde ‘ Beyalike’, ‘Beylikan’
(Özışık,2007:38) bunlardan bazılarıdır.
Pavlikan, adının anlamı ve kökeni ile ilgili elimizde farklı bilgiler olsa da
gerçek anlamı hakkında kesin bir bilgimiz bulunmamaktadır. Genel kabul
edilen görüş, Pavlikan isminin onlara düşmanları tarafından verilmiş
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olduğudur. Böyle düşünen araştırmacılardan biri olan Mkrttschian onlara
bu ismin St. Pavlus’un veya Samosatalı Paul’un adını dillerinden
düşürmedikleri için verildiğini söyler. Bir diğer araştırmacı Gieseler’e göre
ise Ermeni bölgesinde ortaya çıkan bu gruba Papazlar, Samosatalı Paul ile
aralarındaki doktrinel benzerlikten dolayı “zavallı Paul’un takipçileri”
olarak nitelendirmişlerdir. Ter Mkrttschian ise “Die Pavlikiane” isimli
eserinde Katolikoz Otzunlu Yuhanna’nın sözlerinde geçen, ne Pollikeank ne
de Paylakanut kelimelerinin kökeninin Paul olduğunu kabul etmemektedir.
Burada kullanılan –ic ve –ik eki Ermenice de küçümseme anlamında
kullanılmaktadır (Özışık, 2007: 42,43). Öte yandan St. Pavlus’un görüşlerini
benimsedikleri için ve onu gerçek havari olarak kabul ettiklerinden dolayı
da bu isimle adlandırılmış olabileceklerini düşünen araştırmacılar
bulunmaktadır. Biz de araştırmamız doğrultusunda onlar hakkında en az
önyargılı olan bilgileri takip ederek Pavlikan adının gerçek anlamını
bulmaya ya da en azından bir öneri sunmaya çalışacağız.
Pavlikanların ismi gerçekte hangi Pavlus’tan gelmekteydi? Bu konu
hakkında dört farklı bilgi bulunmaktadır. Birincisi, Pavlikanizmin kurucusu
Samosatalı Paul’un Antakya Piskoposu (260 – 68) olduğu düşünülmektedir
(Hamilton,2010:133). İsa’nın şahsı konusunda Roma merkezli anlayışa
karşı ilk ciddi eleştiri Antakya Patriği Samosatalı Paulus’tan (ölümü: 272)
gelmiştir. Samosatalı Paulus Adoptionist inancı öğretmekle suçlanmıştı. Bu
inanca göre, İsa’nın Tanrı olduğu fikrine karşı çıkarak İsa’nın bir insan ve
diğer peygamberlerden derece farkı olduğunu savunmuştur. Bu
düşüncelerinden dolayı Samosatalı Paulus’a karşı Antakya’da Sinod
toplandı ve hem patriklik makamından uzaklaştırıldı hem de aforoz edildi
(Gündüz, 2013:37).
Bu konu ile ilgili bir diğer kaynağımız kilise tarihçisi Eusebius’un (260339) Historia Eklesias (Kilise Tarihi) adlı eserinde anlatılanlardır.
Eusebius’a göre Samosatalı Paul 3. yüzyılda yaşamıştır. Bu dönem Mani’nin
(216 – 276-7) etkili olduğu dönemdi. Mani öğretisini yaymak için
Suriye’den Mısır’a, İran’dan Orta Asya’ya uzun geziler yapmaktaydı. Mani
Suriye’ye geldiği sıralarda Antakya Piskoposu ve arkadaşlarıyla
görüşmelerde bulunmuş ve Maniheizm’i Hristiyan kilisesine sokacak kadar
bir topluluk oluşturmuşlardı. Paul, Mani’den etkilenmesine rağmen “ruhsal
Hristiyanlığın” ağır bastığı bir ikilemcilikle ondan ayrılır (Kaygusuz,
2006:177,181). Eusebius’un bu görüşlerine baktığımız zaman
Adoptianizm’in kurucusu Samosatalı Paul’u dönemin kilise geleneğine
uygun olarak Maniheist olmakla suçladığını görmekteyiz. Maniheizm 3.
yüzyılda ve sonraki yüzyıllarda Kilise ve Roma devletini çok uğraştırdığı
için Kiliseden farklı düşünen her cemaat Maniheist olmakla suçlanıyordu.
Eusebius’un görüşlerini bu doğrultuda yorumlamak daha sağlıklı olacaktır.
Adoptianizm Hristiyan dinini farklı açıdan yorumlayan bir görüştü ve 7.
yüzyılda ortaya çıkan Pavlikanlarla kurucusunun isim benzerliği dışında bir
ilgisi yoktu (Oğuz,2002: 228).
Vasiliev de Eusebius’un görüşlerini destekleyici yorumlarda bulunmuştur.
Vasiliev, Pavlikanların Maniheizm’in kollarından biri olan Düalist bir grup,
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kurucularının ise Samosatalı Paul olduğunu ve bundan dolayı onlara
“Pavlikan” isminin verildiğini söyler. VII. yüzyılda Constantine tarafından
yeniden örgütlenmişlerdir (Özışık,2007: 42). Milan Loos ise “Pavlikeank”
isminin Ermenistan da Adoptiyonist yönlerinden dolayı Samosatlı Paul’e
atfen Nesturiler (Nesturilik, Nastur, imparator II. Theodosius tarafından
428 yılında İstanbul Patrikhanesine Patrik olarak atanmıştı. Nastur’a göre
İsa’da beşeri ve ilahi olmak üzere iki öz/cevher bulunur. İsa’nın hem ilah
hem de insan tarafı birleşerek Mesih oldu. Nastur’un bu düşüncesi
doğrultusunda gelişen cemaat daha sonra Nesturilik adıyla anılmaya
başlandı)için kullanıldığını ve daha sonra VII. yüzyılda ortaya çıkan cemaat
içinde aynı ismin kullanılmaya başlandığını söyler (Özışık,2007: 43).
İkinci görüş ise Sicilyalı Peter’in Pavlikanlar Tarihi (870) adlı eserinden
edindiğimiz bilgilerdir. Yer (Samosata) ismi aynı kalırken sadece kişiler
değişmiştir: Samosatalı Callinice adlı bir kadının iki oğlu vardır, Paul ve John.
Hain anne iki oğlunu büyüttü, onlara kokuşmuş inancı öğretti. Oğullarını
yanlışın vaizleri olarak Samosata dışına yolladı. Onlar Phanaroia’nın
yakınlarına ulaştı ve bir köye vardı. Köylüleri cahil ve kararsız görerek
düşmanın habis tohumunu attılar. O günden sonra bu köye, Episparis (tohum
yatağı) dendi. Bu köyün yeri tam olarak bilinmemektedir. Sapkınlık adını bu
vaizlerden aldı, o günden sonra onlara Maniheist yerine Paulikien dendi
(Hamilton, 2010: 43) şeklinde anlatır.
Sicilyalı Peter’in eserindeki bir diğer görüşte Pavlikan isminin, Kalinikeli
kadının oğullarının isimlerinin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan
“Pavloiannai” kelimesinden geldiği düşünülmektedir. Öte yandan Sisamlı
Hayazg Kalinike’nin oğlu Poğos’tan geldiğini ve kayıtlarda ilk kez 54 Tevin
konsilinde geçtiğini belirtir (Özışık,2007: 41).
Konu ile ilgili üçüncü görüş, çoğu tarihçi tarafından Pavlikan isminin kökeni
olarak kabul edilen bir görüştür. Paulikien, Ermenice Paylikeank
sözcüğünün Grekleşmiş biçimidir ve Paul adının Paulcük şekline dönüşmüş
halidir. Zavallı küçük Paul’ün müritleri, anlamına gelir. Bu terim St.Pavlus
için kullanılmış olamaz, Ermeniler tarafından müritlerine Paulikien denen
öğretisi Pavlikanlara benzerlik göstermeyenSamosatalı Paul da [N.G.
Garsoian, The Paulician heresy adlı çalışmasında Ermeni Paulikienlerin
(yani Pavlikanların), 268’de azledilen Samosatalı Paul’ün takipçileri
olduğunu ileri sürer (The Paulician heresy, s. 232). Bunu kanıtlamak içinde
555 tarihli Dvin Konsili Birlik Yemini kanıt olarak gösterir. Bu yemin
Paulikienlerin elinden Komünyon alanları lanetler. Ancak Bartikya’nın
yaptığı çalışmalar sonucunda o metnin 1298’de yazılan tek el yazmasında
yapılmış bir yazım hatası olduğunu ve o sözcüğün Paul’cüler (yani
Adoptionistler) olarak anlaşılması gerektiğini savunur. Bu yorumdan da
yola çıkarak, Ermenilerin Adoptionistlere Paulcü yani Paulikieni dediklerini
çıkara biliriz. Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi için bkz.: Hamilton, ek – 2, s.
464] olamazdı. Bu duruma en uygun yorum Lemerle, tarafından yapılmıştır.
Sekizinci yüzyılda müritleri Ermenistan’a geri götüren ve cemaati yeniden
toparlayan lider Paul’den almıştır (Hamilton, 2010: 44,45).
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Pavlikan lider Constantine, Bizans tarafından öldürüldükten sonra, Symeon,
onun yerine liderliği ele alır. Ancak Constantine’nin üvey oğlu Justus,
görünürde Pavlikan öğretilerinden kuşkulanmasıyla, gerçekte siyasi lider
kendisi olmadığından, Symeon’un Şebinkarahisar piskoposuna şikâyet eder.
Piskopos, Symeon’u imparator II. Justinian’a ihbar eder. Bunun sonucunda
Symeon ve kendisine sadık adamları diri diri yakılırlar. Bu olay II.
Justinian’ın imparatorluğunun ilk yıllarında olmuş olması gerekmektedir,
çünkü 686 – 87’de Hazarların yardımıyla imparatorluk güçleri
Ermenistan’da yeniden güç kazanmaya başlamıştı. Bu durum 693’e kadar
devam etmişti. Pavlikan müritlerinden Paul adında bir Ermeni zulümden
kaçarak Genesius ve Theodore adlı iki oğlu ile birlikte Colonea’ın
(Şebinkarahisar’ın) batısındaki Phanaroia’daki Episparis bölgesine kaçtı.
Paul, Pavlikanları topladı ama onların üstünde dini bir otorite kurmadı.
Ancak Mananalisli Constantine’nin müritlerinin isimlerini buradan aldığı
düşünülmektedir (Hamilton, 2010: 53,54).
Dördüncü görüş ise, Pavlikan isminin St. Pavlus’tan geldiği yönündedir.
Yapılan yeni araştırmalar sonucunda Pavlikanların kutsal kitabı olup
olmadığı konusu tartışmalı olsa da, ‘Gerçeğin Anahtar’ı’ adlı kitabın farklı
bir yorumudur. Gerçeğin Anahtar’ı, Ermeni araştırmacı, F. C. Conybeare
tarafından 1898’de tercüme edilen ve ‘Ermeni Paulikien Kilisesinin El
Kitabı’ olduğu düşünülen kitaptır. Bu kitap N. G. Garsoian tarafından The
Paulician Heresy adlı eserinde Ermenice kaynak olarak kullanırken, Janet ve
Bernard Hamilton, ‘Bizans Döneminde Hristiyan Düalist Heretikler’ adlı
kitabında bu eserin Pavlikanlara ait olmadığını öne sürerek, eserinde Paul
Lemerle ve Yunanca kaynaklar kullanmıştır. Biz çalışmamızda, John T.
Christian, “The Paulician Churches” eserinde, Gerçeğin Anahtarı adlı kitaba
getirdiği üçüncü bir bakış açısından faydalandık. Christian’a göre
Pavlikanların ismi St. Pavlus’tan gelmektedir. Gerçeğin Anahtar’ında
St.Pavlus her zaman gerçek havari olarak kabul edilmektedir. Ondan şöyle
bahseder; Evrensel ve Apostolik Kiliseyi[Apostolik Kilise: İncillerde ( Yeni
Antlaşma) söz edilen ve tanımlanan Hristiyan topluluğuna “Apostolik
(Havarisel) Kilise” adı verilmektedir. Bu kilise, ilk havarilerin kurduğu ve ilk
Hristiyanların yetiştiği kilisedir. M.S. 30 – 100 yılları arasını kapsar] İsa –
Mesih’ten öğrenmiş ve Elçilerin İşleri kitabında da görüldüğü gibi Evrensel
ve Apostolik Kiliseye yüklediği İsa – Mesih geleneğini sürdürmüştür. ‘Siz
bütün dünyaya gidin ve İncil’i tüm canlılara vaaz edin, kim inanırsa
yaşayacak, vaftiz edilecek, inanmayan kişi yargılanacaktır (Makro 16: 15)’.
Evrensel ve Apostolik Kilisenin Rabbinden öğrendiğimiz gibi devam
ediyoruz ve o zamana kadar vaftiz olmamış olanlara (mansiyonlar, yani
Latinler, Yunanlılar, Ermeniler) gerçek imanı yerleştirmeliyiz. Bu nedenle
Rabbin sözüne göre onları imana getirip onlara tövbe ettirmeliyiz. Böylece
Pavlikanlar ilk havariler ve uygulamalar hakkında hak iddia ettiler
(Christian, 1910: 416,417).
Edward Gibbon da Pavlikan isminin, St. Pavlus’tan geldiğini düşünen
araştırmacılardan biridir. Gibbon, Roma İmparatorluğunun Gerileyiş ve
Çöküş kitabında ( cilt VI.) Pavlikan isminin onlara bilinmeyen bir
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öğreticiden dolayı verildiğini söyler. Gibbon yine de bu ismin St. Pavlus’tan
dolayı kullanıldığını düşünür. VII. yüzyılda ilk ciddi, teşkilatlanmanın lideri
Constantine’nin St. Pavlus’un öğrencilerinden Sylvanus’un adını aldığını ve
bunun Pavlikan liderlerinde gelenek haline geldiğini belirtir. Gibbon’a göre
onlar bu ismi St. Pavlus’tan dolayı almışlardır (Özışık,2007: 42).
Pavlikanların, St. Pavlus’u Evrensel ve Apostolik Kilisesinin kurucusu olarak
kabul etmeleri ve onu diğer havarilerden üstün tutmaları ayrıca onun
mektuplarına daha çok önem vermeleri, bu cemaatin “Paulician” olarak
adlandırmalarına neden olmuş olabilir. Belki de Paulician kelimesi
küçültme ya da kınama anlamı içermeden “St. Pavlus’un müritleri”
anlamında kullanılmıştır.
İlginçtir ki, Anadolu’da Bizans – Arap çatışmasının yoğun şekilde yaşandığı
dönemde ortaya çıkan Pavlikanlar hakkında, Arap kaynakları çok bir şey
söylemez. Edinebildiğimiz bilgiler doğrultusunda Arap yazarı Mesudi’nin
eserinde Pavlikanlar “Bajlaki” şeklinde adlandırılmış ve Mazdeizm ile
Hristiyanlık arasında orta yol mezhebi olarak tanımlanmıştır
(Kaygusuz,2006: 207). Pavlikan adının geçtiği bir diğer Arap kaynağı “İbn
Hazm’ın el-Fısal fi’l-Milel ve’l-Ehvai ve’n-Nihal” adlı eseridir. Tahir
Aşirov’un “İbn Hazm’a Göre Hristiyan Mezhepleri” adlı makalesinden
edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, İbn Hazm’ın anlattığı Bulyaniyye
mezhebi, Samosatlı Paul’un kurduğu mezheptir. İbn Hazm, bu mezhepten
bahsederken kurucusunun, Şemşati veya Şemşatlı olduğunu ve bu yerin
Bizans hâkimiyetinde bulunan Samosata olduğunu belirtir. Samosata, Hz.
Ömer zamanında Müslüman Araplar tarafından feth edilmiş ve Arap
literatürüne Şimşat (Şümişat) olarak geçmiştir. İbn Hazm, Bulyaniyye
mezhebinden şöyle bahseder: Samsatlı Pavlus’un Antakya patriği olduğunu
ve doğrudan doğruya Tanrının tek Tanrı olduğunu, İsa’nın da öteki
peygamberler gibi Tanrı’nın kulu ve Resulü olduğunu kabul eder. İbn
Hazm’ın ve diğer Arap kaynaklarındaki Bulyaniyye mezhebi, Samosatlı
Pavlus’un kurduğu mezheptir. Anadolu’da 7. yüzyılda ortaya çıkan
Pavlikanlarla bir ilgisi bulunmamaktadır. Arap kaynaklarında Pavlikanlar,
nasıl adlandırıldığına dair daha ayrıntılı bir araştırma yapılabilir. İbn
Hazm’ın eserinde bahsettiği Bulyaniyye mezhebi hakkında verdiği bilgiler
daha sonraki Arap yazarlar tarafından da kullanılmıştır. Mesela İbn
Temiyye, “el-Cevabu’s Sahih li-men bedelde Dine’l-Mesih” adlı kitabında
Samosatlı Pavlus’un mezhebinden bahsederken “Bulyaniyye” olarak
bahsetmiştir. İbn Hazm’ın “Bulyaniyye” olarak bahsettiği mezhep
“Bulkaniyye” olarak istinsah edilmiştir. Bazı İslami literatürde de Samosatlı
Pavlus’un mezhebinin adı Bulyaniyye olarak geçmektedir. Bu mezhebin adı
aslında “Pol” şeklinde ifade edilen Pavlus kelimesinin Araplaşmış hali
olduğunu düşünebiliriz (Aşirov,2009: 108,109,110).
Sonuç olarak Pavlikan ismi aslında onlara düşmanları tarafından verilen bir
isimdi. Ancak bu isim kınama amaçlı olmayıp ya sekizinci yüzyıldaki
liderlerinden dolayı ya da gerçek havari olarak kabul ettikleri St. Pavlus’tan
dolayı verilmiş bir isim de olabilir. St. Pavlus’tan geliyor olması daha
kuvvetli bir ihtimal çünkü Pavlikan liderler Pavlus’un öğrencilerinin
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isimlerini alarak göreve başlıyorlar ve kiliselerini de Pavlus’un ziyaret ettiği
yerlerin isimlerini veriyorlardı. Şunu da unutmamalıyız ki onlara her zaman
sorulan siz kimsiniz sorusuna, “biz gerçek Hristiyanlarız”, cevabını
vermişlerdir.
1.2.Pavlikanların Ortaya Çıkışları ve İnanç İlkeleri
Pavlikanlar, VII. yüzyılda bugünkü Erzurum’un güney batısında Mananalis
bölgesinde ortaya çıkmış Hristiyan bir mezheptir. Hristiyan dinin dinsel
inanç esaslarını yorumlamada
Katolik kilisesi ile
çatışırlar
(Oymak,2008:138). Bu yüzden Heretik (sapkın) olarak adlandırılmışlardır.
VII. yüzyılın ortalarında Suriye de mahkûmiyetinden kaçan bir papaz
yardımcısına yardım eden Mananalisli Constantine, bu yardımının
karşılığında papaz yardımcısının verdiği kitap ile kendi görüşlerini
yorumlar ve Pavlikan inancını ortaya çıkarır. Daha sonra Constantine
Hristiyanlığın yeni modeli üzerinde çalışırken Colonea’nın (Şebinkarahisar)
bir köyü olan Cibossa’ya gelir ve burada cemaatini kurar. Constantine’nin
göreve başlama tarihi tam olarak bilinmese de 655 olarak kabul edilir.
Constantine Colonea’ya gelince St. Pavlus’un kurduğu gerçek kiliseyi
dirilttiğini düşünerek papaz yardımcısından aldığı Havariler kitabını
öğrencilerine göstererek Siz Makedonlarsınız, bende size gönderilen
Silvanus’um, der.Bu St. Pavlus’un Makedonya’ya gel ve bize yardım et diyen
adamına bir göndermedir. Kendini Silvanus olarak adlandıran Constantine,
bir manastır geleneği olan yeni yaşamda yeni isim geleneğini uyguluyordu.
Sonraki didaskaloslar Constantine’yi örnek alarak St. Pavlus’un
öğrencilerinin adlarını almışlardır. Hatta kiliselerine St. Pavlus’un ziyaret
ettiği yerlerin isimlerini vermişlerdir. Constantine, burada yirmi yedi yıl
kalır. İmparator II. Konstantin (641-668), bu yeni mezhepten haberdar
olunca bu mezhebi yok etmek ve liderini öldürtmek için Symeon adında bir
kraliyet elçisi gönderir. Constantine’in Maniheist olmakla suçlanır,
yüzyıldan fazla imparatorlukta bu heretikle ilgili belirti olmadığı için
imparator konuyu ciddiye alır. Bu bilgilere kesin gözüyle bakamayız tabi,
çünkü bu bilgileri Sicilyalı Peter, Pavlikanlar’dan öğrenmiştir. Ve biraz
değiştirilerek anlatılmış olma ihtimali var, onlar Sicilyalı Peter’a
Constantine’nin taşlanarak öldürüldüğünü söylemişlerdir. Ancak
Maniheistler taşlanarak değil, normal uygulanan idam cezası ile
öldürülüyorlardı. İmparator tarafından Constantine’ni öldürmekle
görevlendirilen Symeon görevini yerine getirdikten sonra Constantinople
döndü. Fakat Pavlikan inancından o kadar çok etkilenmişti ki üç yıl sonra
Cibossa’ya geri döndü ve topluluğun başına geçti. Symeon yeni didaskalos
olarak tanındı ve Titus adını aldı. Onun önderliğinde Pavlikan kilisesi üç yıl
aradan sonra yeniden canlandı. Bu sırada Constantine’nin evlatlık oğlu
Justus, Pavlikan öğretilerinden kuşkulanmasıyla Symeon’nu Colonea
piskoposuna şikâyet etti. Piskopos Symeon’nu imparator II. Justinian’a
(685-695) ihbar etti. Symeon ve kendisine sadık adamları diri diri yakıldılar
(Hamilton,2010: 51,52,53).
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Pavlikan kilisesinin Paul adında Ermeni olan bir üyesi, zulümden kaçarak
Genesius ve Theodore adlı iki oğlu ile birlikte Colonea’nın batısındaki
Phanarohia’daki Episparis bölgesine kaçtı. Paul, Pavlikanları toparladı ama
onların üzerinde dini bir otorite kurmadı. Paul’un her iki oğlu da didaskalos
(öğretmen, dini lider) olmak için gerekli niteliklere sahip olduklarını iddia
ettiler. Paul, Genesius’u destekleyerek onun didaskalos olmasını sağladı.
Genesius didaskalosolduktan sonra St. Pavlus’un yoldaşı olan Timothy
ismini aldı. 718-748 yılları arasında yani 30 yıl boyunca görevde kaldı.
Mananalisli Constantine düşüncelerinin temelini Ermenistan topraklarında
atmış olması hareketin bu bölge de kalıcı olmasını sağlamıştır. Aynı
zamanda daha sonra ki didaskalosların politikalarını da belirlemiştir
(Hamilton,2010: 54,55).
Pavlikanların İnanç özelliklerine bakacak olursak onları şu şekilde sıralaya
biliriz:
1. Vaftizi reddederler.
2. Bakire Meryem’in, Bakireliğini ve kutsallığını kabul etmezler.
3. Arafa inanmazlar.
4. Haç, ikona, aziz – azize resimleri, tütsü, mum, bunlar putperest
inancıdır, İsa’nın öğretisine yabancıdır, kınanmalıdır.
5. Günah itirafını reddettiler.
6. Yeni Ahit’tin tamamını kabul etmişlerdir ancak Eski Ahitti de
reddetmemişlerdir.
7. Ruhban sınıfı ve hiyerarşisini reddederler.
8. Gösterişli kiliseleri reddederler, Kilisenin taş ve tahtadan değil,
Evrensel Kilise olduğunu söylerler.
9. Evharist törenlerini reddederler (Winburn,2017: 21).
2. PAVLİKANLARIN SİYASİ TARİHİ
2.1. Pavlikanların Ortaya Çıktıkları Coğrafya
Pavlikanların siyasi tarihlerine geçmeden önce onların ortaya çıktıkları
coğrafyanın siyasi ve kültürel tarihine kısaca bir göz atalım. Böylece
Pavlikanların neden bu bölgede ortaya çıktıklarını anlayabiliriz. Pavlikanlar,
VII. yüzyılda Theodosiopolis’in (Erzurum) güneybatısında Mananalis
bölgesinde ortaya çıkmışlardır (Honigman,1970:190). Theodosiopolis’inde
içinde bulunduğu Doğu Anadolu bölgesi insan gücü, verimli toprakları ve
zengin maden yataklarına sahip olmasıyla başta Roma olmak üzere
Sasaniler ve daha sonraki yüzyıllarda Müslüman Arapların saldırılarına
maruz kalmıştır. Doğu Anadolu bölgesinde uzun süre siyasi istikrar
sağlamak çok zordu (Yavuz,2006:1).
Bizans devleti, Roma İmparatorluğundan miras alığı Sasani mücadelesini
bazen galip bazen de mağlup olarak VII. yüzyıla kadar devam ettirdi.
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Anadolu’da Sasani mücadelesi I. Ardaşir’in M.S. 224 yılında Sasani devletini
kurmasıyla başlar. Sasaniler, İran’ın eski krallarının soyundan geldiklerini
ileri sürerek, Akamenidlerin sahip olduğu toprakları (Anadolu, Mısır,
Suriye) tekrar ele geçirmek için saldırgan bir dış politika izlediler. Başta
Armenia olmak üzere Doğu Akdeniz sık sık Sasani istilasına uğradı. Armenia
krallarının Arsakes hanedanından yani Sasanilerin devirdiği Partların
hanedanından gelmeleri ve kendilerini İran’ın meşru kralları olarak ilan
etmeleri Armenia’yı öncelikli hedef haline getirmişti (Yavuz,2006: 6/
Bahadır, 2011: 709).
Sasani hükümdarı M.S. 231 yılında Anadolu topraklarına girdi. Roma
İmparatoru Severus (193-211), Sasanilere karşı büyük bir orduyla
Antakya’ya geldi. Böylece Anadolu topraklarında VII. yüzyıla kadar sürecek
olan Roma – Sasani mücadelesi başladı. Anadolu’da Sasani – Roma
mücadelesi M.S. 324 yılında tek başına tahta geçen Konstantinos ile yeni bir
döneme girer. Konstantinos (324-337), Hristiyanlığın devlet tarafından
tanınması ve 11 Mayıs 330’da Konstantinopolis’i Roma İmparatorluğunun
ikinci başkenti olarak kurmasıyla, Sasani – Roma mücadelesi yeni bir sayfa
açar. Yeni şekliyle M.S. 330 yılında başlayan Sasani – Bizans mücadelesi M.S.
636 yılında İslam ordularının Anadolu’ya girmesiyle sona erer (Bahadır,
2011: 709,710).
Bu uzun mücadelenin birçok kritik noktası olmasıyla birlikte en önemlisi
Ermeni kralı III. Tiridates’in M.S. 310 yılında Hristiyanlığı kabul etmesidir.
Böylece Hristiyanlık Armenia bölgesinde hızlı bir şekilde yayılmaya başladı
(Yavuz, 2006: 9/ Bahadır, 2011: 710/ Altungök, 2014: 48). Bundan önce
Sasani hükümdarı I. Şapur, M.S. 252 yılında Armenia bölgesini fethetti ve
burayı Sasanilerin eyaleti haline getirdi. M.S. 297 yılına kadar Sasani
hâkimiyetinde kalan Armenia bölgesinde I. Şapur, Zerdüştlük dinini
yaymaya çalıştı (Yavuz,2006: 9). Armenia bölgesinde Hristiyanlığın resmi
din ilan edilmesiyle burada yaşayan halk, Zerdüştler ve Hristiyanlar olarak
iki gruba ayrılmış oldular. M.S. 310 yılından sonra Sasani – Bizans
mücadelesinin siyasi nedenlerine ek olarak dini nedende katılmış oldu.
Ancak dini neden Hristiyanlık – Zerdüştlük çekişmesiyle kalmadı. Bizans
imparatoru I. Theodosios, Ortodoks inancının yayılması için bütün
enerjisini harcadı. Bu uğurda gerek putperestliği gerekse farklı Hristiyan
mezheplerini acımasız bir şekilde takibata uğrattı. İmparator I. Theodosios
zamanında devlet Hristiyanlaşması oluşumunu tamamladı. Hristiyanlık,
Bizans devletinin resmi dini kabul edildi. Bizans devletinin dini yapısının
şekillenmesinde rol oynayan imparator Markianos (450-457) ülkede dini
bütünlüğü sağlamak, Apostolojik Ekümenik Kiliselerin (Kudüs, Roma,
Antakya, İskenderiye) etkinliğini kırmak ve başkent kilisesini güçlendirmek
için 451 yılında Konstantinopolis’te ekümenlik konsil toplamaya karar
verdi. Bu konsilde Konstantinopolis kilisesi “Umumi Patrik” olarak kabul
edildi. Bu kanunu Apostolojik Ekümenik Kiliseleri hiçbir zaman kabul
etmedi. İmparator Markianos, ülkede dini bütünlüğü sağlamaya çalışırken
Hristiyan alemini bir daha birleşmemek üzere ayırıyordu. Bununla birlikte
Kadıköy kararlarına uymayanların şiddetle cezalandırılacakları belirtildi.
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Başkent Kilisesi ile doğunun Monofizit Kiliseleri arasındaki zıtlık Kadıköy
Konsili kararlarından sonra daha da büyüdü. Bu zıtlık Bizans devletinin asla
çözüm bulamadığı bir sorun haline geldi. Kadıköy Konsilinden sonra
Anadolu’nun doğusunda artan baskılardan dolayı halk Sasani bölgesine
göçmeye başladı. Sasani devleti tarafından hoşgörü ile karşılanan halka,
yurt verilerek himaye edilmeleri sağlandı. Sasaniler, Bizans devletinin takip
ettiği baskıcı din politikasından faydalanarak Bizans’tan kaçan Hristiyanları
himaye altına aldı (Bahadır,2011: 709,719,720,722).
Bütün bu savaşların yanında Armenia bölgesinde tam bir siyasi istikrar
hiçbir zaman sağlanamadı. Bizans – Sasani mücadelesinden sonra bu
bölgede Müslüman Arap – Bizans mücadelesi başladı. Bizans devleti takip
ettiği baskıcı din politikası nedeniyle bu bölgede yaşayan halkları düşmanın
eline kendisi teslim ediyordu. Bunun yanında Armenia zor iklim koşulları,
engebeli arazisi ile dış güçler tarafından zor kontrol altına alınan bir
bölgeydi. Ancak devletlerin bu bölgeye ihtiyaçları vardı çünkü iktisadi
durumlarını güçlendirmek için iki önemli kaynak bu bölgede
bulunmaktaydı. Bunlardan birincisi tarım diğeri de madencilikti. Burası
Dicle ve Fırat nehrinden açılan sulama kanalları sayesinde sulu tarımın
yapıldığı nadir bölgelerdendi. Aynı zamanda maden bakımından da önemli
bir bölgeydi (Yavuz,2006: 6/ Bahadır,2011: 722).
Pavlikanların ortaya çıktıkları bu bölge, siyasi otoriteden uzak, Bizans’ın
baskıcı din politikasından kaçan halkın toplandığı bir yerdi. Zaten
Pavlikanların ortaya çıktıkları VII. yüzyıl Bizans devletinin Sasanilerle
mücadelesinden sonra zayıf düştüğü bir dönemdi.
2.2. Pavlikanların Bir Cemaat Olarak Ortaya Çıkmaları
Pavlikan cemaatini oluşturan halkın çoğunluğu köylü idi. Tarım ve
hayvancılıkla geçinen Pavlikan cemaatinin siyasi tarihine baktığımızda
onların bir yerde uzun süre kalmadıklarını sürekli yer değiştirdiklerini
görmekteyiz. Bu hareketliliği kolaylaştıran neden ise Heraklios döneminde
değiştirilen köylü vergi sistemidir. Heraklios, imparatorluğu iktisadi ve
askeri bakımdan güçlendirmek için bir takım içten yenilenme politikasının
temeli kuvvetli köylü sınıfı oluşturmaktı. Çünkü askeri nitelikli kurulan
thema strategoslarının ordusunun temeli de küçük arazi sahipliğinin
güçlenmesine dayanmaktaydı. Bu sistemle Bizans kırsal bölgesi doğrudan
imparatorluğa bağlanarak merkezi otoritenin güçlenmesi de sağlanmış
oluyordu. Köylüler bağımsız arazi sahipleriydiler, vergilerini büyük arazi
sahiplerine değil doğrudan devlete ödüyorlardı. Bu dönemde meydana
gelen bir diğer değişiklik de “baş ve arazi” vergilerinin birbirlerinden
ayrılmasıdır. Baş vergisi bundan sonra arazi vergisinden ayrıldı, böylece
baş vergisinin tahsili sabit bir yerleşikliğe bağlı kalmayacaktı. Bu vergi
değişikliğiyle köylüler artık istedikleri yerlere göç edebileceklerdi
(Ostrogorsky,1999: 125,128).
Önce Sasanilerle sonra da Araplarla yapılan mücadeleler, bu bölgelerde
yaşayan (Armenia, Kappadokia) halkı zor durumda bırakıyordu. Kırsal
bölgeleri, köyleri yıkıma uğratan aralıksız istilalar ve akınlardan bunalan
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halk VII. yüzyılın ikinci yarısında tepkisini “Mananalisli Konstantin’in
oluşturduğu daha sonra Pavlikanlar” adını alan cemaate destek vererek
gösterdi. Köylülerin ve kentlerin yoksulluğu giderek artarken Ortodoks
kilisesinin zenginliği giderek artmaktaydı. Mananalisli Konstantin,
vaazlarında ilk kilisedeki eşitliği ve bu eşitliği sadece dinsel alanda değil
günlük hayata da taşımak istediğini belirtiyordu. Bu vaazlarıyla Mananalisli
Konstantin, Ortodoks mezhebe inan birçok insanı kendi tarafına çekti.
Mananalisli Konstantin halkı anlıyor, onlarla birlikte aynı acıları ve
sıkıntıları çekiyordu. Ama Ortodoks kilisesinin papazları ve rahipleri
kendilerini dünya nimetlerine kaptırmıştı. Halka sabretmelerini
söylerlerken kendileri zenginlik içinde yaşıyorlardı. Halk için bir anlam
ifade etmeyen törenler düzenliyorlar, gösteriş yapıyorlardı (Levtchenko,
2002: 163).
VII. yüzyılın ortalarında Theodosiopolis (Erzurum) şehrinin güneybatısında
Mananalis’de yaşayan Konstantin, Suriye’deki mahkûmiyetinden dönen
“Diakonus” adlı papaz yardımcısı mahkûmu evinde misafir eder (Oğuz,
1997:13). Mahkûmda, Konstantin’in bu misafirperverliğine karşılık ona St.
Pavlus’un Mektupları ve İncili hediye eder. Ancak bu anlatı, ilk Pavlikan
liderlerinin inançlarını metinlerden nasıl öğrendiğini sembolize etmek için
anlatılan bir öyküdür. Bu öykü gerçek havari geleneğini yeniden keşfettiğini
iddia eden Hristiyan cemaatler tarihinde bilinen bir olaydır. Mananalisli
Konstantin, öğretisini İncil’e dayandırdı. Aziz Pavlus’un 14 mektubunu ve
dört İncili ilahi yasa olarak kabul etti (Oymak, 2008: 139/ Hamilton,2010:
50).
Mananalisli Konstantin, Hristiyanlığın yeni mezhebi üzerinde çalışırken
Colonea (Şebinkarahisar) yakınlarındaki Cibossa’ya gitti. Mananalisli
Konstantin’in cemaatini ne zaman yaymaya başladığı kesin olarak bilinmese
de 655 olarak tahmin edilmektedir. Çünkü bu dönemde Bizans, Armenia
bölgesinde yeniden yapılandığı dönem idi. Mananalis ve Colonea arasında
geçilecek bir sınır yoktu. Mananalisli Konstantin, kendisine örnek aldığı
havari St. Pavlus’tu. Neden St. Pavlus sorusuna kesin bir cevap veremeyiz
ancak şu çıkarımları göz önünde bulundura biliriz. Anadolu’da ve
Balkanlar’da Hristiyanlığı yayan kişi St. Pavlus’tu. Ayrıca St. Pavlus, Kudüs
Havariler kilisesinin görüşlerine karşı çıkmış ve kendi görüşlerini yaymaya
devam etmişti. Mananalisli Konstantin de, tıpkı St. Pavlus’un Kudüs
Havariler kilisesine yaptığı gibi Ortodoks kilisesinin görüşlerine karşı
çıkıyor ve cemaatinin temelini Anadolu topraklarında atıyordu. Mananalisli
Konstantin Colonea’ya gelince St. Pavlus’un kurduğu gerçek kiliseyi
dirilttiğini düşünerek, papaz yardımcısından aldığı Havariler Kitabını
öğrencilerine göstererek şöyle der; “Siz Makedonlarsınız, ben size Paul
tarafından gönderilen Silvanus’um”. Bu, St. Pavlus’un, “Makedonya’ya gel ve
bize yardım et”, diyen adamına bir göndermedir (Oymak ,2008: 139/
Hamilton,2010: 51).
Konstantin, bir manastır geleneği olan “yeni yaşamda yeni isim” geleneğini
uygulayarak, Silvanus ismini aldı. Konstantin’den sonra gelen liderler de bu
geleneği devam ettirdi. Konstantin, Colonea bölgesinde yirmi yedi yıl vaizlik
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yaptı. Burada ilk Pavlikan kilisesini kurdu. Daha sonra müritleri Ortodoks
kilise ile uzlaşma sağlamak amacıyla Konstantin’i, imparator II. Konstans’a
şikâyet ettiler. Konstantin, Maniheist olmakla suçlanıyordu. İmparatorlukta
yüzyıla yakın Maniheist hareketlilik görülmediği için imparator konuyu
ciddiye aldı. Konstantin’in öğrencilerine göre Konstantin, taşlanarak
öldürüldüğünü söylemişlerdir. Ancak Bizans kanunlarına göre Maniheistler
taşlanarak değil, idam edilerek öldürülüyorlardı. Konstantin’in öğrencileri
tarafından taşlanarak öldürüldü diye anlatılmasının amacı, Konstantin’i, ilk
Hristiyan şehidi Stephen’e benzetmekti (Hamilton, 2010: 52/ Özışık, 2007:
71).
Mananalisli Konstantin’i öldürmesi için imparator Symeon’u göndermişti.
Symeon görevini yerine getirdikten sonra Konstantinopolis’e döndü. Üç yıl
sonra görevinden istifa ederek Cibossa’ya döndü. Symeon, Pavlikanları
toparladı ve topluluğun yeni lideri olarak tanındın. Symeon yeni didaskalos
(dini lider) seçildikten sonra “Titus” adını aldı. Symeonla birlikte Pavlikan
cemaati yeniden canlandı. Bu sırada Konstantin’in evlatlığı Justus,
Symeon’un dini lider seçilmesini hazmedemedi ve Symeon ve adamlarını
Colonea piskoposuna şikâyet etti. Piskopos, Symeon’u imparator II.
Justinian’a (685-695) ihbar etti. Titus (Symeon) ve sadık adamları diri diri
yakıldılar. Bu olay II. Justinian’ın imparatorluğunun ilk yıllarına denk gelmiş
olması gerek. Çünkü bu dönemde 686/7’de Bizans, Hazarların yardımıyla
Armenia bölgesinde yeniden güç kazanmaya başlamıştı (Hamilton,2010:
53/Özışık, 2007: 72,73).
Pavlikan cemaatine mensup Paul iki oğlu ile birlikte II. Justinian’sın
zulmünden kaçarak Colonea’nın batısındaki Phanaroia’daki Episparis
bölgesine kaçmayı başardı. Paul, Pavlikanları bir araya topladı ama lider
olmadı. Paul’un kendisi lider olmak istemeyince iki oğlu Theodora ve
Genesius didaskalos olmak için aday oldu. Paul, Genesius’u destekleyerek
onun didaskalos olmasını sağladı. Genesius, didaskalos olduktan sonra St.
Pavlus’un yoldaşı Timothy’nin adını aldı. Timothy, 30 yıl görevde kaldı.
Sicilyalı Peter’in eserin de görev yılı 718-748 yılları arası olarak
belirtilmektedir. Mananalisli Konstantin’in inancının temellerini Armenia
bölgesinde atmış olması, hareketin bu bölge de kalıcı olmasını sağlamıştır
(Hamilton, 2010: 55).
VIII. yüzyılda Bizans imparatorluğunda başlayan İkonoklast hareketi ile
Pavlikanlar üzerindeki Ortodoks kilisesinin baskı da azaldı. İmparator III.
Leo’nun (717-41) 730 yılında imparatorluk sınırları içinde bütün imgelerin
yok edilmesini emreden ilanıyla başlayan bu dönem Bizans devletini uzun
yüzyıllar karışıklık içinde bıraktı. Pavlikanların dinsel imgelere saygı
duymamaları, imparator III. Leo’un ikonoklast düşüncesiyle örtüşmekteydi.
Pavlikan lider Timothy hakkında şikâyet alan Konstantinopolis kraliyet
yetkileri, durumu başkente bildirdiler. Timothy, ikonoklast patrik
Anastasios tarafından sorgulandı. Patrik, Timothy’den, Ortodoks inancını
reddedenleri, Kutsal Haç’a ve Tanrı’nın annesine saygı duymayanları
reddeder. Timothy büyük ihtimal bütün bunları kendi inancı doğrultusunda
yorumladığı için patriğin isteğini yerine getirir. Timothy, Ortodoks inancı ile
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Pavlikan inancını, Haç ile İsa’yı, Tanrının annesi ile Kutsal Kudüs’ü
düşünmüştü. Bu davanın sonucu Pavlikanlar için daha etkiliydi. Timothy,
Patrik tarafından Ortodoks ilan edilir ve kraliyet koruması ile Timothy,
Phonaria’ya götürülür. Timothy, müritlerini, Mananalis’e götürür. Bu
dönemde Mananalis, Müslüman Arapların elindeydi. Bu göçün sebebi, ikon
taraftarlarının saldırgan tutumu olabilir, Timothy müritlerinin güvenliğini
sağlamak için Müslüman Araplardan sığınma istemiş olabilir. Timothy,
Mananalis’te ikinci Pavlikan kilisesini kurdu. Kesin olmamakla birlikte
Timothy, 748’de büyük veba salgınında Mananalis’te öldü. Bu dönemde
Pavlikanlar, küçük ve baskı gören bir topluluk olmaktan çıkıp, imparatorluk
korumasından faydalanan, Hristiyan Kafkasya ile Bizans imparatorluğuna
yayılmış saygın bir topluluğa dönüşmüştü (Kaygusuz, 2006: 184/Hamilton,
2010: 58,59/Oymak,2008: 140).
Pavlikanlar, V. Konstantinos (741-775) döneminde daha Balkanlara doğru
yayılmaya devam ettiler. İmparator, 751 yılında Armenia bölgesini işgal
ettikten sonra Theodosiopolis (Erzurum) şehrini de ele geçirdi.
Theodosiopolis şehrindeki bütün Hristiyanların isterlerse kendisiyle
birlikte Bizans’a gelebileceklerini söyledi. İmparatoru takip eden göçmenler
arasına Pavlikanlar da katıldı. V. Konstantin, kendisiyle gelen Hristiyanların
bir kısmını Bulgarlara karşı savunma hattı oluşturmak ve 748 yılındaki
büyük vebadan boşalan yerleri doldurmak için Trakya’ya yerleştirdi. Bu
dönem de Pavlikanlar heretik olmakla suçlanmıyorlardı çünkü
Konstantinopolis Patriği onları Ortodoks ilan etmişti (Hamilton, 2010:
59/Sipahioğlu,2008: 223/Çoban, 2008,129).
Timothy öldükten sonra Mananalis’deki Pavlikanlar lidersiz kaldılar. Bir
kısmı oğlu Zacharias’ı takip ederken bir kısmı da evlatlık oğlu Joseph’i takip
etmeye başladı. Her ikisi de didaskalos olduklarını ilan ettiler. 772’de
Armenia yeniden Müslüman Arapların eline geçti. İki lider de Bizans’a göç
etmeye karar verdi ancak sınırda Müslüman Arap devriyeleri onları
engellemeye çalıştı. Zacharias ve müritleri Bizans’a göçmeye çalışırken bir
çok müridi hayatını kaybetti. Müslüman Arap devriyeleriyle mücadele
etmeye karar veren Zacharias, bu mücadeleyi kaybetti. Joseph ise
Müslüman Arap devriyelerine kıtlıktan dolayı göçtüklerini ve Suriye’de
otlak aradıklarını söyledi. Böylece Müslüman Araplar onların güneye
geçmelerine izin verdi. Sonrada batıya dönerek Bizans topraklarına
ulaştılar. Bu olay bize aynı zamanda Pavlikanların geçim kaynaklarının ne
olduğunu öğrenmemizi sağlıyor, onların çiftçi ve çoban olduklarını
öğreniyoruz. Joseph, rakibi kalmadığına göre artık tek Pavlikan liderdi.
Joseph ve müritleri Bizans Anadolu’sundaki Pavlikan merkezi olan
Phanaroia’daki Episparis’e gittiler. Joseph burada didaskalosluğunu ilan etti
ve Epaphroditus adını aldı. Onun liderliği Episparis’deki Pavlikanlar
tarafında da kabul edildi. Bir süre sonra Pavlikanlar ibadet için
toplandıklarında yerel görevliler tarafından tutuklandılar. Aslında bu
dönemde Pavlikan inancı yasal bir din idi. Büyük ihtimal Müslüman Arap
sınırından gelen bu topluluk yerel yöneticinin dikkatini çekmiş olmalı.
Epaphroditus, tutukluyken Psidia’daki Antioch’a kaçtı. Burada Philippi
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Pavlikan kilisesini kurdu. Epaphroditus, 30 yıla yakın Pavlikan liderliğini
yaptıktan sonra 800 yılından önce öldü. Onun halefi olan Baanes, didaskalos
olarak onun yerine geçti. Ancak onun liderliğini Sergius tehdit ediyordu.
Sergius, Ortodoks Hristiyan olarak yetişmişti daha sonra mezhep
değiştirerek Pavlikan oldu (Hamilton, 2010: 60,61/Özışık, 2007: 77,78).
Sergius, bazı Pavlikanlar tarafından didaskalos olarak kabul edildi ve
Tychicus adını aldı. Sergius, didaskalos olduktan sonra Baanes’e ne olduğu
bilinmiyor ancak bu dönemde müritleri hala mevcuttu. Sergius görevine
imparatoriçe İrene (797-802) döneminde başladı. İrene ve piskopos I.
Nicephorus (802-811) döneminde hoşgörüden faydalanmaya devam ettiler.
Sergius bu dönemde Pavlikan kiliselerine pastoral mektuplar yazdı. Genel
merkezi de Neocaesare (Niksar) yakınlarında Cynochorion’a taşıdı. Orada
Laodicea kilisesini kurdu (Hamilton,2010: 62).
2.3. Pavlikan Devletinin Kurulması
İrene döneminde ikonodül patrik Nicephorus, Pavlikanların inancından
şüphe ediyordu ama düşüncesini dile getirmek için doğru zamanı
bekliyordu. Çünkü İrene’nin ikonodül politikasına karşı çıkan ikonoklast
askerler Pavlikanlara katılmışlardı. Bu askerler ikon ibadetine kesinlikle
karşıydılar. İmparator I. Nicephorus (802-811) ve I. Mikail (811-813)
dönemlerinde başkentte hükümet karşıtı gösteriler yapılıyordu. Patrik
aradığı fırsatı bulmuştu, bu gösterilere Pavlikanların destek verdiğini ve bu
cemaatin heretik ilan edilmesi için imparator I. Mikail’i ikna etti.
Pavlikanların başkentteki hükümet karşıtı gösterilere katılıp katılmadıkları
kesin olarak bilinmiyor. I. Mikail döneminden sonra Pavlikanların sahip
oldukları hoşgörü ortamı yok oldu. Pavlikan inancı heretik ilan edildi ve bu
inanca sahip kişilere ölüm cezası uygulandı. Artık Bizans toprakları
Pavlikanlar için güvenli değildi. İmparator V. Leo (813-820) ikonoklast
hareketi yeniden başlattı ancak Pavlikanlara karşı uygulanan yasaları geri
çekmedi. Bunun nedeni imparator V. Leon’un Pavlikanlar hakkında bilgi
sahibi olması ve onların sadece ikonlara karşı değil, ikonoklastların değer
verdikleri şeylere de karşı olduklarını bilmelerinden kaynaklıyor olabilir.
Tabii bu sadece bir tahmin gerçek nedenini tam olarak bilmiyoruz
(Hamilton, 2010: 62/Lee, 2010: 93).
Anadolu’daki Pavlikan takibine öncülük eden piskopos Neocaesare (Niksar)
piskoposu Thomas idi. Piskopos Thomas, birçok Pavlikanın tutuklanmasını
ve idam edilmesini sağladı. Bu durum karşısında Pavlikanlar sessiz
kalmadılar Laodicea Pavlikan kilisesi üyeleri Thomas’ı öldürerek öç aldılar.
Bu dönemden sonra Pavlikanlar, Bizans ile sadece misyonerlik faaliyetiyle
değil askeri güçleriyle mücadele etmeye başladılar. Pavlikanların
oluşturdukları bu milis gücün adı “Astatoi” idi. Thomas’ı öldüren birlik
Malatya Emiri Ömer bin Ubeydullah’tan sığınma istediler. Emir onlara
Arguvan kalesini verdi (Hamilton, 2010: 64/Oymak, 2008: 139/Ay,2012:
28/Oğuz,1997: 29).
Sergius-Tychicus ve müritleri Arguvan’daki Astatoi birliğine katıldılar.
Sergius, Arguvan’da Colossiaus Pavlikan kilisesini kurdu. Daha sonra Tarsus
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Emirinin izniyle Sergius, yürüttüğü misyon faaliyetleri doğrultusunda
Kilikya’da kurduğu Ehtessians Pavlikan kilisesini ziyarete gitti. Ehtessians
ve Colossiaus kiliseleri, Sergius’a yakın kiliselerdi. Sergius, savaşçı bir
kişiliğe sahip değildi. Marangozluk yaparak geçiniyordu. Sergius, 834 –
835’de ormanda odun keserken öldürüldü. Bunun nedeni tam olarak
bilinmiyor. Ancak iki ihtimal var. Birincisi, Sergius’u öldüren kişi Tzanios
Nikopol kalesinden gelmişti. Bu kişi ya Ortodoks fanatiği yada Baanes’in
müritlerinin üye olduğu rakip Pavlikan kilisesinden gelmişti. İkinci ihtimal
daha doğru olabilir çünkü bu tarihten sonra Sergius’un müritleri Baanes’in
müritlerini öldürmeye başlamışlardı. Theodotus tarafından barış sağlanana
kadar. Elimizde yeterli kaynak olmadığı için Pavlikanlar arasındaki bu iç
çekişmelerin nedenlerinin asla ayrıntılarını öğrenemeyeceğiz. Sergius
öldükten sonra bilinmeyen nedenlerden ötürü yeni bir didaskalos seçilmedi
Onun yerine Sergius’un öğrencilerinin oluşturduğu altı synekdemoi
Pavlikanlara liderlik etti. Bu synekdemoi’ler Arguvan’da yaşadılar
(Hamilton, 2010: 65). Sergius ve Baanes taraftarlarının arasındaki çatışma
giderek daha da büyüdü. Bu çatışmayı engelleyen Sergius’un
öğrencilerinden Theodotus oldu. Karbeas gelene kadar Pavlikanlar
Sergius’un öğrencileri tarafından müşterek yönetilirler. Altı synekdemoinin
hepsi eşittir (Özışık, 2007: 82/Hamilton, 2010: 167).
Bizans imparatorluğunda bu dönemde taht değişikliği olur. İmparator
Theophilos 842’de öldü. İmparatorun oğlu III. Mikhail küçük yaşta olduğu
için yerine III. Mikail’in vekili olarak imparatorun dul karısı Theodora geçti.
Theodora, ikon taraftarıydı 843 yılında tüm ikonoklast yasaları iptal etti.
İkon inancının Ortodoks Hristiyanlık’ta yer aldığını kabul eden ikinci Nicea
(İznik) konsilini tekrar yürürlüğe koydu. Heretik yasaları imparatorluğun
her yerinde titizlikle uygulandı. Öldürülenler arasında Anatolikon
themasının önemli bir görevlisi olan protomandatör Karbeas’ın babası da
vardı. Karbeas’ın babası Pavlikan olmakla suçlanmış ve öldürülmüştü. Bunu
öğrenen Karbeas, görevinden istifa etti ve yanına beş bin ya da bazı
kaynaklarda yedi bin kadar Pavlikanla birlikte Arguvan’a gitti. Emrindeki
insanları Malatya Emiri Ömer bin Ubeydullah’a sundu. Bu olay 843 ya da
844’de olmuş olmalı çünkü 844’den sonra Karbeas’ın Arguvan’da olduğunu
yazmakta kaynaklar. Karbeas, Arguvan’a geldikten sonra Pavlikanları
birleştirdi ve tek lider olarak onların başına geçti. Bizans’ta Theodora
yönetiminin Pavlikanlara uyguladığı baskı ve zulüm o kadar ağır bir hale
geldi ki, Pavlikanlar Bizans toprağında yaşayamaz oldular. Pavlikanlar grup
halinde Malatya Emirine sığınıyorlardı. Pavlikanlar artık Arguvan’a sığmaz
olmuşlardı. Bu durumu Emir ile görüşen Karbeas, Fırat nehrinin üst
tarafında Bizans – Abbasi sınırındaki doğal savunma olanaklarına sahip
Divriği’ye (Tephrice, Abrik) yerleşme izni aldı (Özışık, 2007:
82,83/Hamilton, 2010: 66/Eskikurt, 2014: 39). 845 yılında Divriği şehrine
yerleşen Pavlikanlar, daha sonra Abara, Amara, Lokana gibi kale şehirler
kurdular (Eskikurt, 2014: 40). Divriği kalesi 855 yılında Karbeas tarafından
yapıldı. Pavlikanlar bu dönemde Müslüman Araplarla birlikte Bizans’ın
Anadolu themalarına akınlar yaptılar. Pavlikanlar, Müslümanlar için
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856.859.861 yıllarındaki Bizans saldırıları için hazır güç oldu (Kaygusuz,
2006: 183).
Ancak Karbeas’ın düşüncesi hem Bizans’tan hem de Müslüman Araplardan
bağımsız bir devlet kurmaktı. Karbeas’ın Divriği’yi seçme nedenlerinden
birisi de buydu zaten. Divriği, Bizans’ın en doğu ucunda, batı, doğu ve
güneyden gelecek saldırılara karşı doğal savunma gücüne sahip bir
bölgeydi. Erzincan bölgesini içine alan Khalkadian themasını Pavlikanlar ele
geçirmişlerdi. Bu yüzden Bizans devleti doğuya yapacağı askeri seferlerde
sorunlar yaşıyordu. Ayrıca Pavlikanlar, Bizans devletinin doğuya yapacağı
seferlerde kullandığı önemli geçitleri de ele geçirmişlerdi (Çog, 2008:
82/Özışık, 2007: 83).
Karbeas, 860 yılında müttefiki Malatya Emiri ile Samosata önlerinde Bizans
ordusunu bozguna uğrattı. Bizans ordusundan general Bardas’ı ve yüzden
fazla subayı esir aldı. Daha sonra bunları ağır kurtuluş akçeleri karşılığında
serbest bıraktı. Karbeas,863 yılında Sinop’a akın yapar, Poson’da yaptığı
çarpışmada Bizans ordusuna esir düşer. Karbeas öldükten sonra yerine
damadı ve halefi Chrysocheir olur. 867 yılında Bizans tahtında bir karışıklık
vuku bulur. Makedonyalı Basil, III. Mikhail’i öldürerek tahta çıkar.
Chrysocheir, bu karışıklıktan faydalanarak Anadolu’nun batısına İznik,
İzmit ve Ephesus’a kadar akın düzenler. Bu olaydan sonra I. Basil (867886), Sicilyalı Peter’i Divriği’ye barış yapması için gönderir. Ancak Sicilyalı
Peter başarılı olmaz sadece esir değişimi yapılmasında anlaşır. Savaş devam
eder. Chrysocheir, 871 yılında Anakara’yı ele geçirir (Özışık, 2007:
85,86,87/Hamilton, 2010: 67). Bu konu ile ilgili bilgiye Bizans’ın Ulusal
destanı Digenes Akrites’te rastlamaktayız. Destan’da Digenes Akrites’in
dayısının Ankara’yı aldığı anlatılır. Bu bilgi Pavlikanların Ankara’yı ele
geçirmeleriyle bağdaşlaştırılır. İmparator I. Basil, aynı yıl karşı bir saldırı
düzenledi ancak başarısız oldu. Anadolu’da sayıları ve güçleri bir hayli
artmış olan Pavlikanları tamamen yok etmek için I. Basil, 872 yılında
Pavlikanlara karşı yeniden sefere çıktı. Bizans ordusu Divriği kalesinin
etrafındaki yerleşim yerlerini yakıp yıktılar, birçok Pavlikan’ı ele geçirdiler.
Taranta (Darende) Pavlikan merkezi I. Basil’e elçi göndererek barış yapmak
ve Bizans ordusuna katılmak istediklerini bildirdiler. I. Basil’in
görevlendirdiği öncü kuvvetler Divriği kalesine girmeyi başardılar. Divriği,
Bizans’ın eline geçti. Pavlikan lider Chrysocheir, Polothos adında bir hain
tarafından öldürüldü (Eyice, 2017: 256/Akyol, 2014: 154/Özışık, 2007: 87).
Bu savaştan sonra Pavlikanlar siyasi bir güç olmaktan çıktılar. Trakya,
Balkanlar ve Doğu Anadolu’nun farklı bölgelerine sürüldüler. Bizans,
Pavlikanları yok ettikten sonra doğuda daha rahat ilerleme kaydetti (Akyol,
2014: 154). Divriği düştükten sonra Pavlikanların kilise örgütlenmesiyle
ilgili bir şey bilinmemektedir. Örgütlü bir şekilde olmasalar da Pavlikanlar
parça parça varlıklarını devam ettirdiler. Bizans’a karşı bütün isyanları
desteklediler. Onuncu yüzyılda ve on birinci yüzyılın başlarında Anadolu’ya
yayılmaları devam etti. Avkhat (Euchaita, Armenia bölgesinde zengin bir
kasabadır.), Miletus, Ephesus yakınlarındaki köylerde varlıklarını devam
ettirdiler. 970’de Bizans’ın doğu sınırında yukarı Euphrates (Fırat) ve
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Kuzey Suriye’ye kadar varlıklarını genişlettiler. Antakya patriği II.
Theodore’nin etkisiyle imparator Ioannes Çimiskes (969-976) buradaki
Pavlikanları Plovdiv bölgesine yerleştirdi. Bu olay Pavlikan varlığını
Bakanlarda güçlendirdi. Pavlikanlar etkinliklerini ağırlıklı olarak
Bakanlarda gerçekleştirmeye başladılar. Ancak Anadolu’daki Pavlikan
varlığı da tamamen bitmedi. Bizans’ın bütün çabasına rağmen Pavlikanlar
Anadolu’da varlıklarını on ikinci yüzyıla kadar devam ettirdiler. Birinci
Haçlı seferlerinde Müslüman ordularında Pavlikanlara rastlanmıştır (Oğuz,
1997: 16/Hamilton, 2010: 67,197/Hodziç, 2007: 20). 1097’de Haçlılar,
Antakya’da Ermenilerin savundukları bir kale, (Publicauorum) bulduklarını
belirtmişlerdir. 1099 yılında Trablusşam civarında Haça karşı savaşan
kâfirler safında Paulician kıtalarından bahsetmişlerdir. “Publicani” terimi
bir yüzyıl sonra düalist, heresi’leri ifade etmek için kullanılmaya
başlanmıştır (Oğuz, 1997: 56).
Balkanlardaki Pavlikanların durumuna bakacak olursak, Pavlikanlar,
heretik kabul edilmelerine rağmen, imparatorluk ordularında görev
almışlardır. 885 yılında güney İtalya’daki Bizans toprağı Lombard saldırısı
altındaydı, imparator I. Basileios (867-886) bu saldırıyı engellemek için
Nicephorus Phokas komutasında askeri birlik gönderdi. Nicephorus, yanına
Diaconitzes Chrysocheir komutasında bir Pavlikan birliği alarak
Lombardlara karşı sefere çıktı. 1081 yılında imparator I. Aleksios (10811118) Durres’de (Dyrrachium) Norman saldırılarını püskürtmek amacıyla
Pavlikanlardan oluşan bir alay görevlendirdi. Ancak bu seferde Pavlikanlar,
imparatorun isteğini yerine getirmediler. Bizans’ın Normanlar karşısında
ilk yenilgilerinden sonra Pavlikanlar evlerine geri döndüler(Hamilton,2010:
68). Bu sefer katılanlar, Philipopolis Pavlikanlarıydı. Pavlikanlar, kendilerini
Bizans’ın bir müttefiki olarak görüyorlardı. İmparator onları geri çağırmak
için mektup yollamasına rağmen Pavlikanlar geri dönmediler. I. Aleksios,
Normanları yendikten sonra Pavlikanları cezalandırmaya karar verdi.
Norman seferi dönüşünde imparator Pavlikanlara mektup yazarak onları
Mosynpolis’de beklemeye başladı. İmparatorun zaferini öğrenen
Pavlikanlar aslında gitmek istemediler ama mecburen imparatorun yanına
gittiler. I. Aleksios, Pavlikanlar gelince hepsini hapse attı, mallarına el
kondu, karılarını evlerinden alarak kaleye getirtti. Daha sonra vaftizi kabul
edenleri serbest bıraktı. Serbest bırakılanlar memleketlerine geri döndüler
(Kommena, 1996: 179,180).
I. Aleksios’un Pavlikanları Ortodoksluğa döndürme çabasının altında yatan
neden, dini görüşleri heterodoks olmasına rağmen Pavlikanlar, Bizans
ordusunda paralı asker olarak kullanılıyorlardı. Onların güvenilir müttefik
olmadığını düşünen imparator ki bu konuda haklıydı, eğer Pavlikanlar,
Ortodoks inancını kabul ederlerse onların Bizans değer sistemine sadık
kalacaklarına inanıyordu. Bunun içinde onları imparatorluğa zorla katmaya
çalışıyordu. Onları zorla dönüştürüyordu. Çünkü Pavlikanlar iyi askerlerdi
ve Bizans’ın bu dönemde askere ihtiyacı vardı (Hamilton, 2010: 282).
Pavlikanlar, buldukları her fırsatta Bizans’ın düşmanlarıyla işbirliği
yaptılar. Balkanlara göç ettirildiklerinde Bizans’ı huzursuz eden
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Peçeneklerle işbirliği yaptılar. Peçeneklerin isyanlarını desteklediler. I.
Aleksios’un, Norman seferi dönüşünde Pavlikanları cezalandırmasına
Pavlikanlar Traulus isyanı ile karşılık verdiler. Traulus, Bizans ordusunda
görevliydi ve Ortodoksluğa dönen bir Pavlikandı. İmparatorun
cezalandırdıkları arasında Traulus’un dört kız kardeşi de bulunuyordu. Kız
kardeşlerinin evsiz kalmasına karşı çıktı. Traulus ve evsiz kalan Pavlikanlar
Belyatovo’ya (Marica vadisi civarı olabilir) gitti. Buradaki kalenin ıssız
olduğunu öğrenince buraya yerleştiler. Philipopolis kentine akınlar yaparak
büyük ganimetler elde ettiler. Traulus, Paristrion’daki Peçeneklerle
anlaşarak Bizans topraklarına akınlar düzenledi. I. Aleksios, bu dönemde
Pavlikanlarla uğraşacak zamanı yoktu. 1114 yılında Pavlikanları yeniden
Ortodoks dinine döndürmek için uğraştı ancak başarılı olamadı. I. Aleksios
öldükten sonra Hristiyan yazarlar, Pavlikanlar hakkında çok bir şey
yazmadılar. Bogomilizm inancına Pavlikanlardan geçen küçük bir gruptu.
1204-5’te Philipopolis, Dördüncü Haçlı seferinde kuşatıldığında kasaba
halkının dörtte birini Pavlikanlar oluşturmaktaydı. Osmanlı fethinden sonra
bağımsız bir grup olarak yaşadılar ve Papa XIII Gregory’nin 1580’de
Osmanlı İmparatorluğunun batısına gönderdiği havari ziyaretçi Pietro
Cedolini ve halefleri Danube Nicopolis ve Philipopolis’te 17 Pavlikan köyü
keşfettiler. Bu Pavlikanlar sonunda Katolikliğe geçmişlerdir (Hamilton,
2010: 68,69,70,284,285/Kommena, 1996: 182,183).
18. yüzyılda Plovdiv (Filibe) bölgesinde hala Pavlikanların izine
rastlamaktayız. 1717 yılında Lady Mary Montagu, İstanbul’a gelirken
Plovdiv’de durakladığında ülkesine yazdığı mektupta şöyle diyor; “Filibe’de
kendilerine Pavlin adını veren bir tarikat buldum. Bunlar, bana eski bir
kiliseyi göstererek Aziz Pavlus’un burada vaaz verdiğini söylediler”. Bu
demek oluyor ki Pavlikanlar bu bölgede varlıklarını hala devam
ettiriyorlardı (Oğuz, 1997: 16). Pavlikanların, Lady Montagu’ya
gösterdikleri kilise Aziz Pavlus’un ikinci misyon yolculuğunda Filipi’de
(Philippi, Philipopolis, Filibe) kurduğu kilise olma ihtimali yüksek (Gündüz,
2014: 66). Bugün bile Balkanlarda Pavlikanların izlerini taşıyan şu yer
isimleri hala mevcuttur; Ermenova, Ermensko, Ermneluj (Nicopol bölgesi),
Armenite (Gabrova bölgesi), Armenozci (Drjanzva bölgesi), Ermenlij
(Dobric bölgesi). Bu yerler büyük ihtimal Anadolu’nun Armenia
bölgesinden göç ettirilen Pavlikanların yerleştikleri yerlerdi (Kaygusuz,
2006: 214).
Pavlikanlar, IX. yüzyılda devletleri yıkıldıktan sonra siyasal güçlerini
kaybetmiş olsalar da Bizans devleti ve Ortodoks kilise ile mücadele etmeye
devam ettiler. Bizans devleti de Pavlikanları kendi tarafına çekmek için
çeşitli yöntemler kullandı. Çünkü X. ve XI. yüzyıllar imparatorluğun askere
en çok ihtiyaç duyduğu yüzyıllardı. Pavlikanlar ise yetenekli savaşçılardı.
Ancak Bizans devleti onlara güvenemiyordu. Onları zorla Ortodoks yaparak,
Bizans değer sistemine bağlı kalacaklarını düşünüyordu. Bu doğrultuda
Pavlikanları, Ortodoksluğa dönüştürmek için feragat formülleri hazırlattı.
Bu feragat formülleri her ne kadar heretik inançların bir özeti gibi görünse
de aslında dönüşümü yöneten Ortodoks din adamlarının onların dini
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hakkında ne düşündüğünü yansıtmaktaydı (Hamilton, 2010: 219). Pavlikan
dini için hazırlanan feragat formülünde bulunan maddelerden bir kaçı şöyle
idi;  Ezeli ve edebi Tanrımız şeytan diyenlere lanet olsun.
 Tanrı’nın masum ve kutsal annesini sevmeyen ve kabul etmeyenlere
lanet olsun.
 Tanrı’nın kutsal annesi Meryem’e, kıymetli haça, tüm azizlerin kutsal
ikonlarına, Lordumuz İsa’nın ve annesinin, Tanrı’nın şekline sahip
meleklerin saygın ve kutsal ikonuna, kurtuluşu getiren vaftize hakaret
edenlere lanet olsun.
 Akrabalığı olup kız kardeşleri, kayınvalideleri ve yengeleri ile
kirletilenlere, Ocak ayının birinci günü bir araya gelip kutlama
yapanlara, bir süre içtikten sonra ışıkları söndürüp, yaşına, cinsiyetine
ve aradaki ilişkiye bakmadan âlem yapanlara lanet olsun.
 Kutsal Katolik Apostolik Kilise gibi düşünmeyenlere lanet olsun.
 Tüm Pavlikan sapkınlığına, ona inanlara, onu takip edenlere lanet
olsun.
 Tüm Pavlikanlara lanet olsun (Hamilton, 2010: 193,194,195,196).
Pavlikanların, VIII. ve IX. yüzyıllarda Bizans devleti üzerindeki baskıları
azımsanmayacak derecedeydi. Pavlikanların genellikle Bizans devletinin
doğu sınırına yerleşmiş olmaları Bizans’ın doğu seferlerinde etkili rol
oynuyordu. Doğu bölgesinde Pavlikanların etkisi o kadar çoktu ki, bu
durum Ioannes Çimikes döneminde basılan paralarda değişiklik
yapılmasına neden oldu. Ioannes Çimiskes (969-976) döneminde başlayan
Anonim bakır sikkeler I. Aleksios’un 1092’deki büyük parasal reformuna
kadar devam etmiştir. Bu sikkeler iki açıdan önemlidir; birincisi, daha önce
altın sikkeler üzerine basılan İsa portesi ilk kez bakır sikkelerin üzerine
basılmıştı. İkincisi de bu sikkelerin herhangi bir imparator adına
basılmamış olmasıdır. Bu sikkeler özellikle Bizans’ın doğu sınırı ve Malatya
bölgesinde yoğunlukla basılmıştı. Bu sikkeler dini propaganda amacıyla
basılmışlardı. Bu yüzyıllarda dine olan ilgi her zamankinden fazlaydı, çünkü
bu dönemde Pavlikanlar askeri ve dini açıdan bir tehdit oluşturmaktaydılar
(Gökalp,2009: 218,219).
Pavlikanlar, Anadolu’da Bizans – Müslüman Arap mücadelesinde kilit rol
oynamışlardır. Anadolu tarihinde önemli bir yere sahip olan Pavlikanlar,
Bizans tarafından Balkanlara zorla göç ettirildiklerinde de kendi
inançlarından vazgeçmediler. Hatta Bizans’ın Balkanlar siyasetinde etkili
rol oynadılar. Anadolu’da Müslüman Araplarla birlikte Bizans topraklarına
akınlar düzenleyen Pavlikanlar, Balkanlarda da boş durmadılar. Burada da
Peçeneklerle anlaşarak Bizans’a akınlar düzenlediler. Peçeneklerin bütün
isyanlarını desteklediler. XI. yüzyılda Bizans’ı uğraştıran Bogomil inancının
temellerini atan Pavlikanlar hakkında bu tarihten sonra bilgi
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bulunmamaktadır. Pavlikanların hepsi Bogomil inancına geçtiğini
söyleyemeyiz, çünkü Bogomil inancı ve Pavlikan inancı arasında benzerlik
olsa da farklı oldukları nokta daha çoktu. Bu tarihten sonra Pavlikanlar geri
plana çekilmişlerdir diyebiliriz.
SONUÇ
Heretik olarak adlandırılan cemaatlerin ortak özellikleri dini inançlarının
basit ibadetlere dayanıyor olmasıydı. Bu cemaatler, ibadetlerini köylü ve
kırsal kesim halkının anlayacağı şekilde ve onların günlük yaşantısına engel
olmayacak biçimde uygulamışlardır. Pavlikanlar ilk ortaya çıktıklarında
Bizans devletine karşı değillerdi. Onlar, Ortodoks Kilisesinin ruhban
sınıfına, gösterişli ve uzun törenlerine, putperestlik olarak kabul ettikleri
ikonlara karşıydılar. Pavlikanlar, ruhban sınıfı hiyerarşisini ve törenleri
reddederek İsa dönemindeki Hristiyanlığı benimsediklerine inanıyorlardı.
Bunun için de Pavlikanların eşit bir cemaatleri, sade bir din anlayışları
vardı. Pavlikan cemaati genel olarak, köylü ve kırsal alanda hayvancılıkla
uğraşan halktan oluşuyordu. Pavlikan cemaatinin en önemli özelliği belli bir
ırk ya da sınıfa ait olmamasıydı. Ortodoks Kilisesinden rahatsız olan herkes
onlara katılabilirdi. Pavlikanlara göre Ortodoks Kilisesi şeytanın evi din
adamları da şeytanın hizmetkârlarıydı. Pavlikan inancına göre kilise tahta
ve taştan olan bir yer değil, evrenseldi. Pavlikanların kiliseleri sıradan bir
evdi. Tıpkı din adamlarının da sıradan insanlardan bir farkı olmadığı gibi
kiliselerinin de ayırt edici bir özelliği yoktu. Kiliselerinde Haç, ikon, vaftiz
kuyusu, mum gibi şeyler yer almazdı. Pavlikanlar, kendilerinden sonra
ortaya çıkan (Bogomiller, Katharlar) cemaatlerin aksine bu dünyadan
vazgeçmemişlerdi. Pavlikan inancında ayrıca perhiz, oruç ya da yeme-içme
yasağı bulunmamaktaydı.
Bizans devletinin ve Ortodoks Kilisesinin karmaşık ilişkisi nedeniyle
Pavlikanlar, Ortodoks Kilisesine karşı olmakla aynı zamanda Bizans devleti
otoritesine de karşı gelmiş oluyorlardı. Pavlikanlar, ilk ortaya çıktıklarında
silahlı bir grupları yoktu, ancak Bizans devletinin baskı ve zulmüne
dayanamayarak daha sonra askeri birlikler oluşturdular. VII. yüzyılda
Bizans imparatoru Heraklios’un Anadolu’da kurduğu thema sistemi,
Pavlikan askeri birliğinin gelişmesine katkı sağlamış oldu. Thema
sisteminin temeli asker– köylülere dayanmaktaydı. Anadolu’nun doğu
sınırındaki themalarda bulunan halklar, merkezi yönetimden memnun
değillerdi.
Sınır bölgelerinde
yaşam
hızlı
sert
ve
zorlu idi. Konstantinopolis yönetici sınıflarının gösterişli,
törenli yaşantılarıyla karşılaştırılamayacak bir yaşamdı. Hem siyasi iktidar
hem de Ortodoks Kilisesinden memnun olmayan themalarda yaşayan halk
Pavlikan cemaatine katıldı.
Pavlikanlar, ortaya çıktıkları coğrafyanın konumunu çok iyi değerlendirerek
tarih sahnesindeki yerlerini aldılar. Bizans devletinin Anadolu
topraklarında Müslüman Araplara karşı verdiği mücadelede kilit rol
oynadılar. Sadece Bizans siyasi tarihi için değil Müslüman Arapların siyasi
tarihlerine de yön verdiler. Pavlikanlar, Müslüman Arapların, Anadolu’da
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tutunmalarını sağlarken, Bizans devletinin doğu sınırında kalıcı başarılar
kazanmasına engel oldular. Pavlikanlar sadece Anadolu’nun siyasi tarihinde
değil, Balkanların ve dolaylı olarak da Batı Avrupa’nın siyasi tarihinde derin
izler bıraktılar. Pavlikanlar, bugüne kadar sadece dini bir cemaat olarak
görüldüler. Ancak onlar, Bizans devletini dini yönden zorlayan bir
cemaatten fazlasıydılar. Pavlikanlar, sadece Ortodoks Kilisesine değil, onun
dayanağı olan Bizans devletini de hedef almışlardı.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMETLERİN
GELİŞİMİNE KATKISI VE WİLLİAM BACON RAPORU
Doç. Dr., Hikmet Zeki KAPCI*
Özet
William Bacon Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye’de görevlendirilen bir
uzmandır. Bu çalışmada Bacon’un görev yaptığı süre içerisinde sosyal
refahın yaygınlaştırılması açısından yaptığı çalışmaların yanı sıra ülkemize
dair gözlemleri ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi açısından yapılması
gerekenlere dair notlarına yer verilmiştir. Bacon, bu raporda kendisinden
önceki dönemde yapılanları da içine alacak şekilde 1956-1966 yılları
arasında Türkiye’deki sosyal hizmetler konusunda Birleşmiş Milletlerin
katkısına yer vermiştir.Bu çalışma ile sosyal hizmetler kapsamına giren
yetimlerin korunması ve yetiştirilmesi, dulların ve bakıma muhtaçların
ihtiyaçlarının giderilmesi, köy hizmetlerinin geliştirilmesi, gençlik sorunları
için çözümler üretilmesi, Sosyal Hizmetler Akademisi’nin açılması,
cezaevlerinin sorunlarının çözülmesi ve benzeri konularda yukarıda
belirtilen tarih aralığında Birleşmiş Milletlerin etkisi ve katkısıyla atılan
adımlar tespit edilmeye çalışılmıştı. Böylece Birleşmiş Milletlerin
ülkemizdeki sosyal refaha etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler, Sosyal Hizmet, Sosyal Refah.
CONTRIBUTION OF THE UNITED NATIONS TO THE DEVELOPMENT OF
SOCIAL SERVICES IN TURKEY AND WILLIAM BACON REPORT
Abstract
William Bacon is an expert appointed by the United Nations in Turkey. In
this study, Bacon's notes on his country's observations in addition to his
work on social welfare dissemination in the period he served and his notes
on the need to develop social services. Bacon has included himself as well,
including those made in the previous period, between the years 1956-1966
in this report the contribution of the United Nations in Turkey in social
services. With this work, the impact of the United Nations and its steps have
been tried to be determined that included in social services, protection and
training of orphans, the elimination of the needs of widows and needy
people, development of village services, creating solutions for youth
problems, the opening of theSocial Services Academy,the resolution of the
problems of the prison and similar issues in the above-mentioned date
range. Thus, the effect of the United Nations on the social refarming of our
country was tried to be revealed.
Keywords: United Nations, SocialWork, SocialWelfare.
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Giriş
Toplumsal barışın sağlanması ve sürdürülebilmesi için çağlar boyunca
bütün toplumlarda yetim, fakir, kimsesiz ve benzeri yardıma muhtaç
gruplara destek vermek amacıyla çeşitli organizasyonların var olduğunu
biliyoruz. Çağdaş dönemde bu tip ihtiyaçların karşılanması için ortaya çıkan
yapıları tek başlık altında topladığımızda karşımıza “Sosyal Hizmetler”
çıkmaktadır. Sosyal hizmetleri tanımlamak gerekirse; herhangi bir nedenle
sosyo-ekonomik yoksunluğa düşen şahıslara ve ailelere yardımcı olmak,
bunları desteklemek ve insan haysiyetine uygun bir hayat sürmelerine
katkıda bulunmayı hedefleyen hizmetlerdir. Sosyal hizmet alanı olarak şu
başlıklardan bahsedilebilir; Sağlık hizmeti, Islah hizmeti, Rehabilitasyon
hizmeti, Çocuk koruma ve bakım hizmeti, Gençliğe eğitsel destek hizmeti,
Doğal afetlerde ekonomik destek hizmeti, Yaşlı refahı hizmeti, Yoksulluktan
kaynaklanan sorunları çözümleme hizmeti.1
Sosyal hizmetlerin hedefi sosyal refah devleti anlayışına ulaşmak suretiyle
toplumsal barışı sağlamaktır. Refah devleti, ilk çıktığı zamanlardan
günümüze değişime uğramış olmakla birlikte hemen hemen aynı
kavramları ifade etmektedir. Refah devleti, sınırlı devlet anlayışına serbestlik
getiren, devletin görev ve yetkilerini genişleterek sosyal yönden toplumun
kalkınmasını sağlayan, her yönden bir iyilik hali gözeten modern bir devlet
sistemidir.2
Aile, din, iktisat ve siyaset gibi geleneksel sosyal kurumların
yanındasonradan yer almasına rağmen sosyal çalışma mesleğinden daha
eski olansosyal refah kurumu, toplumun üyelerine yardım etmedeki
kolektif sorumluluğunu ifade eden karşılıklı dayanışma mekanizmalarını
içerir. Sosyal refah, insanın kişisel ve sosyal ilişkilerini dengeli olarak
devam ettirmelerini sağlamayı amaçlayan ve onun verimliliğini tam olarak
geliştirebilmesi ve aileleri ile toplumlarının ihtiyaçlarını karşılayarak refaha
ulaşabilmeleri için tatmin edici bir hayat ve sağlık standardına ulaşmalarını
sağlamayı hedefleyen sosyal hizmetler ve sosyal kurumların organize
edilmiş bir sistemidir.3
1945 yılında San Francisco Konferansında, Birleşmiş Milletlerin
uluslararası problemlerin çözümü ile yetinmek yerine problemin kaynağını
teşkil eden ekonomik ve sosyal sorunları ele alması gerektiği
düşüncesinden hareketle Ekonomik ve Sosyal Konseyin kurulmasına karar
verilmişti. Bu konsey ile ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve eğitim ile ilgili
konularda incemeler yapılması, tespit edilen sorunların çözümü için Genel
1Sosyal

Hizmetler Uzmanları Genel Merkezi Yönetim Kurulu (1995), “Türkiye’de Sosyal
Hizmetler Genel Görünüm”, 2000’li Yıllara Doğru Türkiye’de Sosyal Devlet’in
Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi, 4. Ulusal Sosyal Hizmetler
Konferansı, Ankara, s.45.
2Kurşun, Arzu - Rakıcı, Cemil (2016) “Sosyal Refah Devletinin Tarihi Süreci ve Günümüz
Bazı Refah Devletlerinin Değerlendirilmesi”, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2
(2), s.136.
3Şeker, Aziz (2012), Sosyal Hizmete Giriş, Ed. İlhan Tomanbay, Eskişehir, s.148
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Kurula, örgüte üye devletlere ve özerk kuruluşlara tavsiyelerde
bulunulması hedeflenmişti. Bunlara ek olarak, İnsan hakları ve temel
özgürlüklere saygıyı özendirmek, görev alanına giren hususlarda Genel
Kurula tasarılar sunmak ve uluslararası konferanslar tertip etmek de
görevleri arasında idi.4 Bu kapsamda, Türkiye’de sosyal refahın
geliştirilmesi için Türk Hükümetinin isteği üzerine Birleşmiş Milletler
Teknik Yardım Programı çerçevesinde uzmanlar görevlendirilmiştir.
William Bacon Raporu
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Komisyonu Ekonomik ve Sosyal İşler
Şubesi Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Programı çerçevesinde Türk
Hükümeti nezdinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nda Eylül 1965 ve
Aralık 1966 tarihleri arasında Genel Sosyal Refah Müşaviri olarak görev
yapan William Bacon5 tarafından kaleme alınan rapor Giriş bölümüne dahil
10 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde görev alan Birleşmiş Milletler
uzmanlarının isimleri, yaptıkları çalışmalar ve bunların Türk hükümetine
sosyal refah konusundaki tavsiyelerine yer verilmiştir. Raporun başlıklar
aşağıdaki gibidir:
1 - Sosyal Refah Sektörünün Gelişmesi Konusundaki Başlıca Meseleler
2 - Sosyal Refah Sektörünün Gelişmesi Konusunda Kazanılan Başarılar
3 - Sosyal Refah Sektöründe Hizmetlerin Geliştirilmesi
4 - Türkiye’de Sosyal Politika ve Planlama
5 - Türkiye’de Sosyal Politika ve Planlama ile İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi
6 - Sosyal Refah İçin Eğitim
7 - İdare ve Koordinasyonun Önemi
8 - Teknik Yardım
9 - Gelecekteki Faaliyetlerle İlgili Tavsiyeler.
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu’nun Türkiye’de faaliyette
bulunduğu 1955-1966 yılları arasında on beş Birleşmiş Milletler uzmanı
müşavir olarak çalışmışlardır. Genel Sosyal Refah, Sosyal Refah Eğitimi, Aile
ve Çocuk Refahı uzmanları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nda, Toplum
Kalkınması uzmanı Devlet Planlama Teşkilatı’nda ve Sosyal Savunma
uzmanı da Adalet Bakanlığı’nda görev yapmışlardı.6Bu kişiler; raporu
hazırlayan William Bacon, ilk müşavir Arthur Altmeyer olmak üzere
EvelynHersey, Karl Lundberg, Morris Fox, ElbertHooker, Mona Sedky,
HesterStoll, Arthur Duning, HerbertBısno, Bernard Russell, Robert Poole,
Abid Hüseyin, MadanWalı ve son olarak Manual Lopez-Rey’dir.

4Soysal,

İsmail (2000) Türkiye’nin Uluslararası Siyasal Bağlantıları, C:II, TTK, Ankara,
s.10-11
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Sosyal kalkınmanın formülleşmiş prensiplerinin kaynağı olan tecrübeler
Türkiye’deki çalışmalara da katkıda bulunmuştu. Üzerinde durulan başlıca
noktaları şu şekilde özetlemek mümkündür: Sosyal refah topyekun milli
kalkınmaya katkıda bulunduğundan, milli kalkınma planlamasında ayrı bir
konu olarak ele alınmayıp milli kalkınma planlarının bölünmez bir parçası
olarak kabul edilmelidir. Yine, ekonomik refahla genel sosyal refah
arasındaki karşılıklı ilişki, aile geliri ile ilgili temel problemin önemini ve
ekonomik kalkınma ve sosyal güvenlik programları vasıtasıyla bütün
insanlar için yeterli gelir seviyeleri teminine olan ihtiyacı belirtir. Ayrıca,
kendi kendine yardım, vatandaş iştiraki ve gençlik programlarını kapsayan
“Kalkındırıcı Tipte Geniş Refah Programları” konusuna artan ilgi
gösterilmesi gerekmektedir. Yalnız sosyal refah personelinin eğitimine
verilen önem artmakla kalmamış aynı zamanda çeşitli eğitim seviyeleri,
çeşitli görevler ve sosyal refah hizmetlerinin yönetimindeki idari
kapasitenin gelişmesine yönelik programları kapsayan uygulamalara da
önem verilmeye başlanmıştır.7
Özellikle aile, çocuk ve gençlik refahını geliştirmek ve hayat standartlarını
yükseltmek için tertiplenen programlarla ilgili olan milli sosyal politikanın
formüle edilmesi hususuna verilen artan önem, sosyal refah sektörünün
kalkınmasında
sosyal
refah
planlamasının
araştırma
yoluyla
desteklenmesine dikkat çekmiştir. Bu durum planlama ve araştırmada
gittikçe artan ehliyete ihtiyaç göstermektedir. Ayrıca, sosyal refahın çeşitli
bakanlıklar ve daireler arasında bölünmesi temayülü toplumsal seviyedeki
entegre edilmiş çok gayeli program ve hizmetlerle ilgili potansiyellerin tüm
olarak keşfedilmesi hususunun önemini ortaya koymaktadır.8
SOSYAL REFAH SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİ KONUSUNDAKİ BAŞLICA
MESELELER
WilliamBacontarafından hazırlanan rapora göre Türkiye’deki sosyal refahın
gelişimi için hizmet yapan kişiler ve yaptıkları çalışmaları şu şekilde ele
alabiliriz: Türkiye’ye gelen ilk müşavir Arthur Altmeyer’dir. 1956 yılında
sosyal refah idari mekanizmasının tesisi ile ilgili olan kanun tasarısında
teknik tavsiyelerde bulunması ve sosyal refah programının gelişmesine
yardım etmesi için çağrılmıştır. Bundan sonra EvelynHersey gelmiş ve onun
Türkiye’de bulunduğu sıralarda 12 Haziran 1959 tarih ve 7355 Sayılı Sosyal
Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun yürürlüğe girmişti. Bu
kanunla Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmuştu. Ayrıca, milli bir Sosyal
Refah Koordinasyon Komitesi’nin kurulmasına yardımcı olmuş, Aralık 1959
Milli Sosyal Refah Koordinasyon Konferansı’nın düzenlenmesi için
çalışmıştı. Sosyal refahta en önemli işlerin ne olduğuna dikkat çeken Karl
LundbergTürkiye’ye gelen üçüncü genel sosyal refah müşaviriydi. Onun
dikkat çektiği hususlara baktığımızda; Halk yardımı sistemi kurulması, okul
çağında bulunana korunmaya muhtaç çocukların sorumluluğunun Milli
Eğitim Bakanlığı’ndan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na nakli, çocuk
7BCA,
8BCA,
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kurumlarına ait bina yapımı programlarının daha sıkı bir kontrol altına
alınması, koruyucu aile tanıtımının başlatılması ve son olarak mahalli
koordinasyon kurullarının kurulması konularını görmekteyiz.
Bir sonraki müşavir Morris Fox’tur. O, Türkiye’ye gerekli sosyal hizmetlerin
envanterini hazırlamış, gelecekteki kalkınmaya zemin teşkil edecek sosyal
refah kalkınması ile ilgili 17 maddelik bir Beş Yıllık Planın kabul edilmesi
üzerinde ısrarla durmuştur. Akademinin ilk mezunlarını vermesinden az
önceki devrede çalışmış olan ElbertHooker, sosyal hizmet uzmanlarından
uygun bir şekilde yararlanılması önemini belirtmiş, Genel Müdürlük içinde
bir müşavirlik kurulması gerektiğini ifade etmiş9 ve DPT içinde Sosyal
Politika ve Planlama Müşavirliği kurulmasında ısrar etmiştir.
Hooker’dan sonra gelen William Bacon da sosyal politika ve planlamanın
önemini vurgulamaya devam etmişti. Bacon, sosyal refah insan gücü
ihtiyaçları konusunda bir inceleme yapılmasına yardımcı olmuş, Sosyal
Politika ve Planlama Müşaviri yeni görevinin iş tarifini hazırlamış, sosyal
refah sahasındaki araştırma teşebbüslerinin kuvvetlendirilmesini teklif
etmişti. Aynı zamanda, hem İstanbul hem de diğer vilayetlerdeki Sosyal
Hizmet merkezleri için bir plan hazırlamıştır. Buna ek olarak, 1967-1972
yıllarını kapsayan Beş Yıllık Planda sosyal refahın gelişmesiyle ilgili
tavsiyeleri hazırlamış, üniversite sonrası sosyal çalışma öğretim
programının yapılması konusunda Hacettepe Sağlık Bilimleri Merkezi’yle
görüşmüş ve yurt dışında eğitim için gerekli burs programının
desteklenmesinde ısrar etmişti.10
İlk sosyal refah eğitimi müşaviri Mona Sedky Sosyal Hizmetler
Akademisi’nin teşkiline yardımcı olmuştu.İlk müfredatını hazırlamış, sosyal
çalışma kütüphanesinin kurulmasına çalışmıştı. Ek olarak, hizmet öncesi ve
hizmet içi eğitim konularında yardımcı olmuştur.Sedky’nin görevinin sona
ermesi ile HesterStollfultime bir müşavir bulununcaya kadar partime olarak
sosyal çalışma eğitimi müşaviri olarak kısa bir süre hizmet etmişti. Stoll, 10
senelik zaman dilimi içinde Akademinin üniversiteye bağlanmasını öngören
mevzuat vasıtasıyla akademinin geliştirilmesini tavsiye etmiş, akademi
binası ile ilgili tekliflerde bulunuştu. Bundan sonraki eğitim müşaviri Arthur
Duning Akademinin başlıca amaçlarının tesis edilmiş olduğu ve idari
hususların düzenlenmiş olduğu bir durumda geniş olarak Akademi yürütme
usulleri ile ilgilenmişti.
Duningten sonra HerbertBisno görev almıştı. Bisno, okulun ilk
kurulmasından itibaren yeni derslerin ilavesi ile gelişen müfredat
programının bütün olarak yeniden öğretim üyeleri ile birlikte gözden
geçirilmesini üzerine almıştı. Bu gayretlerin sonucunda mesleki öğretime,
saha çalışmasına, teorik ve pratik derslerin entegrasyonuna önem veren
yeni bir müfredat programı hazırlanmıştı. Aynı zamanda Bisno, okulun
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndan Hacettepe Tıp Merkezine nakli
imkanını ortaya atmıştı.11
Aile ve çocuk refahı alanında ilk müsteşar olan Bernard Russell muhtaç ve
bakıma muhtaç çocukların bakımında idari usullerin basitleştirilmesini
tavsiye etmiş, bu konudaki sorumluluğun Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı’nda toplanmasını istemişti. Ayrıca, bina yapımında geniş ve
birleşik tip yerine küçük ev tipi müesseselerin benimsenmesi fikrinde
ısrara etmişti. Yine, çocuk yuvaları, gündüz bakımevleri ve kreşlerdeki oyun
aletleri ve oyuncak sayısının artırılması gerektiğini dile getirmişti. Bunlara
ek olarak, evlat edinme kanununun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini
vurgulamış, ihmal edilmiş ve muhtaç çocukların sorumluluğunu üzerine
alabilecek özel mahkemelerin kurulmasını tavsiye etmişti. Bunlardan başka,
UNICEF tarafından desteklenen Koruyu Aile Programının tanıtımını
gerçekleştirmiş ve İl Sosyal Hizmet Merkezleri kurulmasını tavsiye etmişti.
Russell’den sonra görev yapan Robert Poole kimsesiz ve muhtaç çocukların
sorumluluğunun sadece Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na verilmesi
üzerinde durmaya devam etmişti. Buna ilave olarak her vilayetin çocuk
bakımı hakkında toplayacağı mahalli seviyedeki bilgiyi Genel Müdürlük
merkezine bildirebilmesini sağlamak ve mahalli seviyede ilave sosyal
hizmetlerin kurulması için çalışmak maksadı ile kendi sosyal hizmet
ünitelerine sahip olabilmesi için Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün
vilayetlerde şubeler açmasını istemişti.12
Aile ve çocuk refahı müşavirleri ihmal edilen ve korunmaya muhtaç
durumda olan çocukların bakımı sorumluluğunun bir tek teşekkülde
toplanması gerektiği, çocukların özel ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması
için müessese bakımından başka yollar geliştirilmesi gerektiği, gelecekte
müessese yapımının geniş ve toplu bakım tipi binalar yerine küçük ev
tipindeki binalar şeklinde olması gerektiği, korunmaya muhtaç durumda
olmanın sebeplerini ve bu durumun kurbanı olan çocukların bakımının en
etkili ve insani şekilde sağlanması yollarını daha özel olarak tespit etmek
maksadı ile araştırmaların yapılması gerektiği inancındaydılar.
Toplum kalkınması alanındaki ilk müşavir olan Abid Hüseyin bütün
dikkatini köy kalkınmasına toplamıştı.Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda
yer alan toplum kalkınması bölümünün hazırlanmasında da etkin rol
oynamıştı. Bunlara ek olarak, toplum kalkınmasındaki altı pilot projenin
kurulmasına yardım etmiş, personel eğitim programlarına katılmıştı.
Ayrıca, tam zamanlı bir Toplum Kalkınması Eğitim Programının
oluşturulması üzerinde durmuştur.13
Abid Hüseyin’den sonra gelen MadanWali eğitim sahasındaki çalışmalara
devam etmiş, hükümet emrindeki çeşitli görevlerin toplum kalkınmasındaki
rollerini belirten bir inceleme hazırlamış, 6 ilave pilot projenin tesisine
11BCA,
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yardım etmiş, şehir kalkınması sorumluluğunun Sosyal Hizmetler Genel
Müdürlüğünde toplanmasını teklif etmişti.
Abid Hüseyin’den sonra gelen MadanWali eğitim sahasındaki çalışmalara
devam etmiş, hükümet emrindeki çeşitli görevlerin toplum kalkınmasındaki
rollerini belirten bir inceleme hazırlamış, 6 ilave pilot projenin tesisine
yardım etmiş, şehir kalkınması sorumluluğunun Sosyal Hizmetler Genel
Müdürlüğünde toplanmasını teklif etmişti.
Manual Lopez-Rey 3 sene 9 ay müddetle Sosyal Savunma (Islah İşleri)
Müşaviri olarak görev yapmıştı. Öncelikle,cezaevleri ile ilgili incelemeler
yapmış, bu konuda hazırlanan kanun tasarılarında yardımcı olmuştu. Yine,
Cezaevleri Genel Müdürlüğü’nün yeniden yapılandırılması gerektiğini
savunmuş, aşırı kalabalık olan cezaevi nüfusunun azaltılması için mevcut
kanunların uygulanmasını istemişti. Ayrıca, İtalyan Ceza Kanununun sistem
ve kavramlarını kapsayan Çocuk Mahkemeleri hakkındaki kanun teklifinin
yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti.14
Çalışmamızda ele aldığımız bu dönem esnasında hemen hemen bütün genel
sosyal refah müşavirlerinin çalışmalarını karakterize eden bazı müşterek
gayretler görülmektedir. Bunların arasında en önemli olanı sosyal
hizmetlerin özerk bir idareye kavuşması için hazırlanan kanun teklifidir ki
bunun gerçekleşmesi Genel Müdürlüğü daha birçok hizmetleri temin
etmede yetkili kılacaktır. Müşavirlerin üzerinde durduğu diğer bir faaliyet
de 1959 ve 1962’manda Sosyal Çalışma Milletlerarası Konferansı’nda Türk
heyetini temsil edebilecek bir milli sosyal refah komitesinin teşkil edilmesi
olmuştu. Sosyal hizmetler çok çeşitli bakanlıklar ve sayısız gönüllü
dernekler tarafından dağınık bir şekilde yürütüldüğü için bütün müşavirler
koordinasyon sorunuyla ilgilenmişlerdi. Bu sorunla ilgili olarak çeşitli
tedbirler teklif edilmişti. Bunların çoğu gönüllü mahalli koordinasyon
kurullarının kurulması, organize edilmesi ile ilgili olmuştu.15
SOSYAL REFAH SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİ KONUSUNDA KAZANILAN
BAŞARILAR
1961 Anayasası’nın; Ailenin korunması ile ilgili 35. maddesi, sosyal
kalkınmayı teşvik etmekten bahseden 41. maddesi, her ferdin sosyal
güvenlik hakkının olduğunu ifade eden 48. Maddesi ve son olarak herkesin
sağlıklı bir hayat yaşamasını devletin vazifesi olarak ilan eden 49.
Maddesi1956’dan beri devam edegelen BM görevlilerinin çalışmalarının
olumlu sonuçları olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, 1959 tarihli ve 7355
sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü’nün kurulmasına dair kanunun
hazırlanması,161964 tarihinde Köy İşleri Bakanlığı’nın kurulması da bu
insanların gayretlerinin bir sonucuydu. Yine, Sosyal Hizmetler
Akademisi’nin kurulmasına dair kanunun hazırlanması ve Unicef’inyardımı
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ile 700’den fazla çocuk bakıcısına eğitim verilmesini de burada ifade etmek
gerekir.17
SOSYAL REFAH SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİ KONUSUNDA HİZMETLERİN
GELİŞTİRİLMESİ
Hizmetlerin temini doğrudan mevcut personelin sayısı ve kalitesi ile
ilgilidir. Bu alanda Türkiye’de kalifiye eleman sayısı sınırlı olduğu için
hizmetlerin çeşitliliği ve niteliği yetersizdi. Çocuk bakımı, mahkûmların
ıslahı, yaşlıların bakımı ve benzeri hizmetler depolama bakımı şeklinde
yürütülmekteydi. Çocuklar için depolama bakımının yanında 1961’de
Ankara’da Koruyucu Aile Programı’nın başlamasıyla farklı bir yöntem
benimsenmeye başlanmıştı. Sosyal Hizmetler Akademisi’nin ilk mezunları
Ankara, İstanbul ve İzmir’de çeşitli kurumlarda çalışmaya başlamıştı.18
DPT Toplum Kalkınması Grubu tarafından belirlenmiş olan pilot 12 köyde
92 gönüllü Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde görevliydi. Bu kapsamda yardım
projelerinde
çalışmakta
ve
vatandaşın
katılımını
özendirmişlerdi.19İstanbul’daki çocuk sitesinin küçük evler şeklinde
geliştirilmesi ve Bursa’da da buna benzer bir yönelişin olması olumlu bir
gelişmeydi. Bununla birlikte, kurum yöneticileri bu yeni tarza idari bir
takım güçlükler çıkarması sebebiyle muhalefet etmekteydiler. Ayrıca,
mahkûmların ıslahı konusunda 13 Temmuz 1965 tarih ve 647 Sayılı
Cezaların İnfazı Hakkındaki kanunda ceza izinleri ile ilgili pasajın yer alması
bu alanda emek veren BM elemanlarının katkısıydı.20
TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA
1961 Anayasası Türkiye’de sosyal refah konusunda önemli hedefler
koymuştu. Ancak, bunların uygulaması alınacak politik kararlara bağlıydı.
Bu noktada, 1953 yılında var olan ve sonraki tarihlerde zaman zaman
yeniden tesis edilen Sosyal Refah Komitesinin devamlı surette vazife
yapması önerilmişti. Bu komitelerin çalışması sonucu sosyal refah
konusunda halka yönelik bir konferans tertip edilmiş, Sosyal Hizmetler
Enstitüsü ve Akademi kurulmuştu. Ayrıca, çalışmaların verimli bir şekilde
devamı için bakanlıklar arası bir komitenin kurulması tavsiye edilmiş ve
görevleri aşağıda verildiği şekilde tespit edilmişti.
a) Resmi sosyal hizmetlerin neticede bir Sosyal Refah Bakanlığı
bünyesinde birleştirilmesi için uzun vadeli planların geliştirilmesi,
b) Sosyal refah ihtiyaçları konusunda memleketteki mevcut
durumun gözden geçirilmesi ve uluslararası mevzuata uyum
sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,
c) Modern bir sosyal refah sistemi için yeterli derecede desteğin
temin edilmesi maksadıyla halka ve idarecilere yönelik eğitim
programları yapılması.
17BCA,

Fon No:30.1 - Kutu No:77 – Dosya No:486 – Sıra No:9 – Sayfa:20
Fon No:30.1 - Kutu No:77 – Dosya No:486 – Sıra No:9 – Sayfa:22
19BCA, Fon No:30.1 - Kutu No:77 – Dosya No:486 – Sıra No:9 – Sayfa:23
20BCA, Fon No:30.1 - Kutu No:77 – Dosya No:486 – Sıra No:9 – Sayfa:24
18BCA,

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

583

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

Sonuçta bir Sosyal Refah Bakanlığı’nın kurulması teklifi sağlam bir idare ve
o gün için çeşitli bakanlıklar, müdürlükler ve şubeler arasında dağılmış olan
sosyal refah programlarına milli bir yön sağlanması konusunda duyulan
ilgiye dayanılarak yapılmaktaydı. Bu teklifin bir takım kademelerden
geçerek gelişmesi gerekecekti. Bu kademelerden birincisi, Sosyal Hizmetler
Kurum Kanunu Tasarısını kanunlaşmasıydı. Bununla birlikte önce, Amme21
İdaresi Enstitüsü’nün İllerdeki Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi’nde
teklif edildiği üzere Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün Sosyal
Sigortalar Kurumu ile birleştirilmesi konusu üzerinde düşünülmesi
gerekmekteydi. Belirli kademeleri içine alan planlı bir gelişme teklifinin
hazırlanması ve hükümetin en yüksek seviyesindeki politika yapan
organlara –Başbakanlık ve DPT- tevdi edilmesi gerekmekteydi.22
TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA İLE İLGİLİ
HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Türkiye’de modern bir sosyal refah sisteminin gelişip yayılması, bu çeşit bir
sistemi meydana getiren hizmetleri yerine getirmeye ehil personelin
eğitimine bağlı olduğu daha önce de ifade edilmişti. Bu sebeple, yeni
hizmetler düşünüldüğü zaman her şeyden önce programı uygulayacak olan
personel ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Eğer yeterli kalifiye eleman
mevcut ise bu elemanlar başından itibaren programın planlamasına
katılmalıdır.23
Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
bünyesinde olduğundan sosyal refah personelinin tıbbi görevlerinin yerine
getirilmesinde yardımcı personel olarak kullanılması mümkündür. Bu
sahaların her birinde yapılacak ihtisaslaşmış eğitim bu hizmet sahalarına ait
alt programların hazırlanmasından önce yapılması gereklidir.24
Toplumun genelinde asgari gelir standartlarının temin edilmesi için asgari
ücret standartları ve işsizlik sigortasını da içine alan sosyal sigorta gibi
tedbirlerin alınması gereklidir. Ayrıca, korunmaya muhtaç çocukların
ailelerine doğrudan mali yardım yapılmasına başlanabilir.25Devlet bütçesi
istenen her alanda para ayıramayacağı için öncelik milli kalkınmaya azami
katkıda bulunacak gruplara (çocuklar ve gençler) ve geçmişteki
hizmetlerinden dolayı ülkenin bir takım sorumluluklar taşıdığı gruplara
(Harp malulleri ) verilmelidir.26
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SOSYAL REFAH İÇİN EĞİTİM
Bu raporda ve sosyal alandaki bütün BM müşavirlerinin raporlarında
baştanbaşa tekrar edilen bir konu sosyal refah personelinin eğitimine
duyulan ihtiyaçtı. Kalifiye sosyal hizmet uzmanlarının noksanlığı; geniş
çeşitlilik arz eden,köy hayatından şehirleşmeye geçiş durumunda olan bir
toplumun çok sayıdaki sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya muktedir
olan,sanayileşmiş bir millet haline gelme yönünde ekonomiyi destekleyen
bir sosyal refah sisteminin gelişmesine çok büyük engel oluşturmaktaydı.
Sosyal Hizmetler Akademisi mezunlarından yeni tip hizmetlerin
geliştirilmesi ve mevcut hizmetlerin seviyelerinin yükseltilmesi
beklenebilirdi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler, Fullbright, Uluslararası
Programlar Konseyi ve ferdi üniversite burslarının eleman yetiştirmek için
kullanılabileceği raporda vurgulanmıştı.27
İstanbul, İzmir ve Erzurum’da üniversite seviyesinde sosyal hizmet
okullarının açılması tavsiye edilmektedir. Bakanlık bünyesindeki
Akademinin üniversiteye devri bu olmayacaksa müfredatının yeniden
düzenlenmesi önerilmiştir.28Liseden sonra bir veya iki yıllık bir eğitimle
sosyal yardımcıların yetiştirilmesi tavsiye edilmiştir. Bu yardımcılar çocuk
kurumlarında, koruyucu aile programında, aile planlamasında, çocuk ve ana
sağlığı
kliniklerinde,
gündüz
bakımevlerinde
ve
kreşlerde
29
görevlendirilebilecektir.
İDARE VE KOORDİNASYONUN ÖNEMİ
Raporda idare ve koordinasyonun önemine dikkat çekilmektedir. Özellikle,
çok az yetki veren ve aşağı kademelerden gelen inisiyatifi daha az teşvik
eden alışılmış yüksek derecedeki merkezi kontrol sisteminin hakim olduğu
hükümet sisteminde nispeten yeni bir faaliyet sahası olan sosyal refahın
merkezi kontrol geleneğini yenmeden yeni örnekler teşkil etmesinin güç
olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, Modern kamu idaresinin temeli; her
çalışanın sorumluluğunun kesin tarifine, aydınlatılmış fakat şaşmaz bir
denetime, yetki devrine, çeşitli seviyelerdeki memurlar arasında kurulacak
haberleşme kanallarına, hem iş hem de personelin zaman zaman
değerlendirilmesine ve bütün organizasyondaki sorumluluk ve
inisiyatifinteşvikine dayandığı ifade edilmişti. Bunlara ek olarak, Türkiye’de
merkezi hükümetteki memurların karşılaştığı güçlük idari reform yapmaya
teşvik edilmiş olmalarına rağmen hem yukarıdan hem de aşağıdan gelen
geleneksel kalıpların ilerlemeyi çok yavaşlatmakta olduğuna dikkat
çekilmişti.30
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GELECEKTEKİ FAALİYETLERLE İLGİLİ TAVSİYELER
Raporun son kısmında sosyal politika ve planlamaya dair birkaç konuda
tavsiyeye yer verilmiştir. Bu tavsiyeleri şu şekilde özetlemek mümkündür:
a) Sosyal refah hizmetleri sağlayan çeşitli hükümet birimleri arasındaki
koordinasyonun artmasını sağlamak ve sosyal politika ve planlama
meselelerini tetkik etmek üzere 1953 ve 1959-1960 yıllarında mevcut olan
komitelere benzer bir bakanlıklar arası Sosyal Refah Komitesinin
kurulması,
b) Mevcut sosyal hizmetlerin bir Sosyal Refah Bakanlığında toplanmasının
hükümet tarafından bir gaye olarak benimsenmesi ve bunun altyapısının
hazırlanması,
c) Sosyal refah uygulamalarının uluslararası standartlara uygun hale
getirilmesi için; Sosyal Hizmet İdaresi tasarısının yeniden hazırlanması,
Çocuk Mahkemeleri Kanununun yeniden hazırlanması ve evlat edinme
şartları, koruyucu aile bakımı, uygun denetim altında çocukların kendi
evlerinde bakımı ve kurumlarda çocuk bakımı ile ilgili mevzuatın yeniden
hazırlanması,
d) Sosyal refah kurumları ile ilgili personel, program ve mimari konularda
karar verirken uzman sosyal refah personelinden yararlanılmalı,31
e) Sosyal ve Ekonomik Araştırma Komitesinin bir parçası olarak ve sosyal
ve ekonomik sahalarda araştırma yapan diğer kurumlarla birlikte
çalışabilecek bir Sosyal Refah Araştırma Ünitesi kurulmalı,
f) Köy ve gecekondu hayatının geliştirilmesiyle ilgili olarak toplum
kalkınmasını denetlemek gayesiyle hükümet toplum kalkınması politikası
belirlemeli ve mali olarak desteklemeli,
g) Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü sosyal refah sahsında milli liderlik
pozisyonunu üzerine almalı,
h) Hizmetlerin sağlanmasında öncelik milli kalkınmaya azami katkıda
bulunacak gruplara (çocuklar ve gençler) ve geçmişteki hizmetlerinden
dolayı ülkenin bir takım sorumluluklar taşıdığı gruplara (Harp malulleri )
verilmeli,
i) Çocuk refahı ile ilgili hizmetler yoğun hizmetiçi eğitimle
kuvvetlendirilmeli,
j) Sanayi bölgelerindeki gündüz bakımevleri ve kreşler genişletilmeli ve
sıkı denetime tabi olmalı,32
k) Milli sosyal refah eğitimi planı geliştirmekle görevli olan sosyal refah
sahası ve MEB temsilcilerinden oluşan Milli Sosyal Refah Komitesi
kurulmalı,
l) Üniversitelerde yüksek lisans derecesinde sosyal çalışma eğitimi
programı açılmalı,
m) Kalifiye personel sayısını artırmak için yurtdışı eğitim programı
geliştirilmeli,33
31BCA,
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n) Genel Müdürlük bünyesinde yetişmiş elaman sayısı artırılarak hizmet içi
eğitime ağırlık verilmeli,
o) Akademinin zamanla üniversiteye bağlanmasını sağlayacak tedbirler
alınmalı,
p) Liseden sonra 1 veya 2 yıl sürecek bir eğitimle sosyal yardımcılar
yetiştirilmeli,
q) Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünün şimdiki politika ve
uygulamalarını gözden geçirip yapılacak değişikliklere dair tavsiyelerde
bulunması için Kamu İdaresi Enstitüsünden kaynak temin edilmeli,
r) Genel Müdürlükteki bütün makamların yetki ve sorumluluklarını
belirleyen iş tarifi hazırlanmalı,
s) Devam etmekte olan programlar gözden geçirilmeli, şube başkanları ile
düzenli toplantılar yapılmalı,
t) Teşkilat talimatnamesi hazırlanmalı ve tüm sorumlulara dağıtılmalı,
u) Koordinasyon Şubesi Genel Müdürlükçe tesis edilmeli ve mahalli
koordinasyon kurumları teşkil edilmeli,34
v) Akademi mezunlarında azami fayda sağlamak için bu şahıslar idari
işlerden ziyade doğrudan insanlarla ilgili hizmetlerde görevlendirilmeli,
w) Sosyal alanda BM’den teknik yardım tekrar talep edildiğinde bu
yardımın hükümet içinde en yüksek makamların muvafakatı ile özel gayeler
için kullanılması,
x) Gelecekteki teknik yardım programları nispeten kısa süreli,
uzmanlardan oluşan bir ekip çalışması şeklinde düzenlenmeli,
y) Gelecekteki bütün teknik yardım programlarının günlük faaliyet olarak
değerlendirilmeli ve elde edilen sonuçlar ilgili bakanlık ve BM Teknik
Yardım İşleri Teşkilatı ile paylaşılmalı.35
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II.MEŞRUTİYET’İN KADIN EĞİTİMİNE GETİRDİKLERİ:
EMİNE SEMİYE HANIM ÖRNEĞİ
Arife CİBİL YILDIRIM*
ÖZET
Türkiye’de kadın meselesi, kadının hak ve özgürlüklerini elde etme
mücadelesi Tanzimat dönemine kadar uzanır. Tanzimat’ın ilanı, batılılaşma
hareketini toplumun her kesimine yaymış, hukuk sistemini şekillendirmiş,
batı tarzında eğitimi gündeme getirmiştir. Böylelikle kadının eğitimdeki
yeri tartışılır hale gelmiştir. II. Meşrutiyet’e gelindiğinde ise artık Türk
kadını kamusal alana geçmeye başlamıştır. Sosyal, siyasi, hukuki ve
ekonomik alanda belli standartlarda özgürlüğüne kavuşmuştur. II.
Meşrutiyet döneminde hızlanan modernleşme sürecinde kadının toplumsal
kimliğini kazanması tarihi bir nitelik taşımaktadır. Bu dönemde aydınlar
kadın kimliğini düşünmeye başlamışlar ve öncelikle kadın hakları ve
kadının eğitimi meseleleri üzerinde durmuşlardır. Bu dönemde oluşan
özgürlük ortamında artık aydın Osmanlı kadınları da kendileriyle ilgili
meselelere duyarsız kalamamışlardır. Gazetelerde, dergilerde görünür hâle
gelmişler ve kadınların toplum içindeki meselelerini çeşitli yayın
organlarında dile getirerek çözüm arayışlarına girmişlerdir. Böylece aydın
Osmanlı kadınları, ortak bir kadınlık bilinci ve ortak bir ‘kadınlık mefkûresi’
geliştirmişlerdir. Bu dönemde Osmanlı kadınlarının eğitim hareketinin de
temelleri atılmıştır. Emine Semiye Hanım da bu hareketin öncüleri
arasındadır. Paris ve İsviçre’de psikoloji ve sosyoloji eğitimi alan Emine
Semiye Hanım Anadolu’nun çeşitli vilayetlerinde öğretmenlik de yapmıştır.
Kaleme aldığı makaleler ve verdiği konferanslarla dikkat çeken bu yazarın
hayatı ve yazılarını tarih bilimine göre değerlendirmek bu tebliğin amacıdır.
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CONTRIBUTION OF THE SECOND CONSTITUTIONALIST PERIOD TO
EDUCATION OF WOMEN WITH THE EXAMPLE OF EMINE SEMIYE
ABSTRACT
Subjects about women in Turkey and their struggle for rights and freedom
go back to the Constitutionalist Period. The Rescript of Gülhane has
extended the Westernization movement to each segment of society,
shaped legal system and made Western- style education a current issue.
Thus, it has been begun to argue about women’s position in education.
Turkish women have begun to participate in the public sector since the
Second Constitutionalist Period. They had freedom at the limited level in
social, diplomatic, judicial and economic fields. Women gained a socialidentity in accelerated modernization process during this period. This
progress is one of the historical improvements. In this period enlightened
people begun to chew over identity of women, and dwelled on primarily
women's right and the education of women. Enlightened Ottoman women
cannot remain insensitive against their own matters anymore in the free
environment in this period. They become visible on newspaper and
periodicals and searched for solutions for their social matters by
verbalizing on various broadcasts. Therefore, enlightened Ottoman women
developed a common awareness of woman hood. The educational
movement was also founded in this period. Emine Semiye is one of the
pioneers of this movement. She, who studied psychology and sociology in
Paris and Switzerland, worked as a teacher at various provinces in Turkey.
Moreover, she is a noteworthy name with her articles and conferences in
the history of Turkish literature. The aim of this paper is to evaluate her
life and articles from the perspective of history.
Keywords: Second Constitutionalism, women rights, Education of Women,
Emine Semiye
1.GİRİŞ
Tarih beşeriyetin, içtimai ve siyasi bünyeler teşkil ederek terakki ve
tekamül eylemesinde fertler ve cemaatler tarafından işlenen fiil ve ortaya
atılan fikirleri ve bunların neticesi olarak zuhur etmiş olan vakaları tetkik
eder (Togan, 1985: 2). Tanzimat dönemi, idari, mali, siyasi, ekonomik vb.
alanlarda yapılan reformların genelini ifade etmektedir. Özellikle 1876 da
hazırlanmış olan Mecelle İslam Dünyasının ilk medeni kanunu olarak
yürürlüğe girmiştir. Ayrıca bu dönemde Batı örnek alınarak çeşitli eğitim
kurumları faaliyete geçmiş hatta kız çocuklarının eğitimi için çeşitli okullar
açılmıştır (Unat, 2014: s.31-34).
Türklerde kadına verilen değer, yücelik Altay dağlarının en yüksek tepesine
kadın başı adının verilmesiyle karşımıza çıkmaktadır (Ulusan, 2009: 216).
Türk tarihi boyunca kadınlar, toplum hayatında olduğu kadar siyasi hayatta
da önemli bir yere sahip olmuşlardır. Türk kültür hayatında kadının yerini
tespit edebilmek için kültür tarihine baktığımızda önemli bilgilere ulaşırız.
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Türk toplumlarında kadının yeri çok yönlü ve çok boyutludur. İslamiyet’ten
önceki Türklere ait bilgiler M.Ö 4000 yıl gerilere kadar gitmektedir. Bu
köklü bilgiler arasında kadının temel nitelikleri “analık” ve
“kahramanlık”tır. Kadın ata binme, silah kullanma, savaşa bilme gücü ile de
değerlendirmeye tabidir. Türkler tarihleri boyunca kadına değer vermişler
ve onu yüceltmişlerdir. Toplumların hafızası niteliğinde olan destanlara
bakıldığında da kahramanların anneleri ve eşleri hep ilahi ışıktan varlıklar
olarak tasvir edilmiştir. Bu semavi sembol kadının, kıymetli bir varlık
olduğunun işareti olarak kabul edilir. Göç Destanı’nda Hulin Dağı’ndaki bir
ağaca inen mavi bir ışıktan Sungur, Kutur, Tükel, Ur ve BögüTigin’in
doğması gibi örnekler bu duruma işaret eder (Tellioğlu, 2016: 213).
Özellikle Oğuz Kağan Destanında kadına çok yer verilmiştir. Sekizinci yüzyıl
Orhun Kitabelerin’ de Türk kadınından saygı ile bahsedilmekte ve Oğuz
prenseslerinin sosyal ve siyasal alanlardaki çalışmalarına da
değinilmektedir. Bu dönemde kadın savaşta, siyasi toplantılarda ve sosyal
ilişkilerde her zaman kocasının yanında yer almıştır (Sağ, 2001: 12). Diğer
taraftan tanrı Ülgen’e yaratma ilhamını bir kadının vermesi de dikkat
çekicidir. Fizik ötesi simgelerle anılması kadınları cinsel obje olarak değil,
sıra dışı bir varlık yapıldığının göstergesidir. Umay simgesi, Türklerin zihin
âleminde kadına verilen kıymetin en önemli göstergelerinden birisidir
(Tellioğlu, 2016: 213).
İslam, Türk Dünyası’nın güneybatı sınırlarından başlayıp, en doğuya kadar,
VIII. ve XV. Yüzyıllar arasında yayılarak Türklerin başlıca dini olurken,
hükümdar eşlerinin yani “terken”lerin imtiyazlarına son verilmedi.
Türklerde terken unvanı hanım yöneticiler yani sultanın eşi için kullanılırdı.
X. Asrın başında, devrin iki Türk devletinden biri olan Karahanlılar da
terkenlerin kendi maiyeti, divanı ve ordusu bulunurdu. Selçuklular ve
Harzemşahlar döneminde de terkenler siyasi, askeri hareketlerde etkin
konumdaydı (Terzi, 2012: 19). Göçebe yaşam gereği, kadını erkeğe eşit
kabul eden Türklerin eski inançlarından kaynaklanan anlayışın yerini artık,
kadını erkek karşısında ikincilleştiren ve bu anlayışı inanmış olduğu
yaratıcıya dayandırarak kutsallaştıran bir inancı yerleştirmekteydi (Yılmaz,
2010: 193).
Türkler İslamiyet’e girişleriyle birlikte bir taraftan kendi örf ve adetlerini
muhafaza etmeye çalışırken Arap ve Fars kültürünün etkisi altında
kalmışlar. Bu kültür karışımı içinde de elbette ki Türk kadınının statüsünde
de değişmeler olmuştur (Sağ, 2001:14). Günümüzde kadın erkek eşitsizliği
konusunda görülen yasaklar ve kısıtlamalar İslamiyet’e bağlanmaktadır.
Oysa ki kadına olumsuz bakıştaki gelişmeler İslamiyet’in kabulünden sonra
girilen Arap-Fars kültür etkileşiminden kaynaklanarak bize aktarılan
geleneklerinden ileri gelmektedir. İslamiyet’te mümin kadın ve erkek
kulların uyması gereken kurallar hadisler ve ayetler ile açıklanmıştır. İslam
ailesinde kadın hor görülmemiş, bu dönemde kadın âlim ve mutasavvıflar
yetişmiştir. Hatta Hz. Muhammed (SAV) eşi Hz. Aişe Cemel Gazvesi’nde
kumandanlık yapmıştır (Bulut, 2013: 317).
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Osmanlılar devrinde Bizans ve İran tesirlerinin belirgin hale geldiği görülür.
Evlenme, boşanma, miras konularında İslam hukuku uygulanmıştır.
Kocasından kötü muamele gören kadınlar gerektiğinde sadrazama kadar
çıkabilmiştir (Kurnaz, 2011: 17).
Osmanlı Devleti’nde modernleşme hareketleri XVIII. Yüzyılın sonlarında
başlamıştır. Bu dönemde hukuk, eğitim, maliyealanları başta olmak üzere
pek çok alanda yenilikler yapılmıştır. Tüm Osmanlı uyruklarının can, mal,
ırz ve konut dokunulmazlıklarını güvence altına alan 1839 tarihli Gülhane
Hattı Hümayunu ile gayri Müslim uyrukların hukuksal statülerinde dinsel
ve toplumsal yaşamlarında bir dizi düzenlemeyi içeren Islahat Fermanı
(1856) ilan edilmiştir. II. Meşrutiyetle birlikte bir vatandaşlar topluluğu
oluşturma yoluyla II. Meşrutiyet’in öngördüğü siyasal modernleşme ile bir
dizi düzenleme yapılmış, yeni siyasal özne vatandaş ile devlet arasında
hukuki ve siyasal ilişkinin kurallarını belirlemiş, adeta cumhuriyetin
provası olmuştur (Şirin, 2009:98-99). Eğitim hem toplumsal yaşamın diğer
alanları ile ilişkisi açısından, hem de kurumsal olarak kendi içinde
derinlemesine uzanan birçok tartışma noktasını içerdiği bilinmektedir.
Diğer taraftan, kadının toplumsal yaşamdaki yeri ve ikincil konumda
görülmesinin sonucu olarak ortaya çıkan konumu ile kadın sorunu da yine
aynı biçimde yatay ve dikey uzanımlara sahip çok boyutlu bir tartışma alanı
durumundadır.
Meşrutiyet, XIX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı siyasi
literatüründe anayasalı ve meclisli saltanat ve hilafet rejimi karşılığında
kullanılmıştır. Yenilik çabalarının yoğunluk kazanmasında Osmanlı
Devleti’nin kötüleşen durumu öne çıkmaktadır. Osmanlı Devlet yöneticileri
için devleti korumak en önemli amaçlardan biri idi. Batılılaşma Türkiye’de
medeniyet kavramı üzerinde tartışmaları da doğurmuştur (Akkoyun, 2000:
217-219).
1.1 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
1.2.II. Meşrutiyet Döneminin Genel Özellikleri
II. Meşrutiyet Dönemi demokratik uygulamalar açısından önemli bir dönem
olmuştur. Bu dönemde farklı tüm ideolojilere kapılar ardına kadar açılmış,
insanların zihninde özgürlük düşüncesi yer etmeye başlamıştır.
Muhafazakâr, Batıcı, Sosyalist, İslamcı herkes fikrini söylemekte serbest
bırakılmış, ülkenin içinde bulunduğu kötü durumdan nasıl kurtulabileceği
konusunda çeşitli çözümler üretilmiştir. Ülkemizde siyasal partilerin
başlangıcından söz edildiğinde ilk akla gelen, şüphesiz insanımızın siyasi
partilerle tanıştığı II. Meşrutiyet Devri akla gelmektedir (Bilgi, 1992: 373).
İletişim, ulaşım, eğitim, sanayi, ordu bürokrasi alanlarındaki modernleşme
hareketleri, siyasal baskının ve yasakların kalktığı II. Meşrutiyet
dönemindeki, toplumsal hareketlere katkıda bulunmuştur (Kartal, 2008:
217). II. Meşrutiyet rejimi birincisinden daha uzun sürdü; fakat II.
Meşrutiyet’te başarısızlık, acı ve hayal kırıklığı ile sona erdi. İçeride ve
dışarıda tehlikeler ve güçlükler pek büyüktü. Anayasa yürürlükte kalmış ve
seçimler yine yapılmış olmakla beraber, rejim genç Türk liderlerinin, ancak
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1918’de Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sona eren bir çeşit askeri oligarşisi
halinde yozlaşmıştır (Lewis, 1998: 210). İttihatçılar da tıpkı Yeni Osmanlılar
gibi, meşrutiyeti adeta sihirli bir kurtuluş reçetesi olarak görmüşlerdir.
Meşrutiyet ilan edilince yine anayasalı bir yönetime kavuşulacak, tekrar
açılacak mecliste Türklerle birlikte bütün unsurlar da temsil edileceği için
bağımsızlık hareketleri sona erecekti. Fakat ülkedeki olumlu hava kısa
sürmüştür ve toprak kayıpları birbirini izlemiştir. Türk aydınları,
Müslüman olmayanları kendileriyle eşit duruma getirerek devletin
devamını hedeflerken, diğer topluluklar meşrutiyetin getirdiği özgürlük
ortamından faydalanıp kendi devletlerini kurmayı amaçlamışlardır (Çelebi,
2013: 32-33).
1.3. II. Meşrutiyet’in Toplum Hayatına Yansımaları
Tanzimat süreci, kadın konusunu bir sorun olarak gündeme getiren en
önemli olgu olmuştur. Özellikle kadınların sokağa çıkmaları ve gezmeleri
konusunda bir hoşgörü ortamı doğmaya başlamıştır. Tanzimat dönemi ile
birlikte, İslamiyet’in Hanefi mezhebinin algıladığı şeriat anlayışına göre
biçimlendirilen kadın, artık Batı’dan esinlenerek oluşturulan hukuk
çerçevesinde tanımlanmaya başlandı. Yine de Mecelle’nin hazırlanışı
sürecinde, kadın haklarının “Fransız Yurttaşlar Yasası’na göre mi, yoksa
“İslam Şeriatı”na göre mi biçimlendirileceği konusu çatışma yaratmıştır. Ve
Kadının toplumsal yapıdaki konumu açısından da pek bir değişiklik
yaşanmamıştır. Örnek olarak; kadınlar ve erkekler, Osmanlı’nın son
dönemlerinde özellikle İstanbul’da yaygınlaşmaya başlayan toplu taşıma
araçlarında kendi cinsiyetlerine özgü ayrılmış alanlarda yolculuk etmeye
devam etmişlerdir. 1908’deki Jön Türk Devrimi’nin hemen ardından
kadınlara çeşitli hakları kazandıran yenilikler yapılmıştır (Yılmaz, 2010:
196). İttihat ve Terakki Cemiyetinin 39 maddeden oluşan ilk
nizamnamesinde ki maddelerden biri de kadınlarla ilgili olduğu belirtilir.
Cemiyet “Kadın erkek bil cümle Osmanlılardan” oluşmasını benimsediği,
ayrı bir madde de ise kadınlarında üye olabilecekleri kayıt altına alındığı
bilgisi verilir. Bu İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin, kadınları erkeklerden ayrı
tutmaması açısından oldukça önemlidir (Ok, 2012: 25). Meşrutiyetin
gelmesiyle birlikte toplum yaşamında büyük bir canlanma olmuştur. 24
Temmuz 1908’de gazeteler yazılarını sansüre göndermemişlerdir. Gazete,
dergi, kitap olarak büyük bir yayın furyası başlamış, kadın hareketleri, işçi
hareketleri ortaya çıkmıştır (Tunaya, 2015: 27).
1.4. II. Meşrutiyette Kadın Hakları
Bir kültürel değişim hareketi olarak Osmanlı modernleşmesi toplumu her
yönden etkilemiş ve yeni bir medeniyetin eşiğine gelmesini sağlamıştır.
Osmanlı kadınlarının da bu değişimden etkilenmesi kaçınılmazdı.
Modernleşme sürecinin başlamasıyla beraber Osmanlı kadınları da,
kamusal ve toplumsal alanın her safhasında yer almak için harekete geçti.
Kadınlar arasındaki bu uyanış Osmanlı’da kadın hareketi olarak
isimlendirilmektedir (Gülcü, Tunç, 2012:156). II. Meşrutiyet’le birlikte
halkın mecliste sesinin duyulmasının önü açılır. Osmanlı kadını ilk olarak II.
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Meşrutiyet in getirdiği özgürlükçü hava ile toplumsallaşması yolunda adım
atar. Ailedeki rolünün ve görevlerinin dışında, yaşadığı çevrenin ve ülkenin
bir ferdi olarak kendini tanımlamaya, toplumdaki yerini ve vazifelerini
sorgulamaya başlar (Çolak, Uçan, 2008: 21). II. Meşrutiyet döneminde
büyük bir dalgalanma yaşayan “hareketi nisvan” demokrasi yolunda
ilerleyecek, siyasi haklardan ziyade “eğitim- öğretim, sosyo-kültürel
seviyesinin yükselmesi“ etrafında dolaşacak, çok geçmeden “cemiyetçilik”
tecrübesi kazanacak, kazanımları Türk milletinin varlık mücadelesinde
emperyalizmin hesaplarını bozan unsurlardan birisi olacaktır. Zira birikim
olarak diğer Müslüman toplumlar içinde Türk kadını “ daha fazla özgürlüğe
sahiptir” (Akkoyun, 2016: 134).
Osmanlı Devleti’nde kamu hukuku ve ceza hukukunun esaslarını,
sultanların “örfi kanun” denilen fermanları oluşturmaktadır. Örfi idareyle
yönetilen Osmanlı toplumunda şer’i hukuk kurallarının bu dönemde aile ve
mülkiyet hukuku meseleleriyle sınırlandığı bilinmektedir. Kadının statüsü
ve hakları konusu ise şeriat hükümleri dairesinde değerlendirilmiştir.
Tanzimat Fermanında kadınlara dair doğrudan bir hüküm bulunmamakla
beraber, ortaya çıkan zihniyet değişimi ve yeni dünya görüşünün bu konuda
yeni uygulamalara elverişli bir zemin hazırladığı açıktır. Örneğin 1847’de
çıkarılan bir irade ile esirlerin alımı satımı yasaklanmıştır. Yine 1847
yılında miras hukuku konusunda çıkarılan irade ile erkek ve kız çocuk
arasında miras konusundaki eşitsizlik giderilmiştir (Kaymaz, 2009: 7). II.
Meşrutiyet’in ilanından sonra basına yansıyan İttihat ve Terakkinin
programında, hem kadın hakları ile ilgili madde yer almıştır.İttihat ve
Terakki Partisinin kadını parti politikası içine almasıyla da kadınlar
erkeklerle eşit haklara sahip olmak için mücadeleye girişmişlerdir. Cevdet
Paşa’nın kızı Emine Semiye, partinin çalışmalarında faal olarak görev
almıştır. Artık kadınlar seçme ve seçilme hakkından da bahsetmeye
başlamışlar ama aktif olarak henüz siyaset yapmamışlardır. İttihat ve
Terakki partisinin politikası sayesinde dernek faaliyetlerinde bulunup,
çalışma hayatına atılmışlardır (Konan, 2011: 164). Birinci Dünya Savaşı’nın
olağanüstü ortamında, erkek nüfus askere alınmış, önemli bir iş gücü
eksikliği meydana gelmiştir. Bu durum, devlet dairelerinde, özel
müesseselerde ve atölyelerde kadınların görev almasını zaruri kılmıştır.
Böylece gıda ve silah fabrikalarında kadın işçilere yer verilmeye
başlanılmıştır. Kütahya, Eskişehir ve Karahisar’da 1550 kadın tekstil
sektöründe çalışmaya başlamıştır (Kırkpınar, 1999: 108-109).
Aydınlar arasında konu ile ilgili tartışmalar1 ve kadının bilhassa I. Dünya
Savaşından itibaren sosyal hayattaki yerinin artması, aile hukukunda bir
Konu ile ilgili olarak dönemin aydınlarından İslamcı düşünür M.Akif Ersoy. Kadının
toplumda ezilmesine, hor görülmesine şiddetle karşı çıkan yazılar yazar. Kadınların
eğitimini savunmuş, çok eşliliğe de karşı çıkmıştır. Türk ailesinin temel özelliklerinin
yitirilmeye başladığını öne sürerek kadın hürriyeti ile ilgili olarak Batı’nın örnek
alınmasını tehlikeli bulmuştur.(Bkz. Sedef Bulut ,”Türkçülerin Penceresinden Osmanlı’da
Kadın Meselesi ve Orta Asya Referansı”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal
Araştırmalar Dergisi, nr. X, 2013 ss.313-336)
1
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takım yeni düzenlemelerin yapılmasına zemin hazırlamış, bunu
kolaylaştırmıştır. Nitekim 8 Ekim 1917 tarihinde aile hukuku Kararnamesi
çıkarılmıştır. Kararnameye göre, Müslümanları ilgilendiren kısımlarda
İslam hukukuna bağlı kalınmakla beraber, evlenme ve boşanmalara artık
devlet el atmış oluyordu. Devlet izni olmadan yapılan evliliklerin kanunca
tanınmayacağı bildiriliyor, aile hayatının tanzimine çalışılıyordu.
Kararnameye göre, kadın izin verdiği takdirde erkek ikinci bir hanımla
evlenebiliyordu. Evlenme yaşı kadınlarda 17, erkeklerde 18 olarak
belirlenmiş. Erkekteki bazı fizyolojik bozukluklar, akıl hastalığı, evin
geçimini sağlayamama gibi durumlarda kadına boşanma hakkı verilmiştir
(Kurnaz, 2011: 120-121). Bu kararname, aynı zamanda bir İslam ülkesinde
aile hukukuna dair hazırlanmış olan ilk kanun metnidir. Evlenmelerin de bir
memur ve iki şahitin huzurunda gerçekleştirilmesi hükmü sayesinde
evlilikler kayıt altına alınmıştır (Özkiraz, Arslanel, 2011: 5). Bu dönemde
kadınların eğitimine de önem verilmiş yeni okulların açılması sağlanmıştır.
2.II. MEŞRUTİYET’TE KADIN EĞİTİMİ
2.1. II. Meşrutiyet Kadın Eğitimine Bakış
Kadın eğitimi konusunda en somut çabaların Tanzimat döneminde
gerçekleştiği görülmektedir. 1876 tarihli Kanun-i Esasi’de “öğretim işini
herkes özgürce yapabilir, ilgili kanuna uymak şartıyla Osmanlı vatandaşı
genel ve özel öğretim yapmaya izinlidir”.(madde 3) denmektedir. Arka
arkaya gelen savaşlar ve toplumsal yapıdaki değişiklikler kadına sosyal ve
ekonomik yaşamda daha fazla yer verilmesi olgusunu da ortaya çıkarmıştır.
Özellikle sanayileşmeve makineleşme ile birlikte kadının çalışma hayatına
girmesi ve üretimde yer alması kadın eğitimi konusunu gündeme
getirmiştir (Güven, 2001: 62).
1842’ de Askeri Tıbbiye’ ye bağlı ebelik okulu, 1869’da Kız Sanat Okulu
(İnas Sanayi Mektebi), 1870’de Kız Öğretmen Okulu (Darülmuallimat) açıldı
ve kız çocuklarının ilk ve ortaokul (iptidai ve rüşdiye) eğitimi görmelerinin
önü açıldı. Bu adımlar dönemin yönetimi tarafından kadınlar için iki
mesleğin uygun görüldüğünü ortaya koyuyordu, ebelik(hemşirelik),
öğretmenlik. Bunlar, iyi niyetli atılmış da olsalar, küçük ve yetersiz
adımlardı (Kaymaz, 2010: 337).
Türk Eğitiminin en canlı ve hareketli devri 1908-1914 arasıdır denilebilir.
Eğitim düşünürlerinin ve eğitim bürokrasisinin ortaya attığı düşüncelerin
büyük bölümünün batı dünyasının ve batıda üretilen düşüncelerin taklidi
olduğu görülmektedir. Osmanlı’nın eğitim, eğitimli insan ve sonuçlarını
tasvir açısından yabancı devletlere öğrenci gönderme ihtiyacı, gönderilen
öğrencilerden beklentiler ve öğrencilerin ne kadar yetiştiklerine dair çok
tartışmalar yaptığı görülmektedir (Büyükbaş, 2013: 214).
Eğitim tarihinde kızların eğitimi sistemli olarak, çok geç ele alınmıştır.
Kızların sistemli eğitimi özellikle asil kadının eğitimi şeklinde
uygulanmıştır. Osmanlı Devleti’nde bu sorun ilk defa II. Meşrutiyet
Dönemi’nde ciddi bir sorun olarak görülmüş ve tartışma konusu yapılmaya
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başlamıştır. Hanımlara Mahsus Gazetede yer alan “kadınların tahsili 1”
hakkındaki yazıda kadınların tahsil ve terbiyesinin erkeklerden aşağı ve
ehemmiyetsiz olarak görülmemesi dile getirilmiş, sebebi ise kadınların
dünyadaki vazifelerinin erkeklerin vazifesinden aşağı olmadığı gibi daha da
önemli olduğu ifade edilmiştir. Halkın saadeti ve ilerlemesi bilgili ve güzel
ahlaklı kadına bağlı olduğu da vurgulanmıştır (Karagöz, Şanal, 2015: 679680). II. Meşrutiyet’in ilanından sonra okullarda 5-6 yıl kadar bir kargaşa
dönemi yaşanmasından sonra genel bir eğitim yasası hazırlama çalışmaları
öncelik kazanmıştır. Bu dönemde yayınlanan ilkokullar yönetmeliğinde
”zorunlu eğitime tabi çocukların dinine bağlı, yurtsever, gayretli ve çalışkan
insanlar olarak yetiştirilmeleri“ amaç olarak ifade edilmiştir. İlköğretim bu
dönemde parasız hale getirilmiş ve 6 yıla çıkarılmıştır. Bu dönemde
rüştiyeler ve idadilerin amaçları arasında da “ulusal eğitim ve yurttaşlık
bilgilerinin verilmesi” gibi amaçların yer aldığı görülmektedir (Çelebi, Asan,
2014: 265). İlk iş olarak İngiliz Sir Frey’in kızından kız okullarıyla ilgili
geniş bir rapor hazırlaması istenir. O da raporunu hazırlayarak bu hususta
bazı tekliflerde bulunmuştur (Kurnaz, 2011: 97). II. Abdülhamit
dönemindeki modernleşmenin göstergelerinden biri eğitimdir (Kartal,
2008: 217). Abdülhamit rejimi, ilk ve en büyük çabalarını eğitim alanında
gösterdi. En göz alıcı başarı hem okul, hem öğrenci sayısının önemli ölçüde
arttığı yükseköğretimde idi (Lewis, 1998: 179). İlan-ı Hürriyetten sonra
maarif bürokratları en az diğer nezaretler kadar hızlı bir değişim içine
girmişler ve teşkilatlarını düzenlemeye çalışmışlardır (Tural, 2008: 179). II.
Meşrutiyet Döneminde askeri rüştiyelerin maarif nezaretine devredilmesi
ve bozulmak üzere olan medrese ve sıbyan mektepleri vakıflarının Maarife
devredilmesi gibi “ Tevhid-i Tedrisat’ın “bazı ön adımları atılmıştır (Aslan,
2008: 361). II. Meşrutiyette aydınlar kadın eğitimini savunmaktadırlar.
Aydınların tartıştığı konu; bu eğitimin ne amaçla, hangi seviyeyekadar ve
hangi programla verilmesi gerektiğidir.
II. Meşrutiyet Dönemi Maarif teşkilatının en üst yöneticisi olan maarif
nazırları açısından çok da iç açıcı olmamıştır. Bu dönemde başa geçen
nazırlar çok kısa süreli görevlerde bulunmuşlardır. Bu kısa süre içersin de
çok fazla icraat yapamayan nazırlar, genel olarak seleflerinin yaptıkları
işleri eleştirmişler ve bu yapılanları değiştirmeye çalışmışlar, fakat bunda
da başarılı olamamışlardır. (Erkek, 2013: 386) Kadro İstikrarını
yakalayamayan kurum, farklı eğitim ekollerine sahip nazırların
yönetiminde tam anlamıyla anafora sürüklenmiştir (Tural,2008: 179).
2.2.II. Meşrutiyette Eğitim Kurumları
a)İptidailer
II. Abdülhamit döneminde sıbyan mekteplerinin yerine kurulmuştur.
Meşrutiyetin ilanından önce açılan iptidailerin sayısı 349 iken Meşrutiyetin
ilanından sonra bu sayının 587’ye çıktığı görülür (Kurnaz, 1996: 79).
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b)Rüştiyeler
Ortaöğretim seviyesinde eğitim veren rüştiyeler ilk olarak 1859 yılında
İstanbul’da açılmıştır. Diğer vilayetlere yayılması II. Abdülhamit döneminde
olmuştur. Kız rüştiyeleri ders programında Arapça, Farsça, Osmanlıca
terzilik, nakış, tarih, muhasebe ve coğrafya gibi çeşitli dersler
bulunmaktaydı. II. Abdülhamit dönemi öncesi kız rüştiyelerinin sayısı 9
iken, II. Abdülhamit döneminde izlenen politikalar sayesinde bu sayı 85’e
çıkarılmıştır (Kurnaz, 1996: 82).
c)İdadiler
1869 Nizamnamesinde idadi okullarına yer verilmiştir. İdadi, rüştiyelerden
mezun olan müslim ve gayrimüslim çocukların bir arada öğretim yaptıkları
yerdir İdadilerin öğretim süresi üç yıldır. Fakat idadiler öğretmen, bina ve
program yönünden yeterli değillerdir. 1885 yılında vilayetlerde idadiler
açılmaya başlanmıştır. İzmir, Edirne, Trabzon, Manisa, Adana, Halep,
Selanik, Erzurum, Karahisar-ı Sahip ‘de birer idadi yapılması için mahalli
makamlarla temasa geçilmiştir (Kodaman, 1991: 115-119). Osmanlı
Devleti’nde rüştiyelerin idadilere dönüştürülmesiyle birlikte Karahisar-ı
Sahip rüşdiyesi de 31 Ağustos 1895 tarihinde İdadiye dönüştürülmüştür.
Karahisar-ı Sahip Mekteb-i İdadi-i Mülkisi 5 sınıflıydı. 5öğretmen, 61
öğrenci, 2 hademesi bulunuyordu (Yüksel, 2004 :313). İlk müdürü Mustafa
Nezih Beğ İdi. Okulun mimarı ermeni Avik Avdistir (Akkoyun 1997: 196).
Bu tarihlerde yapılan binaların mimarı tarzı üzerinde bile titizlikle
durulmuştur (Kodaman, 1991: 119).
d)Mesleki Eğitim
Ebelik eğitimi ilk olarak Tıbbiye mektebine bağlı olarak 1843 yılında
verilmeye başlanmıştır. Sanayi hayatı için teknik okullar kurulması belli
bölgelerde ileri görüşlü yerel yöneticilerin bireysel çabalarıyla başlamış,
daha sonra ülke geneline yayılmıştır. 1868 tarihli Mekteb-i Sanayi
Nizamnamesi’nde belirtildiği gibi bu okulların amacı, Osmanlı’nın en çok
ihtiyacı olan mesleklere yönelik bireylerin yetiştirilmesi olmuştur. 1867’de
İzmir’de açılan sanayi okulu, kız öğrencilerin öğretmen olması açılan darülmuallimat bu okullara örnektir (Yıldırım, Şahin, 2015: 84).
e)İnas Darülfünun
Kızlar için ilk üniversite 12 Eylül 1914 tarihinde İstanbul’da açılmıştır. Artık
kızlar üniversitededir. Yine bu dönemde kızlara güzel sanatların yolunu
açan İnas Sanayi-i Nefise Mektebi de 1914 yılında açılmıştır. Almanya’ya tıp
eğitimi için giden Safiye Ali örneğinde olduğu gibi Avrupa’ya eğitim için kız
öğrenci gönderilmeye başlanması bu dönemde yaşanan önemli
gelişmelerdir (Çolak, Uçan, 2008: 24).
Kadınlar artık yavaş yavaş ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim
kurumlarının her seviyesine kabulleri, buralardan yetişen kadınların
toplum içinde daha belirgin rol almaları ve ekonomik hayata hızlı bir
şekilde müdahil oluşları kadınlık anlayışının değişmesine ve özellikle
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1900’lü yıllardan sonra toplumda feminizm akımının doğmasına sebep
olmuştur (Küçüktiryaki, 2014: 186). Kadınlar için eğitim alanında yaşanan
bu gelişmeler kadınların aktif olarak toplum hayatına katılmalarının yoluna
açmıştır. Bundan sonraki süreçte kadınlar artık daha bilinçli hareket
etmekte, hemcinslerini bilinçlendirmek, eğitmek ve toplum hayatına
kazandırmak için konferanslar ve toplantılar düzenlemeye, dernekler
kurmaya ve basın da seslerini yükseltmeye başlamışlardır.
2.3.II. Meşrutiyet’te Kurulan Kadın Dernekleri
İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla başlayan özgürleşme sürecinde kadınlar
taleplerini dernekler aracılığıyla etkin bir biçimde ifade etmeye
başlamışlardır. Meşrutiyet döneminde kadın dernekleşmesinin dikkat
çeken dört özelliği vardır. Birincisi kurucuları kadın olan ve kadın haklarını
elde etme amacına yönelik Müdafa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti gibi
dernekler. İkincisi, yine kadınların kurdukları toplumsal yardımı amaç
edinen Asker ailelerine yardımcı Hanımlar Cemiyeti gibi dernekler.
Üçüncüsü, zaten mevcut olan cemiyetlerin kadın kolu veya hanımlar heyeti
adlarıyla oluşturulan Osmanlı Hilali Ahmer Hanımlar Heyeti gibi dernekler.
Dördüncü olarak da çeşitli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik kurulmuş
cemiyetlere üye olmak yoluyla cemiyet hayatına dâhil oldukları Türk
Ocakları gibi derneklerdir. 1908-1920 yılları arasında kurulan toplam 103
kadın derneğinin 77 tanesi Müslüman-Türk, 20 tanesi Müslüman olmayan
cemaatlere, 6 tanesinin de yabancılara ait olduğu tespit edilmiştir (Özkiraz,
Arslanel, 2011: 7). Bu dönemde kurulan kadın dernekleri, ülkenin savaş
ortamı içinde bulunması dolayısıyla daha çok yardım dernekleri niteliğinde
olmuştur. Fatma Aliye’nin başkanı olduğu ve Rumeli sınırında görev yapan
askerlere kışlık giyecek yardımı sağlamaya hizmet için 1908’de kurulmuş
Cemiyet-i İmdadiye bu dönemin ilk kadın kuruluşu olmuştur (Kartal, 2008:
224). İttihat ve Terakki Cemiyetinin himayesindekurulan cemiyetlerin
artması, kadınların aydınlanmasını daha geniş bir alana yayacaktı.
Kadınların her alanda seslerini duyurmak için meydanlara çıkmaları
bilinçlendiklerinin işaretiydi. İlk yapılan protestolar kimi zaman
yiyeceklerin bozukluğu, kimi zaman siyasetti. Bu dönemde kurulan bazı
kadın örgütleri şunlardır:
Osmanlı Kadınları TerakkiPerver Cemiyeti (1908)
İttihat ve Terakki Kadınlar Şubesi (1908)
Teali Nisvan Cemiyeti (1908)
Osmanlı Kadınları Şefkat Cemiyeti Hayriyesi (1908)
Osmanlı Cemiyeti Hayriye-i Nisvaniyesi (1909)
Mamulat-ı Dâhiliye Kadınlar Cemiyeti Hayriyesi (1909)
Osmanlı Türk Hanımları Esirgeme Derneği (1909)
Teali-i Vatan-ı Osmani Hanımlar Cemiyeti (1910)
Müdafa-i Milliye Osmanlı Hanımlar Heyeti (19139
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Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti2 (1915)
Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslamiyesi3 (1916) (Tunaya, 2015, 503)
Verilen dizide de görülebileceği gibi beş yıllık 1908-1913 dönem içinde
saptanan kadın derneklerinin sayısı bir düzine kadardır. Dernekler
sayesinde kadınlar örgütlenmiş kendileri ve toplumun gelişmesi için
katkıda bulunmuşlardır.
2.4.II. Meşrutiyette Basın Hayatında Kadın
Önemli değişimlerin yaşandığı Osmanlı toplumunda kadın, modernlik ile
geleneksellik arasında kalmıştır. Dönemin kadınları tarafından özgürlüğün
ilanı olarak algılanan ikinci meşrutiyetin ilanı, yeni modern kadın modelinin
de şekillenmeye başladığı süreç olmuştur. İkinci Meşrutiyet Dönemi, başta
eğitimli kadınlar olmak üzere dönemin kadınlarının toplum hayatında yer
edinme mücadelesi verdikleri dönemdir (Çakmak, 2011: 53). Osmanlı
Devleti’nde kadınların kendilerini ifade etmeleri, tanıtmaları, taleplerini
duyurmaları basın aracılığıyla olmuştur. Basında kadınlara ait imzalara
dönemin gazetelerinde, bazı gazetelerin çıkardıkları kadına dair sayfa ve
eklerde, özellikle de kadın dergilerinde rastlamak mümkündür. Bu dergiler
her kesimden kadının yazma konusundaki çekimserliğini gidermede,
taleplerini duyurmada önemli işlev görmüştür (Aydın, 2009: 148). Bu
dönemde kadınların basın yoluyla kendini ifade etmeye başlaması öncelikle
gazetelere gönderdikleri mektuplar yoluyla olmuş, ardından kadın
dergiciliği başlamıştır. 1868 yılında yayınlanan Terakki gazetesi önce kadın
mektuplarına yer vermiş ardından 1869 yılında Terakki-i Muhadderat
adında gazeteye ait bir kadın dergisi yayınlamaya başlamıştır. Bu dergi ilk
kadın dergisi olması bakımından önem taşır. Dergideki mektuplar genellikle
kadın eğitimini konu alır (Çakmak, 2011:53).
II. Meşrutiyet döneminde kadın dergileri ciddi bir gelişme göstermiştir. Bu
dergiler kadınların kendilerini ifade etmelerinde, düşüncelerini dile
getirmelerinde, seslerini duyurmalarında önemli bir araç olmuştur. Bu
dönemde çıkarılan bazı kadın dergileri şunlardır:
“Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti” üyesi bazı kadınlara madalya verilmesi
hususunda bir irade yayınlanmıştır. İrade şu şekildedir; “Kimsesiz kalan asker aile ve
çocuklarına yardım için kurulan Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti heyetini
oluşturan hanımların gümüş Hilal-i Ahmer madalyasıyla taltif edilmeleri hakkında irade”
23 Nisan 1916 detaylı bilgi için bkz. DUİT,72/121 , Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı’da
Kadın, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul 2015, s.362363
3
“Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslamiyesi” Naciye Sultan’ın himayesinde merkezi
İstanbul’da olmak, gerektiğinde diğer şehirlerde de şubeler açmak üzere ve kadınlara iş
bularak namuslu bir şekilde geçimlerini sağlamak amacıyla kurulan Kadınları Çalıştırma
Cemiyet-i İslamiyesi’ nin nizamnamesi ile ülkenin çeşitli yerlerinden İstanbul’a gelmekte
olan yetim ve kimsesiz çocukların ticarethanelerde, sanayi kuruluşlarında, çiftliklerde ve
hanelerde istihdam edilmesi için ilgililere emir verilmesi hakkında cemiyetin Dahiliye
Nezareti’ne yazısı 25 Temmuz 1916 detaylı bilgi için bkz. DH.İUM.EK 37/6-3 , Arşiv
Belgelerine Göre Osmanlı’da Kadın, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Yayınları, İstanbul 2015, s,186-187
2
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Terakki-i Muhadderat; 1875’te kırk sekiz sayı çıkmıştır.
Mürebb-i Muhadderat; 1875’te kadına dair nafi şeylerden bahseder
başlığıyla çıkmıştır.
Ayine; 1875’te otuz dokuz sayı olarak çıkmıştır.
Aile; 1880’de çıkmıştır. Yazıların hepsi Şemsettin Sami tarafından
yazılmıştır.
İnsaniyet; 1883’te çıkan dergide ansiklopedik bilgiler dışında takvim ve
yıldız sistemleri de ele alınan konular arasındadır. .
Hanımlar; 1883’te çıkmıştır Ev idaresi ve genel kültür konuları yer almıştır..
Şükufezar; 1886’da çıkan sahibi ve yazı kadrosu tamamen kadın olan ilk
kadın dergisidir.
Mürüvvet; 1888’de II. Abdülhamit’in de desteğini alarak yayınlanmıştır.
Nigar Bint-i Osman, Leyle Hanım, Fitnat Hanım gibi dönemin
edebiyatçılarına ilk kez bu dergide rastlanmıştır.
Parça Bohçası; 1889’da tek sayı olarak yayınlanmıştır.
Hanımlara Mahsus Gazete; 1895’te yayınlanmıştır. 1895-1908 yılları
arasında 13 yıl, toplam 604 sayı olarak çıkan en uzun süreli kadın dergisi
olması açısından çok önemlidir.
Alem-i Nisvan; 1906’da Kırım’da çıkarılmıştır. Kafkasya’da yaşayan
Müslüman kadınlara yöneliktir.
Kadın; 1908-1909 yılları arasında otuz sayı olarak çıkan dergi, Selanik’te
çıkan ilk kadın dergisidir.
Mehasin; 1908-1909 yılları arasında Mehmet Rauf tarafından 12 sayı çıkan
dergi ilk kez renkli ve resimli olarak yayınlanmıştır. Dikkat çeken diğer bir
husus ise derginin promosyonlara yer vermesidir. ( Poyraz,2010: 12-13)
Yapılan yayınlarda kadının toplumdaki yeri ve öneminden edebiyata, siyasi
hak arayışından modaya, ekonomik bağımsızlıktan tek eşliliğe varana kadar
geniş bir yelpazede kadınlar aydınlatılmaya ve bilinçlendirilmeye
çalışılıyordu (Konan, 2011; 164). Bu dergi ve mecmualar Osmanlı aydın
kadınının da kendini göstermesine katkıda bulunmuş ve yine bu dönemde
kadın yazarlarımız görüşlerinin beyan etmişlerdir. Mesela; Fatma Aliye,
Emine Semiye, Ulviye Mevlanve Nezihe Muhittin gibi yazarlar görüşlerini
belirten yazılar yazmıştır.
II. Meşrutiyet dönemi Türk kadınının sesinin daha gür çıktığı bir dönemdir.
Önceden kadınları haklarını erkek aydınlar savunurken, bu dönemde
kadınlar da kendilerini ilgilendiren konularda seslerini yükseltmiş ve hak
arayışına girmişlerdir. Bu özgürlükçü ortamın oluşmasında Tanzimat’tan II.
Meşrutiyete uzanan özgürlük hareketinin aydın, eğitimli, kültürlü kadınlar
yetişmesinde etkili olduğu söylenebilir. Bu dönemde yetişen kadın
hareketinin öncü isimlerinden biri olan, edebi eserleri, gazete yazıları, siyasi
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ve sosyal faaliyetleriyle tanınan isimlerden biriside Emine Semiye
Hanım’dır.
2.5.EMİNE SEMİYE HANIM
2.6.Hayatı
Emine SemiyeHanım, Tanzimat Dönemi’nin ünlü devlet adamlarından
hukukçu ve tarihçi Ahmet Cevdet Paşa ile Adviye Rabia Hanım’ın üç
çocuğundan en küçükleri olarak, İstanbul Vezneci’ler de dünyaya gelmiştir.
Emine Semiye Hanım’ın, “ İlk Türk kadın romancı” olarak kabul edilen
ablası Fatma Aliye’nin dışında, Ali Sedad adında bir de ağabeyi vardır.
Emine Semiye’nin doğum tarihi kaynakların büyük bölümünde 28 Mart
1866 olarak yer almaktadır (Kaymaz, 2009: 19). Emine Cevdet Paşa’nın
babaannesinin adıdır. Cevdet Paşanın mektuplarında kızının adının
Seniyeolarak geçmektedir. Emine Semiyede ablası ve ağabeyi gibi özel
hocalardan ders alarak öğrenim gördüğü gibi, daha çok da okuyarak
kendini yetiştirdiği anlaşılmaktadır ( Kurnaz, 2008: 26-27). Paris’te dört
sene, İsviçre’de iki sene Psikoloji ve Sosyoloji eğitimi aldığı ifade
edilmektedir. Selanik Askeri Rüştiyesi’nde Farsça hocası olan Karabab
tekkesi şeyhinden, Farsça ve tasavvuf dersleri de almıştır (Kaymaz, 2009:
28-29). Emine Semiye, 1892’de İstanbul’da öğretmenliğe başlar. Görevini
daha sonra Selanik’te sürdürür. Emine Semiye’nin Selanik’e ilk gidişi 1896
Haziran/Temmuz aylarına rastlar. Kocası Reşit Bey de Selanikte Maarif
Müdürüdür. Onun bu göreve hangi tarihte geldiği bilinmemektedir. Emine
Semiye’ninSelanik’te ki evi okul gibidir. Buradaki memur kızlarına ve
tanıdıklarının çocuklarına dersler verir (Kurnaz, 2008: 238). Selanik’te
bulunduğu yıllarda İnas Rüşdiye’sinde (kız ortaokulları)
Terakki
okullarında öğretmenlik ve müfettişlik yapmıştır. Onun için kadınların
eğitimi önceliklidir. Kadınların yüzündeki cehalet örtüsünü çıkarmanın
ancak eğitimle mümkün olacağına inanır (Karaca, 2011: 130). Yardım
dernekleri kurmuş, sosyal ve siyasal faaliyetlerde bulunmuştur. İttihat ve
Terakki Fırkasının faal bir üyesi olmuştur. Selanik te yayınlan Mütalaa ve
Kadın gazetelerinde başyazarlık yapmış, İstanbul da çıkan pek çok gazete ve
dergide yazıları yayınlanmıştır (Kurnaz, 2007: 133).
Emine Semiye’nin düzenli bir evlilik hayatı olmamıştır. İlk eşi
Kazaskerzadelerden
Mustafa
Bey’den
hangi
sebeple
ayrıldığı
bilinmemektedir. İkinci eşi sonradan Milli Mücadele yıllarında Sivas valisi
olarak görev yapan, Sivas Kongresi sırasında Mustafa Kemal’i yakından
destekleyen Reşit Paşa’dır. Elimizdeki bilgi kırıntıları, bu evliliğin 1911’de
bittiğini göstermektedir (Kurnaz, 2015: 1995). Emine Semiye’nin bu
evliliklerinden biri kız üçü erkek olmak üzere dört çocuk sahibi olmuştur.
Sadece kızı Fatma Zahire ilk eşindendir (Kaymaz, 2009: 34-36).
Emine Semiye 1912 Balkan harbi sırasında Şişli Etfal Hastanesinde gönüllü
hemşirelik yaptığı bilinmektedir. Bu görevi esnasında yaralı askerlere siyasi
propaganda yaptığı gerekçesiyle sorguya çekilir. Bu olaydan sonra Emine
Semiye Paris ‘e gider (Kaymaz, 2009: 31). Bir yazısından Emine Semiye’nin
1919 sonbaharında İsviçre-Cenevre’de bulunduğu, bu dönemde sosyoloji ve
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pedogojiyle daha yakından ilgilendiği anlaşılmaktadır. Ömrü boyunca
eğitime ayrı bir önem atfetmiştir (Kaymaz, 2009: 29).
2.7.Emine Semiye’nin Kadın ve Kadın Eğitimi ile İlgili Düşünceleri
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kadın eğitiminin önem kazanmasıyla
ev içi ya da örgün eğitim kurumlarında eğitim alan kadınlar, artık yazdıkları
ve yaptıklarıyla toplumsal hayatın içinde görünür olma çabası içine
girmişler ve başarılı da olmuşlardır. Ancak kadınlar kendilerine verilen
eğitimin niteliğinden rahatsızlıklarını sık sık dile getirmeye başlamışlardır.
Çünkü erkek aydınlar kadının öznel kimliğini ortaya koyacağı bir anlayış
yerine geleneksel kadınlık rollerini devam ettiren, kadın bedeninin
nesnelleştirildiği bir anlayışla kadın eğitimini desteklemekteydiler. Bu
sebeple eğitimle aydınlanmış Emine Semiye, Fatma Aliye, Halide Edip gibi
Osmanlı’nın öncü kadınları hem edebi eserleri, hem makaleleri, hem de
zaman zaman kadınlara yönelik düzenledikleri konferanslarda geleneksel
toplumsal cinsiyet rollerini daha da perçinleyen kadın eğitimine yönelik
fikirleri eleştirmişlerdir (Karaca, 2013: 5). Kadınların eğitimi Emine
Semiye’nin en öncelikli meselesidir. Kendisi bir eğitimci olarak okullarda
bunun uygulamasını yaptığı gibi, yazdığı yazılarda da konuyla ilgili
düşüncelerini dile getirmiştir. Emine Semiye, Meşrutiyet öncesinde Serez’de
Osmanlı hanımlarına hürriyet fikrini aşılamak amacıyla gizli toplantılar
düzenler. Asıl maksadını gizlemek için toplantıları “fenni ve edebi
konuşmalar” adı altında gerçekleştirir (Kurnaz, 2008: 183). Gençlik
yıllarında kadın hareketleri, siyasi faaliyetler ve basın dünyasında aktif
olarak yer alır. Kadın eğitiminin öneminin farkında olduğu için ilerleyen
yaşlarında da öğretmenliği seçer (Karaca, 2011: 129). Kadınlıkla ilgili
konularda devrine göre dikkat çekici fikirleri olan Emine Semiye
“İslamiyet’te Feminizm” başlıklı makalesinde devrine göre ileri
sayılabilecek bir yaklaşımı, kadın-erkek eşitliğini söz konusu eder.
Makalede Osmanlı kadınlarının toplumun en yüksek mevkilerinde
bulundukları ve insaniyet hazinesine sahip oldukları üzerinde durduktan
sonra kadınla erkek arasında zekâ bakımından bir fark olmadığını ifade
eder. “Evet, efendim, tıbben kadınla erkek dimağı arasında hiçbir fark yoktur.
Erkek ve kız çocukların karışık olarak tahsil ettikleri Amerika’da ki darüttedrislerde, daima istida ve zekâlarıyla temeyyüz eden ve aliyül ala derecesini
kazanan talebatın talebe adatına müsavi gelmekte olduğuna dikkat eden
esatze-i kiram rical ile nisvan beyninde fark bulunmadığına hüküm
vermişlerdir. Fazla olarak kadınların zekâsı yüksek, maneviyatı rakik ve şeffaf
bir şefkatle mücelladır” deniliyor (Kamer, 2015: 405). Emine Semiye’nin
üzerinde ısrarla durduğu konu, toplumsal yapının içinde kadınların
eğitiminin erkeklerin eğitiminde çok daha önemli olduğudur. Çünkü
erkekleri yetiştirenlerde kadınlardır. Aslında bu görüş sadece yazara ait
değildir. Hemen hemen dönemin aydınları tarafından kabul görür ve
paylaşılır. Hem eğitilmiş erkeğin toplumdaki karşılığı olarak hem de
eğitilecek çocukların ilk öğretmenleri olarak kadınların eğitimi toplumun
mutluluğunun önemli bir şartıdır (Karaca, 2013: 6). Emine Semiye,
annelerin ilk eğitimci olduklarından hareketle, onları çocuk eğitimi
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konusunda bilgilendirme ihtiyacı duyar. Toplumun gelişmesi çocukların iyi
eğitilmesine bağlıdır. Bunu sağlayacak olanlarda iyi eğitilmiş annelerdir.
Ona göre çocuk işlenmemiş bir cevherdir. O cevheri, taş ve topraktan
arındırmak anne ve babanın çabasına bağlıdır. Anne ve baba, çocuğu
incitmekten çekinerek terbiye biçimlerinin uygulamayı ihmal ederse, o
cevher adi bir taş olarak kalır, parlak, kıymetli bir mücevher haline gelemez.
Bundan amaç, çocuğun hırpalanması değildir. Bazı eğitim tekniklerini on iki
yaşına kadar uygulamaya koymaktır (Kurnaz, 2008: 191). Çocukları
eğlendirerek bilgilendirmek ve eğitmek önemlidir. Çocuklara kendi
seviyelerine uygun eğlenceli hikâye, masal kitapları okutmalı, görüşlerini
ifadeye teşvik edilmeli, yazı yazmaları istenmeli ve bunlar gazetede
yayımlanmalıdır. Neşredileceği belirtilen çocuklara Mahsus gazete de bu
amaca hizmet etmelidir (Kurnaz, 2008: 193).
Emine Semiye, 1926 yılında öğrencilerine Doğu ile Batı’nın çocuk
terbiyelerini karşılaştırmalı olarak anlatan bir konferans vermiştir.
Buradaki değerlendirmelerinde, eskiye ait her şeyi olumsuzlayan, Batı’yı
yücelten bir bakış açısı dikkat çekmektedir (Kurnaz, 2008: 192).
2.7. Emine Semiye ve Edebi Yönü
Emine Semiye Türk kadınlık tarihinde her bakımdan öncü bir isimdir. Gerek
kadın haklarıyla ilgili düşünceleri, gerekse sosyal ve siyasal faaliyetleri onu
birçok bakımdan ayrıcalıklı kılmaktadır (Kurnaz, 2008: 201). Emine
Semiye’nin gazetecilik ve yazarlık macerasında en verimli dönemi 1895 ile
1908 yılını kapsayan süreç olduğunu söyleyebiliriz. Neşredilen ilk yazısı,
Hanımlara Mahsus Gazete’nin 2 Teşrinievvel 1331 tarihli 13.sayısında, “Bir
mütehassisenintefekküratı” başlığıyla yayımlanan yazısıdır (Kaymaz, 2009:
55). Emine Semiye, yazarlığa ise edip olma iddiasıyla değil, toplumun ıslah
ve eğitimi yolunda faydalı olabilmek amacıyla atıldığını çeşitli mecralarda
defalarca dile getirmiştir (Kaymaz,2009: 42). Belki de ablası Fatma
Aliye’nin gölgesinde kalan bir kalem olmasının nedeni de bu düşüncesini
dile getirmiş olmasıdır. Kadın yazarlar çoğaldıkça, yabancıların, Meşrutiyet
ile birlikte kadınların eşitlikten uzak tutulmadıklarını göreceklerine inanır
(Kurnaz, 2008: 173). Emine Semiye’nin roman ve hikâyelerinde kültürlü,
eğitimli kadın kahramanların idealize edildiği görülür. “Bir gecelik gelin”
hikâyesinin kahramanlarından Sabiha, okuyup yazmaya meraklı bir kızdır.
Babası onu, “okumuş kızım, katip kızım” diye sever. Diğer kardeşlerin gözü
el işlerinde iken, o şiire, okumaya meraklıdır. Bikes romanında da asalet ve
eğitimin önemi vurgulanmaktadır. Asil bir baba ile yanaşma bir annenin
evliliklerinden olan çocukların karakterleri sergilenmektedir. Dört çocuktan
iki kız ve bir erkek çocuk, babaları gibi asil ve okumaya meraklıdır. Bir kız
ise annesi gibi hassasiyetleri olmayan biridir. Sonradan görme anne, kendi
istekleri uğruna çocuklarını feda eder. Annesinin iftirası sonucunda evden
kaçan büyük kız, evlerde yanaşma olarak çalışmak zorunda kalır. Fakat
asaleti her halinden bellidir. Soylu ve eğitimli oluşu sayesinde sorunların
üstesinden gelmeyi bilir (Kurnaz, 2009: 184-185).
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Emine Semiye’nin eserleri; Emine Semiye’ nin basılmış iki eseri vardır.
”Sefalet” (1325) adlı romanı, okullarda okutulmak üzere ders kitabı
niteliğinde hazırladığı “Hülasa-i İlmi Hesap” tır. Beş romanı, dört hikâye
kitabı, üç makale kitabı, bir gezi kitabı, bir matematik kitabı ve çok sayıda
makale, mektupları şuana kadar tespit edilebilen eserleridir (Karaca, 2011:
118).
3. SONUÇ
Türklerin tefekkür hayatında kadın ana, bacı, eş, kız evlat olarak hep farklı
bir yer tutmuştur. Kadınlar İslamiyet öncesi Türk toplumlarında eşlerinin
yanında yer almış, savaşlara katılmış, elçiler kabul ederek erkeğe eş değer
bir konumda bulunmuştur. Türklerin zaman içine yerleşik hayata geçmesi
farklı kültürlerle etkileşime girmesi neticesinde kadın toplum hayatından
yavaş yavaş çekilmiştir. Fakat Osmanlı Devleti’nde başlayan yenileşme
çabaları içinde kadın hakları da gündeme gelmiştir. Osmanlı Devlet’inde
Tanzimat Fermanı’nın ilanı toplumsal değişim için önemli bir basamak
olmuştur. Kadın haklarından söz edilmeye başlanmış, kadın eğitimi ön
plana çıkmaya başlamıştır. Yine bu dönemde sıbyan mekteplerinin yanında
iptidai ve rüştiyeler ve kızlara meslek kazandıracak okullar açılmıştır.
1908’deki Jön Türk devriminin hemen sonrasında kadın haklarına yönelik
çalışmalar ve II. Meşrutiyet kadın aydınlanması için önemli bir dönem
olmuştur. Bu dönemde toplumdaki kadın algısı değişmiştir. Bu dönemde
eğitimden hukuka, meslek edinmeden siyasete kadar kadınlar toplum
hayatının her alanında kendini göstermeye başlamışlardır. Bu da kadınların
toplumun bir parçası olarak görülmesini sağlamıştır. Türk kadınının
aydınlanma sürecinde öncü isimler olmuştur. Emine Semiye öncü olan
kadın aydınlarımızdan sadece biridir. Özellikle kızların eğitimi üzerinde
durmuş. Eğitimli bir toplumun temelinin eğitimli anneden geçtiğini
dönemin yöneticilerine anlatmaktan bıkmamıştır. Emine Semiye kadınların
toplumsal hayat içinde var olabilmesi kendini ifade edebilmesi bir birey
olarak ben de varım diyebilmesi için gereken çabayı göstermiştir. Yazdığı
makale, hikâye ve romanlarında eğitimli kadınların üstünlüğünü anlatmış
toplumdaki kadın imgesinin değişmesine katkı sağlayan bir kadın, II.
Meşrutiyet’in aydın yüzü olmuştur.
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CİZRE İÇ KALE KAZISI LÜLE BULUNTULARI
Gizem SALDIRGAN*
ÖZET
Bu çalışmada amaç, 2013-2016 yılları arasında, Mardin Müze Müdürü Nihat
ERDOĞAN başkanlığı, Prof. Dr. Gülriz KOZBE danışmanlığında sürdürülen
Cizre İç Kale kazısında ele geçen lüleleri tanıtmaktır. Lüle; tütün ve benzeri
maddelerin içimi için yapılmış, çubuk ve nargilelerin ucuna takılarak, çubuk
ve ağızlıkla birlikte kullanılan, çoğunlukla pişmiş topraktan üretilen (azda
olsa taş, ağaç ve kemik örnekler de vardır) bir araçtır. Lüle, 17. yüzyıldan
itibaren tütün ile birlikte Osmanlı toplumuna giren ve her kesimden insanın
kullandığı bir eşya olmuştur. Osmanlı toplumuyla bütünleşmiş hatta
simgelerinden biridir. Kullanımın artmasıyla birlikte üretimi de artmış,
lülecilik önemli bir meslek haline gelmiştir. Ancak 17. yüzyılda başlayan
lüleciliğin 20. yüzyıl başlarında tütün içim şeklinin değişmesiyle üretimi
durmuştur. Önemli bir el sanatı olan lülecilik, 17.-20. yüzyıllar arasında biçim
ve bezeme açısından çok çeşitli ürünler vermiştir. Şırnak’ın Cizre ilçesindeki
İç Kale kazı çalışmalarında bütün, bütüne yakın ve kırık 4000 lüle parçası
bulunmuştur. Buluntulardan 10 tip tespit edilebilmiştir. Bu tipler arasında
süzgeç çanaklılar yoğunlukta olmak üzere; süzgeçli basık yuvarlak çanaklı,
kaideli süzgeç çanaklı, süzgeçli çan biçiminde çanaklı, disk kaideli, basık
yuvarlak çanaklı, karinalı çanaklı, lale çanaklı, dirsek biçimli çanaklı, torba
çanaklı ve silindir çanaklı lüle tipleri bulunmaktadır. Kazı alanında sayıca
fazla lülenin bulunması ve bölge özelliklerini barındıran lüleler yanında,
İstanbul ve batı bölgelerde görülen tiplerde örnekler ile mevcut çalışmalarda
benzerine rastlanmayan tipte çeşitli lülelerin bulunması açısından önem
taşımaktadır. Cizre İç Kalesi lüleleri belirlenebilen form, hamur ve süsleme
özelliklerine göre; 17.-20. yüzyıl başları aralığında tarihlendirilebilmektedir.
Anahtar kelimeler: Cizre, Osmanlı, Tütün, Lüle

Yüksek Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi
Bölümü, Ankara. gzmsaldirgan@gmail.com
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CITADEL OF CIZRE EXCAVATION PIPE FINDINGS
ABSTRACT
The purpose of this declaration is, between 2013 and 2016, under the
chairmanship of Mardin Museum Director Nihat ERDOĞAN, It is to introduce
the pipes recovered in the excavation of Cizre Citadel which is continued
under the consultancy of Prof. Dr.Gülriz KOZBE. The definition of pipe
forming the maintain; made of baked clay attached to the end of bniars and
pods and filled with tobacco, shaped like a cup with a mouth and a hole or
smoke path on the side of which the rod is attached directly, is used together
with the rod and the mouthpiece. Pipe has become an object used by people
from his family who entered the Ottoman society together with tobacco since
the 17th century. It became one of the symbols of the Ottoman society. With
the increase in usage, production has also developed, and it has become an
important profession. However, in the early 20th century, tobacco began to
be used in different forms and pipe production was halted. Pipe making, an
important handicraft, gave a wide variety of products in terms of form and
appearance between the 17th and 20th centuries. In the whole citadel
excavation work in Cizre district of Şırnak to be found to determine, 4000
pipes type in broken pieces. Ten types of pipe could be detected from the
findings. Among these types are the sieve bowl in density; There are types of
bowls with base and sieve bowl, sieve shallow rounded bowl, sieve bellshaped bowl flattened round bowl, disc base, biconical bowl, cylindrical
bowl, lily bowl, bowl shaped sack and elbow-shaped bowls.It is important
that there are more pipe in the excavation area and in addition to the pipes
that have the characteristics of the region, it is important to find the types of
pipes that are not encountered in the existing studies. According to the type,
dough and ornamentation characteristics of the Cizre Citadel pipe's;The
history of these pipes could be dated between 17th-20th centuries.
Key words: Cizre, Ottoman, Tobacco, Pipe
GİRİŞ
Cizre, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Şırnak iline bağlı ve ilden 45 km
uzaklıkta, Suriye sınırında bulunan bir ilçedir. Doğusunda Silopi, batısında
İdil ilçeleri, kuzeyinde Şırnak merkez, güneyinde ise Suriye yer almaktadır.
İlçenin kuzeydoğusunda Cudi dağı, kuzeyinde Kara Dağı, kuzeybatısında
Dere Dağı, ve batısında Akdağ bulunmaktadır.
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Cizre Kalesi, ilçe merkezinde Dicle Nehri kenarında kurulmuş, iç ve dış
kaleden oluşmaktadır. İç Kale, Dicle Nehri kıyısına kurulmuş olup, yakın
zamana kadar askeri bölge içerisinde, Hudut Tabur Komutanlığı
kullanımında kalmıştır (Resim1). Doğu, batı doğrultusunda birbirine paralel
iki sur duvarı bulunmaktadır. Kuzeyde kalan nehre yakın duvar, doğudan dış
surlarla birleşmektedir. Doğu ucu Dicle Nehri kenarından güneye doğru
dönerek devam etmektedir. İkinci sur duvarı, ortaya yakın bir yerde daire
planlı bir burçla son bulmaktadır (Top, 2010: 323).
Cizre İç Kalesi Kazısı, 2013 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü izniyle, Mardin Müze Müdürü Nihat ERDOĞAN başkanlığı, Prof.
Dr. Gülriz KOZBE danışmanlığında yapılmaya başlanmış ve devam
etmektedir. İç kale sur duvarları etrafı, saray kompleksi olarak bilinen alan,
belek burcu, medrese binası, medreseyle ilişkili yapılar, mekânlar, avlu ve
avlu içerisindeki mimari yapılar, sur duvarlarının kuzeyi, kale kuzeyini
kapsayan Reza Mira kale bahçesi olarak bilinen bölge, Sarayburnu ve modern
dönemde karargah binası olarak kullanılan binada kazı ve sondaj çalışmaları
yapılmıştır. Bu çalışmalarda; mimari yapı kalıntıları, mezarlar, sırlı, sırsız
seramikler, porselen, metal, cam buluntular ve konumuzu oluşturan çok
sayıda lüle ortaya çıkarılmıştır (Resim 2).
Lülenin ve tütünün Osmanlı topraklarındaki ilk kullanımıyla ilgili bilgiler
veren en erken tarihli kaynaklardan biri olan Peçevi Tarihi’nde; tütünün,
1600 yılında İngilizler tarafından Osmanlı topraklarına getirildiği ve
öncelikle rutubetten kaynaklanan bazı hastalıkların tedavisi amacıyla
satıldığını söylemektedir. Zamanla bazı insanların keyif verdiği için buna
alıştığını, sonraki zamanlarda ise ilim ve devlet adamlarından ileri gelenlerin
dahil tütün içtiğini belirtmektedir (Peçevi, 1999: 196,197). Diğer önemli bilgi
kaynağı Katip Çelebi ise, 17. yüzyıldan itibaren, tütünün Osmanlı
topraklarına girişiyle birlikte lüle, çubuk, tabaka, nargile, ağızlık, tömbeki,
tütün duhanı terimlerinin de kullanılmaya başlandığını söylemiştir (Katip
Çelebi, 2008: 39).
Tütün içenlerin çoğalması, tütün hakkında dini tartışmaların başlamasına da
sebep olmuştur. Din adamları, haram ya da helal olduğu konusunda pek çok
görüş ortaya koymuşlardır. Bu tartışmalar 19. yüzyıla kadar devam etmiştir
(Yılmaz, 2003: 12,14). Bu sıralarda devlet de zaman zaman yasaklar
getirmiştir. İlk yasak, 1. Ahmet’in saltanatının (1603-1617) son yıllarında
gelmiştir. Yasağa uymayanların burnuna tütün çubuklarının sokulduğu ve
ibret için eşek sırtında, İstanbul sokaklarında gezdirildiği rivayet edilmiştir.
Yasak, 2. Osman (1618-1622) devrinde de sürmüş, padişah geceleri bizzat
denetim yapmıştır (Ünal, 2003: 17). En sert yasaklar ise bilindiği üzere 4.
Murat zamanında olmuştur. Cibali yangını gerekçe gösterilerek ve tütünün
haram olduğu fetvalarına dayanılarak tütün yasaklanmıştır. Ancak, yasaklara
rağmen gizlice tütün kullanımı devam etmiş ve 4. Mehmed zamanında (16481687), tütün yasağı kaldırılmıştır (Ünal, 2003: 18).
Osmanlı topraklarına seyahat ederek gördüklerini yazan pek çok yabancı
gezgin bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Edmondo De Amicis 1874 yılında

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

609

USBIK 2018 KAYSERI TURKEY

İstanbul’da bulunmuş, dönemin gündelik hayatı ve şehir ile ilgili pek çok bilgi
vermiştir. Kahvehanelerin duvarlarındaki raflarda asılı duran nargile ve
çubuklardan, kapalı çarşıda tütün satan çoğunluğu Rum ve Ermeni olan
satıcılardan, “Antakya’nın Lazkiye tütünü, sarı ve ipek gibi saray tütünü,
sigara yahut çubuk tütünü, Galata’da hamalın içtiği tütün, saray
bahçelerindeki odalıkların içtiği tütün” şeklinde tabir ederek birçok tütün
çeşidi olduğundan bahsetmiştir (Amicis, 1993: 72,84).
Tütün kadar yaygın olmasa da, lüle ile afyon da içilmiş olduğunu düşündüren
bilgiler de mevcuttur. Yaygın olarak Çin, Suriye, İran’da afyon kullanıldığı
bilinmektedir (Köknel, 1976: 21,35). Osmanlı döneminde afyon ‘tiryak’,
afyon kullananlar ise ‘tiryaki’ olarak adlandırılmıştır (Develioğlu,
2010:1294). Osmanlı döneminde, 2. Bayezıt döneminden başlayarak afyon
kullanıldığı ve muhtemelen lüle ile içildiği de söylenmektedir (Bakla,
1993:60). Evliya Çelebi’de seyahatnamesinde Süleymaniye’de ve Tiryakiler
çarşısında afyon satan dükkanların olduğundan bahsetmektedir. Seyahati
sırasında bugünkü Afyon dolaylarına geldiği sırada Karahisar şehri
hakkında, buranın afyon diyarı olduğunu, halkının çoğunun tiryaki olduğunu
söylemiştir (Evliya Çelebi, 2011: 36).
Lülenin, ilk olarak ne zaman kullanıldığı hakkında 17. yüzyıldan daha erken
tarihleri gösteren kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, mevcut minyatür ve
gravürlerde de lüle, 1600’lü yıllarda görülmeye başlanmıştır. Kesin olan
birşey ise lüle yapımı ve kullanımının Osmanlı topraklarında 17. yüzyılda
yaygınlaştığıdır. Osmanlı sarayından kahvehanelere, erkeklerden kadınlara,
her kesimden insan arasında hızla yayılmıştır. Çubukçuluk, Lülecilik,
imamecilik gibi iş sahaları oluşmuştur.
Sarayda bu işle görevli bir teşkilat kurulmuştur. Bunlardan; Tütüncü başı,
saraydaki lüle, çubuk, nargile tedariki, çubukların hassa çubukçuları
tarafından hazırlanması ve temizlenmesi, çubukların altına konan takatuka
denen küllüklerin düzeni ve özel tütün harmanlarını hazırlamakla
muhafazasından sorumludur (Bakla, 1993:60).
Osmanlı lüleciliği, en iyi örneklerini İstanbul Tophane’de vermis olsa da,
bunun dışında, birçok şehirde lüle atölyeleri açılmıştır. Edirne, Avanos, İznik,
İskenderun yakınlarındaki Payas, Rusçuk ve Diyarbakır’da çok sayıda lüle
atölyesi olduğu bilinmektedir (Bakla, 1993:5).
Çalışmamızda, 2013-2016 yılları arasında, Cizre Iç Kale Kazı’sında bulunmuş
lülelerden 180 adet tüme yakın ve kırık parçalar halinde lüle
değerlendirilmiştir. 10 tip tespit edilebilmiştir. Bunlar; kaideli süzgeç
çanaklı, süzgeçli basık yuvarlak çanaklı, süzgeçli çan biçiminde çanaklı, basık
yuvarlak çanaklı, disk kaideli, karinalı çanaklı, silindir çanaklı, lale çanaklı,
torba çanaklı ve dirsek biçimli çanaklı lüle tipleridir.
Bu lüleler arasında, lüle biçimi ve bölümleri açısından bakıldığında 2 lüle
şekli görülmektedir. Bunları temelde ayıran özellik, birinde lülenin çubukluk
kısmı bulunurken, diğerinde çubuk doğrudan çanak kısmında bulunan
yuvaya yerleştirilmektedir (Resim 3).

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

610

USBIK 2018 KAYSERI TURKEY

(Resim 3: Görülen lüle tipleri ve bölümleri.)
İncelenen örnekler arasında en çok görülen tip süzgeç çanaklı lülelerdir. Bu
tipteki lülelerin çanak kısımlarında süzgeç bulunmaktadır. Kendi içinde
kaide ve çubukluk durumuna göre ayrılmaktadır.
1.Süzgeçli Basık Yuvarlak Çanaklı Lüleler: Basık yuvarlak çanaklı ve
çanak içi süzgeçlidir. Süzgeçte düzenli ya da düzensiz yerleştirilmiş 4 veya 5
delik bulunmaktadır. Duman yolları dıştan çokgen olarak profillendirilmiş ya
da silindiriktir. Bombeli bilezik ve basamak halkası ile bitirilmiştir. Duman
yolu ağız çapları ise 0.9-1.4 cm arasında değişmektedir. Duman yolu çanak
bağlantıları doğrudan yapılmıştır. Hamur renkleri siyaha yakın gri olup dış
yüzeyleri pişirme yöntemiyle siyahlaştırılmıştır. Siyah dışında renk 8
örnekte görülmektedir. Bunlar; kırmızımsı sarı ve açık gri tonlardır. Bu
örneklerde de siyah ile birlikte pişirme sırasında oluşmuş renk tonlamaları
görülmektedir. Dış yüzeylerinde gümüşleme yapılan 9 lüle mevcuttur.
Süslemede kazıma, baskı ve rulet baskı teknikleriyle yapılmış, geometrik
desenler görülmektedir. Bu grupta 43 adet lüle bulunmaktadır (Resim 4).
Benzer lülelere, Hasankeyf (Ayhan, 2011:268), Bitlis Kalesi (Yılmaz,
2010:171), Siirt Başur Höyük (Ayhan, 2010:49,57), Eski Van Hüsrev Paşa
Külliyesi Kazı’sında (Boran ve Mehmet, 2000:40) rastlanmıştır. Bu tipteki
lüleler büyük boyutları ve benzer örneklerin tarihlendirmelerine bakılarak
19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilebilirler.
2.Kaideli Süzgeç Çanaklı Lüleler: Bu tipteki lüleler basık yuvarlak çanaklı
olup, çanak içi süzgeçlidir. Çanak altında ise biçim olarak kendi içinde
çeşitlilik gösteren kaideleri bulunmaktadır. Kaideli süzgeç çanaklı
çubuklukları bulunmayan lülelerde çubuk doğrudan lüle çanağında bulunan
açıklığa yerleştirilmektedir. Yuva açıklığı çapları 0.8-1.1 cm arasında
değişmektedir. Kaidelerine göre; kısa kaideli (Resim 5b,c), yüksek ve yayvan
(Resim 5a,d), çanağa bütünleşik kaideli (Resim 5e) olarak ayrılmaktadır.
Yüksek ve yayvan kaideli örnekler içinde çanağa bilezikli boyunla bağlanan
(Resim 5a) ve düz boyun ile bağlanan (Resim 5d) lüleler görülmektedir.
Hamur renklerinde pişirme yöntemiyle elde edilen siyahlaştırılmış örnekler
dışında, gri, sarımsı kırmızı görülmektedir. Dış yüzeylerinde gümüşleme
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yapılan 3 adet lüle mevcuttur. Süslemede kazıma, baskı ve rulet baskı
teknikleriyle yapılmış, geometrik desenler görülmektedir. Grupta toplamda
35 adet lüle vardır (Resim 5). Ayrca kaideli süzgeç çanaklı ve çubukluğu
bulunan 1 adet lüle bulunmaktadır (Resim 6). Süzgeçli ve basık yuvarlak
çanağı bulunan lüle kısa kaidelidir ve çubukluğu bulunmaktadır. Büyük
bölümü kırık olan lülenin duman yolu doğrudan çanağa bağlanmaktadır.
Hamur rengi siyaha yakın gridir ve pişirme yöntemiyle siyahlaştırılmış
lülelerdendir. Çanak kısmı kaideye kadar inen geniş tutulmuş yivler ile
bezenmiştir. Benzer lülelere, Hasankeyf (Ayhan, 2011: 327), Bitlis Kalesi
(Yılmaz, 2010:297), Siirt Başur Höyük (Ayhan,2010:52), Ayasuluk Tepesi
(Ayhan, 2015:42) ve Antalya Kaleiçi’de (Yener, 2005:112) rastlanmıştır.
Kaideli süzgeç çanaklı lülelerin benzerlerinin bulunduğu Tel Aphek ve
Horvat Zikhrin lülelerini değerlendiren Taxel bu lülelerden “haşhaş başlıklı”
olarak bahsetmiş ve Irak’ın kuzeyinde üretilmiş olabileceğine değinmiştir
(Taxel, 2008:49). Yine tipin basit benzerlerinin bulunduğu Midilli lülelerini
değerlendiren Wood’da bunlara haşhaş lülesi demiştir (Wood, 1990:6,7) Bu
tipteki lüleler benzer örnek tarihlendirmeleri hamur özellikleri ve boyutuna
göre 18.-19. yüzyıl arasında tarihlendirilebilir.
3.Süzgeçli Çan Biçiminde Çanaklı Lüleler: Form itibariyle altı geniş ve düz,
gövde kısmına doğru daralmaktadır. Bu tipte 2 adet lüle bulunmaktadır
(Resim 7). İkisinin de gövde ve çubukluk kısımları kırıktır. Siyaha yakın gri
hamurlu lüleler pişirme yöntemiyle siyahlaştırılmıştır. 1 adet lülede
gümüşleme yapılmıştır. Süslemede kazıma ve baskı yöntemleriyle yapılmış
geometrik desenler görülmektedir. Bu lülelerin benzer örneğine Bitlis Kalesi
Kazı’sında (Yılmaz, 2010:185,186) rastlanmıştır. Benzer örneğe ve büyük
boyutuna bakılarak bu tip lüleler 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başına
tarihlenebilirler.
4.Disk Kaideli Lüleler: Disk şeklindeki geniş kaide üzerinde, ağız kısmına
doğru açılarak yükselen çanaklar görülmektedir. Kaide kenarları çiçek
şeklinde dilimli olanları da vardır. Bu grupta 16 adet kırık parçalar halinde
lüle bulunmaktadır (Resim 8). Boyutları büyük ve küçük olanları mevcuttur.
Hamur renklerinde kahverengimsi kırmızı, gri, beyaz, soluk kırmızı
görülmektedir. Duman yolu bağlantıları, üçgen ya da dikdörtgen uçla
yapılmıştır. Çubukluk kısmı sağlam örneklerde çubukluk ağız çapları, 1.5, 1.9
cm arasındadır. Süslemede kazıma, rulet baskı ve baskı olarak yapılmış,
geometrik, bitkisel bezemeler görülür. Bir adet lülede yazılı mühür
bulunmaktadır. Yavarlak çerçeve içerisinde Osmanlıca “babalık” yazısı
okunmaktadır. Özellikle 19. yüzyılda çok görülen bu tip lülelerin benzer
örneklerine bir çok merkezde rastlanmaktadır. Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı
(Fındık, 2016:380), Hasankeyf (Ayhan, 2011:300,309), Alanya Kaleiçi
(Yener, 2005:102,103), Edirne Yeni Sarayı Kazısı (Cantay, 2006:120),
Aksaray Melik Mahmud Gazi Hangahı (Darphane) Kazısı (Deniz, 2000:49,57),
Eski Van Hüsrev Paşa Külliyesi Kazısı (Boran ve Mehmet, 2000:40), Erzincan
Kemah Kalesi Kazısı, Bursa Tophane Arkeopark (İnanan ve Derya,
2017:32,42) kazılarında ve Anadolu dışında Karadağ Bar’da (Vincenz,
2014:72,73) benzerleri görülmüştür. Benzer örnekler, hamur ve süsleme
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özellikleri, lülelerin boyutu dikkate alınarak bu tip lüleler 19. yüzyıla
tarihlenebilir.
5.Basık Yuvarlak Çanaklı Lüleler: Basık yuvarlak çanak üzerinde ağız
kısmına doğru genişleyerek yükselen gövde kısmı ve silindirik duman
yolunda geniş tutulmuş bombeli bir bitiş görülmektedir. Bu grupta 22 adet
lüle bulunmaktadır (Resim 9). Duman yolu sağlam olan örneklere göre ağız
çapları 1.2-1.4 cm arasındadır. Duman yolu bağlantıları bitkisel uç ile
yapılmıştır. Sarımsı kırmızı, soluk kırmızı ve gri tonlarda hamurları bulunan
lülelerin dış yüzeyleri kahverengimsi kırmızı tonlardadır. İncelenen
örneklerin süsleme kompozisyonları da ortaktır. Baskı olarak yapılmış
bitkisel motifler çanak altlarında bulunur. Basık yuvarlak çanaklı lülelerin
pek çok değişik tipi görülmektedir. Çanaklarının basıklığı yönünden benzer
örnekleri Hasankeyf (Ayhan, 2011: 234,266), Alanya Kaleiçi’nde (Yener,
2005: 45) görülmektedir. Bizim örneklerimizde görülen çanak altı mühürleri
açısından benzerlerini ise değişik merkezlerde ve başka lüle formlarında da
görmekteyiz. Örneğin; Hasankeyf krater çanaklı lüleleri (Ayhan, 2011:63),
Kemah Kalesi Kazısı, Eynebey Hamamı Kazısı lülelerinde (Barışta, 2002: 78)
görülmektedir. Değerlendirilen lüleler çanak özelliği, hamur ve astar
uygulamaları, süslemeleri göz önüne alınarak 19. yüzyıla tarihlenebilirler.
6.Karinalı Çanaklı Lüleler: Bu lülelerin çanak kısımlarındaki basıklık fazla
olup, keskin bir kırılma şeklindedir. Çanak altları şişkince yapılmıştır. Bu
grupta 7 adet lüle bulunmaktadır (Resim 10). İncelenen lüleler arasında
tüme yakın ve çubukluk kısımları kırık örnekler bulunmaktadır.
Çubuklukları uzun ve kısa tutulmuş örnekleri vardır ve çubukluğu sağlam
örneklerin hepsi bombeli bilezik ve basamak halkası ile sonlanmaktadır.
Çubukluk ağız çapları 0.6, 0.9 cm arasındadır. Hamur renkleri gri ve
kırmızımsı sarı olan örnekler bulunmaktadır. Baskı, rulet baskı ve kazıma
tekniklerinde yapılmış geometrik ve bitkisel bezemeli örnekleri vardır.
Benzer örneklerine Hasankeyf (Ayhan, 2011:162,225), Alanya Kaleiçi
(Yener, 2005:97), Bitlis Kalesi (Yılmaz, 2010:57), Saraçhane Kazılarında
(Hayes, 1992:397) ve Anadolu dışında Midilli’de (Wood, 1990:3)
rastlanmıştır. Benzer örnek tarihlendirmelerine, boyut ve hamur
özelliklerine bakılarak bu tip lüleler 17.-18. yüzyıllar arasına
tarihlendirilebilir.
7.Lale Çanaklı Lüleler: Bu grup lüleler zambak formlu lüleler olarak da
bilinmektedir. Lale biçimindeki ağız kısmında açılarak yükselen çanaklar, bu
tipte silindirik duman yoluna bağlanmaktadır. Bu tipte 6 adet lüle
bulunmaktadır (Resim 11). Kendi içinde 2 tiptir. Bunlar duman yolu ağzı
geniş tutulmuş, bombeli bitişli, sarımsı kırmızı renkli ve karinalı bilezikli
kırmızı renkli tiptir. Sağlam olan örneklerde duman yolu ağız çapı 1.1, 1.3
arasındadır. Baskı ve kazıma yöntemi ile yapılmış bitkisel ve geometrik
bezemeleri bulunmaktadır. Benzer örnekleri, Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı
(Fındık, 2016:379), Hasankeyf (Ayhan,2011:.292,299), Alanya Kaleiçi
(Yener, 2005:109), Saraçhane Kazısı (Hayes, 1992:392), Siirt Başur Höyük
(Ayhan, 2010:53), Smyrna Antik Kenti Kazısında (Ayhan, 2011:1,22) ve
Anadolu dışında Karadağ Bar’da (Vincenz, 2014: 74,75,82,83,84,86)
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görülmüştür. Bu tip lüleler, benzer örnekleri, lülelerin boyutları, hamur astar
ve süsleme özelliklerine göre 19. yüzyıla tarihlenebilirler.
8.Dirsek Biçimli Çanaklı Lüleler: Bu gruptaki lülelerin dar ve uzun
tutulmuş çanak kısımları, duman yoluna 90 derecelik açıyla “L” şeklinde
dirsek oluşturarak devam etmektedir. Bu tipte 4 adet lüle bulunmaktadır
(Resim 12). Kısa ve uzun tutulmuş çubuklukları bulunan örnekler mevcuttur.
Duman yolu sağlam örnekte duman yolu ağız çapı 0.7 dir. Grubun önemli bir
özelliği de çanak içlerinin çok dar olmasıdır. Soluk kırmızı tonlarda hamur ve
kırmızı astarı bulunmaktadır. Kazıma ve rulet baskı olarak yapılmış, benzer
tarzda geometrik bezemeleri mevcuttur. Bu lülelerin hamur, astar ve
süslemeleri dikkate alındığında 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl ilk çeğreğine
tarihlendirilebilir.
9.Torba Biçimli Çanaklı Lüleler: Bu lüleler çanağın alt kısımlarında şişkin,
ağız kısmında daralan örneklerdir. Grupta 4 adet lüle vardır (Resim 13). 2 tip
bulunmaktadır. Normal torba çanaktan farklı olarak 3 örneğin çanak altı
veya arkasında sivrilme söz konusudur. Kırık parçalar halinde gelen lülelerin
mevcut bölümlerinden anlaşıldığı kadarıyla kısa ve uzun duman yolu
bulunanları mevcuttur. Hamur renkleri çeşitlilik göstermektedir. Açık ve
koyu gri, sarımsı kırmızı olanları vardır. 2 örnek siyahlaştırılmıştır, 1 tanesi
kırmızı astarlıdır. Kazıma, baskı ve rulet baskıyla yapılmış bitkisel ve
geometrik bezemeleri vardır. Ilk gruptaki klasik torba çanaklı lülelerin
benzerleri; Hasankeyf (Ayhan, 2011: 147,136), Saraçhane Kazısı (Hayes,
1992:392, xxııı), Alanya Kaleiçinde (Yener, 2005:çiz.ııı, 5,6) görülmektedir.
Benzer örnek tarihlendirmeleri, hamur ve boyutları göz önüne alındığında
bu lüleler 18. yüzyıla tarihlenebilir.
10.Silindir Çanaklı Lüleler: Çanak kısmının ağıza doğru düz biçimde
yükseldiği lülelerdir. İncelenen örnekler arsında 1 adet bulunmaktadır
(Resim 14). Bu örneğin de çubukluk kısmı kırıktır. Sarımsı kırmızı hamurlu
ve kırmızı astarlıdır. Süslemesizdir. Benzer örneklerine, Hasankeyf
(Ayhan,2011:137) Alanya Kaleiçinde (Yener,2005:çiz.ıı,1) rastlanmaktadır.
Benzer örnek tarihlendirmeleri dikkate alındığında 17. 18. yüzyıl arasına
tarihlendirilebilir.
Cizre İç Kalesi lüleleri arasında, belirlenen lüle tiplerinin dışında, çanak
kısımları kırık olup, çubukluk kısımları mevcut olan 12 adet mühürlü lüle
bulunmaktadır. Bu lülelerin görülen bölümlerinden lale çanaklı ve disk
kaideli lülelere olan benzerlikleri dikkat çekmek ile birlikte, tip belirlemede
göz önünde bulundurduğumuz çanak kısımları kırık olduğu için,
çubuklukları mevcut olan lüleler olarak mühürleri açısından
değerlendirilmiştir. Mühürler, çubukların altında ya da yanlarında yuvarlak
çerçeve içerisindedir. Baskı olarak yapılmış bu mühürlerde, okunabilen 4
mühürden 3 tanesinde Osmanlıca harfler ile “babalık” (Resim 15 a),
diğerinde ise, Urban oğlu (Resim 15 f) yazmaktadır. Konu ile alakalı bu güne
kadar yapılan araştırmalarda da görüldüğü gibi, lülelerin üzerinde mühür
olarak usta ya da atölyelere ait isimlerin özellikle 19. yüzyıldan itibaren
yazıldığı bilinmektedir. Çubukluklarda rastladığımız “babalık” mührü
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yukarıda bahsedilen disk kaideli lüleler arasında da görülmektedir ve aynı
mühürlü lüleler, Karadağ Bar (Vincenz, 2014: 72,73), İstanbul Şehir
Müzesi’ndeki bir lüle (Ayhan, 2006:133,134) ve Hasankeyf’te (Ayhan,
2011:293) de görülmüştür, “babalık” ismi daha önce tespit edilen halk tipi
üretim yapan usta isimlerindendir (Bakla,1985:6). Bu da, halk tipi üretim
yapan “babalık” ismini kullanan ustanın ürünlerinin Osmanlı sınırlarında
birçok merkeze ulaştığını göstemektedir. Okunan diğer mühürde ise ‘çöl
Arapları’ için kullanılan “urban” kelimesinin geçtiği görülmekte ve “urban
oğlu” ismini kullanan bir ustaya ait olduğu düşünülmektedir.
SONUÇ:
Cizre İç Kale Kazısı lülelerinin geneline bakıldığında, çoğunlukta koyu gri
hamurlu dış yüzeyleri siyahdır. Siyah dış yüzeyli örneklerin üzerinde,
metalik bir görüntü vermek amacıyla gümüş astar /boya uygulanmıştır.
Bunun dışında sarımsı kırmızı, soluk kırmızı, beyaz, açık gri tonlarda hamur
ve kahverengimsi kırmızı, sarımsı kırmızı, açık gri tonlarda dış yüzeyler
görülmektedir.
Süslemeleri kazıma, rulet baskı, baskı olarak yapılmış, genellikle sade
tutulmuş, çizgisel, geometrik ya da dönemine göre değişen yaprak ve
çiçeklerden oluşan bitkisel bezemelerdir.
Form olarak süzgeçli tipin yaygın olduğu görülmektedir. Süzgeçli basık
yuvarlak çanaklı ve kaideli süzgeç çanaklı lüleler diğer tiplere göre sayıca
fazladır. İstanbul ve Batı merkezlerinde görülen lülelerle benzerlik gösteren
örnekler de görülmekle birlikte bunlar az sayıdadır. Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinde yapılan diğer çalışmalarda da ortaya koyulduğu gibi,
Cizre’de de süzgeçli lülelerin yoğunlukta olması Doğu bölgelerinin, başta
İstanbul üretiminden farklı, kendine özgü lüle tipleri geliştirdiğini
göstermektedir.
Buluntular arasında başka bir grup oluşturan dirsek biçimli çanaklı lüleler
ise duman yolu, çanak bağlantısının açısı ve çanak içlerinin çok küçük olması
bakımından dikkat çekmektedir. Küçük çanak içleri bu lülelerde tütünden
daha etkili olan afyonun içildiğine dair bir işaret olabilir.
Cizre İç Kale kazısı lüleleri, örnekler arasında bir yandan Batı merkezlerde
yoğunlukta olan bazı lüle tiplerinin görülmesi, diğer yandan çoğunlukla Doğu
ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde rastlanan lüle tiplerinin bulunması
bakımından önemlidir. Osmanlı lüleciliğinde, İstanbul merkezi dışında
taşraya ve bölgeye özgü özellikler olduğunu göstermektedir. Anadolu
dışındaki benzerleriyle birlikte, etkileşimin işaretlerini de vermektedir. Kazı
çalışmalarında her merkezde görülmeyecek miktarda fazla lüle parçasının
ele geçmesi ve bu örneklerin büyük kısmının bölgeye özgü tipte olması bu
lülelerin üretim merkezi hakkında bilgi edinebilmek için yakın çevreye
bakmak gerektiğine işaret ediyor olabilir. Ayrıca sayıca fazla lüle buluntusu,
tarihlendirilen dönemlerde burada tütün ve benzeri maddelerin içim
yaygınlığının da fazla olduğunu göstermektedir. Bölgede yapılan
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çalışmaların devamıyla bu konu takip edilerek üretim merkezi belirlemek
için daha sağlıklı sonuçlara ulaşılması ileri zamanlarda mümkün
olabilecektir.
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Resim 1: Çizre İç Kale sur duvarları günümüz görünümü.
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Resim 2: Cizre İç Kalesi Kazı alanı. (Cizre İç Kale Kazısı arşivi)

Resim 3: Süzgeçli basık yuvarlak çanaklı lüleler.
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Resim 4: Kaideli süzgeç çanaklı lüleler.

Resim 5: Duman yolu bulunan kaideli süzgeç çanaklı lüle.
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Resim 6: Süzgeçli çan biçiminde çanaklı lüle.

Resim 7: Disk kaideli lüleler.
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Resim 8: Basık yuvarlak çanaklı lüleler.
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Resim 9 : Karinalı çanaklı lüleler.

Resim 10 : Lale çanaklı lüleler.
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Resim 11: Dirsek biçiminde çanaklı lüleler.
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Resim 13 : Torba çanaklı lüleler.

Resim 14 : Silindir çanaklı lüleler.

Resim 15 : Mühürlü çubukluklar
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KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE MEDYANIN MODERN VE GELENEK
ÇERÇEVESİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET KONUMLANDIRMASI: 1 KADIN
1 ERKEK DİZİSİ ÖRNEĞİ
Öğr.Gör. Ali Murat MIRÇIK
Arş. Gör. Emre KIRLI
ÖZET
Modern olan ile geleneksel olan sürekli olarak karşı karşıya gelen iki
kavramdır. Modern olan, bu ister bir kurum olsun, bir birey olsun, bir siyasi
parti olsun sürekli olarak ilerlemeci ve rasyonel kabul edilir. Modern olan
yeniliğe uyum sağlamaktadır ve sürekli olarak gelişme imkânları yaratmaya
çalışmaktadır. Değişimden yanadır. Bunun için pozitif bilimden, mantık
kavramlarına kadar her şeyden yararlanmaktadır. Edebiyat, sanat gibi
kavramlar modern olan için vazgeçilmezdir. Geleneksel olan yapı ise
değişime daha temkinli davranır. Sahip olduğu değerlerin yeterli olduğunu
düşünür. Yenilik peşinde olanlar geleneksel olanlar tarafından sürekli olarak
eleştirilebilmektedir. Geleneksel tabaka daha özlerine daha çok bağlıdır ve
kendi doğru bildiklerinden kolay kolay vazgeçmezler. Gelenselliğin yoğun
olarak egemen olduğu toplumlarda ise modern olanın pasifize edilmesi
durumu vardır. Modernlik genel olarak bireycilik ve özerk akıl dediğimiz bir
fenomen üzerine kuruludur. Özerk akıl insanın düşünme kapasitesi, aklının
bütün diğer sosyal ve kültürel alanların kendi açıklama çerçevesine göre
yeniden kurmasını ima etmektedir. Bu çalışma, gündelik hayatta kadınların
ve erkeklerin yaşadıkları çelişki ve çatışmaları ele almaktadır. Günlük
hayatın ritüelleri noktasında modern bir kadın ile geleneksel bir erkeğin
değerlendirmelerinin gözler önüne serilen bu çalışmada ilk önce
birbirleri ile sürekli olarak bir çatışma içerisinde olan modernlik ve
geleneksellik kavramları ele alınmıştır. Kadın ve erkeğin cinsel kimliğinin
toplumlar tarafından nasıl algılandığı noktası üzerinde durulduktan
sonra bu konumlandırmanın medyaya yansıması ve medyanın bu yönde
insanları nasıl etkilediğine değinilmiştir. Uygulama bölümünde ise
günümüz toplumlarında modernitenin ve geleneğin çatışmasının en
çarpıcı şekilde ele alındığı yapımlardan biri olan 1 Kadın 1 Erkek adlı
dizinin söylem analizi yapılmıştır. Daha sonra en çok kullanılan kelimeler
ön plana çıkarılmış ve bunlar üzerinden toplumdaki modern ve gelenek
algısı gözler önüne serilmiştir.
Anahtar kelimeler: Modernite, gelenek, moda, kadın, erkek, medya, etki,
toplum, Türkiye, Avrupa, toplumsal cinsiyet.
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SOCIAL SEXUAL PROSITIONING OF MEDIA IN INTERPERSONAL
COMMUNICATION WITHIN MODERNITY AND TRADITIONALITY: THE
EXAMPLE OF 1 WOMAN 1 MAN SERIAL

ABSTRACT
The modern and the traditional are two concepts that constantly encounter
each other. Whether it is an institution, an individual, a political party,
modern is constantly considered progressive and rational. It adapts to the
new, modern and is constantly trying to create opportunities for
improvement. It always tends to change. For this, it benefits everything from
positive science up to logic concepts. Concepts such as literature and art are
indispensable for the modern. The traditional structure is more cautious to
change. It considers the values it has are enough. Those seeking to innovate
can be criticized constantly by the traditional ones. The traditional layer is
more attached to its essence and does not give up easily from its true
knowledge. In those societies where it heavily dominates, the modern one is
obligedly deactivated. Modernity is generally based on a phenomenon we call
individualism and autonomic reason. Autonomous reasoning implies that the
thinking capacity of a person restores all other social and cultural fields of
mind according to its own framework of explanation. This study addresses
the contradictions and conflicts that women and men experience in everyday
life. In this work, which focuses on the evaluations of a modern woman and
a traditional man at the ritual point of everyday life, the concepts of
modernity and tradition, which are in constant conflict with each other, are
discussed. After focusing on how the sexual identity of women and men is
perceived by the societies, it describes how it is reflected in the media and
how the media affects people in this way. In the application section, an
analysis of discourse of 1 Kadın 1 Erkek, which is one of the productions in
which the conflict of modernity and tradition is considered in the most
striking way in contemporary societies, was made. Later, the most used
words were brought to the forefront and the modern and tradition
perception in the society was revealed through these.
Keywords: Modernity, tradition, fashion, women, men, media,
influence, society, Turkey, Europe, gender.
GİRİŞ
Modernlik, modern toplumu ve endüstriyel uygarlığı aynı anda anlatan,
temsili bir kavramdır. Daha ayrıntılı olarak bakıldığında bu kavram dünyaya
karşı belirli yerleşik tutumları, insanın müdahalesiyle şekil almaya açık bir
dünya fikrini, ekonomik kurumların karmaşık bir bileşimini, özellikle
endüstriyel üretim ve pazar ekonomisini, ulus devlet ve kitle demokrasisi
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dahil olmak üzere belirli siyasal kurumları göstermektedir. Büyük ölçüde bu
niteliklerin bir sonucu olan modernlik, daha önce herhangi bir toplum tipine
göre daha dinamik bir yapıya sahiptir. Kendinden önceki kültürlerden farklı
olarak, geçmişte yaşamaktan çok gelecekte yaşayan bir toplu, daha teknik bir
deyimle bir kurumlar bütünüdür (Giddens, Pierson, 2001 : 83). Modern olan
şey radikal bir değişmeden sonra ortaya çıkanı adlandırır ve insana olduğu
kadar çevresine de uygulanmaktadır. Artık modern dünya tarımsal
toplumun yerini almıştır. Kendisini önceleyenlere bağdaştırılmaz bir dünya
görüşü ortaya çıkarmıştır. Modern olmak artık düne ait olmayan ve başka
yöntemlerle ele alınması gereken bir dünyada yaşamak demektir (Jeanniere,
1987: 143). İşte burada modern gelenek çatışmasının fitilinin ateşlendiğini
görürüz. Gelenekçiler şimdiki zamanın etkisi altındayken modern
ilerlemeciler gelecek için sürekli bir şey yapma, bir yenilenmenin ve bir
değişimin peşindedir. Tüm bunların yanında modern hayatta kadın ve erkek
konumlandırması da modern ve gelenek çatışması içerisinde kadın ve erkek
konumlandırması ve toplumsal cinsiyet kavramı da karışımıza çıkan en
önemli sorunlardan birisidir. Gelenekçi toplumlarda kadının sürekli olarak
öteki ilan edilmesi durumu vardır. Kadın bu tarz toplumların çoğunda
erkeğin yanında ikinci bir role indirgenir. Buralarda genel olarak erkek
egemen bir hayat sürülmektedir. Modern toplumlarda ise yine yer yer erkek
egemenliğine de rastlansa kadının toplumda yavaş yavaş bir yer edindiği
görülmektedir.
Tüm bu modern gelenek çatışması içerisinde yer alan kadın ve erkek
konumlandırması kısacası toplumsal cinsiyet yapılanmasının medyaya
yansıması da tartışılması gereken ayrı bir konudur. Medyanın toplum
üzerinde oluşturduğu erkek ve kadın algısı hedef kitleyi etkileyip
yönlendirebilmektedir. Özellikle televizyon dizilerinde, programlarında ve
filmlerde oluşturulan erkek ve kadın algısı oldukça ilgi çekicidir. Bu çalışma
çerçevesinde ilk olarak modernizm-gelenek kavramlarının ne anlama
geldiği, bunlar arasındaki çatışma ele alınacak, toplumsal cinsiyet
konumlandırmalarına ve medyanın bu durum üzerindeki etkisi
incelenecektir. Nihayetinde ise modern olarak temsil edilen kadın ile
geleneksel olarak temsil edilen erkeğin gündelik yaşamlarının anlatıldığı 1
Kadın 1 Erkek dizinin 55 bölümü izlenerek, çeşitli kategorilerde dizi
üzerinden modern ve geleneksel temsili ile birlikte kadın ile erkeğin
medyadaki konumlandırılması üzerinde durulmuş ve bir söylem analizi
yapılmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
MODERNİZM VE GELENEK
1.1.Modernizm kavramı
Modernin gündelik hayattaki konumlandırması farklı çevrelerin ilgi alanı
olmuştur. Genel olarak ilerlemeci ve içinde yaşadığı çağın kurallarına ve
gelişmelerine uygun olarak adlandırılan modern kavramı yanlış
anlaşılabilmekte ya da bazı çevreler modernleşmeye karşı çıkmışladır.
Modern kavramı postmodern algı ile birleştikten sonra yeninin ya da yakın
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zamanın eş anlamlısı haline gelir. İster olumlu, isterse olumsuz
değerlendirsinler gündelik yaşamda ve kültürde modaya uygun tutumlara
modern denir. En dikkate değer değişiklikler kaynaklarını teknik ilerlemede
ve onun emek dünyası ile endüstriyel alanda yol açtığı altüst oluşta bulur.
Endüstriyel teknik yapı, tekbiçimleştirici bir sıra düzeni yaratır.
Ekonomilerle devletler ardından bunun sonucu olarak, bireyler arasında
çözülmez karşılıklı bağımlılıklar yaratır. İşte modern budur (Jeanniere, 1993:
16).
Modernleşme kavramı, özellikle 2000li yıllarla birlikte kapitalist kitle
kültürünün etkisinde kalmıştır. Çoğunlukla ona hizmet edebilmektedir.
Modernleşmenin geniş çevreler tarafından yanlış yorumlanması modern
hayat algısı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Modern
toplum, ekonominin daha önceki toplumlarda olduğundan daha ayırt
edilebilir ve derin etkilere sahip olduğu bir toplumdur. Marx bu yüzden diğer
ekonomik sistemlerin sürekli olarak genişleyici niteliklerini söylemekle
haklıdır. Modernliğin ortaya çıkışı her şeyden önce, modern ekonomik
düzenin kapitalist ekonomi düzeninin ortaya çıkışıdır. Ama modern toplum,
aynı zamanda farklı bir devlet oluşumunu, daha genel anlamda da farklı
örgütlenme türlerini içerir. Bunlar esas olarak bilginin yapılanmasına
bağlıdır. Modern kavramı süreksizdir. (Giddens ve Pierson, 2001: 87).
Modernliğin bir özelliği, uzak olayların ve eylemlerin hayatımız üzerinde
sürekli bir etkiye sahip olmasıdır. Üstelik bu etki her geçen gün giderek
artmaktadır. Bu durum Giddens tarafından yerinden çıkarma, hayat
biçimlerinin yerlerinden koparılması, zaman ve uzam boyunca yeniden
tasnif edilmesi ve aynı zamanda gelmiş olukları bağlamın yeniden kurulması
kastedilmiştir.
Moderniteye geçişi belirleyen dört devrim vardır. Bunlar, bilimsel, siyasal,
kültürel, teknik ve endüstriyel devrimlerdir. Bilimsel devrimden sonra
tanrının ihtişamını anlatan bir doğadan, doğanın yasalarının
belirlenimciliğinden başka bir şey dile getirmeyen bir gök mekaniğine geçilir.
Siyasal devrimler noktasına bakıldığı zaman ise modern demokrasi
kavramını ortaya atılmaktadır. Artık iktidarın kaynağı tanrı değildir. Kaynağı
bellidir. Kaynak halktan gelmektedir. Kültürel devrim ise yeni fiziksel dünya
görüşünün içine çok güçlü bir şekilde kök salan bir düşünce hareketidir.
Endüstriyel devrim ise insanla doğa arasında bulunan teknik yaptırımının
özerk hale gelmesi olarak tanımlanabilir. Burada artık emek süreci doğrudan
insana değil makineye bağlıdır (Jeanniere, 1993:17-18).
Yerinden çıkarma ve yeniden yerleştirme ilişkilerin zaman ve uzam boyunca
biçimlendirilip yapılandırılmasını bu yolla da toplumsal sistemlerin farklı
biçimlerinin nasıl oluştuğunu gösterir. Yazının gelişmesiyle birlikte bilgi ve
ürünler zaman içinde depo edilmeye başlandı. Yeni iktidar sistemleri de
bunun içinden çıkmaya başlamıştır. Modernlik söz konusu olduğunda bu
nitelikler çok daha kapsayıcı ve geniştir. Bir çok yazar bugün bilgi
toplumunun ortayı çıkışından söz etmektedir. Modernliğin gelişmesinde en
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önemli etkenlerden birisi de teknoloji kavramadır. Teknolojinin modernlik
açısından sunduğu imkanlar yadsınamaz gerçekler arasında yer almaktadır.
Modern sözcüğü, Latince modernus biçimiyle ilk defa 5.yüzyılda, resmen
Hıristiyan olan o dönemi, Romalı ve Pagan geçmişten ayırmak için
kullanılmış ve içerikleri sürekli değişse de, modern terimi, sürekli olarak
kendini eskiden yeniye geçişin sonucu olarak görmek için, Antik Çağ ile
arasında bir ilişki kuran dönemlerin bilincini dile getirmiştir (Habermas,
1994: 31-32). Ne var ki modern kavramının ilk kullanımı bugünkü
içeriğinden son derece uzaktır. Kavramın günümüzdeki anlamını kazanması
uzun bir süreci gerektirmiştir. Kavramı güncel kullanımıyla değerlendiren
Kızılçelik, modern deyince aklımıza hep yeni, yeni olan, eskiden uzaklaşmış
anlamının geldiğini ve ayrıca kavramın yakın zamanın eşanlamlısı olarak da
kullanıldığını belirtmiştir (Kızılçelik, 1996: 9). Modernizm, bir dinamizmi,
değişimi, dönüşümü, savaşımı içermektedir; aydınlanmış bireylerin ilişki ve
örgütlenmelerinin kurumlaştırdığı ussal bir dünya düzenini esas almaktadır.
Modernliğin zaman ve uzamla ilişkisini toplumsal sistemlerini yerinden
çıkarılması bağlamında kuran Giddens’a göre toplumsal ilişkilerin yerel
etkileşim bağlamından kaldırılması ve sonsuz uzunluktaki zaman-uzam
boyunca yeniden yapılandırılması olarak yerinden çıkarmakla zamanın
uzamdan ayrılmasını ve uzamın da yerden ayrılmasını içermektedir
(Giddens, 1994: 25-26). Modernizm kavramı bir zaman kısıtlamasını,
eskime, gündemden kalkma gibi kavramları da beraberinde getirmiştir.
Modernleşme ile birlikte kültürde bir tekdüzeleşme yaşanmaktadır. Üretilen
iletilerin, ürünlerin çok büyük bir kısmı üretildiği günün, ayın, yılın içerisinde
tüketilmelidir.
Modernlik geleneksel kimliğin kalıbında bir açılma, nesilden nesile geçen
aile, yöresellik ve toplumsal sınıf kimliğinden bir kaçış fırsatı olarak da gözler
önüne serilmektedir (Therborn, 1996: 68). Modern anlayış sadece
endüstriyel konularda değil ayrıca siyasi kurumlar, yeni yönetim anlayışları,
yeni hedefler ve hatta sosyal ilişkilerde de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır
(Göle, 1993: 101). Modern insan aklı ve rasyonel bir özellik taşıdığı gibi
modern toplumlarda aklı bir temel üzerine kurulmuştur. Modernizm
tartışmaları içerisinde modernleşme olgusu kesinlikle dışarıda bırakılamaz.
1.1.1. Modernleşme süreçleri
Modernleşme kavramı küreselleşen dünya ile birlikte her geçen gün önem
kazanmaktadır. Modernleşme tartışmaları birçok alanda yaşanabilmektedir.
Özellikle medyanın etkisiyle modernleşme hızlı bir şekilde yayılım
göstermiştir. Ancak unutulmaması gereken vardır. Çok uluslu şirketlerin
özellikle iletişim ağlarını ellerinde bulundurmasıyla birlikte tek taraflı bir
bakış açısıyla yayınlarını gerçekleştirdikleri için modernleşme kavramının
yanlış anlaşılmasına neden olabilmektedir.
Modernleşme sürecinde önemli unsurlar bulunmaktadır. D. Lerner bunları
kentleşme, eğitim, medya ve siyasi katılım şeklinde nitelendirir. Ona göre
modernleşme sürecinin başında kentleşme önemli bir safhadır. Toplumun
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tam bir katılımla işleyişinde okur-yazar oranının yüksekliği önemli bir
etkendir. Öyle ki okur yazar bir kişi toplumda kendi arzularını
gerçekleştirmeye ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmaya çalışır.
Burada bir de bizim karşımıza medya safhası çıkmaktadır. Modern zihniyetin
en önemli kavramları arasına basın ve yayın almaktadır. Sosyal ve siyasi
katılım da modernleşme süreci içerisinde değerlendirilebilecek en önemli
kavramlar arasında yer almaktadır (Lerner, 2000: 60-63). Modernleşme
genel, kompleks ve geniş bir yapı olarak çok yönlu bir doğrusal süreçtir
(Canatan, 1995: 36). İnsanlığın bugünkü duruma gelmesinde modernliğin
payı inkar edilemez bir realitedir. Öyle ki Marx ve Durkheim modern çağı
sorunlu bir dönem olarak gördüklerini, onun olumlu ve olumsuz yönlerinin
bulunduğu ancak olumlu yönlerinin daha fazla olduğunu zira, yeniliklerin
kabulü, bilgi edinme, düşünme, olayları ve gelişmeleri sorgulamada, aklı ve
akli yetileri kullanma noktasında olumlu yararlarının olduğu
belirtilmektedir (Giddens, 1998: 15).
Görüldüğü gibi Modernizm kavramı oldukça geniş kapsamlı bir konudur.
Modernizm toplumdaki bütün olayları, sanatı, siyaseti, toplumsal cinsiyeti
kısaca her şeyi içine alır ve onları çeşitli şekillerde konumlandırır. Bunlar
arasında ilişki kurarak belli başlı kavramları algılamamıza yardımcı
olabilmektedir.
1.2. Gelenek kavramı
Gelenek toplumdan topluma değişiklik gösterebilen alışagelmiş davranışlar,
değer yargıları, kurallar bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Her toplumun
ya da daha küçük birimlerin kendi yaşam tarzlarına uygun birer gelenekleri
bulunmaktadır. Geleneksel olan ise gelenek olanı benimsemiş, onun
özelliklerini taşıyan, kurallara bağlı kişi ya da kavram, durum olarak
adlandırılabilmektedir.
Gelenek
konusundaki
tanımlamalar,
modernleşmeyle birlikte farklı çerçeveler tarafından gerçekleştirilmiştir.
Gelenek toplumların kökenini oluşturan bir kavram olmasının yanı sıra
modernizm, ilerleme, rasyonalizm gibi kavramlarla sürekli olarak
çatışmıştır. Gelenek, günümüz modern toplumları ve o toplumlar üzerinde
oluşturulan modernlik algısı sebebiyle sürekli ötekileştirilmiştir.
Geleneklerin sınırları içerisinde tıkanıp kalmak çoğu çevre tarafından
yadırganan bir durum olarak nitelendirilmiştir.
Sosyal bilimler geleneğe toplumların yaşadıkları coğrafya, iklim vb. gibi
dışsal koşullara uyum sağlamak amacıyla türetilmiş, beşeri kaynaklı inşalar,
icatlar olarak bakarken geleneksel toplumlar kendi geleneklerinin kaynağını
mitsel atalar, kahramanlar ve Tanrı gibi kutsal da görürler.
(http://morates.tripod.com/id37.html mor'a doğru:gelenek üstüne. Erişim
Tarihi: 01.05.2016).
Gelenekler toplumların önemli yapı taşlarıdır. Bir toplum ait olduğu
özellikleri geçmişten günümüze getirdiği kurallardan almaktadır. Ancak
geleneksellik kavramı günümüzde yalnız anlaşılmalara sebep olmaktadır.
Modernleşme ile birlikte yeni ve geleneksel olan kurallar arasında gözle
görülür bir çatışma yaşanmaktadır. Gelenek üç bağlamda ele alınabilir. İlki
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geçmiş yaşam biçimlerinin içinde yaşanılan ana taşıdıkları maddi ve manevi
değerler bütünüdür. Bu sosyolojik anlamda en fazla rağbet gören izahtır.
Beşeri düzlemde toplumu tüm dinamikleri ile inşa eden güçtür. İkincisi ise
geleneğin özünü teşkil ettiği ifade edilen kutsalla olan ilişkiden dolayı
geleneğin zengin ve kutsal değerler içeren köklü yanıdır ki, bu anlamda
gelenek ilkinden farklı olarak hem fenomenolojik hem de ilahi bir yön taşır.
Bu sosyolojik ve beşeri anlamından çok daha farklıdır üçüncüsü ise geleneğin
postmodernist yaklaşımlarla ele alınmasından kaynaklanan aletsel, işlevsel
yani kullanıma açık madde yönüdür. Gelenekle, gelenekdışılığın iç içe geçtiği
şu günlerde gelenek olmayan şeylerin ayırtına varmamız gerekmektedir.
Yaşanmış bir duygunun anlık olduğu için gelenek olmadığı, önermelerin
mantıksal tutarlılığı yüzünden rasyonel bir yargının gelenek olmadığı iyi
bilinmelidir. Bir görsel algı gelenek değildir, yine bir dua gelenek değildir.
Ayin, kutlama, endüstriyel bir üretim bir gelenek değildir. Çünkü bunlar
fiziksel üretim süreçlerine dayanmaktadır. Duygu ve inanç durumunu ifade
ederler ki bu durumlar gelenek olarak kabul görmez (Shils, 2003: 17).
1.2.1. Gelenek ve değişim
Değişim herkesin de kabul ettiği gibi önlenemeyen bir kavramdır. Değişim
kendini gelenekselliğin üzerinde de hissettirmektedir. Buna bağlı olarak da
değişim, modernlik ve geleneksellik kavramı arasında bir iletişim
yaşanmaktadır. Gelenek ve değişme farklı anlayışları çağrıştıran iki kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel anlayış daha çok durağan değişimi
yeniliğe kapalı, eskiyi muhafaza etmeye çalışan bir yapıda görülürken
değişme kavramı ise tüm yeniliklere açık, hatta teşvik eden bir anlayış olarak
değerlendirilmektedir (Lerner, 1998: 132).
Başka bir deyişle modern olanla geleneksel olan arasındaki çatışmanın
temelinde toplumların değişim geçirmeye başlaması varmış gibi
görünmektedir. Özellikle değişimin her alana yansıdığı gibi gelenekte de
kendini iyiden iyiye hissettirmesi bu süreci hızlandırmıştır. Aslında bu
çatışma bir kısır döngü gibi görünmektedir. Çünkü, geleneklerine son derece
bağlı olup bunu muhafaza etmek isteyenler değişime karşı gelmektedirler.
Modern olanların ise geleneklere karşı çıkması, kuralların yenilenmesini
istemektedirler. Bu durum da hem modernliğe hem de geleneğe zarar
verebilmektedir.
Genel olarak geleneksel veya modern toplumlarda, değişimin var olduğu
söylenebilir. Ancak değişimin hızı ve biçimi her iki toplum arasında farklılık
arz etmektedir. Bu değişme süreci insandan insana, toplumdan topluma,
bölgeden bölgeye farklılıklar da taşımaktadır. Bir toplumda geleneksel
dengeler ne oranda güç bozuluyorsa yeniden dengelerin kurulması da o
oranda güç olmakta ve uzun zaman almaktadır. Gelenekselliğin modernliğe
geçiş döneminde daha çok dengesiz ve plansız bir değişme süreci
yaşanmaktadır (Güvenç, 1996, 5).
Görüldüğü gibi gelenek ve değişim kavramlarında yaşanan kırılmalar,
toplumdan topluma değişiklik gösterebilmektedirler. Değişime daha kolay
adapte olabilecek toplumların olmasının yanı sıra, kendini değişime
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kapatmış toplumlarla da karşı karşıya kalınabilinmektedir. Gelenek ve
değişme konusunda üzerinde durmamız gereken diğer bir husus da maddi
ve manevi unsurlardır. Bir toplumda değişme süreci genellikle maddi alanda
meydana gelen teknolojik yeniliklerle başlar. Zaten toplumsal değişme
temelinde teknolojik değişmenin yattığı, insanlar arası ilişkilerin değişmesi
olarak bilinmektedir (Kongar, 1985: 23).
1.2.2 Modernizm ve gelenek çatışması
Modernizm ile gelenek sürekli olarak çatışan iki kavram olarak
değerlendirilmektedir. Modernizmin temellerinde pozitif bilim, rasyonalite,
ilerleme ve yenilik bulunmaktadır. Gelenek ise gerici, gelişmeye kapalı ve
hurafeci olarak konumlandırılmıştır. Bu iki kavram taşıdıkları bu özellikten
dolayı birbirlerine sürekli olarak anti tezler üretmektedir.
Gelenek dendiğinde yeniden zaman temasına geri dönülmesi gerekmektedir.
Gelenek geçmişin şimdiki zamanda yaşama ve bu yolla da geleceği belirleme
aracıdır. Modernliğin olumlu yönlerine rağmen bu düşüncenin insan, toplum
ve doğa üzerinde olumsuz hatta yıkıcı zararlarından da söz edilmektedir. Bu
düşüncede olanlar, modernlik taraftarlarının geçmişten geleni
yadsıdıklarından gelecek yolu kaybetme riski taşıdıklarını ve yeni imaj
gösterilmesinde güvenilir görülmediklerini iddia etmektedirler (Valliare,
1999: 14).
Modernle geleneğin çatışmasının temel kaynaklarından biri de bu durum
gibi gözükmektedir. Bireyler geleneksel olan kavramların toplumları geriye
götüreceğini düşünürler. Yeniye doğru olumlu yaklaşım hemen her
toplumda kendini gösterse de yaptırımlar ve toplumsal kurallar kimi
toplumlarda insanların geleneklerine körü körüne bağlanmalarını
gerektirmektedir.
Modernleşme kültürel kalıplarda, toplumsal yapıda ve toplumsal değişim
başlıkları altında incelenebilir. Geleneksel toplumlarda homojen değerler
vardır. Alt kültürler ve karşı kültürler çok azdır. Geleneksel toplumlarda
sınırlı sayıda rol ve statü vardır. İlişkiler birincil ve yüz yüzedir. Sosyal
eşitsizlik katı bir şekildedir. Modern toplumlarda ise, doğuştan ve sonradan
kazanılmış olmak üzere birçok statü ve rol vardır. Medya ve diğer iletişim
araçları iletişimi yaygın ve hızlı hale getirmektedir. Toplumsal denetim
formel yasalarla yapılmaktadır. Geleneksel toplumlarda tarım ekonomiyi
oluşturmaktadır. (Bahadır, 2008: 90-91). Başka bir deyişle modern olanla
geleneksel olan arasında çok büyük bir fark vardır. Modern tarzda olan
toplumla, geleneksel tarzda olan toplumlar birbirlerine taban tabana zıttır.
Bunun yanında modernleşebilmek için geleneksel olandan uzaklaşmak
önemli bir kural sayılmaktadır.
Modernleşme kurumları siyasi alında liberal görüşlerden, sosyoloji alanında
ise işlevselcilikten esinlenmiştir. Modernleşme kurumları ülkelerin iç
dinamiklerin etkisine vurgu yapmaktadır. Bir ülkenin kalkınması, ilerlemesi
kendi toplumsal koşullarında gerçekleştirmektedir. Bu nedenle
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modernleşmenin temel koşullarından biri gelenekten kopmak olmalıdır
(Cirhingiroğlu, 1999: 15).
Medya ve küreselleşme gerçekten bu süreci hızlandırmış, modern olanla
geleneksel olan arasındaki uçurumu iyiden iyiye artırmıştır. Medya
iletilerinde sürekli olarak tekrarlanan sözde modern hayat tarzı kitleler
tarafından hızla benimsenmesine neden olmuştur.
Tonnies, Durkheim ve Max Weber modernleşmeyi kitle toplumunun ortaya
çıkışı olarak değerlendirmektedir. Kitle toplumunda sanayi ve bürokrasi
geleneksel toplumsal bağları ortadan kaldırır. Bu yüzden bireyler toplumsal
bağları ortadan kaldırır. Bu yüzden bireyler toplumsal olarak izole olmuştur.
Bu izolasyon sonucu toplum yaşamı belirsizleşir. İnsanlarda güçsüzlük
ortaya çıkar. Geleneksel toplumlarda bireyler arasında yakın ve bağımlı
ilişkiler vardır. Modern toplumlarda ise bireyler özgürdür ve kendilerini
özgür bir şekilde ifade ederler. Kitle toplumu kuramı sosyal farklılıkların
yaygınlaşması, bireyin toplumdan kopması toplumsal değişimin hızlı olması
sonucunda insanların tutarlı kimlikleri zorlaştırmaktadır. Büyük bir ölçüde
insan çevresinin ürünüdür. Kişiliğin oluşumunda toplumsal çevrenin önemi
çok büyüktür. Kitle toplumunda sosyal farklılıklar ve hızlı değişim, kişiliğin
oluşumu olumsuz yönde etkilemektedir. Bireylerin yaşamlarına ilişkin
tercihleri artırmaktadır. Oysa geleneksel toplumlarda, gelenek doğru ve
yanlışın ayırt edilmesinde önemli bir başvuru kaynağıdır (Macionis 2001:
634).
İKİNCİ BÖLÜM
TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA
2.1.Toplumsal cinsiyet kavramı ve kadın erkek çatışması
Dünya üzerinde yaşayan her toplumda kadınların ve erkeklerin bir
konumlandırması vardır. Toplumlar kadınlara ve erkeklere belli roller
belirlemişler ve bu roller çerçevesinde davranmalarını beklemektedirler.
Kadın ve erkek rolüne uygun davranmayan bireyler de öteki ilan
edilmişlerdir.
Toplumsal cinsiyet olgusu cinsiyetin biyolojik olarak oluşumuna karşı
psikolojik olarak erkeklik ve kadınlık idealinin kültürel boyutta toplumsal
olarak oluşturulması olarak tanımlanır. Her toplumda kadın ve erkeği
birbirinden ayıran toplumsal ve kültürel değerler bulunmaktadır. Tüm
cinsiyet algılarının toplum tarafından belirlendiğini ortaya atan kavrama
toplumsal cinsiyet algılaması denilmektedir. Toplumsal cinsiyet tartışmaları
çevresinde ya erkek ya da kadın ön plana çıkarılır. Nadir olarak da eşit olarak
görülür. Bu algı toplumdan topluma değişebilmektedir. Kendisini ortaya
çıkaran değişikliklerin çeşitliliği ne olursa olsun cinsel ikililikten
kurtulabilmenin garantisi yoktur. Gerçekten de antropolog doğal biyolojik
veri olarak cinsiyet ayrımının, bütün kültürlerin kendilerine özgü bir biçimde
dile getirecekleri genel bir yapı oluşturduğunu göstermeye katkıda bulunur.
Bir başka deyişle, her toplum erkek ve dişiyi farklı biçimde birleştiren
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kültürel yapılar ve toplumsal örgütlenmeler icat eder (Agacinski, 1998: 1819).
Özellikle içinde yaşadığımız doğu toplumları kadınlara ve erkeklere nasıl
davranmaları gerektiği konusunda bazı kurallar belirlemişlerdir. Erkek
genellikle çalışması gereken, kapsayan, baba ve aileyi yöneten bir rol
üstlenmiştir. Kadın ise daha geri plandadır. Evine bakması, çocuk doğurması
gibi eylemler beklenir. Toplum üzerinde gizli de olsa erkeğin yanında pasifize
edilebilme gibi bir durumla karşı karşıya olabilmektedir.
Cinsiyetler arasındaki ilişkileri değiştirme olanağının bulunduğu çok iyi
bilinmektedir. Ama bu durum zorunlu olarak felsefi ve siyasaldır. Felsefenin
düşünme biçimimizi değiştirmeye katkıda bulunabileceği ve bulunması
gerektiğine inanılırsa eğer felsefidir. Cinsel eşitsizlik, özel mülkiyet ve
toplumun sınıflara ayrılması olgusuyla sıkı sıkıya bağlı olan baskı, sömürü ve
cinsiyet ayrımının çeşitli belirtilerinden biridir. Jacques Lacan Levi-Strauss’a
dayanarak konu ile ilgili olarak şunu söyler, “Simgesel düzen, işleyişinin
başlarında erkekmerkezcidir” Toplumsal cinsiyet, sahip olduğumuz erotizm
ve imgelemimizi hem sınırlamakta hem de körüklemektedir.
(Kesiriklioğlu,2002: 5).
Toplumsal cinsiyet algılarına göre kadınlardan doğurması ve çocuk sahibi
olması beklenir. Doğum yapmayan kadın garip karşılanır. Kadının sevecen ve
fedakar olması beklenmektedir. Her yerde konuşmaması istenir. Sessiz kalan
kadınlar toplumda daha çok kabul görülür. Kadınların ayrıntıcı olması ve her
şeyi düşünmesi istenir. Ancak ayrıntıcılık çok fazla yapıldığında yadırganır.
Kadın duygusaldır ve tek eşliliği benimser. Dikkati insan ilişkilerini
yöneliktir. Erkeklere daha rasyonel, saldırgan, yaratıcı, sorumluluk duygusu
yüksek, rasyonel bir rol yüklenmiştir.
Kadınlar ve erkekler, yürüttükleri faaliyetler bakımından, birbirlerinden
farklı deneyimlere sahip olurlar. Bu nedenle de ihtiyaçları farklılaşır. Aynı
hane içinde yaşarken ve benzer koşulları paylaşırken bile, deneyimlerindeki
farklılık onların hayata ve kendilerine bakış açılarını farklılaştırdığı gibi,
isteklerini, umutlarını, hayallerini ve ihtiyaçlarını da farklılaştırır Toplumsal
cinsiyet kavramı, cinsiyetin kişisel özelliklerin ötesinde toplumsal yapı ve
ilişkilerle bağlantılı olarak öznel boyutlarını da ifade eder (Bora ve Üstün,
2008: 38).
Toplumsal yaşamda, kadın ve erkeklere biçilen roller onların gündelik
hayatlarını biçimlendirmektedir. Başta bu rolleri yadırgayan kadınlar ve
erkekler, belli bir süre sonra bu davranışlara alışmaktadırlar. Standart bir
toplum üyesi haline gelirler. Toplumsal cinsiyet, toplumsal olarak kadın ve
erkeklere biçilen rollerin cinsiyetlere bağlı olması demektir. Buna göre
kadınların ve erkeklerin başta çalışma hayatı, siyaset, sanat ve diğer alanlar
olmak üzere toplumsal yaşama katılım şekilleri farklıdır. Kız çocuklarının
bebeklerle oynaması, erkek çocuklardan daha farklı renklerle giydirilmesi
kendilerinden ileriki yaşlarda toplum normlarına uygun ve kadınlardan
beklenen işleri seçmeleri toplumsal cinsiyetin oluşturma sürecine
örneklerdir. Türk toplumunda aile ve kadınların bireysel ve toplusal
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yaşamlarının önemli değişimi Atatürk devrimleriyle başlamaktadır.
Toplumsal cinsiyet, bir kadın ya da erkek olarak davranmayı öğrenmekten
daha fazla bir şeyi ifade etmektedir. (Giddens, 2000: 103-105).
Toplumsal cinsiyet farklılığı, sosyal yapılandırmanın bir sonucudur ve
değiştirilebilmektedir. Zaman içerisinde değişen cinsiyet rolleri bunun bir
göstergesidir. Toplumsal cinsiyet yaşamımızı şekillendirmekte ve nasıl
davranmamız gerektiğini öğretmektedir. Sosyal çevre içerisinde öğrenilen
roller tekrarlanan kitle iletişim araçlarının toplum üzerinde oluşturduğu algı
ile de pekiştirilmektedir. Erkekmerkezcilik belki de metafizik bir bölünme
korkusuna daha derinlemesine boyun eğer. Genel olarak düşünce, özellikle
de batı düşüncesi birin nostaljisi içindedir. Cinsiyet ayrımı her zaman ve
zorunlu olarak bir kültür içinde olduğundan kazandığı anlamda erkekler ve
kadınlar arasındaki gerçek ilişkilere bağlıdır. Dolayısıyla bu ayrımın gerçek
doğasının da cinsiyetler arasındaki sonsuz yasanın da günün birinde
keşfedileceği beklenmemelidir. Kadın cins bağlamında erkeğe göre biraz
daha kenarda bir yere konmuştur (Agacinski, 1998: 24).
Cinsiyetler arasındaki ilişkiler değişken biçimlere göre, her yerde çok güçlü
bir hiyerarşik düzen içinde ortaya çıkar. Erkekler iktidarlarını kurarlar.
Erkek iktidarı doğal bir gereklilikten çok siyasal bir gerekliliğe cevap
verememektedir. Cinsiyet ayrımının kuramsallaştırılmasının tarihine
bakıldığı zaman ailenin her zaman içinde kadının bağımlılığının olduğu
görülmektedir. Özgürlük anlayışının yeniden yapılandırılmasıyla yitirilecek
olan, toplumsal cinsiyet ilişkilerindeki unsurların, bir yanda
kurumsallaştırılmış eşitsizlikle öte yandan da biyolojik farklılıkla olan
zorunlu bağlantılarıdır.
Kadınların geçirdiği değişimle birlikte ideal erkek modellerinin de değişmesi
erkekler üzerinde bir baskı yaratmakta ve erkeklerin de zaman içerisinde
değişmesine yol açmaktadır. Günümüzde diğer toplumlarda olduğu gibi,
Türkiye’de de yeni ideal erkek modelinin tartışıldığı bir dönemden
geçilmektedir. Duyguların dışavurumu ve duygusal bağlılık kadınlara
özgüdür ve erkek kişi kendini devamlı surette duygusal kontrol altında
tutmak zorundadır. Bazı kaynaklara göre bu duygusal kontrol erkek kişinin
daha sonraki yaşlarında depresyona girmesine neden olan başlıca
sebeplerden biridir. (Sayar, 2008: 13).
Toplumda erkek ve kadına indirgenmiş roller bulunmaktadır. Modernleşme,
hatta postmodernleşmeyle birlikte kadın ve erkeğe biçilen roller onları sıkar
olmuştur. Toplumsal cinsiyette eşitlik söylemleri ortaya çıkmaya başlamıştır.
Kadın haklarını korumak için feminist akımlar tarih sahnesinde yerlerini
almıştır. Kadın ve erkeğin toplumsal cinsiyet kurallarının dışına çıktıkları
zaman öteki ilan edilme durumları bulunmaktadır. Bu yüzden pek çok kadın
ve erkek toplumun dışında kalmamak için kendileri için uygun görülen
rolleri ‘oynamaktadır’
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2.2. Medyada kadın ve erkek temsili
Medya, sahiplik yapısı, onun oluşturduğu ideolojik algı, ekonomik ve politik
kaygılardan dolayı bir çok olayı kendi bakış açısıyla hedef kitlesine
yansıtmaktadır. Bu durumlardan biri de toplumdaki kadın ve erkek algısıdır.
Medya sahip olduğu yayın gücü ve aynı anda milyonlarca insana ulaşabilmesi
ile toplumun cinsiyet algısını etkileyebilmektedir. Toplumda var olan
toplumsal cinsiyet rolleri medya ile pekiştirilmekte, var olan anlayışlara yeni
eklenmektedir. Pek çok film, dizi ve televizyon programında kadınlar
genellik cinsel bir obje olarak konumlandırılır. Aile annesi tipiyle karşımıza
çıkarlar. Genellikle evde oturup boş vakit geçirirler. Alışverişe çıkmayı, para
harcamayı, gereksiz tüketim yapmayı severler. Genelde düzenli bir şekilde
ilişkilerine devam eden kadın ve erkeğin arasını, yine ikinci bir kadın bozar.
Aile düzeninin sekteye uğratan hep kadınlardır. Televizyon programlarında
ve dizilerde kadın rollerin büyük bir kısmı seksi, şehvetli temsillerle doludur.
Kadınlar cinsel obje olarak konumlandırıldıkları için kıyafetleri oldukça
cesurdur. Ya da kadın toplumda ezilen, hor görülen bir tiplemeyle karşımıza
çıkarlar. Üretmeden tüketen bir temsille medyada yerini bulur. Erkekten
dayak yiyen, şiddet gören kadındır. Bu durum sürekli canlı tutularak bir
eleştiriden çok özendiren bir hareket haline dönüşmüştür.
Kadınların cinsel nesne olarak kalıplaştırılması gazetelerde de ortaya çıkar.
Sansasyonel habercilik anlayışıyla çok satan gazeteler 3. Sayfa güzelleriyle
kadın bedeninin sömürüsünün en uç örneklerindendir. Talk show
programlarında da kadının cinselliği ön plana çıkarılmaktadır. Örneğin ‘Zaga’
adlı programında Okan Bayülgen, Show Tv haber programı sunucusu Reha
Muhtar böyle yapar diyerek aynı görüntüyü kendi programında da
kullanmıştır haber analizi yapma amacıyla eleştirdiği görüntüyü kendisi de
aynı amaçla kullanmaktadır. ‘Köylü güzeli yürek hoplatıyor’ başlıklı televole
haberini kendisi de görüntüleriyle beraber kullanarak hem stüdyo konuğu
olan haberdeki kadına prim sağlamış hem de kendi programının izlenirliğini
artırmıştır. (Gencel-Bek ve Binark 2000)
Medyadaki erkek algısına bakıldığı zaman genelde kariyer sahibi, ailesine
bakan, evi için para kazanan, aile babası tipler olarak canlandırılır. Kadına
göre daha aktif ve bilgilidir. Gerçek dünyada yaşar, rasyonel ve donanımlıdır.
Yani kadına göre daha güçlü ve düzgün bir karakter temsili ile hedef kitlenin
karşısına çıkar. Bu algı hedef kitle tarafından sorgulanmadan kabul edildiği
için toplum üzerinde kadınların öteki ilan edilebilmesi gibi bir durumla karşı
kaşıya kalınmaktadır. Ancak son zamanlarda erkekler de olumsuz
karakterler de medyadaki yerini bulmaktadır. Ancak kadın ve erkek algısı
üzerindeki yadsınmayacak bir gerçektir. Ancak oluşturduğu kadın algısının
büyük bir kısmı olumsuz gibi görünmektedir.
Kadın erkek ayrımcılığı mitler, destanlar ve öykülerle yayılmaya başlamış
günümüzde ise bu rolü kitle iletişim araçları devralmıştır. Kitle iletişim
araçlarında dikkati çeken kadın ve erkek rolleri özgürleştirici değil tam
aksine erkek egemen sistemi aşılayan bir yapıdır. Kadın ev işleriyle ilgilenen,
kendini eşine beğendirmek ve her türlü ihtiyacını karşılamakla yükümlü
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olarak konumlandırılır. Erkek ise mülkiyet ve paradan sorumlu, birikimi
yönlendiren konumundadır. Bu toplumsal cinsiyet rolleri aracılığıyla içinde
kadının nasıl ve hangi alanlarla ilgilenmesi gerektiği medya aracılığıyla
içselleştirilmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri medyanın yönetiminde
erkek egemen ideoloji çerçevesinde yeniden üretilir ve yaygınlaştırılır (Pira
ve Elgün, 2005).
Medya toplumun kültürel ve sosyal yapısının belirlenmesinde, toplumsal
yargıların olumlu yönde değişmesi işlevine sahip olabileceği gibi, haber ve
yorumları aracılığıyla mevcut toplumsal yargıları yeniden de üretebilir. Bu
açıdan medya, kadın ile erkeğin yer alışına eşitlikçi bir anlayışla yer vererek,
kadın erkek eşitliğinin ve kadınların ilerlemesinin sağlanmasında önemli
potansiyele sahiptir. Medya, haber ve yorumları aracılığıyla toplumsal
önyargıları yeniden üretmekte, geleneksel kadın imgesini pekiştirmektedir.
Medya kadınları öncelikle “bedene” indirgemekte ve sömürmektedir.
İletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte kültür kavramı insanlar
arası ilişkilerin ürünü ve sonucu olmaktan çıkıp endüstri toplumunun pazar
ortamlarında üretilen ve tüketilen bir ürün haline gelmiştir. Cinsiyete özgü
kültür kitle iletişim araçlarında, tüketim stratejileri doğrultusunda yeniden
üretilir ve pazarlanır. Görsel yayınlar cinsiyete özgü kültürel değerlerin
yaygınlaşmasında en etkin araçlardır (İmançer, 2006: 47).
Başka bir deyişle medyanın her alandaki etkisi kendini toplumsal cinsiyet
üzerinde de göstermektedir. Özellikle kapitalist kitle kültürünün
yaygınlaşması ile birlikte görselliğe ve cinselliğe dayanan ve çok düşük bir
mantıksal düzenle yayın yapan program türleri artmıştır. Bu durum da
toplumsal cinsiyet algısını oldukça olumsuz etkilemiştir.
Baudrillard’a göre günümüzde kadınlar ve erkekler giderek ayrım
gözetmeksizin, kendilerini bu iki kalıp içerisinde gösteriyor. Kadınlar bu
yapının dışına çıkarılarak erkeklerle yalnızca iş ilişkisi kurmak istediklerinde
dişilikten yoksun sayılırlar ve canavar gibi görünürler. Meehan’a göre
televizyon Amerikan seyircilerine ergenlik vizyonu ile karışık büyücü, fahişe,
anne ve küçük şeytan olarak kadın yanılsaması sunarak kadınların duyguları,
idealleri ve rüyalarını göz ardı ederler. Genelde televizyonda çalışan kadın
rolü ev kadını rolünün kopyasıdır. Çalışan ev kadını gibi yönetim ve
denetleme açısından erkeğe bağlıdır (Kaplan, 1992: 253).
Televizyonda erkek ve kadın vücutları da farklı sunum stratejileri içinde
lanse edilmektedir. Televizyon ekranından yansıyan aile seriyallerinde 90’lı
yıllarda da cinsiyet rollerinin geleneksel temsilini sürdürmeye devam
etmekte olduğunu W. Becker (1993: 18) şöyle açıklar: Kadınlar erkekler gibi
kesin çizgilerle tanımlanır. Kendine hakim bir yaşamı kadınlar
gerçekleştiremez. Bilakis, onlar ikinci cinsiyet olarak tanımlanmaktadırlar.
Batı ve Türk medyasında kadın erkek cinselliğinin temsili, erkek egemen
kültürünün evrenselleşen kodları tarafından biçimlenir. Türk
televizyonlarında kadın kimliği kamusal olandan dışlanmamakla birlikte,
ataerkil toplumun kültürel kodlarına uygun olarak asıl kimliğini aile birliği
çerçevesinde özel alandaki başarısı ile oluşturur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE MEDYANIN MODERN VE GELENEK
ÇERÇEVESİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET KONUMLANDIRMASI: 1 KADIN
1 ERKEK DİZİSİ ÖRNEĞİ
3.1. Metodoloji
Modern ve gelenek çatışması günlük hayatta hemen hemen bütün alanlarda
görünmektedir. Bunlardan birisi de kadın ve erkekler arasındaki yaşanan
modernizm ve gelenek anlayışı çerçevesinde yaşanan çatışmadır. Bu
çalışmanın amacı hem Türk medyasının kadın ve erkek algısını ortaya
koymak, bu algı çerçevesinde hangi cinsiyetin ön plan çıkarıldığını hangi
cinsiyetin ise ikincilleştirildiğini ortaya koymak hem de modern kadın ile
geleneksel görüşlere sahip erkek arasında yaşanan çatışmaları gözler önüne
sermektir. Çalışma kapsamında ilk olarak “1 Kadın 1 Erkek” adını taşıyan ve
en son 104. bölümü yayınlanan dizinin 55 değişik bölümü izlenmiştir. Daha
sonra dizide geçen belirli kavramlar belirlenerek bir söylem analizine
gidilmiş ve dizide en çok kullanılan kelimeler belirlenmiştir. Dizinin söylem
analizi yapılırken Van Dijk’in eleştirel söylem analizi kullanılmıştır. Eleştirel
söylem çözümlemesi temel olarak toplumsal iktidarın kötüye kullanımının
tahakküm ve eşitsizliğin metinler aracılığıyla temsil edilmesini ve yeniden
üretilmesini inceleyen bir çözümleme biçimidir. İzlenilen bölümeler
neticesinde farklı başlıklandırmalar yapılım bunlar modern ve geleneksel
çatışmasının medyaya kadın ve erkek temsili üzerinden nasıl yansıdığı
aktarılmaya çalışılmıştır.
3.2. Dizi hakkında
Bir Kadın Bir Erkek dizisi bir dijital platforma ait televizyon kanalı ile haftada
üç gün yayınlamaktadır ve asıl kaynağı yurtdışıdır. Dizide gündelik hayatta
kadınların ve erkeklerin düştüğü anlaşmazlıklar mizahi bir dille
anlatılmaktadır. Dizideki kadın rolünü Demet Evgar, erkek rolünü ise Emre
Karayel canlandırmaktadır. Bu dizide kadın ve erkeğin düştüğü çelişkiler
anlatılırken, kadın daha modern ve yeniliklere açıktır. Hayatına okuduğu
kadın dergilerindeki life-style sayfaları ile şekil vermektedir. Erkek modeli
ise genel olarak kalıplaşmış kurallara uymaktadır. Yenilenmek için hiçbir
çaba sarf etmemektedir. Bunun yanında sürekli olarak yenilemek ve modern
dünyaya her açıdan uyum sağlamak isteyen hayat arkadaşını sürekli olarak
eleştirmektedir. Kadın ise erkeği bu özelliklerinden dolayı sürekli
eleştirmektedir. Dizinin gerekli analizlerin yapılması söylenenlerin
anlaşılmasında daha el verişli olacaktır.

3.3. Yenilik ve ilerleme
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Ele alınan 1 Kadın 1 Erkek isimli dizi de birlikte yaşayan Ozan ve Zeynep
isimli çift hem kadın ve erkeğin, hem de modern ve geleneğin düştüğü
çatışmayı örneklemektedir. Zeynep hayatındaki gidişatı, internet
sitelerinden, kadın dergilerinde okudukları yazılarla ve etrafında olup
bitenlere göre şekillendirmektedir. Ozan ise kendini bu tarz yeniliklere
kapatmıştır. Etrafında olup biten diğer yeniliklere ve gelişmelere eleştirel
gözle bakmaktadır. Bunun en açık delile de modernleşme çabaları içinde olan
nişanlısı Zeynep’i sürekli olarak eleştirerek ortaya koymaktadır. Bu çatışma
içerisinde aslında gündelik hayatta kadın ve erkeklerin düştüğü kargaşayı da
çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ele alınan dizide parfümlerden konu
açılan bir bölümde Zeynep, Ozan’a farklı koku özelliklerine sahip olan
parfümleri gösterirken, Ozan bu duruma oldukça ilgisiz kalmaktadır. Farklı
ülkelere ait farklı aromatik kokular hakkında geniş bilgisi olan Zeynep’in
verdiği bilgiler Ozan tarafından önemsenmemektedir. Sonunda Ozan,
Zeynep’e “Erkek dediğin sabun kokar kızım” demektedir. Bu durumda hem
gelenek ile modern hem de kadın ile erkek arasında düşülen çelişkileri
örneklemektedir. Yine modern gelenek çatışması içerisinde düşülen
çelişkilerin en önemli örneklerinden birisi kadın ve erkeğin eğitim
noktasında birbirlerinin fikirlerine ters düşmeleridir. Zeynep ileride doğacak
çocukları için okul telaşına düşmüştür. Daha hamile değilken bile böyle bir
okul telaşına düşmesi onun günlük gelişmeleri yakından takip ettiğini
ilerlemeci ve modern zihniyetini göstermektedir. Ozan ise bu durumun tam
tersini düşünmektedir. Çocuğun eğitimi için hiç telaş yapmamaktadır.
Zeynep’in sorgulamalarına mahallede bulunan okullara gider şeklinde
umursamazca bir cevap vermektedir. Modern kadının özel okul isteği ile
geleneksel erkeğin devlet okulu görüşü bir gelenek ve modernizm
çatışmasını örneklemektedir. Burada yine yenilik ve herkesin yaptığını
yapma ile geçmişten gelen kurallara uyumun düştüğü çelişkiyi açık bir
şekilde görmekteyiz. Ayrıca burada kadının hassaslığı ile erkeğin bu
hassaslığı eleştirmesi de kadın erkek arasında düşülen çelişkiyi ortaya
koymaktadır. Burada geçen diyaloglar modern gelenek çatışmasını aslında
apaçık bir şekilde ortaya koyan örneklerden birini oluşturmaktadır. Ozan
çocuğun özel bir okulda okumasına tepki olarak, “Ne olacak başımıza alim mi
olacak, uzay üssü mü dikecek, başbakan mı olacak, ben ona beş parmakla
öyle bir eğitim veririm ki” şeklinde günlük hayatta genel olarak taşrada
oturan insanların değerlendirmesini yapmaktadır. Bunu söylerken de
tepkisini bağırarak dile getirmektedir. Zeynep ise bu duruma çok
sinirlenerek, “Çocuğum iyi bir eğitim alacak” demekte ve Ozan’ın tepkisini
çirkin olarak değerlendirmektedir. Yine bir gün yemeğe giden Ozan ve
Zeynep, siparişleri ile yine modern ve gelenek çatışmasının en önemli
örneğini vermektedirler. Zeynep gittikleri lüks restoranda, kendine, soğan
çorbası, bademli pilav, strangonof biftek sipariş eder, Ozan ise şalgam suyu,
Adana ya da Urfa kebap istemektedir. Bu örnek kadının batı kültüründe
kültürünü benimsemesini, modaya olan bağlılığını, herkese uyum sağlamaya
çalışmasını göstermektedir. Ozan’ın seçtiği yemekler ise onun apaçık bir
şekilde geleneksel ritüellere bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Yine bir
müzik tartışması yaşayan çift burada da yenilik ve gelenek çatışması
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içerisinde sıkışıp kamışlardır. Erkek Orhan Gencabay, Müslüm Gürses, Ferdi
Tayfur gibi arabesk müzikleri sevmektedir. Bunlara bağlıdır ve bu tarz
müzikleri eleştirenlere karşısını sert bir şekilde ortaya koymaktadır. Kadın
ise modern hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alan pop müziği
sevmektedir. Sezen Aksu, Tarkan gibi isimler en çok dinlediği sanatçılar
arasında yer almaktadır. Günlük hayatın akışı çerçevesinde yeni çıkan ve
tarzına uygun müzikleri sürekli olarak dinlemektedir. Psikologa gittikleri 4.
bölümde kadının doktorun gösterdiği fotoğrafları değerlendirirken bunu
çeşitli nesneleri benzetmeye çalışırken, erkek, “Bildiğimiz boya bu doktor..
Yeme bizi” demektedir. Psikolog Ozan için deli doktoru Zeynep için ise aile
danışmandır. Burada da modern ve gelenek çatışmasının en bariz
örneklerinden birini apaçık bir şekilde görmekteyiz. Burada görülen çelişki
de modern ve geleneğin en küçük noktalarda bile çeliştiklerini
göstermektedir. Bilindiği gibi, modern ve gelenek olan kavramlar, kişiler ve
kurumlar sürekli olarak birbirlerine antitezler üretmektedirler. Bu
kavramlar aralarında sürekli olarak çelişmektedir. Geleneksel olan
modernler tarafından iğrenç sayılmaktadır. Tüm bu çatışmalar çerçevesinde,
yenilik ilerleme, müzik, hayat, alışveriş, moda, cinsellik, para kelimeleri sık
sık tekrarlanmaktadır.
3.4. Aile yapıları
Ozan geleneksel aile kavramını sevmektedir. Erkek çalışacak, kadın ev işleri
ile ilgilenecektir. Erkeğin getirdiği para ile ev dönecek ve kadının ekonomik
özgürlüğü olmayacaktır. Zeynep ise bu durumun tam tersini düşünmektedir.
Kadın ve erkek arasında fark olmayacak, her şey eşit olacak. Erkek
gerektiğinde kadının gördüğü ev işlerini yapabilmelidir. Bir de burada
anlatılan aile yapısı çerçevesinde damat-kayınvalide çatışmasıdır. Ozan,
Zeynep’in annesini, Zeynep’in annesi de Ozan’ı sevmemektedir. Ozan ve
Zeynep’in annesi sürekli olarak bu yüzden tartışmaktadır. Ozan Zeynep’in
annesinden bahsederken ona sürekli ‘Anan’ demektedir. Bu tabir geleneksel
Türk ailelerinde sıkça rastlanan bir yakıştırmadır. Genel olarak birbirleri ile
anlaşamayan geleneksel ailenin gelini ya da damadı eşlerinin annelerinden
bahsederken “Anan” tabirini kullanırlar. Bu geleneksel ailenin olmazsa
olmazları arasında yer almaktadır. İşte bunun en bariz örneklerinden birisi
de 1 Kadın 1 Erkek dizisinde işlenmektedir. Ozan Zeynep’in annesinden
‘Anan’ diye bahsetmekte, aralarında tartışmaya neden olabilecek bir durum
olmamasına rağmen onun sürekli olarak zarar görmesini istemektedir.
Zeynep’in annesi ise Ozan’a sürekli olarak “Beceriksiz, sen ne anlarsın, sen
bilmezsin, sen sus konuşma” gibi cümle ve sıfatları Ozan’a söylemektedir.
Bazen de birbirleri yokmuş gibi davranmaktadırlar. Bu durumdan en çok
gerilen ise moderniz ilkelerini kendine rol bellemiş Zeynep’tir. Modern bir
kültürün kurallarına benimseyen Zeynep annesi ile Ozan’ın tartışmalarından
olumsuz etkilenmektedir. Onlar tartışırken suratı asılmakta ve onları sürekli
olarak susturma çabası içine girmektedir. Dizinin bölümlerinde genel olarak
Zeynep ve Ozan’ın yaşadıkları hayat gelenek ve modern aile ikileminde hem
gidip gelmekte, hem de birbirlerine uyum sağlamak zorunda kalmaktadırlar.
Zeynep, genel olarak lüks restoranlarda, alışveriş merkezlerinde, pahalı tatil
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köylerinde vakit geçirmeyi severken, Ozan genel olarak futbol izleyebileceği
arkadaş mekanları, evi, ucuz ama kendini eğlendirebilen yerlerden
hoşlanmaktadır. Zeynep’in sevdiği yerlerde Ozan, ‘Ne anlıyorsun ki buradan,
ne kadar sıkıcı yerler, insanlara bak” diyerek sürekli eleştireler
getirmektedir. Aynı eleştirileri Zeynep Ozan’ın bulunduğu yerlerde
yapmaktadır. Başka ailelerin yapılarına ise Ozan ve Zeynep’in bakış açıları
farklı farklıdır. Ozan geleneksel bir yapıya sahip olduğu için gelen olarak
etrafındaki ailelerin yapısına dedikoducu bir yaklaşım sergilemektedir.
Onların hayat tarzlarını eleştirmektedir. Kendilerinden yaş olarak büyük
komşularının hayatının sıkıcı olduğunu belirtmesi, apartmandaki farklı
yapıdaki ailelerin özelliklerini tahammül etmemesi bunu en açık örneğini
vermektedir. Farklı türden aile yapılarına Zeynep oldukça hoş görülü
yaklaşmaktadır. Onun için önemli olan ailenin yapısı değil aralarındaki
ilişkilerdir. Aile yapıları konusunda Zeynep ve Ozan’ın düştüğü en önemli
çelişkiler arasında yer almaktadır. Modern bir kültürü benimseyen Zeynep
çocuklarının en iyi şekilde eğitim almasını sadece bilimsel alanda değil
bunun yanında sanatsal eğilimlerinin de olmasını istemektedir. Bunun için
sürekli olarak, “Çocuğum özel okulda okumalı parası önemli değil, benim
çocuğum dansa da müziğe de eğilimi olmalı” demektedir. Ozan ise bu
durumun tam tersini düşünmektedir. O çocuğun gelenekten yetişmesini
istemektedir. Özel okulda okuması ihtimalini yok saymaktadır. Onun yerine
devlet okuluna gitmesi ve vasat bir öğrenci olması yeterlidir. “Köşe
mahalledeki okullar neyine yetmiyor” şeklinde bir sorgulama yapması bu
durumun en bariz örneğini göstermektedir. Sanatsal eğilime de çok ters olan
Ozan, sanatsal eğitim alan erkeğin eşcinsel olacağını düşünerek geleneksel
bakış açısını ortaya koymaktadır. Geleneksel aile ile modern aile aslında
modern ve gelenek çatışmasında ele alınacak en önemli kavramlar arasında
yer almaktadır. Modern aile yapısında yenilikler takip edilir, genellikte
taraflar bazı sınırlar çerçevesinde birbirlerine hoşgörülü davranırlar.
Geleneksel ailede ise böyle bir durumdan bahsedemeyiz. Ele aldığımız Ozan
ve Zeynep çifti ise modern ve gelenek çatışmasını yaşayan ailelerdendir. Bu
çatışma daha sonraki başlıklarda da değineceğimiz gibi sadece aile kavramı
değil pek çok noktada yaşanacaktır. Aile yapıları ortaya konurken ele alınan
en çok kelimeler ise, ev, aile, çocuk, evlilik kelimeleri ön plan çıkmıştır.
3.5. Moda ve alışveriş
Moda ve alışveriş kavramı modernizm ve gelenek çatışması içerisinde odak
noktası haline gelen kavramlardan biri olarak değerlendirilmektedir. 1
Kadın 1 Erkek’te moda ve alışveriş kavramı ile modern gelenek çatışması çok
iyi bir şekilde işlenmiştir. Dizideki kadın Zeynep alışveriş ve modayı çok
sevmekte ve bu kavramları yakından takip etmektedir. Modaya uyum, marka
giyinmek, alışveriş yapmak Zeynep için modern olma yolunda atılan en
önemli adımlar arasında yer almaktadır. Geleneksel bir yapıya sahip olan
Ozan ise alışverişi, modayı bir statü simgesi saymamakta aksine çok sıkıcı bir
faaliyet olarak görmektedir. Aslında alışveriş ve moda tartışması gündelik
hayatta modern olsun olmasın her kadın ile erkek arasında yaşanabilecek bir
sorundur. Zeynep moda dergilerinde ya da etrafındaki kadınlardan gördüğü
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tüm kıyafetleri, ayakkabıları edinme çabası içerisindedir. Bunun için genel
olarak, “O kıyafetler benim olmalı, bir ayakkabı daha alsam ne olacak ki, şu
marka yeni çıkmış fiyatı da yüksek ama alacağım, o ayakkabının tokaları var
benimkinden farklı” şeklinde konuşarak kendi görüşlerini savunmaktadır.
Zeynep bir kıyafet alışverişi esnasında sürekli olarak bir değişim yapmakta
ve üzerine giydikleri kıyafetlerini çoğunu beğenmemektedir. Bunun için ise,
“Bu olmadı, daha iyisini bulabilirim gibi laflar kullanmaktadır. Modaya ve
alışverişi modern olmanın ön koşullarından biri olarak gören Zeynep bu
durumlar için elinden geleni yapmaktadır. Ozan ise bir alışveriş sırasında
sürekli olarak, “Neden buradayız, hadi gidelim, bu aldıklarının evdekilerden
ne farkı var, o aldıklarımızdan evde düzinelerce var” şeklinde
konuşmaktadır. Bu da onun geleneksel yapısını bir kez daha ortaya
koymaktadır. O modern bir hayat tarzını benimsemiş partneri gibi moda ve
alışverişi bir olmazsa olmaz olarak görmüyordur. İhtiyaçlar dahilinde
alışveriş yapması ona yeterli olmalıdır. Modaya uyum sağlaması önemli
değildir. Zeynep’in alışverişi sırasında çok sıkılan Ozan bu görüşlerini ortaya
koymaktadır. Ama alışveriş ve moda konusunda kadın ve erkek ister modern
olsun istersen geleneksel bir yapıya sahip olsun sürekli olarak tartışırlar.
Marka, alışveriş merkezi, para, kadın, erkek, gereklilik, kavramları bu
düşünceyi desteklemek için senaryoda sık olarak kullanılmıştır
3.6. İnsan ilişkileri
İnsan ilişkileri, modernizm ve geleneksel algı içerisinde dışarıda
bırakılamayacak kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Örnek
dizideki kadın ve erkeğin insan ilişkilerine bakış açısı sahip oldukları modern
ve geleneksel bakış açısı içerisinde sürekli olarak çatışmaktadır. Kadın için
diğer insanlarla ilişki kurmak, yeni insanlarla tanışmak çok önemlidir.
Kendinin erkek arkadaşlarının olmasını oldukça normal karşılamaktadır.
Her tabakadan arkadaşının olması ayrım gözetmeden insanlara değer
verdiğini göstermektedir. Ancak durum geleneksel özellik taşıyan erkek
karakter için aynı değildir. O etrafındaki insanlara sürekli olarak bir ön yargı
ile yaklaşmaktadır. Onun için tanıdığı insanlar hayatını devam ettirmesinde
yeterlidir. Kız arkadaşı Zeynep’in erkek arkadaşları olmasını
istememektedir. Ancak kendisinin kadın arkadaşları olmasını oldukça
normal karşılamaktadır. Toplumdaki insanları sınıflarına göre
değerlendirmektedir. Zeynep ile birlikte okul arkadaşlarının düzenlediği bir
partiye katılan Ozan Zeynep’in tam tersine ortamdan çok sıkılmaktadır.
Zeynep’in arkadaşları ile muhatap olmamakta ve onlarla tam olarak bir
iletişim kuramamaktadır. Zeynep ise bu durumun tam tersi bir şekilde
oradaki arkadaşlarıyla arkadaşlık ilişkisini daha da pekiştirmektedir.
Oradakileri yargılamadan onlarla eğlenmektedir. Ozan ise sürekli olarak,
“Gidelim buradan, şunların tiplerine bak” demekte ve sürekli olarak Zeynep’e
karşı surat asmaktadır. Ozan’ı ortama uydurmaya sağlayan Zeynep ise “Ne
var işte onlar da senin gibi benim gibi insanlar” diyerek insanlara bakış
açısını ortaya koymaktadır. Sonunda ortama uyum sağlayamayan Ozan
ortamı terk eder ve Zeynep de onunla birlikte gitmek zorunda kalır.
Geleneksel yapıdaki insanlar genel olarak ilişkiler arasında olan biten
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olayları kimseyle paylaşmak istemezler. Onlar için sır önemli bir kavramdır.
Modern ve yenilik harekette ise duyguların paylaştıkça anlam kazanacağı
anlayışı hakimdir durum böyle olunca da Zeynep olan biten her şeyi
paylaştıkça başkalarına anlatmaktan çekinmemektedir. Özellikle arkadaş
gruplarıyla ve psikolog sahnelerinde konu cinsellikten açılınca Zeynep
aralarında yaşanan her şeyi rahatlıkla anlatırken, Ozan bu durumdan
oldukça rahatsız olmaktadır. İnsanlarla yaşanan ilişkilerde en önemli
noktalardan biri de kıskançlık kavramıdır. Geleneksel erkek ile modern
kadın arasındaki en önemli buluşma noktalarından biri budur. Kadın ve
erkek birbirlerini aşırı derece kıskanmaktadır. Kadın burada modern
çizgisinden biraz kaymakta ve “Manyağım seni kıskanıyorum, o karı kim” gibi
sorular sorarak modern çizgisinden kaymaktadır. Yine erkek ise kadının
erkeklerle olan ilişkisinden hiç memnun değildir. Zeynep’i gece yarası işten
bir erkek arkadaşının aramasına çok bozulan Ozan evde büyük bir olay
çıkarır. Ancak Zeynep iş arkadaşının eşcinsel olduğunu söylemesinden sonra
olay sakinleşir. Buradaki söylemin canlı tutulması için kadın ve erkek
kelimeleri oldukça yoğun kullanılmış bunların ardında da, toplum, cinsiyet,
arkadaş, dost ve toplantı kelimeleri ile birbirlerinin olaylara bakış açılarını
ortaya koymuşlardır.
3.7. Kurallara uyma
Modern anlayışın büyük bir kısmı sahip olan bu kuralları gündelik hayatın
bir ritüeli olarak kabul edip onlarla yaşamayı alışkanlık haline getirmişlerdir.
Geleneksel anlayışa sahip bir yapı ise gündelik hayatta karşımıza çıkan
kuralları gereksiz görmekte ve onları sürekli olarak eleştirmektedir. Bu
durum dizide açık bir şekilde ortaya konmaktadır. Zeynep gündelik hayatta
karşımıza çıkan, fatura ödeme, sıra bekleme, alışveriş yapma, sanat
değerlendirmesi yapma, moda, trafik kuralları gibi durumlarla yaşamayı
sevmektedir. Ozan ise bunları tamamen reddetmektedir. Kendi dünyasında
belirlediği kurallar ve acelecilik onu modern hayattan uzaklaştırmaktadır.
Fatura ödeme kuyruğunda bekleyen Ozan ve Zeynep tamamen farklı
duyguları paylaşmaktadır. Ozan sürekli olarak sıkıntısını belli edici
hareketlerde bulunmakta, “Faturalar neden ödenir, insanın hayatında
tamamen bir işkence” şeklinde bir sorgulama yapmaktadır. Zeynep ise
bunun üzerine “Ne var ki bekler gideriz. Bak sıra az kaldı. Bu faturayı ödemek
zorundayız” demektedir. Burada kurallar konusundaki farklı düşünme
durumu kendini göstermektedir. Aynı durum trafikte de yaşanmaktadır.
Zeynep trafik kurallarını iyi bilen biridir. Trafik kurallarına uymanın önemli
bir durum olduğunu kabullenmiştir. Ozan ise trafik kurallarını bilmekte
ancak onların çoğunu uygulamamaktadır. Bu durumu bir işkence olarak
görmektedir. Arabayı hızlı kullanın, hatalı sollama yapan, ehliyet kemeri
takmayan Ozan Zeynep tarafından sürekli olarak eleştirilmektedir. Zeynep
Ozan’a “Bak trafik cezası yiyeceksin, ehliyetine el koyacaklar, kaza
yapacaksın” gibi ihtarlarda bulunmaktadır. Ozan ise “Aman sende, beni mi
bulacaklar, kaza falan yapmıyoruz, yavaş gidiyoruz” gibi aldırışsızca
konuşmaktadır. Sanat ve estetiği gündelik hayatın vazgeçilmez bir ritüeli
olarak değerlendiren Zeynep bu kavramlara çok önem vermektedir. Sürekli
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olarak sanat galerilerini ziyaret etmektedir. Antikacılara gitmektedir.
Antikacılara gezdikleri bir bölümde Zeynep Ozan’a “Aşkım ne kadar güzel
değil mi?, Bunların sanatsal değerleri çok önemli, kim bilir bu eşyaların
etrafında ne tarz olaylar gelişmiştir” şeklinde bir değerlendirme
yapmaktadır. Ozan ise, “Bu eski püskü şeylere para mı vereceksin” diye
sorgulamaktadır. Aralarındaki fark burada bariz bir şekilde ortaya
çıkmaktadır. Gündelik hayatta karşımıza çıkan en önemli kurallardan biri de
parasal mevzulardır. Bu konuda modern kadın ve geleneksel erkeğin zaman
zaman kendileriyle çeliştiği görülmektedir. Kadın alışveriş uğruna çok fazla
para harcamakta ve kredi kartlarını bilinçsiz bir şekilde kullanmaktadır.
Erkek ise bunu sürekli olarak engelleme peşindedir.
3.8. Mekanlar
Ele alınan dizide modernizm ve yenilik ilkelerine göre hayatında birtakım
çizgiler belirlemiş olan kadın, alışveriş merkezlerinde, pahalı restoran ve
barlarda, yıldız sayısı yüksek otellerde, spa ve güzellik merkezlerinde,
butiklerde, kafelerde vakit geçirmeyi istemektedir. Bulunduğu mekandaki,
atmosferin çözümlemesini de yapan modern kadın genel olarak güzel
ışıklandırmaların, yemeklerin, iyi giyimli insanların bulunduğu iyi hizmet
verilen bir yeri çok sevmektedir. Geleneksel erkeğin ise böyle takıntıları
yoktur. O sadece evinde rahat edebilmektedir. Başka insanların bulunduğu
sosyal ortamlar Ozan’ı sıkmakta ve bu tarz yerler onun için parasal bir
tuzaktır. Birçok bölümde gittikleri alışveriş merkezlerinde Zeynep ve Ozan’ın
arasında çoğu zaman aynı muhabbet geçer. Zeynep o mağazandan bu
mağazaya giderken, “Buradaki kıyafetlerin hepsi benim olmalı, seçilmeden
erkenden almalıyım, fiyatın benim için bir önemi yok, çok güzel bir yer,
ışıklandırması harika, aynalarla dolu yerler hep hoşuma gitmiştir, biraz daha
kalamaz mıyız” demektedir. Ortamdan sıkıldığını her daim dile getiren Ozan
ise “Çok para harcıyorsun, ondan evde var, acele et biraz, hadi evimize
gidelim” diye konuşarak bu tarz ortamlardan sıkıldığını dile getirmektedir.
Yine evde oturmak istemeyen Zeynep bir gece 5 yıldızlı otelde kalmak ister
ve “Ben bu gece bir otelde kalmak ve kendimi özel hissetmek istiyorum” diye
bir konu açar, Ozan ise “ Bu gece maç var ayağımı uzatıp televizyon
izleyeceğim. Üstelik ben otelde rahat edemem” demektedir. Spa ve güzellik
merkezi ise Zeynep’in sürekli olarak gittiği bir yerdir. Ozan bu durumu “O
kadar para harcıyorsun, böyle yerler para tuzakları” şeklinde bir
değerlendirme yapmaktadır. Eğlence mekanları da bu çiftin anlaşmaya
varamadığı noktalardan biri olarak görülmektedir. Zeynep yapısı gereği
popüler mekanları takip etmekte, en güzel yemeklerin çıktığı, liste başı
müziklerin çaldığı yerlerden eğlenmekten hoşlanmaktadır. Ozan ise genel
olarak içkili ve ocak başı diye adlandırılan mekanları eğlence yeri olarak
kabul etmektedir. Zeynep’in sevdiği bir mekanda Ozan suratını asmakta
“Tamam mı, eğlendin mi, acaba bunlar kaç paradır, gidelim” diye
tutturmaktadır. Ozan’ın sevdiği eğlence mekanlarında ise, Zeynep yemekler
hakkında yaptığı, “Hayvanın ölüsü ile senin arana girmeyeyim” diyerek
geceyi sonlandırmaktadır. Mekan eleştirisinde en çok, moda, para, gözde ve
trend kelimeleri kullanılarak anlam sürekli olarak canlı tutulmak istenmiştir.
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3.9. Dün, bugün ve yarın
Ozan geleneksel bir özellikte olduğu için geçmişte yaşananlar onun için çok
önemlidir. Tabiî ki kendini yenilemek için de çabalara girmemektedir. O
geçmişte hangi kuralları varsa onlara hala uymakta ve gelecekte de ona
uyacaktır. Kendini sürekli tekrarlamakta ve bunu kendine dert
etmemektedir. Zeynep ise geçmişte yaşanan olaylar ve o zamanın kuralları
geçmişte kalmıştır. Onun için önemli olan yaşadığı an ve gelecektir. Yeni
kurallara uymak, kendini yenilemek ve etrafta olup biten olaylarla kendi
yaşadıklarının birbirini tekrarlamaması onun için çok önemlidir. Gelecekteki
yenilenme ve gelişme duygusu daha iyiye ulaşma tutkusu onun yaşam
nedenleri arasında yer almaktadır. Ozan konuşmalarında ve olaylara bakış
açılarında sürekli olarak geçmişte yaşadığı olayları ve buna bağlı olarak
belirlediği kurallara bağlı olarak hareket etmektedir. “Ben böyle bir yere
şimdiye kadar hiçbir zaman bu kadar para vermedim, şimdi de vermem
bundan sonra da vermeyeceğim, ben gençken, çocukken, işe yeni başladığım
zamanlarda cümleciklerini sıkça kullanması, eskiden kadının çok para
harcaması varmış, eskiden bu kadar farklı kıyafetler yoktu” gibi
konuşmalarını sürekli tekrarlaması ve anında yaşadığı olaylarda
düşünmeden hareket etmesi onun geçmiş ile şimdiki zaman arasında
kaldığını göstermektedir. Kadın ise geleceği önemsediği ve yenilenme
çabaları içinde olduğunu yaşam tarzından anlaşılmaktadır. Geleceği
düşündüğü için ilerlemiş yaşına rağmen üniversitede okumaktadır, henüz
doğmamış çocukları için okullara bakmaktadır, kadın dergilerinde yazan
bilimsel makalelere göre gelecek planlamaları yapmakta yine bu dergilerden
yola çıkarak kendine çeki düzen verip yenilenmektedir. Gelecek konusunda
ise genel olarak, “İleride iyi bir işim olacak, çocuğum doğunca onu özel okula
yollayacağım, yenilik ne kadar güzel bir şey değil mi, bir insan yarını da
düşünmeli, hangi konuda yatırım yapsam” şeklinde konuşmaktadır. Gelecek
onun için yerinde saymama, ilerleme, akla ve mantığa göre hareket etme
anlamına gelmektedir. Eski, yeni, kural, bağlılık, ilerleme, trend kelimeleri
yoğun bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmektedir.
3.10. Halk söylemleri
Atasözleri ve deyim kullanımı da çok sık tartışılan mevzulardan biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Atasözleri ve deyimler bilindiği gibi kaynağı belli
olmayan ancak, bir kültüre ait, ders verici özelliği bulunan söylemler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Olaylara modern çağın gereklerine göre yaklaşan
Zeynep karakteri bir olay değerlendirmesinde genel olarak atasözü ve deyim
kullanmamaktadır. Bunun yerine, “Aman canım bize ne, yapmasaydı,
etmeseydi, gibi kelimeler kullanmaktadır. Bu tarz söylemler ile birlikte şive
kullanımı da reddetmekte ve kendinin düzgün ve akışkan bir şekilde
konuşması için elinden geleni yapmakta kitaplar okumaktadır. Buna karşılık
Ozan ise konuşmalarında atasözü ve deyimlerden sık sık yararlanmakta,
zaman zaman halk söylemlerine yer vermekte ve kendi Adanalı olduğu için
ara sıra da Adana şivesi ile konuşmaktadır. Ama genel olarak baktığımız
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zaman onun da akışkan ve güzel bir Türkçesi bulunmaktadır. Ozan
konuşmalarında, “Allah yazdıysa bozsun, Tövbe Yarabbim, Haspinallah,
Ayaklarıma kara sular indi, etekleri tutuştu, eyvallah,” gibi kelime ve
cümleler kullanmaktadır. Zeynep de zaman zaman atasözü ve deyime de
başvursa da Ozan kadar yoğun bir şekilde kullanmamaktadır. O çağın
söylemlerine uyum sağlamaya çalışmaktadır. “Küllerinden yeniden doğmak,
anı yaşamak, içindeki çocuğun büyüdüğünü hissetmek” gibi modern
söylemler Zeynep’in konuşmalarında sık başvurduğu modern deyimlerdir.
Ozan o kadar çok gelenekçidir ki halkın dilinde klişe olmuş toplumsal cinsiyet
konumlandırmalarından da kendi alıkoyamaz. Kadınlara bayan demektedir.
Eşcinseller onun için oğlancıdır, toptur, topoştur ya da topiktir. Lezbiyenler
ise onun dalga konusudur. Zeynep ise bunları genel olarak modern hayatın
gerektirdiği şekilde, eşcinsel ya da gay demektedir. Bu konumlandırılış bile
aralarındaki farkı ortaya koymaktadır.
3.11. Gerçeklere bakış açısı
Ele alınan dizi de kadın ve erkek gerçeklere bakış açısında zaman zaman aynı
zaman zaman birbirleriyle farklı düşünmektedirler. Bu durum yeri
geldiğinde bir çatışmaya bile düşmektedir. Zeynep ilerlemeci ve yenilikçi
düşüncelere sahip olduğu için dünyadaki gelişmeleri yakından takip
etmektedir. Gazeteler ve dergiler onun için vazgeçilmezdir. Ozan ise kendini
çoğu şeyi bilir şeklinde konumlandırdığı için bunu sürekli olarak
eleştirmektedir. Zeynep yeni bir şeyler öğrenirken, “Bunu öğrenmek iyi oldu,
hayat ne kadar güzel, gelişmelerin olması beni çok umutlandırıyor” şeklinde
konuşurken Ozan sadece “Aman sen de neyimize” yarayacak ki demektedir.
Ancak konu ekonomi mevzularına geldiği zaman bu sefer gerçeklere bakış
açısı erkekte daha ağır basmaktadır. Modaya düşkün olan Zeynep sürekli
olarak alışveriş yapmakta ve bir giydiğini bir daha giymemek gibi bir takıntısı
vardır. Çünkü yenilenmek ve kendini tekrarlamamak onun için çok
önemlidir. Bu yüzden sürekli olarak para harcamaktadır. Bunun için de
“Aman canım ne var ki üç beş parça bir şeyden, bu kıyafet, ayakkabı kesinlikle
benim olmalıdır, kıyafet dolabımı baştan aşağıya yenilemem lazım” gibi
cümleler kullanmaktadır. Bunu üzerine Ozan ise, “Harca harca para suyunu
çekiyor haberin olsun, senin aldığın bu elbise ile kaç aç karnını doyurur
haberin var mı senin” diye sorarak onun gerçek dünya hakkında sürekli
haberdar etmeye çalışmaktadır. Yine fal konusunda modernizmi savunan
kadın benimsediği ilkelere ters düşmektedir. Şöyle ki fal, büyü, tarot açma
gibi kavramlar gelenekten gelmektedir. Ancak bu kavramlar günümüzün
anlayışı içinde moda da olsa bunların içerikleri nedeniyle geleneksel temalar
içerdiği su götürmez bir gerçektir. Tarot açtırmaya gittikleri bir gün Zeynep
falcıya gelecekle ilgili sorular sormaktadır. Merakı çok fazladır ve her şeyi
öğrenmek istemektedir. Ozan ise durumla dalga geçmekte ve Zeynep’e
gerçekleri anlamasına sağlamaya çalışmaktadır. Falcının kendisine sizin
merak ettiğimiz bir şey var mı şeklindeki sorusuna, “Evet aslında var, arabayı
ters bir yere park etmiştim de acaba çekerler mi” diye sormaktadır. Böylece
de bütün bunların bir uydurmaca olduğunu bilmekte ve gerçekle uzaktan
yakından alakasının olduğunu kabul etmektedir. Burada da modern anlayışı
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benimsemiş kız arkadaşını eleştirmektedir. Para, zengin, fakir, dikkat,
insanlar burada en çok vurgu yapılan kelimeler olarak karşımıza
çıkmaktadır.
3.12. Düşülen çelişkiler
Burada en çok dikkat çeken kavramlardan bir tanesi de modern anlayışı
benimseyen kadın ile kendine gelenekçi bir yol belirlemiş erkeğin düştüğü
çelişkilerdir. Kadın ve erkek yaptığı hareketlerle kendilerinin inandığı
şeylerle çelişmektedirler. Örneğin bir çok bölümde kadın arkadaşları ile bir
araya gelen Zeynep sürekli olarak dedikodu yapmaktadır. Temizlik
konusunda annesinden öğrendiklerini uygulamaktadır, temizlikçi
çağırılmasına karşı çıkmaktadır. Müzik, yeme içme, tatil konusunda zaman
zaman işine gelmediği konuda Ozan’ın düşüncelerini rahatlıkla
paylaşabilmektedir. Ozan’da disco bar, modern dans gibi durumları
eleştirirken, kız arkadaşı ve onun arkadaşlarına uyum sağlayabilmek için
discoda kendince dans etmektedir. Zeynep futbol sevmediği takdirde Ozan’la
futbol izlemektedir. Genel olarak bu çelişkiler birbirine uyum sağlama
çabaları içinde olmaktadır. Zeynep çok sinirlediği zamanlar karşısındaki
küfürler sayabilmekte, mahalle ağzı konuşabilmektedir. Tatile gittikleri
bölümde, kendisine sarkıntılık yapan birine, “Sen ne diyorsun be, karşında
kim var senin, seni ayaklarımın altına alırım” diyerek mahalle ağzı ile
konuşmakta ve modern çizgisinden kayabilmektedir. Fatura ödeme
noktasında geleneksel erkeğin bir takım kısıtlamaları ve standartizasyonu
sorgulaması ancak Zeynep’in de bunu hiç sorgulamadan uyum sağlaması da
düşülen çelişkileri gösterir.
3.13. Modern gelenek buluşması: Kadın ve erkeğin birbirine muhtaçlığı
Geleneksel ile modern arasında süreklilikler vardır. Bunlar birbirinden
tamamen ayrı parçalar değildir. Geleneksel ile modern olanın ayrımının çok
genel hatları ile yapılması yanıltıcıdır (Giddens, 1998: 14) Unutulmamalıdır
ki modern toplumların en modernleşmişinde bile gelenek önemli bir rol
oynamayı sürdürür. Ele alınan dizide de kadın ve erkeğin birbirine
muhtaçlığı ortaya konmaktadır. Geleneksel özellikler taşıyan karakteri
canlandıran Ozan ve modern özellikleri taşıyan Zeynep birbirleri olmadan
yaşamanın tadı olmayacağını bilmektedirler. Hayatlarının her aşamasında
birlikte olmak istemektedirler. Birbirlerinin özelliklerini sürekli olarak
eleştirseler de her iki taraf da birbirleri olmadan kendilerini eksik
hissedeceklerinin farkındadır. Psikologa gittikleri bir bölümde psikolog
onlara bir çok kavram sormakta ve bunların çatışmaları ilk başta ortaya
çıkmaktadır. Psikolog sarı dediğinde Ozan lacivert demektedir, Zeynep’e ise
sarı ayrılığı çağrıştırmaktadır. Çocuk Ozan’a sorumluluğu ve uykusuz
geceleri çağrıştırırken, Zeynep’e mutluluğu çağrıştırmaktadır. Şefkat dediği
zaman ise akan sular durmakta Zeynep Ozan, Ozan ise Zeynep demektedir.
Yine Ozan ve Zeynep birbirleri ölürse ne yapacaklarına dair konu açıldığında
bu konun kapanması için türlü bahaneler üretmektedir. Zeynep konuyu
yemek tariflerine getirmektedir. Ozan ise sürekli olarak Allah korusun, Allah
yazdıysa bozsun gibi cümlelerle konuyu geçiştirmektedir. Yine bu durum
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hayatın hemen her alanında kendini göstermektedir. Birbirlerinin
yokluğundan sürekli olarak rahatsızlık duyan çift ayrı kaldıkları zaman bu
durumu telefonla telafi etmektedirler. İkisi de birbirlerinin yaptığı işi
başarmakta zorluk çektikleri için kim hangi işte uzmansa ona
bırakmaktadırlar. Ya da o işi birlikte yapmaktadırlar.
3.14. 1 Kadın 1 Erkek Dizisinde Modern-Gelenek Çatışması Vurgusunu
Yaratmak İçin Kullanılan Kelimeler
Modern ve gelenek çatışması ilk önce fikirlerle ortaya çıkar. Kendini modern
bir çizgide konumlandıran insanlar daha çok o ilkenin gerektirdiği kelimeleri
çok sıklıkla kullanırlar çünkü değer verdikleri kavramlar hayata bakış
tarzlarını yansıtırlar.
Kadın

Bebek

Teknoloji

Erkek işte

Erkek

Giyim

Sağlık

Kadın İşte

Gelenek
Moda
Alışveriş
Geçmiş
Gelecek
Tatil
Din
Eğlence
Mizah
Anlamıyorsun
Bilmiyorsun
Düşünceli
Anlayışlı

Evlilik
Yemek
Görgü
Araba
Anı yaşa
Seks
Spor
Otel
Lüks
Konfor
Okul
Eğitim
Kültür

Özellik
Aile
Sır
Emir
Yatak odası
İş-Meslek
Sanat
Sorumluluk
Fatura
Banka
Makyaj
İmaj
Toplumsal mesaj

Değer yargısı

Kitap
Denge
Uyum
Para
Engel
Eşcinsellik
Alışveriş Merkezi
Kredi Kartı
Birlik Beraberlik
Kimlik rolü
Farklılık
Yerinde sayıyorsun
Çok havadan
uçuyorsun
Bilgi
Erkekliğime laf
söylettirmem
Bilinçli-Bilinçsiz Siyaset

Ortak yaşam

Özel mülkiyet

Kural

Uyum

Bağımlılık
Siz
Sahiplik

Biçim

Huzur

Türkiye
Fakirlik
Yardıma ne gerek
var biz hallederiz
İnsan kendisine
bakmalı
Amerika

Biz
Vatan
Yalan

Model

Avrupa
Zenginlik
Uzman yardımı
alalım
Rahat

Örnek
Gün

Ölüm
Marka

Toplum
Mahalle

Yaşam
Empati

Olamaz mısın
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Kafe

Etiket

Plaza

Karşılıksız sevgi

Işık

Paha

Işıltı

Doğallık daha güzel

Koku

İletişim

Tehlike

Tehlike

Negatiflik

Empati

Güven

Güven

Pozitiflik

Karşılıksız sevgi Sadakat

Lakap

Tablo 1: 1 Kadın 1 Erkek Dizisinde En Çok Kullanılan Kelimeler
(İzlenilen 55 bölüm)

Tablodan da anlaşılacağı gibi modern ve gelenek çatışması kendisini
kullanılan kelimelere, olayları değerlendiriliş tarzlarına kısacası bütün
davranış ve düşüncelere yansımıştır. Bunlar kendini kullanılan kelimelerle
apaçık bir şekilde ortaya konmaktadır. Bu kelimeler taraflara göre neyin
önemli olduğunu neyin önemsiz olduğunu ortaya koymaktadır.
SONUÇ
Kişiler arası iletişim, günümüzde her alanda kendini göstermektedir. İletişim
eyleminin temelini oluşturan ana etmenler arasında yer almaktadır. Kişiler
arası iletişim kaynakla hedefi oluşturabilir. İletişim eyleminin başlangıç
noktasıdır. Kişiler arası iletişimin en yaygın olanı, yüzyüze ya da medya
yoluyla olanıdır. Medyanın insanları etkilemesi yadsınamaz bir gerçektir.
Kişilerin hayatını yönlendiren medya, ister istemez bu etki gücünü kişiler
arası iletişimde de gösterecektir.
Modern gelenek çatışması gündelik hayatın ritüelleri arasında olmazsa
olmaz bir tartışmadır. Çünkü modern olanla geleneksel olan hayatı tamamen
farklı bakış açılarıyla değerlendirmektedir. Modern olan yenilikçi ve
ilerlemecidir. Geleneksel olan ise kendi benimsediği değer yargıları
nedeniyle gelişimi pek istememektedir. Modern ve gelenek çatışması
toplumun her kemsinde, her kurumunda görülebilir. Modern ve gelenek
çatışmalarının yaşandığı alanlardan biri de toplumsal cinsiyettir. Özellikle
günümüz dünyasında geleneklerden yola çıkarak kadınlara ve erkeklere
çeşitli roller biçilmiştir. Ancak bu roller modernleşme ile birlikte değişiklik
gösterebilmiştir. Toplumda kadına ve erkeğe verilen roller kalıplaşmıştır. Bu
kalıpların dışına çıkanlar da öteki ilan edilmiştir. Özellikle cinsiyet
eşitsizliğine dikkat çeken grupların söylemleri toplumsal kitleler üzerinde
geniş bir yayılım gösterememiştir. Medyanın da toplum üzerindeki etkisi
yadsınamayacak bir gerçektir.
Özellikle filmler, tv programları, haberler, diziler toplum üzerindeki kadın ve
erkek algısını etkilemektedirler. Medyadaki kadın ve erkek temsili daha önce
de değinildiği gibi uzun yıllardır aynı kalıplara dayanmaktadır. Kadın erkeğin
yanında öteki olarak konumlandırılır. Mağdur olan ve mağdur eden kadındır.
Tüketen ve üretmeyen bir karakter olarak temsil edilir. Erkek ise kadına göre
daha güçlü, iş sahibi, para kazanan ve ailesine bakan bir tip olarak ortaya
konur. Bu standart kalıpların dışına çok nadir olarak çıkılır. Özellikle ana
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akım medya kadını cinsel bir meta olarak görmektedir. Kadının dışlanması,
sömürülmesi daha çok eleştirel kanat tarafından ele alınır. Kadın ve erkeğin
medyaya bu şekilde yansımasının sebebi içinde bulunduğumuz toplumun
taşıdığı kültürel özelliklerden de kaynaklanabilmektedir. Medya kadın ve
erkek algısını sürekli olarak yeniden üretmektedir.
Bu çalışmanın uygulama noktasını oluşturan ‘1 Kadın 1 Erkek’ adlı dizi de
toplumsal cinsiyeti oluşturan kadın ve erkek kimliği üzerinde bir modern ve
gelenek çatışması anlatılmıştır. Aynı zamanda medyanın toplum üzerinde
oluşturduğu kadın ve erkek algısı da gözler önüne serilmiştir. Modern olan
ve geleneksel olan zaman içerisin de çelişkiye düşseler de kendi ilkelerinden
hiçbir zaman vazgeçmemektedirler. Modern çağı yaşadığımız şu günlerde
popüler kültürün de etkisiyle birlikte insanlar daha çok modern olanla
ilgilenmeye başlamışlardır. Ele alınan dizi de modern olan kişiler ve
kavramlar daha çok ön plana çıkartılmaktadır. Modern olan ile geleneksel
olan ortaya çıktığı zamandan beri sürekli olarak çatışmışlardır. Aralarındaki
değer yargıları birbirlerine uyum sağlamalarına engel olacaktır. Bu
kavramların çatışması yeni tartışma sahaları oluşturacak ve insanların
ilgisini çekecektir.
KAYNAKÇA
Agancinski, S. (1998). Cinsiyetler Siyaseti, Dost Kitabevi, Ankara.
Altınay, A. (2000). (Der.). Vatan, Millet, Kadınlar, İletişim Yayınları, İstanbul.
Armağan, M. (1998). Gelenekle Modernlik Arasında, İz Yayıncılık, İstanbul.
Ağrıdağ, G. (2005). Toplumsal Cinsiyet Rolü ‘Gönüllü Kadın Eğitimi Semineri,
Adana.
Akter, T. (2006). Medya ve iktidar ilişkileri: Dilin klişeleştirdiği cinsiyet
kimlikleri, Girne Amerikan Üniversitesi.
Bahadır, G (2005). Yorgun Toplum ‘Birey ve kimlik, modernite ve gelenek,
Çizgi Kitabevi, Konya.
Bardakoğlu, A. (1996). Sosyal Hayatta Kadın, Ensar Yayınları, İstanbul.
Başbakanlık Kadın Enstitüsü Müdürlüğü (2008). Politika ve Kadın Dökümanı
Medya ve Kadın, Ankara.
Becker, G. (1993) Human Capital A Theorotical and Empirical Analysis with
Special Reference to Education, California University, California
Bek, Gencel, M. Binark M. (2000). Medya ve Cinsiyetçilik, Ankara Üniversitesi
Yayınları, Ankara,
Bora, A. (2008). Toplumsal Cinsiyet Rehberi, Odak Ofset, Ankara.
Bozdoğan, S. Kasaba, R. (1998). (Edt), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal
Kimlik, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

647

USBIK 2018 KAYSERI TURKEY

Cirhingiroğlu, F. G., Aktaş, V. ve Özkan B. Ö. (2006). “ Sosyal Temsil Kuramına
Genel Bir Bakış”, CÜSBD, 30 (2).
Çiğdem, A. (1997). Bir İmkan Olarak Modernite Weber ve Habermas, İletişim
Yayınları, İstanbul.
Davidoff, L. (2002). Feminist Tarih Yazımında Sınıf ve Cinsiyet, İletişim
Yayınları, İstanbul.
Demez, G. (2005). Değişen Erkek İmgesi: Kabadayıdan Sanal Delikanlıya,
Babil Yayınları, İstanbul.
Giddens, A. Pierson, C. (2001). Modernliği Anlamlandırmak, Alfa Yayınları,
İstanbul.
Giddens, A. (1994). Modernliğin Sonuçları, E. Kuşdil (Çev.), Ayrıntı Yayınları,
İstanbul.
İmançer, D. (2006). (Der.), Medya ve Kadın, Ebabil Yayınları, İstanbul.
Jeannire, A. (1993). Modernite Nedir?, Modernite Versus Postmodernite
içinde, M. Küçük (Der), Vadi Yayınları, İstanbul.
Kesiriklioğlu, F. (2005). Küreselleşme Bağlamında Değişen Cinsiyet Kavramı,
Paradoks Dergisi.
Kongar, E. (2014). Toplumsal Değişme Kuramı, Remzi Yayınevi, İstanbul.
Macionis, J. (2005). Sosyoloji, Alkan V. (Çev). Nobel Yayınları, İstanbul.
Uslu, K.Z. (2000). Televizyon ve Kadın, Alfa Yayınevi, İstanbul.
http://www.kemalsayar.com/KatagoriDetay-Sert-Erkege-Veda-24.html
(Erişim Tarihi: 01.05.2016).
Shils, Edward, Gelenek, Doğu Batı, Sayı 25, 2003-2004.
Vergin, N. (1986). “Hızlı Şehirleşmenin Sosyolojik ve Siyasal Sonuçları”, Hızlı
Şehirleşmenin Yarattığı Ekonomik ve Siyasal Sorunlar, İstanbul, (27-52).
Wagner, P. (2005). Modernliğin Sosyolojisi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

648

USBIK 2018 KAYSERI TURKEY

TÜKENMİŞLİK İLE İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ
İLİŞKİ: AVUKATLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Çağdaş BEŞOĞUL
Prof.Dr.Harun DEMİRKAYA**
ÖZET
Bu araştırmada; avukatların demografik özellikleri açısından iş tatmini,
tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
olup olmadığı ve tükenmişlik düzeyleri ile iş tatminleri ve işten ayrılma
niyetleri arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma, 2017
yılının Mayıs ayında İstanbul Barosuna kayıtlı 165 avukatın katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, avukatların orta düzeyde
bir iş tatminine sahip oldukları, orta düzeyde tükenmişlik yaşadıkları ve orta
seviyenin biraz üstünde işten ayrılma niyetine sahip oldukları belirlenmiştir.
Avukatların tükenmişlikleri ile iş tatmininin dış kaynaklı ve iç kaynaklı
tatmin alt boyutları arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki,
tükenmişlikleri ile işten ayrılma niyetleri arasında ise negatif yönlü ve orta
düzeyde bir ilişki vardır.
Anahtar Kelimeler: Avukat, iş tatmini, tükenmişlik, işten ayrılma niyeti.
Jel Kodu: M12
THE RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT, JOB SATISFACTION AND
INTENTION TO LEAVE: A RESEARCH ON THE LAWYERS
ABSTRACT
In this study; it has been researched whether there is a significant difference
between the levels of job satisfaction, burnout and intent to leave in terms of
demographic characteristics of lawyers and whether there is a relationship
between burnout levels and job satisfaction and intention to leave. The
research was conducted with the participation of 165 lawyers registered in
the Istanbul Bar Association in May 2017. Research findings indicate that
lawyers have moderate job satisfaction, moderate burnout and slightly more
than moderate intention to leave the job. There is a positive and moderate
relationship between burnout of lawyers and outsourced and internal
satisfaction subscales of job satisfaction, and a negative and moderate
relationship between burnout of lawyers and intention to leave.
Keywords: Lawyer, job satisfaction, burnout, the intention to leave.
Jel Code: M12
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1. GİRİŞ
Tükenmişlik, hem işgörenler hem de örgütler açısından zararlı sonuçlar
ortaya çıkardığı için iş yaşamında önlem alınması gereken bir durumdur.
Tükenmişliğin işgörenlerin iş tatminini azaltması ve iş tatmininin
azalmasının da işgörenlerde işten ayrılma niyeti oluşturması beklenen bir
sonuçtur. Tükenmişlik, iş yaşamında her sektörde görülebilmekle birlikte,
özellikle ücret seviyesinin düşük olduğu, insanlarla yoğun iletişim kurulan,
stresli mesleklerde çalışan işgörenlerde daha çok görülebilmektedir.
Avukatlık da insanlarla yoğun iletişimin kurulduğu, mesleğin başlarında
ücretlerin genellikle işgörenlerin eğitim seviyesine nazaran düşük olduğu
mesleklerden biridir. Yerli literatürde tükenmişlik, iş tatmini ve işten ayrılma
niyeti ile ilgili bir çok araştırma olmasına rağmen avukatlarla ilgili araştırma
yok denecek kadar azdır. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı; avukatların
demografik özellikleri açısından iş tatmini, tükenmişlik ve işten ayrılma
niyeti düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek,
tükenmişlik düzeyleri ile iş tatminleri ve işten ayrılma niyetleri arasında bir
ilişki olup olmadığını incelemektir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. İş Tatmini Kavramı
İş tatmini kavramı, ilk kez 1920’li yıllarda ortaya çıkmış ve 1930-40’lı
yıllarda önemi anlaşılmaya başlanmıştır. İşgörenlerin fiziksel ve ruhsal
sağlığını doğrudan etkilemesi, verimliliği ve performansı ile ilişkili olması iş
tatmini kavramını örgütler açısından önemli kılmaktadır. Bir örgütte
işgörenlerin iş tatmininin düşük olması, istihdam koşullarının bozulduğunu
gösteren önemli bir işarettir. Örgütteki düşük iş tatmin düzeyi, işgörenlerin
işlerini gizlice yavaşlatmaları, performanslarının düşmesi, disiplin
sorunlarının ortaya çıkması gibi çeşitli örgütsel sorunlara yol açmaktadır.
Peter ve Steers (1973)’a göre iş tatmini, karşılanmış işgören beklentilerinin
kümülatif değeridir (Hwang ve Kuo, 2006:255). İş tatmini, bireylerin
yaptıkları işler sonucu performanslarının değerlendirilmesinin ardından
ortaya çıkan olumlu duygulardır (Locke, 1983, akt. Şahal, 2005:50) İş
tatmininin önemli bireysel ve örgütsel sonuçları vardır. Örneğin, literatürde
iş tatmininin stres, kaygı, devamsızlık, gecikme, örgütsel bağlılık gibi tutum
ve davranışlarla doğrudan ilişkili olduğu belirtilmektedir (Tuten ve
Neidermeyer, 2004). Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bulgular; işin
niteliği, ücret, ödüller, yükselme olanağı, iş güvenliği, iş güvencesi, istihdam
koşulları, iş arkadaşları, örgüt kültürü, örgüt iklimi, denetim, yönetim tarzı,
işin doğası, sosyal haklar, iletişim, çalışanın kişiliği, yaş, kıdem, cinsiyet,
eğitim düzeyi gibi pek çok bireysel ve örgütsel faktörün iş tatminini
etkilediğini göstermektedir (Üngüren ve Yıldız, 2009:38).
2.2. İşten Ayrılma Niyeti Kavramı
Bir işgörenin işten ayrılması işletmeler için sorun teşkil etmeyebilir. Ancak,
işgücü devir oranı artmaya başladığında yaşanacak işe alım süreci, yeni işe
başlatılan işgörenlerin eğitimi, yeni işgörenlerin adaptasyon sürecinde
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yaşanacak verimsizlik gibi ilave kaynak, zaman ve emek kayıpları işletmeler
için kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle, işgörenlerin işten ayrılması
işletmeler için bir maliyet unsurudur. Rusbelt vd. (1988)’ne göre işten
ayrılma niyeti, işgörenlerin istihdam koşullarından tatmin olmadıkları
zaman sergilemiş oldukları yıkıcı ve aktif eylemlerdir (Çekmecelioğlu, 2005:
3). Mobley’e göre ise, bir işgörenin yakın bir gelecekte işi bırakması ile ilgili
düşüncesi veya niyetidir (Mobley, 1982:111). İşgörenlerin çeşitli nedenlerle
işten ayrılmak isteyebilir. Kinnie vd. (1998)’ne göre, işgörenlerin işten
çıkarılma korkusuna sahip olması nedeniyle yaşadığı stres, işten ayrılma
sebebini oluşturabilir. İşten çıkarılma korkusunun neden olduğu stres
yüzünden işgörenler işe gelmekte isteksiz davranışlar sergilemekte, işlerini
kalitesiz bir şekilde yapmakta, mümkün olduğunca az çalışmakta ve iş
aramaktadır. Bununla birlikte, Armstrong ve Stassen’e (1998) göre,
işgörenlerin istihdam koşullarıyla ilgili beklentileri gerçekleşmediği takdirde
iş tatminleri azalarak iş performansları düşer ve işgörenler işten ayrılma
niyeti taşımaya başlar (Biçer, 2005:57). Kişisel, örgütsel ve çevresel faktörler
işgörenlerde işten ayrılma niyetinin oluşmasına etki etmektedir. Kişisel
faktörlerden biri olan eğitim seviyesi arttıkça, işgörenin işten ayrılma niyeti
de artar. Çünkü, eğitim seviyesi yüksek olan işgörenin iş bulma olanağı daha
fazladır. Diğer kişisel faktörlerden olan yaş ve çalışma süresi ise işten ayrılma
niyeti ile negatif yönlü bir ilişki içerisindedir. Çünkü, yaşlı bir işgören için
dışarıda iş bulma olanağı nispeten daha azdır. Ayrıca, işgörenler
kazanacakları haklarını kaybetmemek adına mevcut işlerinde çalışmaya
devam etmek ister (Yanık, 2014:124-125). Kişilerin karakteristik özellikleri
de işten ayrılma niyeti üzerinde etkilidir. Örneğin; sorumluluk sahibi
olmayan, özgürlüğüne düşkün, planlı yaşamayı sevmeyen bireyler için işten
ayrılma kararı vermek zor bir karar değildir. İş güvencesinin olması, örgüt
kültürü, örgüt iklimi, iş arkadaşları ve yöneticiler ile ilişkiler, iş şartlarının
ağırlığı, örgüt içindeki adaletsizlikler, kariyer geliştirme olanakları, otonomi,
ödüllendirme yapıları, ücret ve sosyal hakların azlığı gibi etmenler, örgütsel
faktörlere örnek verilebilir. Ülkenin ekonomik durumundaki değişiklikler,
dışarıdaki iş olanakları, eşlerin çalışma şartlarında meydana gelen değişiklik,
çocukların eğitimi gibi bir takım nedenler de işgörenlerin işten ayrılma
niyetlerini etkiler. Ancak, bu tür çevresel faktörlerden kaynaklanan işten
ayrılmaları engellemek çoğu zaman işletmeler için mümkün değildir
2.3. Tükenmişlik Kavramı
Yaşamın her alanında karşılaşılabilecek olan tükenmişlik kavramı, 1974
yılında Freudenberger tarafından yazılmış bir makale ile literatüre girmiştir.
Freudenberger tarafından; bireyin başarısız olması, fazla yüklenilmesi ve
yıpranması neticesinde ortaya çıkan enerji ve güç kaybı, bununla birlikte
bireyin karşılanamamış talepleri doğrultusunda iç kaynaklarındaki tükenme
olarak tanımlanmıştır (Freudenberger, 1974:159). Tükenmişliği; işi gereği
yoğun duygusal taleplerle karşı karşıya kalan ve sürekli insanlarla iletişim
halinde olması gereken kişilerde gözlemlenen çaresizlik, umutsuzluk,
bitkinlik durumları ve buna bağlı olarak çevreye karşı takınılan olumsuz
tutumların bireyde oluşturduğu sendrom olarak tanımlamak mümkündür
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(Maslach ve Jackson, 1981:99). Tükenmişlik düzeyinin yüksek olması,
işgörenlerin fiziksel ve ruhsal açıdan bazı sorunlar yaşamasına yol açmakta
ve dolayısıyla örgütler açısından bazı olumsuz sonuçlar yaratmaktadır.
Yorgunluk, uyku bozuklukları, baş ağrısı, solunum güçlüğü, deri şikâyetleri,
sindirim güçlükleri gibi hususlar tükenmişliğin işgörende yarattığı bazı
fiziksel sorunlara örnek olarak verilebilir. Aşırı sinirlilik hali, çabuk
öfkelenme, içe kapanma, alınganlık gibi duygu durumları ise tükenmişliğin
duygusal açıdan yarattığı sorunlardır. İşgörenlerdeki işe gelmeme isteği,
işten ayrılma niyeti, verimlilikte azalma, yaşanan iş kazalarında artış olması
gibi hususlar ise tükenmişliğin örgütler açısından neden olduğu sorunlar
arasındadır.
3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli
Bu araştırmanın amacı; avukatların demografik özellikleri açısından iş
tatmini, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık olup olmadığını belirlemek, tükenmişlik düzeyleri ile iş tatminleri ve
işten ayrılma niyetleri arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Bu
kapsamda, araştırmanın modeli Şekil 1’de olduğu gibidir.
Şekil 1 : Araştırmanın Modeli

İş Tatmini
Tükenmişlik
İşten Ayrılma
Niyeti

Amaca ulaşabilmek adına aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmıştır:
1. Avukatların iş tatmini, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti düzeyleri
nedir?
2. Avukatların iş tatmini, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti düzeyleri
cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, bulunduğu kurumdaki çalışma
süresi ve çalıştığı kurumun yaşı değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?
3. Tükenmişlik ile iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı
bir ilişki var mıdır?
3.2. Araştırma Evreni ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, 2017 yılının Mayıs ayında İstanbul Barosuna kayıtlı
avukatlar oluşturmaktadır. Avukat sayıları her yıl Aralık ayı içerisinde
Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanmaktadır. 31 Aralık 2016
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tarihinde yayımlanmış olan listeye göre İstanbul Barosuna kayıtlı 37985
avukat bulunmaktadır. Araştırmanın örneklemini; İstanbul Barosuna kayıtlı,
"Baronet" isimli online işlemler sitesinde e-posta adresi bulunan 165 avukat
oluşturmaktadır. Anket, araştırmacı tarafından 165 avukata e-posta
vasıtasıyla gönderilmiştir.
3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada kapsamında dört bölümden oluşan veri toplama aracı
kullanılmıştır. Veri toplama aracının “Kişisel Bilgi Formu” isimli birinci
bölümü avukatların demografik özelliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
İkinci bölümde, avukatların iş tatmini düzeylerini ölçmek maksadıyla
"Minnesota İş Tatmini Ölçeği (MİTÖ)" kullanılmıştır. MİTÖ; "Hiç memnun
değilim", "Memnun değilim"," Kararsızım", "Memnunum" ve "Çok
memnunum" seçeneklerinin olduğu, toplam 20 ifadeden oluşan, 1-5 arasında
puanlanan 5'li likert tipi bir ölçektir. Ölçekte olumsuz tutum ifadesi
bulunmadığından ölçekten alınan yüksek puan çalışanların iş tatmini
düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Değerlendirme yaparken 25
ve altı puan düşük, 26 ile 74 puan arası orta, 75 puan ve üstü ise yüksek
düzeyde iş tatminini ifade etmektedir (Telman,1998;35). MİTÖ'nün iç
kaynaklı tatmini (anket formundaki 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,11, 15, 16, 20
numaralı sorular) ve dış kaynaklı tatmini (anket formundaki 5, 6, 12, 13, 14,
17, 18, 19 numaralı sorular) ölçen iki alt boyutu bulunmaktadır. Avukatların
tükenmişlik düzeyini ölçmek için üçüncü bölümde, Maslach ve Jackson
(1981) tarafından geliştirilmiş olan "Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ)"
kullanılmıştır. MTÖ; "Her zaman", "Çoğu zaman","Bazen", "Çok az" ve "Hiçbir
zaman" seçeneklerinin bulunduğu, toplam 22 sorudan oluşan, 1-5 arasında
puanlanan 5'li likert tipi bir ölçektir. Tükenme, duyarsızlaşma ve düşük
kişisel başarı isimli üç alt boyutu mevcuttur. Dördüncü bölümde işten
ayrılma niyetini ölçmek için; Wayne, Shore ve Liden (1997) ile Lum, Kervin,
Clark, Reid ve Sirola (1998) tarafından geliştirilen sorulardan oluşmuş "İşten
Ayrılma Niyeti Ölçeği (İANÖ)" kullanılmıştır. İANÖ; toplam 7 sorudan oluşan,
"Kesinlikle Katılmıyorum", "Katılmıyorum", "Fikrim Yok", " Katılıyorum" ve
" Kesinlikle Katılıyorum" seçeneklerinin bulunduğu 5'li likert tipi bir ölçektir.
3.4. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri
Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliğini hesaplamak
için, faktör analizi ve Cronbach's Alpha analizi kullanılmıştır. MİTÖ ve MTÖ
için geçerlilik ve güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 1'de gösterilmiştir.
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Tablo 1 : MİTÖ İçin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları
MİTÖ İçin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Cronbach's KMO
Faktörün
Faktörün Adı
Madde
Alpha
Örnekleme
Açıklayıcılığı (%)
Değeri
Yeterliliği
Dış
Kaynaklı 5
22,653
0,771
Tatmin
6
9
10
0,795
İç
Kaynaklı 11
45,122
0,878
Tatmin
15
16
19
MTÖ İçin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Cronbach's KMO
Faktörün
Faktörün Adı
Madde
Alpha
Örnekleme
Açıklayıcılığı (%)
Değeri
Yeterliliği
1
2
3
Duygusal
38,991
0,922
Tükenme
8
13
20
0,888
5
10
Duyarsızlaşma
26,582
0,800
11
15
22
İANÖ'ne ilişkin yapılan faktör analizi sonucu ölçeği oluşturan yedi maddenin
tek bir faktör altında toplandığı görülmüştür. Faktör analizi sonucuna göre
KMO değeri 0,853 olup, Cronbach's Alpha değeri 0,890 ve kümülatif
varyans % 100'dür.
4. BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırmaya katılan avukatlara ait demografik özellikler Tablo 2'de
sergilenmektedir. Araştırmaya katılan avukatların % 47,9'u kadın, % 52,1'i
erkektir. Medeni durumları bakımından % 36,4'ü evli, % 63,6'sı bekârdır.
Büyük çoğunluğunun 26-35 yaş arasında olduğu, bulunduğu kurumdaki
çalışma sürelerinin çoğunlukla 1-3 yıl arasında olduğu, ağırlıklı olarak lisans
eğitim düzeyinde oldukları , çalıştıkları kurumun yaşının ise 16 yıl ve
üzerinde olduğu görülmektedir.
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Tablo 2: Avukatlara Ait Demografik Özellikler
ÖZELLİK

F

%

ÖZELLİK

F

%

165

100

GENEL

165

100

Evli

60

36,4

Bulunduğu
Kurumdaki
Çalışma
Süresi

1 Yıldan
Az

45

27,3

1-3 Yıl

64

38,8

Bekâr

105

63,6
4-6 Yıl

21

12,7

GENEL

Medeni
Durum

Yaş

25 Yaş ve
Altı

50

30,3

7-9 Yıl

7

4,2

26-35 Yaş

83

50,3

10 Yıl ve
Üzeri

28

17,0

36-45 Yaş

17

10,3

3 Yıldan
Az

21

12,7

46-55 Yaş

13

7,9

3-5 Yıl

19

11,5

56 Yaş ve
Üzeri

2

1,2

6-10 Yıl

33

20,0

Lisans

128

77,6

11-15 Yıl

42

25,5

Lisansüst
ü

34

20,6

16 Yıl ve
Üzeri

50

30,3

Kadın

79

47,9

Erkek

86

52,1

Eğitim
Düzeyi

Çalıştığı
Kurumun
Yaşı

Cinsiyet
Doktora

3

1,8

4.1. Avukatların İş Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti ve Tükenmişlik
Düzeyleri ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki
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Tablo 3 incelendiğinde; avukatların orta düzeyde bir iş tatminine sahip
oldukları, dış kaynaklı tatmin alt boyutunda ortanın biraz üstünde, iç
kaynaklı tatminde ise ortanın biraz altında iş tatminine sahip oldukları
görülmektedir. Orta düzeyde tükenmişlik yaşamaktadırlar, duygusal
tükenme alt boyutunda ise tükenmişlikleri orta seviyenin biraz üstündedir.
Avukatlar orta seviyenin biraz üstünde işten ayrılma niyetine sahiptir.
Tablo 3 : Avukatların İş Tatmini, Tükenmişlik, İşten Ayrılma Niyeti ve Alt
Boyutlarına İlişkin Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapma Değerleri

İş Tatmini, Tükenmişlik, İşten Ayrılma Niyeti ve Alt
Boyutlar
Dış Kaynaklı Tatmin
İç Kaynaklı Tatmin
İş Tatmini
Duygusal Tükenme
Duyarsızlaşma
Tükenmişlik
İşten Ayrılma Niyeti

x̄

ss

3,31
2,18
2,46
2,77
2,47
2,63
3,38

1,00
0,80
0,73
1,03
0,87
0,82
1,04

Cinsiyet değişkenine göre avukatların iş tatmini, tükenmişlik ve işten ayrılma
niyeti düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla T-testi yapılmıştır. Tablo 4'teki verilere göre, avukatların iş tatmini
ve tükenmişlik düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık
göstermemekte, işten ayrılma niyeti düzeylerine göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir. Erkek avukatlar kadın avukatlara nazaran daha yüksek
düzeyde işten ayrılma niyetine sahiptir.
Tablo 4 : Cinsiyetlerine Göre Avukatların İş Tatmini, Tükenmişlik ve
İşten Ayrılma Niyeti Düzeylerine İlişkin T-Testi Sonuçları
Kavram

Cinsiyet

N

x̄

ss

Kadın

79

2,55

0,85

Erkek

86

2,38

0,60

Kadın

79

2,71

0,91

Erkek

86

2,57

0,71

Kadın

79

3,13

1,12

İş Tatmini

1,386

Tükenmişlik

İşten
Ayrılma
Niyeti

t

1,112

p
0,1
6

0,2
6

0,00
-2,992

Erkek

86

3,61

0,92

p<0,05
Medeni durum değişkenine göre avukatların iş tatmini, tükenmişlik ve işten
ayrılma niyeti düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
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belirlemek için T-testi yapılmıştır. Tablo 5 incelendiğinde, avukatların iş
tatmini ve işten ayrılma niyeti düzeyleri medeni durumlarına göre anlamlı
bir farklılık göstermekte, tükenmişlik düzeylerine göre ise anlamlı bir
farklılık göstermemektedir. Bekâr avukatlar evli avukatlara nazaran daha
yüksek düzeyde iş tatminine sahiptir. İş tatmini ile ilgili bulguyla uyumlu bir
biçimde, evli avukatların bekâr avukatlara göre daha çok işten ayrılma
niyetine sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 5 : Medeni Durumlarına Göre Avukatların İş Tatmini,
Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Düzeylerine İlişkin T-Testi
Sonuçları
Kavram
İş
Tatmini
Tüken
mişlik
İşten
Ayrılm
a Niyeti

Medeni
Durum
Evli

N

x̄

60

2,28

ss
0,61

Bekâr

105

2,57

0,77

Evli

60

2,56

0,73

Bekâr

105

2,68

0,86

Evli

60

3,60

0,95

Bekâr

105

3,26

t

1,08

p
0,01

-2,480
0,38
-0,880
0,04
2,045

p<0,05
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Yaş değişkenine göre avukatların iş tatmini, tükenmişlik ve işten ayrılma
niyeti düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
için Kruskal Wallis testi yapılmıştır. Tablo 6’da anılan testin sonucu
verilmekte olup, bu araştırma sonucuna göre avukatların iş tatmini düzeyleri
yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemekte, tükenmişlik ve işten
ayrılma niyeti düzeyleri ise anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sıra
ortalamaları incelendiğinde, avukatların yaşları arttıkça daha çok işten
ayrılma niyetine sahip oldukları görülmektedir. 26-35 yaş aralığındaki
avukatlar, diğer yaş gruplarında yer alan avukatlara göre daha çok
tükenmişlik yaşamaktadır.

Tablo 6: Yaşlarına Göre Avukatların İş Tatmini, Tükenmişlik ve İşten
Ayrılma Niyeti Düzeylerine İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları
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Kavram

İş Tatmini

Tükenmişlik

İşten Ayrılma
Niyeti

Yaş

N

Sıra
Ortalamaları

25 Yaş ve Altı

50

91,21

26-35 Yaş

83

84,35

36-45 Yaş

17

66,24

46-55 Yaş

13

64,46

56 Yaş ve
Üzeri

2

84,75

25 Yaş ve Altı

50

79,13

26-35 Yaş

83

93,30

36-45 Yaş

17

56,82

46-55 Yaş

13

68,85

56 Yaş ve
Üzeri

2

67,00

25 Yaş ve Altı

50

75,48

26-35 Yaş

83

80,13

36-45 Yaş

17

99,91

46-55 Yaş

13

100,08

56 Yaş ve
Üzeri

2

135,25

Ki-kare

p

df
4

5,624

0,22

4

10,667

0,03

658
4

10,667

0,03

p<0,05

Eğitim düzeyi değişkenine göre avukatların iş tatmini, tükenmişlik ve işten
ayrılma niyeti düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek için yapılan Kruskal Wallis testi sonucu Tablo 7'de
sergilenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, avukatların iş tatmini,
tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti düzeyleri eğitim düzeylerine göre anlamlı
bir farklılık göstermemektedir.
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Tablo 7: Eğitim Düzeylerine Göre Avukatların İş Tatmini, Tükenmişlik
ve İşten Ayrılma Niyeti Düzeylerine İlişkin Kruskal Wallis Testi
Sonuçları

Kavram

İş Tatmini

Tükenmişlik

İşten
Ayrılma
Niyeti

Eğitim
Düzeyi

N

Sıra Ortalamaları

Üniversite

128

83,35

Yük.Lisans

34

81,74

Doktora

3

82,33

Üniversite

128

80,97

Yük. Lisans

34

89,53

Doktora

3

95,50

Üniversite

128

82,82

Yük. Lisans

34

85,01

Doktora

3

68,00

Ki-kare

p

d
f
2

0,031

0,98

2
1,073

0,58

2
0,360

0,83

p<0,05
Bulunduğu kurumdaki çalışma süresi değişkenine göre avukatların iş
tatmini, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti düzeylerinin anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek için Kruskal Wallis testi yapılmıştır.
Tablo 7'de sergilenen sonuçlara göre, avukatların iş tatmini ve tükenmişlik
düzeyleri bulunduğu kurumdaki çalışma sürelerine göre anlamlı bir farklılık
göstermemekte, işten ayrılma niyeti düzeyleri ise anlamlı bir farklılık
göstermektedir. Aynı kurumda 4-6 yıl aralığında çalışan avukatlar
diğerlerine göre daha fazla işten ayrılma niyetine sahiptir.
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Tablo 8: Bulunduğu Kurumdaki Çalışma Süresine Göre Avukatların İş
Tatmini, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Düzeylerine İlişkin
Kruskal Wallis Testi Sonuçları
Kavram

Bulunduğu
Kurumdaki
Çalışma Süresi
1 Yıldan Az

N

Sıra Ortalamaları

45

98,92

1-3 Yıl

64

81,55

4-6 Yıl

21

71,74

İş Tatmini
7-9 Yıl

7

85,64

10 Yıl ve Üzeri

28

68,52

1 Yıldan Az

45

84,91

1-3 Yıl

64

83,95

4-6 Yıl

21

79,88

7

117,00

10 Yıl ve Üzeri

28

71,61

1 Yıldan Az

45

68,51

1-3 Yıl

64

82,00

4-6 Yıl

21

100,83

7

76,57

10 Yıl ve Üzeri

28

96,80

0,06

660
0,25

4

9,599
7-9 Yıl

df

4

5,332
7-9 Yıl

p

4

8,862

Tükenmişlik

İşten Ayrılma
Niyeti

Ki-kare

0,04

p<0,05
Çalıştığı kurumun yaşı değişkenine göre avukatların iş tatmini, tükenmişlik
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ve işten ayrılma niyeti düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek için Kruskal Wallis testi yapılarak sonuçları Tablo
9’da verilmiştir. Tablodan elde edilen verilere göre, avukatların iş tatmini ve
tükenmişlik düzeyleri çalıştığı kurumun yaşlarına göre anlamlı bir farklılık
göstermekte, işten ayrılma niyeti düzeyleri ise anlamlı bir farklılık
göstermemektedir. Sıra ortalamaları incelendiğinde, çalıştığı kurumun yaşı
6-10 yıl aralığında olan avukatların daha yüksek düzeyde işlerinden tatmin
oldukları, çalıştığı kurumun yaşı 11-15 yıl aralığında olanların ise daha çok
tükenmişlik yaşadıklarını söylemek mümkündür.
Tablo 9: Çalıştığı Kurumun Yaşına Göre Avukatların İş Tatmini,
Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Düzeylerine İlişkin Kruskal Wallis
Testi Sonuçları

Kavram

İş Tatmini

Tükenmişlik

İşten Ayrılma
Niyeti

Çalıştığı
Kurumun
Yaşı
3 Yıldan Az
3-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16 Yıl ve
Üzeri
3 Yıldan Az
3-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16 Yıl ve
Üzeri
3 Yıldan Az
3-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16 Yıl ve
Üzeri

N

Sıra
Ortalamalar
ı

21
19
33
42

91,24
61,47
102,94
82,44

50

75,03

21
19
33
42

89,02
72,00
88,76
97,69

50

68,51

21
19
33
42

87,10
92,26
69,58
79,93

50

89,20

Kikare

p

df
4

11,684

0,02

4
10,407

0,03

4
4,509

0,34

p<0,05
4.2. Tükenmişlik ile İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki
Avukatların tükenmişlikleri ile işten ayrılma niyetleri ve iş tatminlerinin alt
boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin var olup olmadığına ilişkin
korelasyon analizi sonuçları Tablo 10'da sergilenmiştir.
Tablo 10 : Avukatların Tükenmişlikleri ile İşten Ayrılma Niyetleri ve İş
Tatminlerinin Alt Boyutlarına İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları
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İş Tatmini
Alt Boyutları ve İşten
Ayrılma Niyeti

Tükenmişlik
r

p

Dış Kaynaklı Tatmin

0,406

0,00

İç Kaynaklı Tatmin

0,539

0,00

İşten Ayrılma Niyeti

-0,470

0,00

p<0,01
Korelasyon analizi sonuçlarına göre, avukatların tükenmişlikleri ile iş
tatmininin dış kaynaklı ve iç kaynaklı tatmin alt boyutları arasında pozitif
yönlü ve orta düzeyde bir ilişki, tükenmişlikleri ile işten ayrılma niyetleri
arasında ise negatif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki vardır. Literatüre göre,
tükenmişlik düzeyi artan bir işgörenin iş tatmininin azalması, buna bağlı
olarak da işten ayrılma niyetinin artması beklenmektedir. Ancak, bu
araştırma bulgularına göre avukatların tükenmişlik düzeyi arttıkça iş
tatminleri artmakta ve işten ayrılma niyetleri azalmaktadır.
5. SONUÇ
Bu araştırma sonucunda, meslekleri gereği sürekli insanlarla iletişim halinde
olan, yaşam koşullarının diğer şehirlere göre nispeten daha zor olduğu
İstanbul ilinde çalışan avukatların orta düzeyde bir iş tatminine sahip
oldukları, orta düzeyde tükenmişlik yaşadıkları ve orta seviyenin biraz
üstünde işten ayrılma niyetine sahip oldukları belirlenmiştir. Demografik
değişkenler açısından bakıldığında; cinsiyet değişkenine göre, avukatların
işten ayrılma niyeti düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermektedir. Erkek
avukatlar kadın avukatlara nazaran daha yüksek düzeyde işten ayrılma
niyetine sahiptir. Medeni durum değişkenine göre, avukatların iş tatmini ve
işten ayrılma niyeti düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bekâr
avukatlar, evli avukatlara nazaran daha yüksek düzeyde iş tatminine sahiptir
ve evli avukatların bekâr avukatlara göre daha çok işten ayrılma niyetine
sahip olduğu görülmektedir. Yaş değişkenine göre, avukatların tükenmişlik
ve işten ayrılma niyeti düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Avukatların yaşları arttıkça daha çok işten ayrılma niyetine sahip oldukları
görülmektedir. 26-35 yaş aralığındaki avukatlar, diğer yaş gruplarında yer
alan avukatlara göre daha çok tükenmişlik yaşamaktadır. Eğitim düzeyi
değişkenine göre, avukatların iş tatmini, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti
düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bulunduğu kurumdaki
çalışma süresi değişkenine göre, avukatların işten ayrılma niyeti düzeyleri
ise anlamlı bir farklılık göstermektedir. Aynı kurumda 4-6 yıl aralığında
çalışan avukatlar diğerlerine göre daha fazla işten ayrılma niyetine sahiptir.
Çalıştığı kurumun yaşı değişkenine göre, avukatların iş tatmini ve
tükenmişlik düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermektedir. Çalıştığı kurumun
yaşı 6-10 yıl aralığında olan avukatların daha yüksek düzeyde işlerinden
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tatmin oldukları, çalıştığı kurumun yaşı 11-15 yıl aralığında olanların ise
daha çok tükenmişlik yaşadıklarını söylemek mümkündür. Korelasyon
analizi sonuçlarına göre, avukatların tükenmişlikleri ile iş tatmininin dış
kaynaklı ve iç kaynaklı tatmin alt boyutları arasında pozitif yönlü ve orta
düzeyde bir ilişki, tükenmişlikleri ile işten ayrılma niyetleri arasında ise
negatif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki vardır. Bu araştırma sonuçları,
tükenmişlik ile iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki bakımından
literatürü desteklememektedir.
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SUÇ VE CEZA: KADIN VE SUÇ
Dr. Öğr.Üyesi. Hülya ÇAKIR*
ÖZET
Suç insanlığın var olduğundan beri karşı karşıya kaldığı sosyal bir olgudur.
Suç, sosyal hayatın ortaya çıkardığı normalden sapan davranışlar olarak
tanımlanmaktadır. Bu normal ya da anormal davranışların neler olduğu ise,
toplumların sosyal yapılarına, kültürel özelliklerine ve inanç sistemlerine
göre değişebilmektedir. Suç ve suçluluk olgusu, sosyal yapıdan bağımsız
olarak düşünülemez. Sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel vb. şartlar ferdin suç
işlemesine neden olabilmektedir. Ferdin doğup büyüdüğü ailede anne baba
arasındaki çatışma, ya da ilişkilerdeki çelişkiler, ailenin gerekli fonksiyonları
yerine getirememesi, kültürel öğelerin değişime uğraması ve toplumda
hakim değerler sisteminin etkisini kaybetmesi ferdin boşlukta kalmasına ve
sapma davranışlarda bulunmasına neden olmaktadır. Suç olgusu günümüz
toplumlarında var olan en önemli sosyal problemlerden biridir. Toplumda
sosyal ilişkileri düzenleyen mekanizmaların aksaması, ferdin bu
mekanizmalara karşı güvensizliği sonucunu doğurmakta bu durumda kendi
düşüncesi doğrultusunda ferdi davranışlar geliştirmektedir. Kız ve erkek
çocukları sosyalizasyon sürecinde, toplumsal cinsiyet rollerine ait
kavramsallaştırmaların etkisinde kalmaktadır. Kadınlara öfkelerini
göstermemeleri, hayır dememeleri ve diğer insanları mutlu, rahat ettirmeleri
vb. kişilik özelikleri kazandırılarak çocukluğundan itibaren atılgan olmayan
davranışlara sahip olma öğretilmektedir. Bu davranışlar arasında kendinden
önce başkalarının gereksinimlerini karşılama ve uyumlu davranma yer alır.
Kadınlara özgü olduğu öne sürülen bu niteliklerin suç dünyasıyla uyuşmadığı
görüldüğü için suçun eril bir olgu olarak değerlendirilmesi söz konusudur.
Suç ve suçluluk çalışmaları suçun yaş, medeni hal, eğitim durumu, yerleşim
yeri, coğrafi koşullar vb. birçok faktöre bağlı olarak değişebildiğini
göstermektedir. Bu çalışmada bu faktörlere ek olarak cinsiyet değişkeni ele
alınmıştır. Kadın ve suç genel çerçevesinde kadınların daha çok hangi suçları
işledikleri, suç ve ceza uygulamaları, kadın suçluluğunun mevcut durumu
üzerinde durulmuştur.
Anahtar kelimeler: Suç, Ceza, Kadın.
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CRIME AND PUNISHMENT : WOMAN AND CRIME
ABSTRACT
Crime is a social phenomenon that humanity has faced since it existed. Crime
is defined as behaviors that normally deviate from social life. What these
normal or abnormal behaviors are may vary according to the social
structures of societies, cultural characteristics and belief systems. Crime and
guiltiness can not be considered independent of social structure. Social,
economic, political, cultural etc. conditions can lead to a criminal offense. The
conflict between family and parents, or the contradictions involved, causes
an individual to fail to fulfill the necessary functions, the cultural elements to
intervene, and the dominance of the system of dominant values in society to
remain in the absent and deviant behavior. Crime is one of the most
important social problems in today's society. The failure of the mechanisms
that regulate the social relations in the society leads to the mistrust of these
mechanisms, and in this case they have developed individual behaviors in
their own thinking. Girls and boys are under the influence of
conceptualizations of gender roles in the socialization process. If they do not
show their anger to women, say no, and make other people happy,
comfortable, etc. personality traits are taught to have non-engaging
behaviors from childhood. These behaviors include taking care of others'
needs and compliance. The fact that these qualities which are claimed to be
peculiar to women are not compatible with the crime scene, it is mentioned
that crime is considered as a masculine phenomenon. Crime and criminality
studies are based on crime age, marital status, educational status, settlement,
geographical conditions and so on. depending on many factors. In addition to
these factors, gender variables have been considered in this study. In the
general framework of women and crime, which crimes are mostly committed
by women, crime and punishment practices, the current situation of
women's crime is emphasized.
Keywords: Crime, Punishment, Woman.

1.

GİRİŞ

Suç insanlığın var olduğundan beri karşı karşıya kaldığı sosyal bir olgudur.
Suç olgusu günümüz toplumlarında var olan en önemli sosyal problemlerden
biridir. İslam hukuku Osmanlı hukuk sisteminin temelini oluşturmaktadır.
Osmanlı devletinde uygulanan hukukun diğer alanlarında olduğu gibi, ceza
hukuku alanında da İslam hukuku normları esas alınmıştır. İslam hukukunun
yetersiz kaldığı konularda örfi hukuk adı verilen bir hukuk anlayışı kurulmuş
ve geliştirilmiştir. Modern hapishaneler kurulmadan önce, Osmanlı Devleti
hafif ve orta derecedeki suçlar için “para” cezası uygularken ağır suçlarda
“kürek” ve “kalebentlik” cezası uygulamıştır. Ancak Osmanlı Devleti
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batılılaşma sürecinde yer alan uygulamaları arasına hapishane kurumu da
girmiştir. Çalışmada Osmanlı’dan günümüze asayiş, suç ve ceza
uygulamalarının incelenerek günümüzdeki durumun tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Suç ve suçluluk konusundaki çalışmalar suçun yaş, medeni
hal, eğitim durumu, yerleşim yeri, coğrafi koşullar gibi birçok faktöre bağlı
olarak değişebildiğini göstermektedir. Bu çalışmada bu faktörlere ek olarak
cinsiyet değişkeni ele alınmıştır. Eril bir olgu olarak değerlendirilen suçu,
kadın ve suç olarak ele alıp; kadınların daha çok hangi suçları işledikleri,
Osmanlı’da kadın hapishanelerinin durumu, Cumhuriyet öncesi ve
sonrasında suç, ceza uygulamaları, günümüz kadın suçluluğunun mevcut
durumu üzerinde durulmuştur.
1.1.Suç
Seligman ve Johnson, küçük veya büyük bir sosyal grubun, üyeleri tarafından
iyi ve yararlı diye kabul edilmiş bulunan inançların, geleneklerin, örf, adet ve
kurumların dayandıkları kurallara aykırı olarak işlenmiş bulunan anti-sosyal
bir davranışa suç adını vermektedirler (Yavuzer,1996: 5). Demirbaş‘a göre
ise suç en genel biçimde, topluma verdiği zararlı etkilerinden dolayı hukuken
yasaklanan ve ceza ile tehdit edilen kusurlu ruhi-bedeni insan davranışıdır
(Demirbaş, 2005: 5). Sosyal bir fiil olan suç, toplumun geçirdiği evrime göre
değişmekte ve farklı biçimlerde yorumlanmaktadır. Kürtaj ve pornografi gibi
önceleri suç sayılan eylemler artık suç olarak algılanmamaktadır. Suç
kavramı, suçun insani bir eylem olarak kabul edilmesiyle sınırlandırılabilir.
Bununla birlikte suçun tanımı mevcut toplumun suç denilen eyleme verdiği
hukuki tanım çerçevesinde yapılmaktadır, yani toplumun yasal olarak kabul
etmediği eylemlere suç denilmektedir. Bu sebeple suçun evrensel bir tanımı
yapılamamıştır (Akdeniz, 2010: 5).
Suçun evrensel bir tanımının yapılamamasına karşın suç evrensel genel bir
olaydır. Suç tarihin en eski devirlerinden itibaren var olmuştur ve ileride de
var olmaya devam edecektir. Suç olgusunun olmadığı bir toplumun varlığının
imkansız olduğu, insanların içindeki hırslarla birlikte toplum halinde
yaşamanın ortaya çıkardığı çeşitli sosyal çelişkiler, uyumsuzluklar
bulundukça suçun da var olacağı söylenebilir. Suç bir bakıma, bazı kişilerin
davranışları ve tutumları ile bunların içinde yaşadıkları grupta yerleşmiş
davranış örnekleri arasındaki bir çelişki olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çelişki
her zaman ve her yerde zorunlu olarak var olmaktadır. Günümüzde sosyokültürel bilimler, suç teşkil eden insan davranışını, toplumda yürürlükte olan
sosyal normlardan bir nevi sapış, sapıcı eylem olarak tanımlanmaktadır.
Dolayısıyla suçluyu da, içinde yaşadığı toplumun normları ile kişisel
kuvvetleri arasında bir denge kuramamış kişi olarak tanımlamak
mümkündür (Dönmezer, 1994: 46).
Suç, sosyal hayatın ortaya çıkardığı normalden sapan davranışlar olarak
tanımlanmaktadır. Bu normal ya da anormal davranışların neler olduğu ise,
toplumların sosyal yapılarına, kültürel özelliklerine ve inanç sistemlerine
göre değişebilmektedir. Suç ve suçluluk olgusu, sosyal yapıdan bağımsız
olarak düşünülemez. Gerek sosyo-ekonomik ve gerekse siyasi-kültürel
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şartlar, ferdin suç işlemesini gerekli kılabilir. Ferdin doğup büyüdüğü ailede
ilişkilerin tatminkar olmadığı; annebaba arasındaki çatışma, yada
ilişkilerdeki çelişkiler ve ailenin gerekli fonksiyonları yerine getirememesi,
ferdin suç işlemesinde etkili olabilmektedir.
Suçlar toplumun devamı için hayati derecede önemli olan davranış
normlarının ve törelerin ihlali sonucu ortaya çıkar. Suç homojen bir davranış
tipi olmadığı için suçu sınıflama çabaları da eskilere dayanmaktadır.
Toplumun refah ve düzeni ile ters düşen, toplum ve birey için ciddi tehlike
arz eden suçlara cürüm, diğerlerine kabahat denilmiştir. Yani ölçü topluma
verilen zarardır. Kriminolog W. A. Bonger suçları, ekonomik suçlar, cinsel
suçlar, politik suçlar ve diğer tür suçlar olarak sınıflamıştır. Bu suç türlerinin
hepsinde ana motif intikamdır. Benzer bir sınıflama Gillin’e aittir. Gillin
suçları: ekonomik suçlar (serserilik, hırsızlık, dilencilik, yağma, zimmete
para geçirmek, rüşvet), cinsi suçlar (fuhuş, ırza tecavüz), cebir ve şiddet
suçları (adam öldürme, yeni doğan çocuğu öldürme), siyasi suçlar (politikacı
ve devlet adamlarının suçları, idareye ve memurlara karşı işlenen suçlar)
(Dönmezer, 1984: 68-69). Suçlar aynı zamanda kişilere karşı, mala karşı,
toplum ahlakına karşı şeklinde de sınıflanmışlardır. Bu sınıflamalarda temel
amaç istatistikseldir.
Suçlar aynı zamanda hareketin şekline göre; Serbest Hareketli
Suçlar: Herhangi bir hareketi yapmak suçun oluşması için yeterli ise. Adam
yaralama (müessir, fiil) illa bir insanı bıçakla yaralamak gerekmez. Yaralama
nasıl olursa olsun. Bağlı Hareketli Suçlar: Ancak kanunun belirttiği şekle göre
hareket yapılırsa suç olur. Dolandırıcılık, irtikâp. İcrai Hareketli Suç: Ancak
aktif bir tavır gerçekleştirmek sureti ile suç işlenilebiliyorsa. Müessir fiil. Irza
geçme, adam yaralama İhmali Suç: Pasif, hareketsiz, görevi yapmama.
Hareketin sayısına göre; Tek Hareketli Suçlar: Tek hareket yeterli, hakaret,
iftira. Birden Fazla Hareketli Suçlar ya da çok hareketli suçlar: Tek hareket
suçun oluşması için yetmez. Özel evrakta sahtekârlık, dolandırıcılık,
yağma. Örn: Özel evrakta sahtekârlık suçu. Alternatif / Seçimlik Hareketli
Suçlar: Suç için kanunun tanımladığı hareketlerden herhangi birinden
oluşması. Suçun meydana gelmesi için yeterli. Örn: Güveni kötüye kullanma
suçu. Resmi evrakta sahtekârlık suçu. Hareketin süresine göre; Kesintisiz
Suçlar: Suç teşkil edilmesi için belli bir süre devam etmesi gerekiyorsa. Örn:
Mütemadi Suç, Hürriyeti Tahdit (kısıtlama) kısıtlamanın belli bir süre devam
etmesi lazım. Kesik kesik Suçlar: Aynı harekete yönelik, birden fazla suç. Örn:
Müteselsil suç: hareketin neticeye bitişik olup olmamasına göre; Maddi
Suç: Suç sayılan fiil ile neticeyi zaman mekân bakımından bir birinden
ayırmak mümkün ise. Örn: adam öldürme. Şekli Suç: Suç sayılan fiil ile
neticeyi zaman mekân bakımından birbirinden ayırmak mümkün değilse.
Örn. Hakaret, iftira. Sonucun zarar mı tehlike mi olduğuna göre; Zarar
Suçu: Eğer suçun gerçekleşebilmiş sayılması için bir zararın ortaya çıkması
gerekiyorsa
adam
öldürme,
müessir
fiil.Tehlike
Suçu: Suçun
gerçekleşebilmiş sayılması için tehlike dahi yeterliyse. Gemi batması
tehlikesi yaratmak, yangın tehlikesi yaratmak.
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2. OSMANLI’DA ASAYİŞ, SUÇ VE CEZA
Osmanlı Devleti’nde mahallelerin oluşumu, iç güvenlik meselelerinin
çözümünde merkezi değil yerel bir yapılanmaya zemin hazırlamıştır. Bu
yapılanma sayesinde mahalle sakinleri ve mahallenin önde gelen şahsiyetleri
de asayişin sağlanmasında önemli aktörler haline gelmişlerdir. Tabii bu
aktörlerin örfi yetkilerinin kendi mahalleleri ile çerçevelendiğini de
belirtmek gerekir. Bu gelenekten filizlenip hukuki süreçlere de yansıyan
durumun temelinde içtimai yaşam ve yerleşme biçimleriyle beraber bunları
hazırlayan başka etmenler de söz konusudur. Sürekli fetihlerle genişleyen ve
yeni fethedilen topraklara göçü teşvik eden devlet, bu demografik
hareketliliğin yaşandığı ve merkezle taşra arasındaki mesafelerin açıldığı
ortamda mahalli idarelerde, yerel kişi ve guruplardan istifade etmiştir (Avcı,
2004: 46-48). Yerel aktörlerin iç güvenlik meselelerindeki etki ve yetkilerini
anlayabilmek için mahallelerin kuruluş, işleyiş ve niteliklerine bakmak
yerinde olacaktır. Osmanlı mahallesindeki korumacılığın şekillenmesinde
mahalle sakinlerinin çoğunlukla ve doğal olarak aynı din, etnik köken ve
mezhepten olmaları, hemşerilik ve akrabalık bağlarının oluşu gibi unsurların
etkisi önemlidir. Birbirine bu denli organik bağlarla kenetlenmiş olan
mahalleli yaşam alanına giren çıkanları da kontrol etmeye çalışırdı. Daracık
yollar, çıkmaz sokaklar, alt katında penceresi yokken cumbasından tüm
sokağın görülebildiği evler korumacılığın mimariye yansımaları olarak
değerlendirilebilir. Ayrıca zanaat ve ticaret erbabının çoğunlukla
mahallelerden ayrı hanlar, kapalı çarşılar gibi ‘iş merkezleri’ etrafında
toplanması da mahallenin dışa kapalılığını ve kontrolünü kolaylaştırmıştır.
Mahalleye taşınıp yerleşmek isteyen birinden de en az iki mahallelinin ve
imamın kefaleti istenirdi. Ayrıca bir mahallede beş yıldan daha az bir süre
oturmuş olanlar gerekli görüldüğü durumlarda memleketlerine
gönderilirlerdi. Mahallenin asayiş ve güvenliğinin sağlanmasında kefalet
sisteminin işlevsel anlamda katkıları olmuştur. Mahalle sakinleri birbirlerine
kefil kılınmış, sonra da imamın mahalleye kefil kılınması aracılığıyla resmi
anlamda devlete karşı sorumlu olmuşlardır. Özellikle faili meçhul hırsızlık,
cinayet gibi vakalarda ödenmesi gereken cezai bedeller tüm mahalleliden
takside bağlanarak temin edilir, maktul yakınlarına, ilgili kişi ya da
kurumlara ödenirdi (Levy, 2007: 56-9).
Osmanlı Devleti’nde en küçük idari birim olan mahalle ya da köy sakinlerinin
asayişini sağlama hususunda en önemli mekanizma, kefalet sistemi denilen
kolektif sorumluluk olmuştur. Bir arada yaşayan insanların birbirlerine
karşılıklı olarak kefil tutulmaları, merkezi müdahaleye gerek kalmaksızın
sosyal kontrol mekanizmasıyla korunan özel bir alan yaratmıştır. Merkeze
karşı ortak sorumluluk taşıyan mahallelinin bu durumu ceza hukukunda da
yer bulmuştur. Mahkemeye yansıyan bir olayda tahkikat yapılması
gerekiyorsa mahalle imamı ve mahalle sakinlerine danışılırdı. Mahallelinin
ifadesi verilecek kararın belirlenmesinde büyük önem taşırdı. Kişinin kendi
mahalle sakinleri ile arasında oluşan sorunlarda ise çevre mahallelerin
sakinlerine de danışılarak tahkikat yapılması olası bir durumdu (Levy, 2007:
134-5).
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Osmanlı hukukunda mahallelinin birbirine karşı olan sorumluluğu,
mahallede cereyan eden bir olayda failin bulunamadığı durumlarda zararı
ortaklaşa ödemek şeklinde somutlaşmıştır. Bu da mahallelinin birbirine
karşı sorumluluk duymak dışında, içlerinde olumsuz davranışlar
sergileyenleri, mahalledeki huzuru bozanları ya da suça meyilli kimseleri
mahalleden uzaklaştırmalarına neden olmuştur. Hukuksal süreçlerde de
karşılığını bulan ve kanunnamelere de yansıyan bir durumdur. Bu tip
davalarda şer-i sicillere yansıyan örneklerden de anlaşılabileceği üzere kadı
bir karar merciinden ziyade bir tasdik makamı olarak rol oynamıştır.
Tahkikat esnasında mahallenin ileri gelenleri başta olmak üzere (imam,
müezzin, müderris gibi kimseler) şikâyetler dinlenir ve mahallelinin talebi
doğrultusunda karar alınırdı. Burada asıl amacın, olması muhtemel bazı
problemler yaşanmadan, küçük asayiş sorunları büyümeden tedbir alarak,
mahalle sakinlerinin huzur ve güvenliğinin sürekliliğini sağlamak olduğu
ifade edilebilir (Levy, 2007: 140-5).
Osmanlı devletinin etnik ve dini farklılıkları kabul ederek gerekli kolaylıkları
sağlaması, hak ve özgürlüklerin dağıtımında çok sesliliğe müsamaha
göstermesi ve bu sayede farklı olanların farkına vararak bir arada tutması
toplumsal barışın tesis edilmesini sağlamıştır. Üstelik kefalet sisteminin
getirdiği toplumsal öz kontrolle birlikte asker ya da polis yerine bekçilik gibi
yerli ve samimi bir birimi oluşturmuşlardır. Bekçi yetkisini içinde yaşadığı
halktan, gelenek ve göreneklerden alırken toplumsal dinamiklerle de
güvenliğin sağlanabileceğinin bir göstergesi olmuştur. Osmanlı mahallesinde
asayiş ve güvenliğin sağlanmasında önemli görevler üstlenen bekçiler imam
ve bekçibaşılara bağlı olarak vazifelendirilirlerdi. Bekçilerin maaşı yine
mahalleliden toplanan bahşişlerle sağlanırdı. Geceleri mahallede dolaşarak
hırsızlık, yangın gibi durumlara müdahale ederler, halkı uyarırlar, resmi
kararları halka duyururlardı. Osmanlı Devleti’nde uygulanmakta olan bu
yerel güvenlik sisteminin, modern öncesi başka devletlerde de benzeri
uygulamalarını görmek mümkündür.
Mahallelerin ve ticari hayattaki esnaf örgütlerinin (loncalar) oluşturduğu
kendi iç güvenliklerini sağlamaya yönelik ve dolayısıyla belli ölçüde de
merkezi denetime kapalı yapılar olunca, merkezi güvenlik unsurlarına da
bunların dışındaki bazı alan ve kimseler üzerinden asayişi temin etme görevi
kalıyordu. Aile kurumuyla kutsanmış olan mahallenin dışında olan bekar
kimseler ile yine taşradan şehre çalışmaya gelmiş yalnız kimseler potansiyel
birer suçlu olarak görülürlerdi. Bu kişilerin mahalle içlerine girmesine izin
verilmediği gibi serseri olarak nitelenen bu kimseler subaşılar ve ya
asesbaşılar gibi güvenlikle sorumlu görevlilerce gerektiğinde şehir dışına
sürülmüşlerdir. Şehirde kalanlar içinde bekar odaları ve hanlar mevcuttur.
Han sahiplerine odalarda silah bulunup bulunmadığını kontrol için arama
yapma yetkisi de verilmiştir. Özellikle de İstanbul söz konusu olduğunda
şehre giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Şehre gelenlerin
kendilerine birer kefil göstermeleri istenmiştir. Hatta medreselerde eğitim
gören öğrenciler dahi kaldıkları odalarda birbirlerine kefil tutulmuştur
(Mantran, 1995:113-127).
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Çarşılarda ve pazaryerlerinde, mahallelerde, özellikle de suç şüphesi olan
yerlerde geceleri asesler dolaşır ve suç işleyenleri yakaladıklarında yeniçeri
karakollarına götürürlerdi. İstanbul’un asayiş ve denetimiyle mükellef olan
veziriazama da teftişleri sırasında asesler refakat ederlerdi. Subaşı ve
asesbaşılar hırsız ve yankesicilerden de vergi tahsis ederlerdi. Ayrıca
suçluların, özellikle hırsız ve yankesicilerin yakalanmasında muhbirlik yapan
tövbekar sabıkalılar vardı. Bunlara böcek denilirdi. Hırsızları yakalamakla
görevli olan kimseye de argo ifadeyle böcekbaşı denilirdi. Böcekbaşı
tarafından yakalanan suçlular, işledikleri suçun niteliğine göre gerekli
yerlere gönderilir ya da dayak, falaka hatta kulak kesme gibi cezalar alırlardı
(Çelebi, 2003: 35).
Belirlenen fiyatlara uyulup uyulmadığını muhtesipler denetlerdi. Tüm bu
denetleme mekanizmaları ve sorumlu aktörlerin dışında, esnaf örgütlerince
kurulmuş yerel kontrol unsurları vardı. Esnaf loncaları çoğu zaman, yaşanan
sorunları çözer ve gerekli cezaları da verirdi. Bu işte lonca ve hükümet
arasında sorumlu olan kimse kethüdalardır. Loncanın hükümet karşısında
temsilcisi konumunda olan kethüdalar, devletin emirlerinin duyurulması ve
uygulanmasından sorumluydular. Yerel birimlerin dışında büyük kentlerde
yaşanan asayiş sorunları ya da taşra da dâhil olmak üzere kargaşa,
ayaklanma, eşkıyalık gibi iç güvenlikle ilgili sorunlar askerin müdahalesiyle
çözülürdü. Tüm bu bahsedilen aktörlerin üzerinde ise kadılar bulunuyordu.
Hem adli hem de idari görevleri olan kadılar, geniş yetkilerle
donatılmışlardır.
2.1. İslam Ceza Hukuku
İslâm'da ceza hukukuna “Ukubat” denir. İslâm dinine göre hayatta insanların
işledikleri eylemler ceza hukuku bakımından yediye ayrılır (Üçok, 1946:
126-127):


Farz olan eylemler: Bunlar öyle eylemlerdir ki Allah'ın bunların
yapılmasını emrettiği hakkında ayetler ve mütevatir, sarih hadisler
vardır: Örn;namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek gibi. Bunların
yapılması gerektiğine inanmayanlar kâfir sayılırlar. Bu eylemleri
yapmıyanlar ise öbür dünyada belli cezalara çarptırılırlar.



Vacib olan eylemler: Bu gibi eylemlerin yapılmasını da Allah'ın
emrettiği hakkında ayetler ve müevvel hadisler vardır. Örn; Şeker
bayramında sadaka vermek veya Kurban bayramında kurban
kesmek gibi. Bu gibi eylemleri yapmıyanlar da öbür dünyada
cezalandırılırlara da bu eylemlerin vacip olmadığına inananlar kâfir
sayılmazlar.



Sünnet olan eylemler: Bunlar Peygamber'in çokça yapmış olduğu
eylemlerdir: Örn; toplu olarak ibadet gibi. Bu gibi eylemleri
yapmayanlar azarlanırlar ve öbür dünyada cezalandırılmazlarsa da
Peygamber'in şefaatine de güvenemezler.



Mustahab (veya nafl veya mandûb) eylemler: Bunlar
Peygamber'in ara sıra yaptığı veya bu eylemleri yapan kimselere
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bunların mükâfatlandırılacaklarını söylediği eylemlerdir.Örn; farz
olmayan ibadetler ve sadakalar. Bu eylemleri işleyenler sevap
kazanırlar, işlemeyenler azarlanmazlar.


Mubah olan eylemler: Bunlar öyle eylemlerdir ki yapılmaları
mükâfatlandırılmadığı gibi yapılmamaları da günah sayılmaz. Örn;
konuşmak, uyumak, yürümek gibi.



Haram olan eylemler: Bunlar Allah'ın kesin olarak menettitiği
eylemlerdir: Örn; zina işlemek, adam öldürmek vb. gibi. Haram bir
eylemi yapan ve yaptığına pişman olmayan kimseler öbür dünyada
cezalandırıldığı gibi bazı durumlarda pişman olsun veya olmasın bu
dünyada da cezalandırılırlar.



Mekruh olan eylemler: Bunlar öyle eylemlerdir ki bunları
işleyenlerin öbür dünyada ceza görmesinden korkulur ve
işlemeyenler sevap kazanır: Örn; uygunsuz bir zaman veya yerde
ibadet etmek, camide sadaka vermek gibi.

İslâm ceza hukuku bu eylemlerin haram olanları ile uğraşır. Bu gibi
eylemlerin işlenmesine engeller koymaya çalışır; işleyenleri ise cezalandırır.
İslâm ülkesinde yani İslâm hukukunun, İslâm kanunlarının uygulanabildiği
yerlerde yaşayan ve yaşamak isteyen Müslüman ve Ehl-i Kitap kimselerin
hayatı, malı, ırzı ve şerefi İslâm ceza hukuku tarafından eşit olarak korunur.
Bir kimsenin cezaya çarptırılabilmesi için ayrıca aklı başında olması gerekir.
İradesini sarhoşluk gibi bir sebeple geçici bir zaman için kaybetmiş olanlar
bu durumda işledikleri suçlardan ötürü sorumlu sayılırlar. İslâm Ceza
hukukuna göre cezalandırılması gereken “Haram” eylemler başlıca şu şekilde
sıralandırılabilirler: İnsanın “akl” ına karşı işlemiş olduğu eylemler; sarhoş
edici içki içmek ve sarhoşluk gibi. Neseb'e karşı işlenmiş eylemler; zina gibi.
Başka birisinin malına karşı işlenmiş olan eylemler; hırsızlık ve yol kesme
gibi. Başkasının ırz ve şerefine karşı işlenmiş olan eylemler; zina
iftirası(Kazf) gibi. Başkasının canına veya vücut sağlığına karşı işlenmiş olan
eylemler; öldürme ve yaralama gibi. Dar-ül-İslâm'da oturanların genel olarak
rahat ve barış içinde yaşamalarına karşı işlenmiş olan eylemler; yalan yere
tanıklık, küfür, dövme vb. gibi (Üçok, 1946: 133-146).
2.2. Kadın ve Suç
Suç ve ceza da toplumsal olarak cinsiyetlendirilmiş durumdadır ve eril bir
olgu olarak görülmektedir. Bir başka deyişle yasalarca suç olarak görülen
fiilleri kadınların gerçekleştirmeyeceği ya da gerçekleştiremeyeceğine dair
bir bakış açısı söz konusudur. Kadın, ataerkil bakış açısı çerçevesinde her
şeyden önce “kutsal anne” olarak görülmekte, doğasında kırılganlık,
duygusallık ve kolay incinirlik olduğu iddia edilmektedir. Bu sebeple genel
kabul gören düşünce kadınların suç olarak görülen fiillerin sadece mağduru
olabileceği yönündedir (Duman, 2016: 34).
Biyolojik cinsiyet (sex) ve toplumsal cinsiyet (gender) bağlamında kadın
suçluluğunu açıklayan görüşler bulunmaktadır. Biyolojik açıklamalar, kadın
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suçluluğunu incelerken fahişelik gibi salt kadın suçu olarak genel kabul gören
suçlar üzerinde yoğunlaşmışlardır. Kriminolojinin yeni gelişmekte olduğu
zamanlarda kadın suçluluğuna getirilen açıklamalar biyolojik temelli olmuş;
sosyal alanda ve bilimdeki gelişmelere paralel olarak ise bu yaklaşımlar
yerini sosyal bilimsel değişkenlerle yapılan açıklamalara bırakmaya
başlamıştır. Tarihsel gelişim içinde kadınların diğer ‘erkek’ suçlarında da
mevcut olmaları ise, bu duruma bir açıklama getirilmesini gerektirmiştir ve
süreç içinde toplumsal cinsiyet kavramının kabul görmesiyle suçluluk
açıklamalarında biyolojik değişkenle birlikte sosyal ve ekonomik başka
değişkenler de kullanılmaya başlanmıştır (Canay, 2004: 63).
Kadın suçluluğuna karşı yaratılan tabunun temelinde kadına atfedilen iki
temel özellik vardır. Bunlardan birincisi çocuk yetiştirme rolü, diğeri ise
kadının zarafeti ile eşleştirilen cinsel erdemidir. Kültür, kadında sahip
oldukları yakın ilişkileri sürdürmelerini, aile kurumlarına ve yaşamdaki
anahtar erkeklere (baba, eş, sevgili, oğul) bağımlı olmalarını beklemektedir.
Bu rol beklentileri, kadını suça yönelimden alıkoymakta ancak bağımlı
olunan erkeğin suçlu olması halinde kadın da suç ortağı olabilmektedir.
Kadını suçtan alıkoyan en önemli sorumluluk annelik sorumluluğudur. Genel
olarak kadınlara özgü olduğu öne sürülen zayıflık, boyun eğme, evcimenlik
ve çocuk yetiştirme gibi nitelikler, suç dünyasıyla uyuşmayan niteliklerdir.
Erkekle suç arasındaki çizgi çok inceyken, kadınla suç arasındaki çizgi ise çok
keskin ve nettir. Suç kadınlar için çoğunlukla aşağılayıcı ve lekeleyici olarak
algılanmaktadır. Cinsiyete ilişkin sosyokültürel beklentiler, kadının
bağımlılık düzeyini arttırırken, ebeveyn ve eş tarafından uygulanan gözetim
ve baskıyı da arttırmaktadır (İlbars, 2007:3-4).
2.3. Osmanlı’da Kadın Hapishanelerinin Genel Durumu ve İşleyişindeki
Aksaklıklar
Ekonomik şartların yetersizliği kadın hapishanelerinde de belli başlı
sorunlara ve aksaklıklara yol açmıştır. Osmanlı devletinde zikur
hapishanelerinin yanında nisa hapishaneleri de mevcuttur.
Hapishanelerin tümü hükümete ait değildir. Kimi yerleşim
yerlerindeki hapishaneler icarlanmak suretiyle oluşturulmuştur.
Birçok yerleşim yerinde de nisa hapishanesi yoktur. Genellikle nisa
hapishanesi olarak kaza yönetimi tarafından güvenilir kadınların
evleri maaş karşılığında hapishane olarak kullanılmıştır. Bu tür
uygulamalar çok yaygındır. Akhisar kazası nisa hapishanesinin bir
odadan ibaret olup ihtiyacı karşılayamaması ve üstelik gardiyanının da
olmamasından dolayı kadın mahkûmların celp edilemediği
bildirilmiştir. Çözüm olarak 50 kuruş icarla Emine hatun’un hanesinin
hapishane haline getirilmesine, 50 kuruş maaşla gardiyan olarak
istihdamına gerek olduğu bildirilmiştir. Ayrıca bu kadınların kürek
cezasına mahkum olarak şehir kethüdasının evinde kaldıkları, burada
onları korumak ve kollamak için bir görevlinin bulunduğu,
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mahkumlarının İstanbul’daki Hapishaneyi Umumiye’ye nakilleri
üzerinde durulmuştur (Gürsoy, 2006:68-69).
Bazen de kayıtların düzgün tutulmadığı ve aksaklıkların olduğu
görülmektedir. Örneğin Lazistan nisa hapishanesinde çalışan gardiyan
Emine’nin maaşı o tarihte çalıştığına dair kayıtlarda görülmediği için
ödenmemiştir. Kira bedelleri ve gardiyan maaşları gibi sorunların yanında
çok sınırlı da olsa mevcut nisa hapishanelerinin fiziki koşullarında da
sıkıntılar vardır. Koyulhisar hapishanesini 1910 yılında Mesudiye belediyesi
tabibi teftiş ederek, hapishane komisyonuna ayrıntılı bir rapor sunmuştur.
Raporda suçlara göre odalar tasnif edilmiştir. Kadın mahkumlar için ayrılmış
odanın – diğer odalar da farklı değil – duvarlarının ve tavanının mutlaka
elden geçirilmesinin gerekli olduğu, mevcut pencerenin çok küçük ve odanın
ışık almadığı, bir pencere daha açılarak bu sorunun giderilmesi gerektiği
belirtilmiştir. Yine 20. yüzyılın başlarında yapılan bir teftiş sonucunda
Alanya hapishanesinin son derece rutubetli ve sağlık şartlarına uygun
olmadığı anlaşılmıştır. Ayrı bir nisa hapishanesi olmayıp bu hapishanenin bir
bölümü kadınlara ayrılmış olup, kadınlara ayrılan bölümün penceresiz ve
zindan tarzında olduğu, sağlığa elverişli olmaması nedeniyle burada tutuklu
ve hükümlü bulundurulmasının mümkün olmadığı, şiddetli yağmurlarda
hapishanenin çatısının aktığı, tutukluların bu yüzden hastalandıkları ifade
edilmiştir.
Devletin birçok kazasında nisa hapishanesi mevcut değildir. Bundan dolayı,
kadın mahkumların hapsedilmesi için her yerde hane kiralama ve gardiyan
tayinine lüzum görülmektedir. Kadın mahkum sayısının oldukça az olmasına
rağmen hapishane kira bedelleri ve gardiyan maaşlarının karşılanması
devlete ciddi anlamda bir yük getiriyordu. Bu gerekçeyle yeniden
yapılandırılmakta olan hapishanelerde nisaya ait yerlerin ayrılması, nisa
hapishanesi olmayan kazalarda zikura ait hapishanelerden bir koğuşun
nisaya tahsis edilmesi veya yeni bir koğuşun ilavesi suretiyle bu sorunun
çözülmesi, bunun mümkün olmaması durumunda hükümleri kesinleşmiş
kadın mahkumların nisa hapishanesi bulunan civar kazalardan birine veya
mezkur liva hapishanesine gönderilmesi istenmiştir (Şen, t.y, 105-106).
Buradan da anlaşıldığına göre nisa hapishanelerinin ülke geneline
yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Böylece devlet ciddi miktarları bulan
giderlerden de kurtularak ekonomik yükünü hafifletmek istemiştir.
Osmanlı’daki mevcut hapishanelerin iç işleyişini kapsayan bir nizamname
raporunu Hapishaneler ve Tevkifhaneler Umumi müfettişi N. Ralhf
hazırlayarak hapishaneler komisyonuna sunmuştur. Bu raporu
değerlendiren komisyon Dahiliye Nezareti ve Adliye Nezaretine fikir ve
görüşlerini bildiren bir rapor hazırlatmıştır. Nizamname raporunun birinci
bölümünde hapishane tipleri ve mahkumların işledikleri suçlara göre
sınıflandırılması konuları ele alınmıştır. Nizamname raporunun 16.
maddesinde merkez ve umumi hapishanelerde kadınlar için ayrı bölümlerin
ayrılması üzerinde durulmuştur. Gerektiği hallerde ise ayrıca kadın
hapishanelerinin de yapılması ve bu yapılacak hapishanelerin bağlı
bulundukları hapishane tipinde yapılması uygun görülmüştür.
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Nizamname raporunun ikinci bölümünde memurların kadroları ve
dereceleri belirlenmiştir. Her otuz mahkum için bir gardiyan ve baş gardiyan
atanması, ikiden fazla kadın mahkumun bulunması durumunda ayrıca kadın
gardiyan görevlendirilmesi uygun görülmüştür. 1916 tarihli Nizamname
hapishanelerin iç işlerini düzenlerken aynı zamanda mahkum ve tutukluların
yaşamlarını da düzenlemiştir. Buna göre; mahkumların üzerinden çıkan
elbiseler temizlendikten sonra paketlenir ve mahkumlar için ayrılmış eşya
ambarına konulurdu. Paketlerin üzerine mahkumların adı ve numarası
yazılırdı. Ziynet eşyası ve nakit paralar hapishane veznesinde mahkumlara
ayrılmış olan kasada saklanır ve mahkumiyet bitiminde elbiseler ve özel
eşyalar iade edilirdi. Mahkumların hapishanelerde tek tip elbise giymesi
zorunludur. Mahkumlara verilecek olan elbiselerin adedi mahkumiyet
sürelerine göre belirlenmiştir. Altı aydan az mahkumiyet alanlar harici
elbiselerini kullanırlardı. Bunlara elbise verilmezdi.
Kadın mahkumlar için belirlenmiş elbise; Baş örtüsü, entari, gömlek, iç hırka,
çorap, don ve terlikten oluşuyordu. Her yıl için üç baş örtüsü, iki entari, üç
gömlek ve don, bir iç hırkası, iki çift terlik verilmekteydi. İki senede bir harici
bir hırka verilirdi. Mahkumlara ait bu tip uygulamalar ancak standartlara
uygun hapishanelerde uygulanabilmiştir. Standartlara uygun hapishanelerin
sayısı da çok sınırlıdır. Savaş koşulları da nizamnamenin uygulanmasını
güçleştirmiştir. Mevcut hapishaneler bu alt yapıya sahip olmadıklarından
mahkumlara tek tip kıyafet giydirme uygulaması düşünceden öteye
gidememiştir.
Hapishanelerdeki diğer bir sorun sağlık ve hijyenin sağlanması olmuştur.
Erkek hapishanelerinde mahkum sayısının fazla olması, hapishanelerin
sağlık koşullarına uygun olmaması zaman zaman salgın hastalıklara neden
olmuştur. Kadınlar koğuşunda da uyuz vakasına rastlanmıştır. Tedbir olarak
da kadınlar kısmına ve hastaneye su isalesi için tahsisat talep edilmiştir. Bu
tip salgın hastalıklar kadın mahkumlar arasında fazla görülmemiştir. Bunun
temel sebebi de kadın mahkum sayısının azlığı ve kadın olmanın getirdiği
alışkanlıklarla temizlik kurallarına daha fazla uyulduğu düşünülebilir (Tekin,
2006:65-77).
Aslında devlet hapishane modernizasyonuna başladığı tarihten itibaren
binaların yanında mahkumların yaşam koşullarını da düzeltmeye çalışmıştır.
Devletin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik koşullar bu çabaların çoğu
zaman tam olarak uygulanmasının önüne geçmiştir. İyileştirmelerin
istenilen düzeye gelmesi mümkün olamamıştır.
3. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE ASAYİŞ, SUÇ VE CEZA
Tanzimat’a kadar olan dönemde asayişin sağlanmasına yönelik tedbirlerin
sosyal ilişkiler, şehir dokusunu oluşturan mahallenin koruyucu ve korporatif
yapısı ve yine maddi kaynağını yerel unsurlardan sağlayan ama devlete bağlı
bir güvenlik sisteminden söz edilebilir. Yine ticaret hayatında da esnaf
örgütlerinin oluşturduğu kontrollü bir zeminde asayiş ve düzenin sağlandığı
söylenebilir. Devletin polis hizmetlerinde kullandığı temel unsur ordu idi.
Tanzimat’tan sonra bu durumu değiştirmeye yönelik çabalar oldu. Ordudan
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ayrı bir biçimde sivil polis olarak ifade edilebilecek unsurların ilk ortaya
çıkışı 1845’tir. Kısa süreli tecrübe sonrası polislik işinde tekrar askeri
sisteme dönülmüştür. Zaptiye Müşiriyeti adı verilen bu düzende zaptiye
memurlarının temini ise eski tımarlı sipahilerden sağlanmıştır. Valiler ve
aynı zamanda kurulan ‘vilayet idare meclisleri’ kendi bölgelerindeki
tımarların durumunu belirlemek ve merkezi bilgilendirmekle
görevlendirilmişlerdir. Tanzimat Dönemi modernleşme çabaları ile
geleneksel olanın bir arada olduğu ve çoğu zaman da çatıştığı bir dönemdir.
Zaptiye kuvvetlerinin seçiminde ve sonrasında elitlerin etkisi olmuştur. Polis
kuvvetlerinin kurumsallaştırılması çabaları bu dönemde güçlü yerel
aktörlerin
etki
ve
müdahaleleriyle
olumsuz
sonuçlara
yol
açmıştır. Hedeflenen yapıdan uzaklaşılması ve şikâyetlerin artması üzerine,
modern polis örgütünün ilk adımları olarak ifade edilebilecek yarı askeri
yeni bir asayiş birimi kuruldu. Teftiş Memurları denilen bu birimde çok kısa
ömürlü oldu ve sonrasında Asakir-i Zaptiye kuruldu. Abdülhamit döneminde
ise iç ve dış siyasi ilişkilerin de etkisiyle ordunun içinde ama tamamen iç
güvenlik meseleleriyle ilgilenecek ayrı bir birim oluşturuldu. Bir nevi
jandarma örgütü olarak ifade edilebilecek zaptiye nezareti, sivil bir polis
örgütünün de ilk adımları olarak değerlendirilebilir.
Öncelikle İstanbul ve çevresinde konuşlandırılarak asayişi sağlayan zaptiye
nezaretinin, daha sonra ülke çapındaki kuruluşları tek merkezden
yönetilmiştir. Bugünkü Emniyet Genel Müdürlüğüne benzer şekilde çalışmış
olan Zaptiye Nezareti 1909 da kaldırılmıştır.1881 yılında fiilen kurulmuş
olan Polis Teşkilatı´nın görev ve yetkilerini belirleyen ilk hukuksal metin 6
Aralık 1896 da yayınlanmıştır. Bundan sonra 19 Nisan 1907 tarihinde ilk
Polis Nizamnamesi yayınlanmıştır. Polis örgütünün ihtiyaçlarını karşılamak
açısından yeterli olan bu nizamnamenin bir özelliği de içerdiği hükümlerin
yabancı etkiler altında kalınmadan hazırlanmış olmasıdır (Levy, 2007: 56-9)
1908 – 1918 Dönemi 1908 yılında II. Meşrutiyetin ilanı üzerine Fransız ve
Alman Polis Teşkilatları esas alınarak Polis Teşkilatının yeniden organize
edilmesi kararlaştırılmış ve 22 Temmuz 1909 yılında çıkarılan "İstanbul
Vilayeti ve Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Teşkilatına Dair Kanun" ile 31
Mart olayından sonra artık Zaptiye Nezareti kaldırılarak, yerine Dâhiliye
Nezaretine bağlı ve polis işlerinin yürütülmesiyle görevli "Emniyeti
Umumiye Müdürlüğü" ve İstanbul Vilayetine bağlı bir polis müdüriyeti
kurulmuştur. Vilayetin polis teşkilatları ve polis müdürlükleri ise, eskisi gibi
valilerin ve bağımsız mutasarrıfların yönetimleri altında Emniyeti Umumiye
Müdüriyetine bağlı bırakılmıştır (Mantran, 1995: 113-4).
4. CUMHURİYET DÖNEMİNDE ASAYİŞ, SUÇ VE CEZA
1923 yılında ise İstanbul Polis müdürlüğü kurulmuştur. Türk Ceza Kanunu
1926 yılında, 1889 tarihli İtalyan Zanardelli Yasası esas alınarak
hazırlanmış ve yeni ceza kanunu olarak TBMM'de kabul edilmiştir.
Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çeşitli tarihlerde
toplam elli dört kez değişikliğe uğramıştır. Bunlardan en önemlisi 1936'daki
değişikliktir. Türk Ceza Kanunu'na 141. ve 142. maddelerin eklenmesi bu
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maddelerin yürürlükten kaldırıldığı 12 Nisan 1991 tarihine değin pek çok
aydının hüküm giymesine neden olmuştur.
Türk hukukundaki genel kabule gören suçun dört unsuru bulunmaktadır: 1Suçun kanunilik/tipiklik unsuru 2- Suçun maddi unsurları 3- Suçun manevi
unsurları 4- Suçun hukuka aykırılık unsuru (Dönmezer ve Erman, 1997: 310311). Bu unsurların dikkate alınması suretiyle suçun, hukuk devleti ve hukuk
devleti olmanın gerektirdiği toplumsal düzenin devamı açısından korunması
gereken hukuki değerlerin açık ve bilinçli bir ihlali (kast) veya en azından bu
değerleri korumaya matuf kurallara özensizlik (taksir) niteliği taşıyan insan
davranışları şeklinde tanımlanması mümkündür. Suç da haksızlık teşkil eden
diğer fiiller gibi hukuka aykırı bir fiili ifade etmektedir (Özgenç, 2011:150).
1. Suçun Kanuni/Tipiklik Unsuru
Tipiklik veya diğer adıyla kanuni unsur, işlenmiş olan eylemin kanunda suç
olarak tarif edilmiş eylemle örtüşmesidir.
2. Suçun Maddi Unsurları
Suçun maddi unsurlarının fiil, netice, fail, mağdur ve konu olarak belirtilmesi
mümkündür.


Fiil: Fiilin, kişinin iradesiyle hâkim olduğu, belli bir neticeyi
gerçekleştirmeye matuf ve harici dünyada cereyan eden bir davranış
şeklinde tanımlanması mümkündür. Fiil hem icrai hem de ihmalî bir
davranışla işlenebilir. İhmalî davranışla işlenen ve suç teşkil eden
bir fiilden dolayı failin cezalandırılabilmesi için koruma veya
gözetim yükümlülüğünden veya öngelen tehlikeli fiilden
kaynaklanan neticeyi önleme yükümlülüğünün varlığı gerekir.



Netice: Netice, hareketin dış dünyada meydana getirdiği ve suçun
kanunî tanımında unsur olarak yer alan değişikliktir. Suçun kanuni
tanımında neticeye ayrı bir unsur olarak yer verilmişse suçun
tamamlanmış sayılması için bu neticenin de gerçekleşmesi gerekir.
Neticesi bakımından suçların sırf hareket suçları ve neticeli suçlar
şeklinde bir ayrıma tutulması mümkündür. Sırf hareket suçları, icrai
veya
ihmalî bir hareketin gerçekleştirilmesiyle tamamlanan
suçlardır. Neticeli suçlar ise suçun kanuni tanımında sırf icrai veya
ihmalî bir hareketin gerçekleştirilmesinin yeterli görülmediği bunun
yanı sıra bir neticenin gerçekleşmesinin de arandığı suçlardır.



Fail: Fail, suçun kanuni tanımında yer alan fiili gerçekleştiren kişi
veya kişilerdir. Ceza kanunlarında yer alan suçların faili kural olarak
herkes olabilir.



Mağdur: Mağdurun, suçun maddi konusunun ait olduğu kimse
olarak tanımlanması mümkündür. Suçun mağduru ancak gerçek
kişiler olabilir; buna karşılık tüzel kişiler ise ancak suçtan zarar
gören konumunda olabilirler.

2.1.

Maddî Unsur Esas Olmak Üzere Suçların Sınıflandırılması
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Suçlar, hareket ve netice esas olmak üzere bir tasnife tâbi tutulabilirler.
2.1.1. Hareket Esas Olmak Üzere Suçların Tasnifi
Suçun işlenmesini sağlayan hareket, ya icra hareketi ya da ihmal hareketi
olur. Bu durumda, suçlar, icra suçları, ihmal suçları ve ihmal suretiyle icra
suçları olarak ayrılmaktadırlar.Bazı suçlar belli bir hareketin yapılmasını
gerektirir ve suçu meydana getirmeye elverişli her çeşit hareketle
işlenebilirler. Buna göre suçlar, serbest hareketli suçlar, bağlı hareketli
suçlar ve seçimlik hareketli suçlar olarak ayrılmaktadır. Kanunun, ör. 81
(Kasten öldürme), 86 (Kasten yaralama), 90 (İnsan üzerinde deney yapma),
vs. maddelerinde öngördüğü suçlar serbest hareketli suçlardır. Bu suçlar,
elverişli olmak kaydı ile her çeşit hareketle ve her çeşit araç kullanılarak
işlenebilirler.
Kanunun ör., 157. maddesinde öngördüğü dolandırıcılık suçu, bağlı hareketli
bir suçtur. Bağlı hareketli bir suçun işlenebilmesi için mutlaka kanunun
işaret etmiş olduğu hareket yapılmalıdır. Kanunun ör., 155/1. maddesinde
öngördüğü güveni kötüye kullanma suçu ve 76 (soykırım), 77. (İnsanlığı
karşı işlenen suçlar) maddelerinde öngördüğü suçlar seçimlik hareketli
suçlardır. Seçimlik hareketli suçlarda, sadece seçimlik olarak sunulan
hareketlerden birinin veya birkaçının yapılması ile suç oluşur. Suçlar, suçu
meydana getiren hareketin ani, sürekli veya tekrarlanan hareketler olmasına
bakılarak da sınıflandırılabilir. Bu açıdan suçlar, ani suçlar, mütemadi suçlar,
itiyadî suçlar olarak ayrılmaktadır.
a. Anî Suçlar
Anî suçlar, niteliklerinin gereği olarak, işlenmekle tüketilen suçlardır. Bu
anlamda, örneğin öldürme, yaralama, hırsızlık, vs. suçları ani suçtur. Bu
suçların özelliği ihlâlin sürekliliğinin olmamasıdır. Anî suçlarda, hareket
kanunun suçun unsuru saydığı bir neticeyi bazen hemen doğurmayabilir.
Kısacası, araya bir zaman girebilir. Örneğin, adam öldürme suçunda, ölüm,
hareketten hemen sonra gerçekleşmemiş, daha sonra gerçekleşmiş olabilir.
Ancak bu durum bu suçların ani suç olma niteliğini bozmaz. Öte yandan,
suçun tamamlanmasından sonra suçtan kalan eser de, örneğin yaralama
suçundan sonra yüzde kalıcı iz kalması, ani suça süreklilik kazandırmaz.
Ancak bazı durumlarda, ani suçların süreklilik kazanması imkânsız değildir.
Örneğin, bedelini ödemeden sürekli olarak su, enerji (m. 141), vs. kullanmak,
bazı hizmetlerden bedelsiz yararlanmak suçları (m. 163/2), mahiyetleri
bakımından ani suçlar olmalarına rağmen, genellikle kesintisiz bir biçimde
işlenmektedirler.
b. Kesintisiz Suçlar
Kesintisiz (mütemadi) suçlar, ani suçlardan farklı olarak, aniden olan ve
tükenen suçlar değildir. Bunlar, suç oluşturan fiilin failin davranışının
sürekliliği yüzünden zararlı veya tehlikeli durumu kesintisiz devam ettirdiği
suçlardır. Bu suçlarda, ihlâl bir anda olup bitmemekte, zaman içinde failin
iradesi veya başka bir nedenle kesintiye uğrayıncaya kadar devam
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etmektedir. Buradan, kesintisiz suçun varlığı için, iki şartın bulunması
gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır:
a. Failin davranışından gelen zararlı veya tehlikeli durum sürekli olma
niteliği arz etmeli; yani bir anda olup bitmemeli, belli bir süre devam
etmelidir.
b. Hukuka aykırı durumun her an yeniden kendini yenilemesi failin iradi
davranışının eseri olmalıdır. Açıkçası, hukuka aykırılık, suç oluşturan fiilin
yapılmasıyla birlikte kesintisiz devam etmelidir. Bu, failin kendisinin
yarattığı durumu normal olarak ortadan kaldırma kudretine sahip
bulunduğu anlamına gelir.
Kanunda, birçok suç, kesintisiz suçtur. Bunların başında, hürriyetten yoksun
bırakma (m. 109), insanlığa karsı suçların bazıları (m. 77/1, c, d), suç işlemek
amacıyla örgüt kurma (m. 220) vs. suçları gelmektedir.
c. İtiyadî Suçlar
Suçlar, kural olarak tek bir icra veya ihmal hareketiyle işlenmektedir.
Suçların hemen hepsi, örneğin öldürme, yaralama, hırsızlık, vs., bu nitelikte
suçlardır. Ancak, bazı suçlar vardır ki, bunların işlenmesi için tek bir icra veya
ihmal hareketinin yapılması yetmez, ayrıca alışkanlık kazandıracak yeterli
sayıda icra veya ihmal hareketinin yapılması gerekir. Bu suçlara, itiyadî
suçlar adı verilmektedir. Örneğin, tefecilik ve itiyadi sarhoşluk gibi.
5. GÜNÜMÜZDEKİ DURUM
Ceza İnfaz Kurumunda 31 Aralık 2014 tarihindeki kişi sayısı, 2013 yılının
aynı tarihine göre %10.1 artarak 158.690 olmuştur. %86’sı hükümlü ve
%14’ü tutuklu olan bu kişilerin %94’ünü erkekler, %3,6’sını ise kadınlar
oluşturmuştur. Türkiye’de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki
kişi sayısı 2010 yılında 163 olurken, bu sayı yıllar itibariyle sürekli artarak
2014 yılında 204’e ulaşmıştır. Ceza İnfaz Kurumunda 31 Aralık 2016
tarihindeki kişi sayısı, 2015 yılının aynı tarihine göre %13.2 artarak 200.727
olmuştur. %63,8’i hükümlü ve %36,2’si tutuklu olan bu kişilerin %95,8’ini
erkekler, %4,2’sini ise kadınlar oluşturmuştur. Türkiye’de yüz bin kişi başına
düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2015 yılında 225 olurken, bu sayı
yıllar itibariyle sürekli artarak 2016 yılında 251’e ulaşmıştır.
Şekil 1. Ceza İnfaz Kurumunda Bulunan Kişi Sayısı, 2010-2016.
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2010 yılında 3 milyon 32 bin 676 suç olayı meydana gelmiştir. 2012’de 253
bin 249’luk artışla yüzde 8.35 oranında yükselerek 3 milyon 285 bin 925’e
ulaşmıştır. Adalet Bakanlığının açıkladığı "Adli İstatistikler 2012"deki veriler
şu şekildedir: 2012'de bir önceki
2010 yılında 3 milyon 32 bin 676 suç olayı meydana gelmiştir. 2012’de 253
bin 249’luk artışla yüzde 8.35 oranında yükselerek 3 milyon 285 bin 925’e
ulaşmıştır. Adalet Bakanlığının açıkladığı "Adli İstatistikler 2012"deki veriler
şu şekildedir: 2012'de bir önceki yıldan devren gelen dava sayısı ise
43.313'tür.Toplamda dava sayısı 100.121'dir. Mahkumiyet karar nitelikleri
içerisinde hapis cezası 2011'de 6.386 iken 2012'de bu sayı 7.608'e çıkıyor.
Suç sıralamasında birinci sırada mal varlığına karşı suçlar, ikinci sırada ise
vücut dokunulmazlığına karşı suçlar olarak sıralanmıştır. Cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK 170-180) 2011'de 2.141 iken 2012'de ise
1874’tür. 2014 yılında Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla
suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup,
bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık
2014 tarihleri arasında giren hükümlülerin %17,5’i hırsızlık, %14,5’i
yaralama, %8,2’si İcra İflas Kanunu’na muhalefet ve %5,2’si ise öldürme suçu
işlemiştir.
6.SONUÇ

680

Suç tek bir nedene indirgenemeyecek kadar karmaşık bir olgudur. Suçu
sadece durumsal bir olgu olarak ele alıp, onu belirli bir nedenle bağdaştırmak
muhtemelen bu sürece neden olan sayısız nedeni görmemize engel olacaktır.
Örneğin suç ve işsizlik arasındaki ilişkiyi ele aldığımızda belirli açıdan bu iki
olgunun birbirleriyle ilişkili olduğu söylenebilir. Bununla birlikte her işsiz
insanın suça yöneleceği yargısında bulunulamaz. İşsizlik suçu
anlamlandırmamıza yarayan yapısal bir ölçektir ancak bu suçu bütün
nedenleriyle ortaya koyan bir değişken değildir. Kimi durumlarda işsizlik
olgusu, suç oranını azaltan bir unsur olarak karşımıza çıkabilir (Conklin
2006:162). Benzer biçimde aile yapısının bozulması ve suç arasında bir ilişki
vardır. Kontrol teorileri ailenin çocuğu suçtan alıkoyan bir özelliği olduğunu
belirterek, bu durumun genel olarak suçu engelleyen bir özelliğe sahip
olduğunun altını çizmiştir (Reid 2006:182). Ancak suçlu alt kültüre sahip
gruplar incelendiğinde, ailenin belirli durumlarda suça alıkoymaktan ziyade,
suça neden olan bir faktör olarak ortaya çıkabileceği söylenebilir.
Günümüz toplumları teknolojik ve ekonomik gelişmelerin kazanımlarından
faydalandığı kadar, modernleşme ve sanayileşme sürecinin olumsuz
yönleriyle de karşılaşmaktadırlar. Sanayileşme ve modernleşme sürecinin
içerisinde kendine yer edinmeye çalışan bireyler, bu yapı içerisinde her
zaman istediği imkanlara ve hizmetlere kavuşamayabilir. Kentleşme ve göç
olgusu özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ciddi sorunlara ve
aksaklıklara yol açabilir. Savrun ve Balcıoğlu (1999: 16), kent nüfusunun,
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gelişmiş ülkelere oranla az gelişmiş ülkelerde çok daha hızlı bir biçimde
arttığını vurgulayarak 1940-1980 döneminde gelişmiş ülkelerde kent
nüfusunun % 100’e yakın bir oranda arttığını, buna karşın az gelişmiş
ülkelerde bu oranın % 500’ü bulduğunu belirtmektedirler. Bu durum,
sağlıksız kentleşmeyi ve uyum sorunları neticesinde ortaya çıkan suç
olgusunu beraberinde getirmektedir. Türkiye, kentleşme açısından belirtilen
özellikleri fazlasıyla yaşamaktadır. Özellikle tarımda makineleşme ve kitle
iletişim araçlarında yaşanan gelişmelerle birlikte, 1950’lerden itibaren
ülkede aşırı göç yükü altında belirli sorunlar yaşanmıştır. Tarımda işgücüne
duyulan gereksinim azalmaya başladıkça ve nüfus yoğunluğu kontrol altına
alınmadıkça, Türkiye kentleşme konusunda bahsedilen sıkıntıları yaşamaya
devam edecektir. Bu süreç içerisinde en dikkat çeken noktalardan biri de,
kentleşmenin büyük kentlere kayması ve bu sürecin plansız bir biçimde
gerçekleşmesidir. Leones(2006), gelişmekte olan bir ülke olan Filipinler’deki
kentleşme ve suç ilişkisini incelediği çalışmasında kentleşmeyle ilintili suça
yol açan nedenleri şu şekilde sıralar:


Yoksulluk: Ceza adalet sistemindeki birçok uzman yoksulluğun
suçun temel nedenlerinden biri olduğunu belirtmektedir. Bu elbette
mali sıkıntı çeken her insanın suçlu olacağı anlamına gelmez. Pek çok
suç zenginler tarafından da işlenmektedir. Yoksulluk suça yol açan
tek neden olmasa da, bu toplumsal olgunun en önemli sebeplerinden
biridir.



Kentleşme, modernleşme ve kalkınma olgusunu çağrıştıran bir
terim olarak algılansa da, özellikle gelişmekte olan ülkelerde
kentleşme olgusu neoliberalizmin etkisi ile sınıflar arasındaki refah
farkının açılmasına kitlelerin daha fazla fakirleşmesine neden
olmaktadır.



İşsizlik, düşük gelir, sağlıksız beslenme, kalabalık aileler ve hızlı
nüfus artışı ve düşük hayat standartlarına eşlik eden bir kentleşme
olgusu, yapısal bağlamda suça yol açan etkenler olarak görülmelidir.
Yüksek nüfus yoğunluğuna sahip, işsizliğin probleminin bulunduğu
ve hayat standartlarının görece olarak kötü olduğu bölgelerde suç
oranları, daha yüksek çıkmaktadır.



Aile değerlerinin kaybolması: Bir ülke sanayileştikçe oluşan iş
koşulları ve yoğun bir yaşam tarzının ortaya çıkması gibi nedenlerle
aile bağları zayıflamaktadır. Aile çocuğun gelişiminde ve
toplumsallaşmasında en önemli işlevlere sahip kurumlardan biridir.
Kimi zaman bu durum çocukların duygusal travma yaşamasına ve
çevresindeki suçlu alt kültürden daha fazla etkilenmesine neden
olmaktadır.



Kayıtsızlık: Kentte yaşayan pek çok birey suçla ilgili kanunlardan
yasal haklarından ve ceza adalet sistemiyle ilgili süreçlerden
habersizdirler. Sağlıksız bir kentleşme süreci sonucunda kente uyum
sağlayamayan bireyler kentli olmanın bilincinden uzak olabilir.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

681

USBIK 2018 KAYSERI TURKEY

Kentli kimliğinin farkında olmayan bireyler kentte yaşanan diğer
olaylar ve insanlara karşı kayıtsız bir tutum içerisine girebilir.
Yaşanılan olaylara tepkisiz kalınması, kentlerde işlenen suç
oranlarını artıran bir rol oynayabilmektedir.


Adaletsizlik/Kötüye Kullanma: Adaletsizlik duygusu ve bu
duygunun sonucunda oluşan intikam hissi suçun işlenmesine neden
olan en önemli güdülerden biridir. Kendisine veya yakınlarına
yönelik bir suçun veya hatalı bir davranışın adil bir şekilde
cezalandırılmadığını düşünen birey bu gibi durumlarda adaleti
kendisi tesis etmek isteyebilir.



Zayıf Devlet ve Yönetim Anlayışı: Kanunların ve düzenlemelerin
doğru dürüst uygulanmadığını gören ya da keyfi uygulamaların
varlığına şahit olan bireyler bu durumda kanunları ihlal etmekte bir
sakınca görmeyebilir. Benzer biçimde bazı hizmetlerde yaşanan
aksaklıklar, düzen ve disiplinin sağlanmasında yaşanan zorluklar
kentteki suç oranını artıran faktörlerdir.



Suç Korkusu: Suçun kimi durumlarda artmasına yol açan bir faktör
olarak suç korkusu toplumun bütün kesimlerindeki bireyleri etkiler.
Korku suça neden olan gizli etkenlerden biridir. Korku kimi
durumlarda bireylerin bir suçu resmi makamlara iletmesine engel
olabilir. Suçun mağdurları veya tanıkları olayla ilgili sessiz kalması
konusunda tehdit edilebilir (Leones 2006:139-141).

Kadın suçluluğu açısından işlenen suç türlerinde kadınların çoğunlukla mala
kasıt ve şiddet içermeyen suçları işledikleri görülmektedir. Türkiye’de ise
kategori dışı diğer suçların yanında en çok işlenen suç türleri olarak hırsızlık,
adam öldürme, namus suçları ve geçmiş dönemlerde zina suçları ön plana
çıkmaktadır. Son dönemde zina suç kapsamından çıkarılmıştır. Kadın
suçluların mahpus olması süreci de erkeklerden farklılaşmaktadır. Yasalarca
suç olarak sayılan fiilleri işlemiş olan kadın, bu fiilleri gerçekleştirerek aynı
zamanda toplumun belirlediği kadın rolünün dışına çıkmış, “aykırı” bir kadın
profili çizmiş olmaktadır. Kadınlar bir yanıyla mevcut ataerkil sistemin
biçtiği rolün dışına çıkmış kişiler olarak, hapishanelerdeki uygulamalar
aracılığı ile tekrar itaate zorlanırlar (Duman, 2016:37).
Özellikle sağlıksız kentleşme ve bunun yarattığı toplumsal sorunlar
kentlerde suça neden olan yapısal değişkenler olarak karşımıza
çıkmaktadırlar. Suç birçok psiko-sosyal, sosyo-kültürel ve ekonomik
faktörün bir sonucu olarak ortaya çıkan bir olgudur. Kadın suçlarındaki
artışların toplumları ahlaki bir paniğe ve endişeye sürükleyecek dramatik
boyutlarda olmadığı görülmektedir. Türkiye’de genel suçluluk içinde kadın
suçluluğu (D.İ.E. Adalet İstatistikleri 1970–2002 sonuçlarına göre)
oranlarının %1.7’den %3’e yükselerek bir artış kaydetmekle birlikte bu
artışın ciddi boyutlarda olmadığı görülmektedir. Ülkemizde kadın suçluluğu
profili, sosyo-kültürel değişkenler açısından incelendiğinde, kadın suçluların
olgun yaşlarda (D.İ.E. Adalet İstatistikleri 2000–2001–2002 sonuçlarına
göre, 30-39 yaş %31.10, 40-49 yaş %25.53) suç işlediklerini, eğitim
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düzeylerinin düşük olduğunu ve kırsal kadından çok kentli kadınının suç
işlediğini görmekteyiz.
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ortaya çıkmış entelektüel/aydın kavramsallaştırmaları kendi toplumumuz
ile kıyaslanarak tarihsel ve sosyolojik örneklerle ele alınmaya
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approach, first of all, ideal conceptualizations of intellectuals in the western
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conceptualizations of intellectuals, which appeared in the western world in
particular, by comparing them to our own society, through historical and
sociological examples. Further, we will analyse tensions through the
Ottoman-Turkish modernization experience, in the perspective of sociology
by focusing on tensions experienced by modern intellectuals. Finally, we aim
to discuss tension and dissonance between the ideal conceptualizations of
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intellectuals exhibit in reality.
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1. GİRİŞ
Hemen hemen her toplumda entelektüel/aydın konusu sosyal
bilimlerintemel konularından birisi olmuştur. Felsefe, sosyoloji, tarih, siyaset
ve ilahiyatgibi bazı temel disiplinler farklı açılardan aydın konusunu ele
almışlardır.Felsefe ve ilahiyat genel anlamda aydının bilgiyle ilişkisine
odaklanırken; sosyoloji, tarih ve siyaset bilimi ise daha çok aydının toplum
açısından rolü ve işlevi konusuna odaklanmaktadır. Her biri esasında aydın
ve entelektüel gerçeğinin bir tarafını açıklamaya çalışmaktadır.
Bu makaledeaydın konusu sosyolojik perspektifle ele alınacaktır. Bunu
öncelikle tarihsel örnekler üzerinden aydın/entelektüel olgusunu literatüre
yaslanarak, daha sonra öne çıkan bazı yaklaşımları kategorik açıdan
sınıflandırarak, son kısımda ise kategorik açıdan ortaya konan aydın
profilinin günümüzde yaşadığı gerilimleri tartışarak değerlendirilecektir.
Sosyoloji disiplini açısından aydın ve entelektüel olgusunun önemi,
öncelikleonun toplumsal tabakalaşmada işgal ettiği konumdur. Hangi
özelliklere sahip kişilerin aydın/entelektüel sayılacağı toplumdan topluma
değişiyor olsa da; bu özelliklerden dolayı farklı adlarla anılıyor olsalar da; ya
da farklı toplumlarda ve farklı zamanlarda farklı tabakaları işgal ediyor
olsalar da, bir toplumsal olgu olarak her toplumda gözlemlenebilmektedir.
Özellikle toplumsal hiyerarşi içerisindeki konumu onu diğer sosyal
aktörlerden ayrıcalıklı kılmaktadır. Yönetenlerle yönetilenler arasındaki
değişen konumu, aydının ve entelektüelin toplumsal değişmeye farklı
açılardan etki etmelerine neden olmaktadırlar. Bir taraftan bilgi birikimi
sayesinden yöneticilere danışmanlık yapabilmesi diğer taraftan eyleme
yönelik bir motivasyonla topluma rehberlik edebilmesi toplumsal yapıya etki
edecek bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.
İnsanlık tarihinde batıdan doğuya bütün toplumların kendilerine özgü
hiyerarşik bir yapısı olmuştur. Politikacılar, din adamları, askerler, tüccarlar,
eğitimciler ve halk bu hiyerarşinin farklı düzeylerini teşkil etmişlerdir.
Coğrafyanın, geleneklerin, inançların gereği olarak hangisini daha güçlü ve
etkili, hangisinin daha zayıf ve edilgen olduğu hususu farklı derecelerde
önem arzetmiştir. Toplumlarının bir anlamda kanaat önderleri olan aydın ve
entelektüeller de kendi topraklarının temel değerlerine göre muhtelif
sorumluluklar ve vazifeler taşımışlardır. İşte bu vazifeleri yerine
getirirlerken çeşitli düşünceler ve eylemler ortaya koymuşlardır. Bugün
sosyolojinin bir alt disiplini olarak aydın sosyolojisi bu temel konuların ve
tartışmaların üzerine kendisini konumlandırmaktadır.
Sosyal bilimlerin temel alanlarında olduğu gibi hemen hemen bütün
sosyolojik mevzularda da geleneksel ve modern yaklaşımlar arasındaki
ayrım göze çarpmaktadır. Özelde aydın sosyolojisi literatürüne baktığımızda
da aydın problematiği ile ilgili bazı yaklaşımların ve adlandırmaların
geleneksel toplumlara özgü, bazılarının ise modern dünyaya özgü olduğu
görülmektedir. Bu ayrımlar hem kavramsal ve işlevsel farklılıkları ortaya
koyması açısından kıymetlidir;hem de tarihsel ve toplumsal değişimi
örneklendirmesi açısından değerlidir.
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Günümüze gelindiğinde ise bütün tarihsel, toplumsal ve entelektüel birikimi
göz önüne alarak aydınların bir gerilimde olduğu söylenebilir.Tarihsel
tecrübelere bakıldığında bugüne dair önemli ipuçları bulunabilmektedir.
Fakat toplum tarafından aydın/entelektüel olarak nitelendirilen ve
kendilerinde böyle bir sorumluluğu taşıyanlar ise tarihsel tecrübeyi sadece
bilmekle değil, bildikleriyle eylemek mükellefiyetinde olmalıdırlar. Geçmiş
ile bugün, bugün ile gelecek arasında kaldığının farkında olan, aynı zamanda
bir köprü vazifesi görmeyi arzulayan aydın ve entelektüel, bize göre nasıl
düşüneceği, ne söyleyeceği ve nasıl davranacağı konusundan kararsız (ya da
ikilemde)görünmektedir. Günümüz aydınının“ideal” ve “realite” geriliminde
olması da bu bağlamda değerlendirilebilir. Literatürde olumlanan
aydın/entelektüel tipinin, günümüzde sergilenen pratiklerle arasında
belirgin bir farklılık oluşturması esasında bu makalenin temel
problematiğine işaret etmektedir.
2. ENTELEKTÜEL/AYDIN OLGUSU
Entelektüel ve aydın olgusunun tarihsel/toplumsal gerçeklikte neye tekabül
ettiğinin öncelikle ortaya konması gerekmektedir. Çünkü farklı tarihlerde ve
toplumlarda muhtelif adlarla anılıyor olması, bir toplumsal aktör olarak
rolünün ve işlevinin farklılaşmış olduğunu göstermektedir. Siyaset ve toplum
adına işgal ettiği statü ve buna bağlı olarak gerçekleştirdiği roller,
entelektüellerin/aydınların sosyolojik bir problematik üzerinden ele
alınmasını gerekli kılmıştır. Çünkü her entelektüel/aydın yaşadığı toplum
üzerine düşünce ve fikir ortaya koyarken, olumlu veya olumsuz bazı hasletler
ya da tutumlar ortaya koymaktadırlar.Bu yüzden bu makalede entelektüel ve
aydın olgusunu tarihsel/toplumsal gerçeklikler bağlamında ele alırken,
idealize edilen ve olumsuzlanan yönlerini birlikte ve karşılaştırarak
değerlendireceğiz. Bu anlamda ideal aydın kavramsallaştırması daha çok
literatürde olumlanan, toplum ve insanlık için düşünsel ve eylemsel anlamda
olumlu katkılar sunan şahsiyetlerin özelliklerine işaret ederken;realitede
aydın kavramsallaştırması ise bu özellikleri taşımayan, taşıyamayan ya da
taşımak istemeyen kişilerin özelliklerine işaret etmektedir. Bu ayrımdan
hareket ederek bu makalenin kurgulanmış olması diğer taraftan entelektüel
ve aydın profilinin “olması gereken” ve “olan” ayrımına odaklanmasını
sağlayacaktır. Batı ve doğu toplumları, geleneksel ve modern toplumlar
karşılaltırmasındaki temel tartışmalardan beslenerek, bu ayrımı daha sarih
biçimde ortaya koymak mümkündür. Dolayısıyla günümüz aydınının ideal ve
realite arasında bir gerilimde oluşunu temellendirebilecek bir teorik zemin
hazırlanmış olacaktır. Bugün toplumumuz aydınının gerilimi ortaya
konulurken kavramsal tartışmalardan ve pratikte görünümlerden
yararlanılacaktır.
2.1. İdeal Aydın
Her toplumda bilgi birikimi ve tecrübe anlamında kendileri dışındaki
çoğunluktan farklılaşan kesimler olmuştur. Toplumsal düzenin, uyumun ve
istikrarın sağlanması için bu kesimler toplumsal tabakalaşmada önemli
pozisyonlar işgal etmişlerdir. Bazen de toplumsal (ya da bireysel) sorunların
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çözümü için geniş kesimlerin başvurduğu yetkin birer merci olarak
görülmüşlerdir. Varoldukları topluluklar, adları ve işlevleri farklılaşsa da
neredeyse bütün toplumlarda benzer bir oluşumu görmek mümkündür:
ihtiyarlar, büyücüler, şamanlar, din adamları, savaşçılar/askerler, bilginler,
filozoflar, yöneticiler, bilim adamları, uzmanlar, sanatçılar, edebiyatçılar,
düşünürler, yazarlar, hukukçular ve akademisyenler bunlardan bazılarıdır.
Mesela toplumun ve devletin yöneticilerinin kimler olacağı sorusu üzerine
fizoloflar cevap aramışlardır. Platon ve Farabi gibi “devletin filozoflar ve
bilgeler tarafından yönetilmesi gerektiği”ni savlayan düşünürler olmuştur.
Bilgi ve hikmet sahibi insanların, ideal toplumu varedecek aktörler olduğunu
ileri süren örnekler bunlardır.
Entelektüel ya da aydın kelime anlamı ile aklını, zihnini, idrakini kullanan
anlamındadır. Her insan aklını kullanır, düşünür ama burada kastedilen işi,
mesleği ya da meşguliyeti anlamında beden gücüyle çalışmanın zıttı olan kafa
işçiliği kastedilmektedir. Yani düşünceleriyle, yazdıklarıyla ve
söyledikleriyle var olan, toplumun diğer kesiminden bu özellikleriyle ayrılan
kimselere işaret edilmektedir. Yani geçimini beden gücüyle sağlayan
insanların, içinde yaşadığı toplumun tarihsel geçmişi hakkında bilgi sahibi
olması, insanın ve kültürün varoluşu ve sürekliliği hakkında kafa yorması
beklenmemelidir. Bütün vaktini ve bütün gücünü/emeğini fiziksel olarak
çalışarak geçiren bir insanın, temel derdi kendinin veya maişetinden
sorumlu olduğu kimselerin karınlarını doyurmak olacaktır. Dolayısıyla
entelektüellerde gözlemlenen anlamda okumak, düşünmek, yazmak,
sorgulamak, itiraz etmek vb. hasletleri göremeyiz.
Her toplumun bir yazan çizeni, kalem erbabı, okumuşu, sanatçısı, ilim sahibi
vardır. Ama bunlar modern zamanların entelektüelleri gibi değildir. Çünkü
yaşamlarını idame ettirmek için kilisenin, devletin, kralın, prensin
himayesine bağlıdırlar. Bağımsız ve özerk düşünürler değillerdir (Raymond
Aron’dan aktaran Vergin, 2006: 14).Geleneksel toplum yapılarında
çoğunlukla bilgi sahibi insanlar ile iktidar sahipleri arasında organik bir bağ
olagelmiştir. Bir anlamda bilgi birikimleriyle otoriteyi meşrulaştıran bir
işleve sahiptiler. İlim sahiplerinin bilgilerinin karşılığını veren/verecek olan
yapı siyasi otorite olduğu için doğal bir ünsiyet vardı. Geleneksel otorite bir
eserin yazılması, üretilmesi, yayılması, ödüllendirilmesi anlamında ilim
adamına bir paye verebilen tek yapıyı ifade ediyordu. Batı’da da Osmanlı’da
da matbaanın icadı ve gazetelerin yaygınlaşmaya başlaması bu olguyu
dönüştürmüştür. Matbaanın J. Gutenberg tarafından 1450’lerde icadı,
1726’da Osmanlı’ya gelişi ve sonrasında basım-yayın işlerinin yaygınlaşması
bilgi sahibi, düşünen ve yazan insanlar için siyasi otoriteden bağımsız alanın
doğmasını sağladı. Pek çok toplumda gazetelerin ortaya çıkışı, bağımsız
entelektüelin doğuşunu hazırlayan önemli kırılmalardan birisi olmuştur.
Bunun modern anlamda ilk örneklerinden birisi Dreyfus olayıdır.
Literatürde modern entelektüelin ortaya çıkışı olarak bu olay
gösterilmektedir. Dreyfus olayı bir grup insanın gazeteler aracılığıyla bir
araya gelip inisiyatif alarak, dönemin yargı sistemine karşı masum olduğuna
inandıkları bir asker için bir sözde ve eylemde bulunmalarıdır. Bazı
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düşünürlere göre bu olay, entelektüel olmanın ölçütünü değiştirmiştir.
Çünkü grup ruhu ve dayanışmayla birlikte sadece bilen olmaktan çıkıp,
bilen+eyleyen konumuna yükselmişlerdir. Siyasi otorite dışında bir kamusal
alanın olmayışı ve bilgi sahibi kesimlerin otorite ile olan organik bağı
sebebiyle ortaya çıkmayan inisiyatif, bu olayla birlikte kendisini göstermiştir.
Entelektüel artık kamunun vicdanı olarak, eyleyen ve müdahil olan yeni bir
özellik kazanmıştır (Peter Nettl’den aktaran Çağan, 2005: 13).
Modern entelektüelin ortaya çıkışının literatürde idealize edilen tarafı,
döneminin hakim siyasi/politik düzleminin dışında söylem ve eylem
üretebilme potansiyelidir. Kamusal alanın ortaya çıkışı, modern
entelektüelin kendisini yaslayacağı zeminin değişmesine neden olmuştur.
Bilgisine, düşüncesine, fikirlerine teveccüh gösteren artık sadece
siyasi/politik erk değil, bütün toplumsal kesimler olmuştur. Bu bir taraftan
toplumsal sorumluluğunun ve faydanın öne çıkarılması anlamına gelirken,
diğer taraftan entelektüelin hareket potansiyeli anlamında özgürleşmesine
neden olmuştur. Bu anlamda;



İdeal aydın/entelektüel, siyasi otoriteden bağımsız olan ya
da mesafesi olan,
-Aynı zamanda egemenlere karşı değil, topluma karşı
sorumluluk duyan kimseleri ifade etmektedir.

Bir ideal bir tip olarak aydın ve entelektüelde en çok gördüğümüz şey,
onun“eleştirel olması”dır. Entelektüel, eleştirmenin ve eleştirilmenin
öneminin fazlasıyla farkında olandır. Çünkü bir fikri ve uygulamayı tasdik
etmek ya da onaylamak o fikre bir şey katmaz. Eleştiri ise eleştirilen şeye
dinamizm katar. Bir şeyi salt onaylamak, o şeye haksızlıktır ve onu atalete
sevkeder. Eleştiri ise o şeyi, daha iyi, nitelikli noktalara götürür. Bu haliyle
entelektüel kavga etmeden saatlerce tartışabilir. Çünkü sözü çoktur, kolay
kolay bitmez, tükenmez. Duyguları alınmış gibidir. Her zaman aklı/mantığı
ön plandadır. Kendisine küfür bile edilse, “küfrün ne anlama geldiğine”,
“söylediğinin neden küfür olup-olmadığına”, “küfür etmenin bu tartışmada
aslında neyi ortaya koyduğuna” odaklanabilir, bunları açıklamaya çalışabilir.
Esasında söz söylemek entelektüelin temel becerisidir. Sözünde tutarlı,
retorik sahibi ile ikna edici olmak onun ayrıcalıklarındandır. Eleştirelliğini
hem yöneticilere karşı hem de topluma karşı kullanabilir.
Entelektüelin müzmin eleştirelliği onu toplum içinde yalnızlaştırabilir ya da
topluma yabancılaştırabilir. Fakat amacının marjinalleşmek olduğunu
söyleyemeyiz.Eleştiri günümüzde sadece tek taraflı bir rahatsızlık,
tatminsizlik olarak ortaya çıkmaktadır. Yani “tenkit adabı” diyebileceğimiz
bir usulün çok fazla öne çıkmadığı gözlemlenebilir. Tenkid adabı derken
kastettiğimiz bir konuda bir eleştiri sunuluyorsa o konu hakkında
eleştirilenin yerine bir öneri sunulmasıdır. Günümüzde grubun dışından
bakan, çoğu kere bir merci hedef almadan, bir şey önermeden, bir yerde
durmadan eleştiri getirilmektedir (Aydın, 2005: 53). Eleştirel olmak, muhalif
olmak pek çok yönden kişiye entelektüel bir hava, bir duruş katmaktadır.
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Fakat olmaması gerekenleri söylerken, olması gerekenlere sıra gelmiyor ise
entelektüelin sadece söylemsel düzeyde var olduğunu, düşünsel ve fikirsel
anlamda bir yerde durmadığını göstermektedir. Bu noktada;



İdeal aydın/entelektüel, eleştirel özelliği ile olumlu bir
özellik taşırken,
Müzmin eleştirelliği sebebiyle olumsuz bir imaj çizmektedir.

Fakat bazı dönemlerde hakikati söyleme kaygısıyla aydınlar, her türlü
toplumsal konforu bozabilirler. Böyle durumlarda marjinal oluşları ve
müzmin muhaliflikleri sadece yaşadıkları dönemde geçerlidir. İnanç,
düşünce ve pratik anlamında paylaştığı iddia, toplumla irtibat kurduğu
takdirde ise marjinalliği bir hakikate dönüşebilir (Aktay, 2005: 98).
Döneminin marjinali sonraki nesillerin birer sembol şahsiyeti haline
gelebilir.
Sembol şahsiyetler olarak ön plana çıkan insanlar, çoğunlukla somut sonuç
elde etmeye çalışan, pratik başarıları hedefleyenler değillerdir. Hayatını belli
alanda ve konuda gerçeğe adamış olanlar aydın olma özelliği
göstermektedirler. Teknik ya da uzmanlık gerektiren alanlarda yaptığı
ameliyatlarla yüzlerce insanın hayatını kurtaranlar bu özellikler ile aydın
profili çizmezler. Fakat yazdığı eserlerle insanların zihin haritasını
şekillendiren, duygu dünyasını sarsan edebiyatçıyı ya da tarihçiyi entelektüel
olarak kabul edebiliriz (Vergin, 2006: 20). Örneği bir doktor, çok para
kazanmak mesleğini icra ettiğinde ya da hastalarını profesyonelce tedavi
ettiğinde entelektüel/aydın olamaz. Bunun dışında insanları o hastalığa
yakalanmamaları için bilinçlendirdiğinde ya da dünyanın farklı yerlerindeki
hasta insanlar için bir duyarlılık ve sorumluluk hissettiğinde o uzmanlığının
ötesine geçebilmiş demektir.
Sosyo-kültürel bir fenomen olarak entelektüellerin ideal anlamda tutarlı ve
dengeli olabilmeleri adına taşıması gereken özellikleri Zeki Özcan (2006: 4952) şöyle sıralamaktadır;


Güncel, kaba olaylarla arasına mesafe koyar ve olayları
başka türlü görmeye ve okumaya çalışır.



Sosyal problemlere duyarlıdır. Duyarlılığını takdire değer
davranışlarla ortaya koyar ve insanların gözünde ahlaki
otorite kazanır.



Bir mühendis ve teknisyen gibi davranamaz. Hem
gündelik hayattan kopmaz hem de hayal dünyasında
yaşamaz. Bilim adamı da değildir, peygamber değildir.
Angaje olma ve kamuoyundan ayrılma arasında bir
dengededir. Hem kolektif değerlerin koruyucusudur
(muhafazakâr)
hem
de
değişmenin/gelişmenin
öncüsüdür (itirazcıdır).
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-Samimi bir entelektüel, anti-konformisttir. Sanatçının
yaratımlarından aldığı estetik zevk gibi bundan çoşku
duyar. Düşünce özgürlüğü anti-konformizm ile tam bir
uyum içindedir.



-Politikacının düşünmek için zamanı yoktur. Davranır,
tepkide bulunur, sokağın isteklerine boyun eğer,
kamuoyunu dikkate alır. Günü gününe tarihi yazar, ama
bunun üzerine düşünmez. Oysa entelektüelin işi
düşünmek, araştırmak, çözüm üretmek ve bunu hayata
geçirmektir. Duyarlılık uyandırmaktır. Kamusal alanla
ilgilenmesine rağmen çıkar gütmez. Kendini başkalarına
beğendirmek, takdir edilmek gibi amacı da yoktur.

İdealize edilen entelektüelin/aydının aklıyla çalışmaları nedeniyle,
çalıştıkları alan dışında başka ilgilerinin olması gerekir. Kendi mesleği ya da
sanat ürünü üzerine çıkması, hakikat, yargı, beğeni ve küresel konularla
ilgilenmesi gerekir (Louis Bodin’den aktaran Çağan, 2005: 14).Entelektüel ve
aydın bilginin ve hakikatin peşinde olmak sayesinde bunu başarabilir. Çünkü
hakikate ulaştığını iddia ediyorsa peşinde olma hali bitmiş demektir. Birikimi
ve uzmanlığı ne ise onu ulaşılacak son nokta olarak görebiliriz. İdeal aydının
buna kapılmaması için sahip olması gereken şey amatör ruhlu olmaktır.
Edward Said’in amatörizm şeklindeifade ettiği de budur. Merak duygusunun
ve arayış halinin kaybedilmemesi demektir. Kâr, ödül beklentisinin
olmamasıdır (Çağan, 2005: 18). Kendisini hiçbir zaman olmuş gibi
hissetmemektir. Çünkü bir doğruya ulaştığını iddia ederse, o düşünce bir
ideolojiye dönüşür ve kendisi dışındakini hakikatin dışında bırakır. Çünkü
ideolojiler genellikle son şeklini almış gerçekliklerdir. Oysa düşüncelerimiz
sürekli gelişirler, denetlenir, test edilir, gerekirse terk edilirler. İdeolojiler
donmuş bir yapı oldukları halde, düşünceler canlıdırlar (Özcan, 2006: 61).
Entelektüeller ideolojilerden ziyade, düşüncelerle meşguldürler.
“Entelektüel -e bilmek halinden çıkmadıkça entelektüel olma potansiyelini
saklı tutar” (Çağan, 2005: 16).
Entelektüel ve aydının bilgiyle ilişkisi, onların toplumla ve iktidarla ilişkisini
de dönüştürmüştür. Geleneksel, modern ve postmodern dönem
ayrımlarında bize bu konuda ipuçları vermektedir. Örneğin postmodern
entelektüeller, modern entelektüel tanımını yeniden tartışmaya açmışlardır.
Modern entelektüel bilgisi ve konumu itibariyle geleneksel rolünden
özgürleşmiş olsa da toplumsal dinamiğe etki etme anlamında kendisine bir
misyon yüklenmiştir. Postmodern düşünce ise her türlü otoriteyi yapı
bozumuna uğrattığı için, daha farklı bir entelektüel tipolojisi ortaya
çıkarmıştır. Foucault’a göre, entelektüelin rolü başkalarına ne yapmaları
gerektiğini söylemek değildir. Kitleler, neyin iyi ya da doğru olduğunu
herkesten daha iyi bilmektedirler. Dolayısıyla Foucault’a göre teori pratik
için bir yol gösterici değil, sadece bir alet kutusu işlevi görür. Entelektüel alet
kutusu üretir, kitleler kendisi için hangi aletin yararlı olduğunu düşünüyorsa
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onu seçer ve kullanır (Çağan, 2005: 19).Postmodern düşüncenin
entelektüelin işlevini daha önceki yorumlara göre daha da daraltması, teorik
düzlemde tutarlı gözükmektedir. Bilgiyle ilişkisinde evrensel hakikat
iddiasından uzaklaşan entelektüelin/aydının toplum üzerinde bir egemenlik
iddiası da böylece ortadan kalkmıştır. Ulaştığı/inandığı bir doğruyu topluma
aktarmaya çalışması, postmodern düşünceye göre entelektüelin kendisiyle
çelişmesi anlamına gelmektedir. Çünkü her türlü iktidarı/otoriteyi yapı
bozumuna uğrattıktan sonra kendisini bir otorite olarak ileri sürmemelidir.
Postmodern düşüncenin entelektüel ve aydın ile ilgili ortaya koyduğu bu
düşünce bir taraftan kendi içinde tutarlı görünürken, diğer taraftan “herşeyi
söyleyen” ya da “hiçbir şey söylemeyen” bir toplumsal tipi ortaya
çıkarmaktadır. Toplumsal düzen, birarada yaşama, dayanışma ve toplumsal
gelişme gibi olguları temel değerler olarak gören toplumlar için bu
entelektüel/aydın tipolojisi hiçbir şey söylememektedir. Bu yüzden içinde
bulunduğu zamana, mekana ve topluma özgü ideal anlamda söyleyeceği bir
sözü, duracağı bir yeri mutlaka olmalıdır. Aksi takdirde kaotik bir toplum
düşüncesine doğru çeşitli yorumlar ortaya çıkacaktır.
Aydının toplumsal hayatı dönüştürme işlevini yerine getirilmesi için olumlu
anlamda şu iki özelliğe sahip olması beklenmektedir. Birincisi halkla bir
benzerliği ve ortak yönü olmalıdır. Hedefi, amacı, yönü ve değeri açısından
toplumla uyumlu olmalıdır. Aynı umudu ve kaderi paylaşmalı, toplum
tarafından “bizden biri” olarak görülmelidir. Siyaseti, kitleleri genel anlamda
toplumu etkileyebilmesi için o dünyanın diliyle konuşması gerekir.
Söylemlerinin bir karşılık bulabilmesi için toplumla aynı düzlemde
durmalıdır. İkincisi ise bilgi, yetenek ve tecrübe bakımından halktan farklı ve
iyi bir konumda olmalıdır. Toplumun aydınları bir öncü yada rehber olarak
tanıyabilmesi için, aydını kendisinden farklı görmelidir. Aydın toplumun
“bizim en iyimiz” dediği bir yerde bulunmalıdır. Bu her iki özelliği şahsında
biraraya getirebilen aydın, olumlu anlamda toplumsal dönüşüme öncülük
edebilecek bir konumda bulunabilmiş demektir (Aydın, 2010: 152).
2.2. Realitede Aydın
Aydın ve entelektüel olgusunun literatürde (özellikle teorik anlamda)
idealize özelliklerine değinmeye çalıştık. Fakat her zaman aydınlar teoride
öne sürülen özellikleri bünyelerinde taşımamış, bir anlamda ideal olma
özelliklerinden uzaklaşmışlardır. Belki de hiçbir zaman aydınların böyle bir
özelliği yoktu. Yine de bu konuyu bizim ele alış amacımız kategorik ayrımlar
üzerinden ele alınan aydın ve entelektüel olgusunun kendi içindeki
çelişkilerini öne çıkarmaktır. Doğru, iyi, hakikat adına hareket ettikleri
varsayılan (kabul edilen ya da öyle olduğuna inanılan) aydın ve
entelektüellerin
realitede
bu
özellikleri
taşımadıkları
gözlemlenebilmektedir. Bu bölümde hem literatürde ele alındığı şekliyle
hem de kendi toplumumuzdaki tarihsel örneklerle aydının toplumsal
pozisyonuna ve pratiğine odaklanmaya çalışacağız.
Fransız düşünür Julien Benda’nın “Aydınların İhaneti” (1926) adlı eseri,
literatürde bu gerilimi ortaya koyan klasik metinlerden birisidir. Benda
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öncelikle aydını, idealize edilebilecek yönleriyle ifade etmekte, sonrasında
ortaya çıkan çelişkiye dikkati çekmektedir. Ona göre aydınlar/entelektüeller,
sıradan okumuşlar gibi maddi kazançla ilgilenmezler, şahsi çıkar peşinde
koşmak, ikbal ve mevki gayreti içinde olmak, onların işi değildir. Güçlünün
uydusu değil, zayıfın savunucusudurlar. Fakat asıl işlevleri adalet ve akıl gibi
çıkarlar üstü değerleri savunmak olan aydın insanlar, pratik çıkarları uğruna
bu misyonlarına ihanet etmişlerdir (Vergin, 2006: 13). Bu anlamda Benda’ya
göre, aydın kesimin sonuna kadar inandığı bir değeri yoktur. Modern
değerleri kabulünde samimi değildir. Demokrat olduğunu söyler ama güçten
yanadırlar. Benda’nın dikkat çektiği bu gerilim, hemen hemen bütün
toplumlarda görülebilecek bir olgudur. Söylemler ile eylemler arasındaki
çelişki, politikacılarda olduğu kadar entelektüeller de gözlemlenebilmiştir.
Tarihsel süreç içerisinde aydının konumunun ve işlevinin farklılaşmasına
neden olan olgulardan birisi bilginin yapısında meydana gelen dönüşümdür.
Bilginin yapısının değişimi, bilgiye hangi araçlarla ya da yollarla ulaşılıyor
olduğu konusu, aydının bilgiyle kurduğu ilişkinin dönüşmesine yol
açmıştır.Bilginin deruni, ulaşılamaz kapalı yapısı 18. yüzyıldan itibaren açık
uçlu, kolay, ulaşılabilir ve şeffaf hale geldi. Bilgiye zor ulaşılıyor olması bilgiyi
ve bilgi sahibi kıymetli kılıyordu. Bilginin peşinden koşanlar, bilgi umranı
karşısında acziyetlerinin farkında idiler. Örneğin eserlerine adlarını
yazmaktan çekiniyorlardı. Günümüz aydını ise kendisini bilginin sahibi,
mülkiyetinin kendisinde olduğunu düşünmektedir. Bu yüzden artık
isimlerden önce titrler/sanlar/ünvanlar gelmektedir.Bilginin açık hale
gelmesi, biginin herkese empoze edilmesi gerekliliğini gündeme getirdi. Şerif
Mardin’e göre bu sayede bilgi, empoze ediciye, başkaları üzerinde nüfus
kurma, güç ve iktidar elde etme imkanı sağlıyor, aynı zamanda mevcut
güçleri meşrulaştırıyordu (Aydın, 2005: 52). Entelektüel kavramının farklı
adlarla kullanılıyor olması bile, onun bilgiyle ilişkisine dair ipuçları
vermektedir. Örneğin aydın kelimesi daha çok bilgisi kendinden mülhem
olan, ışıkla çevresini aydınlatan anlamında kullanılmaktadır. Fakat Osmanlı
Türkçesi bir tabir olarak kullanılan “münevver” kelimesi ışığın/nurun
kendisinde olmayan, ışığı/nuru kendisi dışından alan bir anlamı
taşımaktadır.
Burada bahsedilen farklılaşmanın, bilginin bir araç olmaktançıkıp bir amaç
olmaya yönelik gerçekleşen bir dönüşümün parçası olduğu söylenebilir.
Çünkü geleneksel toplumlarda bilgi muhtelif amaçları gerçekleştirmek için
kullanılan bir “araç” iken, günümüzde ise bilginin kendisi ulaşılması gereken
nihai bir “amaç” olarak görülmektedir. Kolay ulaşılıyor olması da empoze
etmenin meşruiyetini beslemektedir. Bu sürece farklı bir açıdan bakarsak,
günümüzde bu durumun çokta işlevsel olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü
bugün bilginin, düşüncenin, fikirlerin önemli ve değerli oluşunu tescil edecek
merci/makam/zemin belirsizdir. Aydının bilgisi ve konumunun gizemliliği
ortadan kalkmıştır. Moderniteyle başlayan bu durum bugünde devam
etmektedir. Bilginin sahibi artık yoktur. Dolayısıyla entelektüel ve aydının
toplum üzerinden otoritesi de zayıflamıştır. Herkes, her türlü bilgiye her
zaman ulaşabilmektedir. Örneğinbir akademisyenin derste anlattığı bir
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hususu, öğrenci cep telefonundan ulaştığı bir bilgiyle yalanlayabilmektedir.
Aynı zamanda bilgiye kolay ulaşılıyor olması, insanların bilgiyi talep etme
konusunda motivasyonunu azalmaktadır. Bugün bir bilgi okyanusunda
olduğumuz ama elimizde neredeyse bir bardak bile su olmadığı söylenebilir.
Aydın olgusunun realitede karşılığından bahsederken bazı tarihsel
örneklerden yaralanmakta fayda var. Osmanlı modernleşmesi ve cumhuriyet
tecrübesi bu anlamda kendi toplumsal tarihimizin önemli dönemlerinden
bazılarıdır. Aydın ve entelektüel olgusunda yaşanan dönüşümü bu dönemler
üzerinden ele alarak kendi realitemize dair bazı çıkarımlarda bulunabiliriz.1
Osmanlı’nın devlet ve toplum geleneği klasik anlamda din ve devletin
kurumsal olarak birbirinden ayrı olmadığı, sivil ve kamusal alan olgusunun
belirgin şekilde ayrışmadığı bir yapıyı ihtivaetmektedir. Fakat devlet
nezdinde gerçekleşen modernleşme eğilimi, askeri, hukuki, eğitim, teknik vb.
alanlardaki gelişmelerle birlikle bazı önemli dönüşümleri doğurmuştur. Batı
dünyasında modern entelektüelin ortaya çıktığı koşullar gibi Osmanlı’da da
matbanın gelişimi ve gazeteler aracılığıyla entelektüel bir cemiyetin
oluşmasının toplumsal zemini hazırlanmıştı. Mesela Şerif Mardin’e göre
Osmanlı’da eleştirel söylem gazeteler aracılığıyla üretilmeye başlanmıştı.
Tercüman-ı Ahval (1860), Tasvir-i Efkâr (1862, 1865) gibi gazeteler; Agah
Efendi, Şinasi ve Namık Kemal gibi yazarlar eleştirel söylemi temsil
ediyorlardı. Fakat koşullar batıdaki sürece benzese de muhteva açısından
bazı farklılıkların olduğu sarihtir. Örneğin Namık Kemal söylem
olarakeleştirel duruşunu sürdürse de İslami öğelerin/referansların dışına da
çıkmamaktaydı (Mardin, 2006: 271). Osmanlı başlangıçta doğal
olarakbatıdaki gibi seküler anlamda (yani dinden ve dini düşünceden
ayrışmış) bir aydın tipi üretmemişti. Hatta eleştirel görüşler layiha adı
verilen usüllerle sultana/saraya sunulurdu. Kamusal alanda siyasi, askeri ve
toplumsal konuların konuşulmaya başlaması, kendi kurumsallığını
tamamlamış bir toplum için önemli bir kırılmaydı. Belki daha önce sadece
layihalarda dile getirilen hususların gazetelerle kamuoyu ile paylaşılması
devlet açısından da ilginç bir tecrübeydi. Hatta ilk dönemlerde devlet erkanı
bununla nasıl mücadele edeceğini bilememişti. İlk sansürün ortaya çıkması
1876 yılını bulmuştu.2
Şerif Mardin’e göre, Osmanlı’da batıdaki gibi bir aydın sınıfının olmayışı
“daemonic” yapının yoksunluğundan kaynaklanmaktadır. Daemonic yapı bir
anlamda şeytani hasletler yani yaratıcı olmak, başkaldırabilmek, özgür ruha
sahip olmak anlamına gelmektedir. İnsan benliğinin ve bencilliğinin en temel
görünümüdür. Ortaya koydukları eserleri kendi benliklerini okşamaması ve
gösterişçilik kaygısı taşımadıkları için adlarını yaz(a)mayan ilim
adamlarımız bu özelliklere sahip değillerdi. Yine Mardin’e göre önceki
dönemlerinin bilgisinin kapalı uçlu olması, bilginin gizemli ve Tanrı vergisi
1Türkiye’de

aydın olgusunu ele alan en kapsamlı çalışmalardan birisi Doğan Gürpınar’ın
“Türkiye’de Aydının Kısa Tarihi” adlı eseridir. Bu makalenin kapsamını aşmaması
amacıyla bu çalışmaya doğrudan referanslar verilmedi. Fakat ileri düzey araştırmalar için
yararlanılabilecek temel bir eserdir. Ayrıntılı bilgi için bakınız (Gürpınar, 2013).
2 İlk sansürün 10 Mayıs 1876’da yayınlanan Âli Kararnamesi olduğu kabul edilmektedir.
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bir emanet olarak görülmesine neden olmuştu. Kendi eseri olmadığı için
bununla diğer insanlara üstünlük aracı olarak görmek yada bunu bir nüfuz
gerekçesi saymak hem ayıp hem de günahtı. Bu sebeple bilgi isteyene ve
değerini bilene verilirdi (Aydın, 2005: 52).
Bilginin konumunun farklılaşması, bilgiye sahip olanlar ile bu bilginin nerede
ve nasıl kullanılacağı konusunda yeni bir ilişkinin kurulmasına yol açmıştır.
Bilginin gizeminin ortadan kalması, modern düşüncenin doğuşuyla birlikte
doğru, hakiki, “faydalı” bilginin ne olacağı konusundaki kriterler
netleştirilmişti. Dolayısıyla bu bilgiye sahip olmayanların, sahip olanlar
tarafından bilinçlendirilmesine meşru bir zemin hazırlanmıştı. Özellikle
cumhuriyet sonrası dönem için öne sürülen aydın-halk ikilemine yönelik
yaklaşımların dayandığı sosyolojik realite buradan kaynaklanmaktadır. Bu
yaklaşımlardan birisi cumhuriyet dönemi aydınının halkla ikileminde
derinliğin giderek arttığı, tabana tepeden bakan ve küçümseyen bir tavırla
topluma yabancı duran bir tipolojiye işaret etmesidir. Sabri Ülgener’e göre
bu aydın tipolojisi, icra makamında ve yürümeyen işlerden sorumlu olduğu
için baskıcıdır da.Bu sorunbir anlamda da bürokrat aydın meselesidir.
Aydının toplumumuzun gözünde yıllarca sorunlu bir yerinin olmasının,
sevilmemesinin nedeni aydının hem dili dönen hem de gücü yeten olmasıdır
(Ülgener, 2006 : 101-102). Modern, çağdaş, medeni dolayısıyla evrensel
bilgiye sahip olduğunu düşünenler, ideal anlamda aydın vasfını
taşımalarından çok bürokrat vasfına daha uyumlu idiler. Kendi “ideal”lerini
kendisi dışındaki insanlara uygulatmak amacıyla aslında hiçte ideal olmayan
bir çelişkiyi yaşamışlar ve toplumlarına yaşatmışlardır. Örneğin “halka
rağmen, halk için” söylemi, halk arzu etmese de onlar adına, onların “iyiliği”
için, onlar üzerinde bir şeyler uygulayabilmeyaklaşımıdır.
Şerif Mardin, kendi toplumsal tarihimizde aydınlarımızı iki geniş kümeye
ayırarak kategorize etmeye çalışmıştır: Birincisi uzun bir tarihsel fikriyata
dayanan ve batı düşüncesine yaklaşma eğilimi gösterenlerdir. Batı
toplumları ile aramızdaki uçuruma odaklanmışlardır. Mantık, sağduyu, ilim,
planlı düzen ve hukuk devleti sıkça kullanılan aydınlık batının getirdiği
mefhumlardır. Diğerleri ise 1930’lu yıllardan sonra köyde, kasabada, şehirde
halk ile muhatap olanların (memur, öğretmen, asker) karşılaştığı olayların,
sosyal meseleler düzeyine taşıyan fikir adamlarıdır. Mardin’e göre bunlardan
birincisi, zaman zaman fazla akademik tahlillerle vakit geçirmiş, memleketin
hakiki davalarıyla ilgilenmemiş; ikincisi ise dar ve yüzeysel şikayetçilik
edebiyatından öteye gidememiş,3 kısır bir karamsarlık ortaya koymuşlardır
(Mardin, 2006: 298). Sonuç itibariyle her ikisi de realitedeki aydınımızı
örneklendirmektedir.
Geçmişten bugüne toplumumuzun aydınına izafe edilen en yaygın ifade
onların fildişi kulelerde yaşadığı iddiasıdır. Fildişi kulelerde yaşayan aydınlar
bir anlamda halktan kopuk olmakla eleştirilirler.Bu sadece halktan uzak
olmak anlamına gelmez, aynı zamanda halka tepeden bakmak anlamına da
gelir. Şerif Mardin’nin ayrımındaki ilk kategori uzak olmaya, ikincisi ise
Aydın sorunu edebiyatımızda çok fazla yer bulmuştur. Konuyla ilgili yapılmış müstakil
bir çalışma için bakınız. (Balcı, 2002).
3
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tepeden bakmaya işaret etmektedir. Halka uzak kalarak aydınlar, salt
düşünce adamı olmaya yaklaşmışlardır. Toplumun dertlerinden uzak
olmakta ona insana dair bir faydayı olmamış, halkı küçük görerek de
rehber/öncü olma özelliğini kaybetmiştir. Aydınlarımızın bilgiyle sadece
bilgi olduğu için, düşünceyle sadece düşünce olduğu için ilgilenmeleri, salt
entelektüel kaygılarla hareket etmeleri toplumumuz açısındanciddi bir
problem olmuştur. Felsefi, entelektüel, sanatsal ve edebi dünyalarında kalan
aydınlarımız, bir taraftan kendileri o dünyada boğulmuşlar, diğer taraftan
buhran halindeki toplumu üzerinde bir sorumluluk hissetmemişlerdir.
Mesela Cemil Meriç’in ciddi sayıda ilmi eser ortaya koymuş bir düşünürümüz
hakkındaki düşünceleri, bu husus örneklendirmektedir: Toplumun
yaşamış/yaşamakta olduğu ciddi siyasi, ekonomik, toplumsal problemler
varken düşünceye sığınmak, felsefi, bilimsel, tarihsel meselelere kafa
yormak, bu konularda yazılar yazmak asıl düşünceye ihanet budur (2014:
252). Benzer yaklaşımı Edward Said’de de görebiliriz; özel kalınarak
entelektüel olunamaz, entelektüelkamusal bir işlev yüklenir, statükoyu
rahatsız eder. Bu özgürlüğü arttırıcı bir şeydir (aktaran Çağan, 2005: 18).
Sonuç olarak realitede aydınlarınbilgi ile, iktidar ile ve toplum ile ilişkisinde
ideal aydının özelliklerini azınlıkla paylaştığı çoğunlukla farklılaştığını
söyleyebiliriz. Bilgi ile ilişkisinde gerçeği, doğruyu ve iyiyi tekeline alma
çabasını görüyoruz. Bu doğal olarak toplum üzerinde bir üstünlük ve
egemenlik ilişkisini doğurmaktadır. İktidarla ilişkisi bağlamında ise ideal
aydın otorite ile daha çok mesafeli bir konumda dururken, realitede aydının
daha çok çıkarları uğruna ideale ve hakikate ihanet ettiği gözlemlenmektedir.
Artık günümüz aydının gerilimlerini bu karşılaştırmalar bağlamında
tartışmaya çalışabiliriz.
2.3. Günümüz Aydınının Gerilimi
Geçmişte de günümüzde de aydınlar söylemsel düzeyde olumlu ve ideal
özelliklere sahip olmalarına rağmen, yaşadıkları zamana ve topluma göre
olumsuzlanan/yadsınan düşünceler veya tavırlar geliştirmişlerdir.Bir
toplumun gözünde aydının idealize edilen yönleri kendi içinde de
farklılaşmaktadır. Toplumların içinde bulunduğu tarihsel ve toplumsal
koşullar bir anlamda onların dünya görüşlerini, yerine göre ideolojilerini
oluşturmaktadır. Bu yüzden günümüz aydının konumunu belirleyen en
önemli kriterlerden birisi ideolojik farklılaşmalardır.
İdeolojiler, zihniyet biçimi, dünya görüşü, hayat görüşü vb. kabuller toplumu
zihinsel anlamda çeşitli kategorilere ayırmaktadır. Her ideoloji kendi aydının
özelliklerini kendi hayat görüşü bağlamında belirlemektedir. Bu da daha çok
muhteva açısından bir belirlenimdir. Fakat üslup, hususiyet açısından
bakıldığında genel tipolojiler belirlemek zordur. Daha önceki bölümlerde
üzerinde durduğumuz ideal aydının özellikleri ise en azından olumlu
anlamda genel tipolojilere yaklaşmaktadır. Günümüzde örneğin A
ideolojisine mensup bir insan, B ideolojisinin aydınına saygı duyabiliyor,
belli açılardan o aydına “ilkeli, duruşu olan bir insan” diyebiliyorsa, bunun
olumlu ya da ideal bir haslet olarak kabul edebiliriz. Muarız düşüncelere
çamur atmayan, kendi durduğu yeri temellendirmeye, güçlendirmeye
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çalışan, farklı düşünceleri/düşünenleri küçümsemeyen bir dil, tarz yada
üslup kullanabiliyorsa, o zaman aydın yada entelektüel içinde bulunduğu
gerilimden kendisini kurtaracaktır. Bunun tersini yaptığı zaman yani günün
siyasetine uygun, zamanın zihniyeti açısından kabul edilebilir, tutarlı
düşünceleri/yaklaşımları ortaya koymakla faydalı ve işlevsel sonuçlar elde
edebilir. Fakat bu çoğunlukla geçici bir durumdur. O günün koşullarını değil
de, gündem üstü hakkaniyetli, ilkeli ve adaletli bir anlayıştan beslenir, bunu
dillendirir ve buna uygun eylemlerde bulunursa, o takdirde aydının
düşünceleri hiçbir zaman ölmez. Artık çıkar/fayda sadece aydının değil,
yaşadığı toplumundolayısıyla dainsanlığın olacaktır.
Entelektüellik bir taraftan hak edilmemiş bir paye, bir entelektüel düşmanlığı
olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan toplumun gelişmesi için şart olan,
saygınlığı hakeden kahramanca bir duruş olarak da nitelendirilmektedir. Söz
konusu kesimlerin sahip oldukları farklı zihniyetler, farklı nitelikleri
entelektüellik olarak adlandırmaktadırlar (Mahçupyan, 2006: 24).
Dolayısıyla muhatabımızı kendi durduğumuz yerden değil, kendi durduğu
yerden tanımlamak, tutarlı olup olmadığını bize göstermektedir. Şerif
Mardin, 1956 yılında yazdığıAydınlarımız ve Tenkid adlı bir makalesinde;
aydınlarımız tarafından bir siyasi icraat tenkid edildiği zaman, yalnız
idareciler tarafından değil, cemiyet tarafından da kabul edilmediğini, tenkid
edenlerin yoğun tazyiklere maruz bırakıldığını ve vatan haini etiketi
yapıştırıldığını ifade etmiştir (Mardin, 2006: 293). Şerif Mardin burada 17.
yüzyıl başında İngiliz Kralı I. James’in bazı uygulamalarına karşı koyan İngiliz
hakimi Sir Edward Coke’u örnek vermektedir. Mardin, bunu yaparken bizde
batıdaki gibi bir aydının olmayışının nedenleri ortaya koymaya
çalışmaktadır. Mardin’in 1956 yılında söylediklerini günümüzde söyleyenler
de mutlaka vardır. Bunun sebebi ise Türkiye’de toplumsal talepler siyasi
alanda karşılık bulmaktadır. Halkın gözünde siyaset, toplumumuz açısından
ülkenin, milletin, toplumun kaderini tesis edecek temel inisiyatiftir.
Dolayısıyla devletin uygulamaları, milletin selameti, refahı ve geleceği için
yürütülmektedir. Buna karşı olmak bu anlamda vatan haini olmakla eş
değerdedir, toplumun gözünde. Bu noktada aydınlarımızın yaşadığı gerilim,
toplumsal yapımızda siyasetin temel değişkenlerden birisi olmasıyla
doğrudan ilişkilidir.
Politikalar açısından bir kritik ve eleştiri, entelektüel/aydınlar tarafından
gündeme gelecekse, bu da siyasi hava sebebiyle politik ayrışmalar temelinde
gerçekleşmektedir. Çünkü politikada zihniyet ve düşünceler kategorik
ayrımlar üzerine inşa edilmiştir. Bir kişi A
düşüncesine
katılmıyor/eleştiriyor ise o kişinin (A düşüncesinin zıttında olan) B
düşüncesine sahip olduğu düşünülür. Fakat teorik olarak o kişinin C, D, E
düşüncesine sahip olabileceği hesap edilmelidir. Bu yüzden entelektüel
düzlemde tartışmalar fikirler üzerinden yapılırken, politik düzlemde taraflar
üzerinden yapılmaktadır. Politik düzlemde de gerçekleştirilebilecek en ideal
usül, tarafların kendi içinde eleştiri mekanizmasını, kendi dışında ise
savunma mekanizmasını işletmesidir.
Örneğin günümüzde köşe yazarları güncel siyasetin dışında neredeyse yazı
yazmamaya başladılar. Güncele dair bir konuyu ele alırken, kaçınılmaz
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olarak bir taraftan bakarak olayları değerlendirmektedirler. Bu da siyasi
anlamda bir polemik, bir tarafgirlik oluşturmaktan öteye geçmiyor. Topluma
özellikle entelektüel ilgileri olan kesime,düşünsel anlamda katkı sağlayacak,
bir üst bir bakış kazandıracak, toplumsal bütünlüğe, gelişmeye, huzura katkı
sağlayacak bir dil üretilememiş oluyor. 2017 yılı içerisinde bazı dindar
kesimlerin gözünde ilim adamı hüviyeti taşıyan ikiakademisyenulusal bir
televizyon kanalında bir tartışma programı vesilesiyle biraraya gelmişlerdi.
Program süreci boyunca taraflar dini görüşlerinin farklılıkları ve birbirlerini
alt etmek istemeleri sebebiyle gergin bir ortam oluşturdular. Programdailmi
bir tartışmanın olmasını bekleyenler, ilim adamların ideal aydının
özelliklerini gösteremediklerine şahit oldular. Çünkü birbirilerinin şahsına
yönelik çok fazla amiyane, pejoratif sözcük kullandılar. İzleyiciler bir
tartışmaya şahit oldu. Fakat hangi tarafın haklı olduğuna veya kimin diğerini
ikna ettiğine şahit olamadı. Bu örnek olay, başka bir açıdan
değerlendirildiğinde popüler medyanın reyting uğruna arzu ettiği bir şeydir.
Tartışma, gerilim, heyecan, hakaret vs.’nin gözlemlendiği programda
kazanan ne taraflar oldu, ne izleyenler oldu, ne de fikirler oldu. Belki medya
kazandı. Fakat ideal aydının özelliklerinden uzaklaşıldığının da bir
göstergesi oldu.
Yine günümüzde toplumun gözünde entelektüel ve aydın olarak görülen ve
kabul edilen insanların, çoğunlukla kamusal tanınılırlığı ve popülaritesi olan
kişilerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Fakat bu özellik bize aydınların, bilgi
birikimi, dünya görüşü ve toplumsal sorumluluğu anlamında bir derinliğinin
olduğunu göstermemektedir. Çünkü kamusal popülarite belirli ilişki
ağlarından zorunlu bir şekilde doğmuş olabilir. Ya dabir kimse ilmi birikimi
ve ilkeli bir duruşu olmadığı halde dil oyunları ve retorik sayesinde medyada
ve kamuoyunda fazlasıyla yer edinebilir. Çok daha derin bilgi birikimine
sahip ve sorumluaydınlarımız muhtemelenvardır. Fakat popüler olma
kaygıları olmadığı için toplumun geniş kesimlerine ulaşamıyor olabilirler. Bu
anlamda popüler olmak, ideal ve realite gerilimde aydınları realiteye daha
fazla yaklaştırmaktadır. Bu durumu Nur Vergin (2006: 26), Fransız düşünür
Pierre Bourdieu’ya referans vererek şöyle aktarıyor:
“Bourdieu, akademisyen aydının bilgi ve fikir sahibi olduğu konularda
gerekli olduğunda kamuoyunun karşısına çıkmasını onaylıyorsa da
bilim-dışı yollarla ve medya vasıtasıyla popülerlik kazanma çabasını,
kişinin kendi durumunu parlatmaya yönelik entelektüel oyun ve
stratejileri aydın olmanın dışında bir sahtekarlık eylemi olarak
değerlendiriyor.”
Önceki çağlarda entelektüel ve aydın geniş kitlelere hitap etmiyordu.
Günümüzdeki iletişim imkanlarının olmayışı bir açıdan aydınların gücünün
ve etkinliğinin de çok fazla olmadığı göstermektedir. Kitle iletişim araçlarının
yaygınlaşması, aydınların geniş kesimlere ulaşma imkanını arttırdı. Hem
iktidarla hem de toplumla ilişkisinde gücü ve manipule etme imkanı daha da
arttı. Fakat bu teknik gelişmeler sadece aydınların değil, kitlelerin kullandığı
ve yararlandığı iletişim araçlarını da üretti. Dolayısıyla toplumun geniş
kesimlerinin bilgiye ulaşma imkanının artması bir anlamda aydınlar
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zümresini de etkisizleştirmiştir. Çünkü bu yeni durum, aydının bilgiye sahip
olma anlamında otoritesini (ve itibarını) kaybettiği anlamına geliyordu. Sabri
Ülgener’e göre aydınlar eskiden tek ve münferit bir velinimete (hükümdar,
vezir, senyör vb.) sırtını dayarken, artık sınırları belli olmayan kolektif bir
velinimetin (halk efkarı, okuyucu, dinleyici kitlesi, toplum) peşindedir
(Ülgener, 2006: 114). Kitlenin her an nabzını tutmak zorundadır. Zirveye
çıkaracak olanda yerin dibine sokacak olan da odur. Günümüz aydınının en
büyük gerilimlerinden birisi de budur.
3.

SONUÇ

Sonuç itibariyle tarihten bugüne entelektüel ve aydınlar,hemen hemen her
toplumda iyi ve kötü, doğru ve yanlış, olması gereken ve olan arasında sürekli
bir gerilimde kalmışlardır. Biz bu makalede idealize ettiğimiz aydın tipleriyle
-olumlu anlamda- olması gereken yönlerine işaret etmeye çalıştık.
Realitedeki aydın tipleriyle ise daha çok ideal olmaktan uzaklaşan ve
olumsuz hasletlerle ortaya çıkan yönlerine işaret ettik. Literatürde
doğrudanbu şekilde bir ayrım söz konusu olmasa da kavramsal ve tarihsel
açıdan öne çıkarılan vurgularda ideal ve realite gerilimine şahit olmak
mümkündür.
Aydınların ideal anlamda en temel özelliği özgür olmalarıdır. Bu özgürlük
hem toplumuna, hem iktidara hem de geleneksel bilgi türlerine karşı
olmalıdır. Özgür olması onun başka bir özelliğini de kolaylıkla sergilemesine
imkan sağlayabilir: eleştirel olması. Özgür olan bir aydın eleştirel olabilir.
Varlığını, konumunu herhangi bir statükoya dayandırmıyorsa,
söylediklerinde belirli çıkar gruplarına vekalet etmiyor demektir. Hem de
eleştirilerinde tutarlı olma ihtimali çok yüksektir. Söylemleri ile eylemleri
arasında bir tenakuzun ortaya çıkma ihtimali ise düşüktür. Geçmişte olduğu
gibi günümüzde de aydınlar fikirleriyle eylemlerini bütünleştirdiği oranda
toplum için bir kanaat önderine dönüşür.
Günümüz Türkiye’si özelinde değerlendirecek olursak aydınlarımızın
gerilimini üç düzlemde özetleyebiliriz. Birincisi aydınların bilgi ile ilişkisidir.
Günümüzde bilgiye ulaşma imkanlarının artmış olması düşünce/fikir
zenginliğinin yaşanmasına neden olmuştur. Daha doğrusuna buna
enformasyon ya da malumat bolluğu demek daha doğru olur. Böyle bir
durumda aydınlarımızın sözüyle eylemi arasında tutarlı olmasından önce
sözüyle sözü arasında tutarlılık aramanya başladı. Çünkü günümüz aydının
düşüncelerinde ve söylemlerinde tutarlı olması bile fazlaideal bir durumdur.
Ayrıca her anlamda bilgi tekelinin kırılmış olması, aydının konumunu
sarsmıştır. Kitle iletişim araçlarının özgürce kullanımı aydının iktidarı ve
toplumu yönlendirme anlamında gücünü arttırmıştır. Diğer taraftan bilgiye
bütün kesimlerin eşit derecede ve imkanda ulaşabiliyor olması, bilginin
değerini ve aydının itibarını azalttı. Bilgiye ve aydına kıymet verecek olan
koşullar ve kriterler belirsizleşmiştir.
Aydınlarımızın yaşadığı ikinci gerilim iktidar ile ilişkisidir. Günümüz
Türkiye’sinde siyaset toplumumuzun kaderini tayin eden temel unsur olarak
görülmektedir. Siyasette söz sahibi olmak yada iktidarı paylaşmak pek çok
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toplumsal grubun temel motivasyonudur. Aydınlarımızın da böyle bir
konjontürde siyaset üstü bir söylem üretmesi zorlaşmaktadır. Siyasi bir
düzlem varolması aydının, siyasi gündemle zorunlu iştigalini doğurmaktadır.
Gündemin üstüne çıkamaması onu toplumsal tabanın gözünde sürekli bir
taraftan konuşan haline getirmektedir.Dolayısıyla aydınlarımız belirli
ideolojilerin, belirli dünya görüşlerinin aydınları olarak ayrışmaktadır.
Bunun ötesinde bir aydın profili üretmek bu koşullarda imkansız
görünmektedir. Bu bağlamda aydınların gerilimi ise doğru bildikleri ile
güncel koşullar arasındaki çelişkilerdir. Özetle aydınlarımızevrensel, vicdani,
insani ve ahlaki değerler ile günün politik zihniyeti ve ortamı arasında bir
gerilimdedirler.
Son olarak aydınlarımızın yaşadığı üçüncü gerilim toplum ile ilişkileridir.
Öncelikle toplumumuzda halk ile aydın arasında bir ikilemsöz konusudur. Bu
ikilem daha çok modernleşme süreci sonrasında yaşanan bir durumdur.
Geleneksel toplumlarda ilim adamları ve geniş halk kitleleri arasında bir
ilişki veya bir etkileşim çoğunlukla söz konusu değildir. Fakat modernleşme
süreci sonucunda toplumların siyasi, entelektüel ve sosyal açıdan “evrensel”
bir düzlemde benzeşmeye başlaması, aydının ve halkın dünyası hakkında söz
sahibi olmasına yol açmıştır. Türk moderleşme tecrübesi ise bize aydınların
modern olanı, halkın ise geleneksel olanı temsil ettiğini göstermiştir.
Aydınların halktan beklediği çağdaşlaşma yönelimine halk pekte istediği gibi
cevap/karşılık vermemiştir. Modern, seküler, laik kesimlerin aydınları ile
geleneksel, dindar, islami kesimlerin aydınları farklı kimseler olmuştur.
2010’lu yıllardan sonra ise üslup açısından belirgin bir farklılaşma
yaşanmıştır. Medyanın, toplumun gündemini ve insanların zihnini/algılarını
kuşatmaya başladığı bir dönem olarak son 5-10 yıl da aydınların
doğruyu/hakikati söylemekten daha çok demagoji yapmaya eğilimli
oldukları gözlemlenmektedir. Medyatik dili kullanmaya ısrar etmekle
aydınlar; muhatabını alt etmeye, küçük düşürmeye, dolaylı da olsa hakaret
etmeye, yok saymaya çalışmaktadırlar. Çok konuşabilmek, yüksek sesle
tartışabilmek, reyging getirecek söylemler üretebilmek doğru söylemekten
daha değerli görünmektedir. Tabi ki medya için değerli. Medya kamusal
popülarite ile bilgi derinliği arasında bir mütekabiliyet olduğu izlenimi
uyandırmaktadır. Medyada çok gördüğümüz aydın kimselerin, bilgi, tecrübe
ve görgü anlamında çok derin olduğu varsayılıyor. Fakat akademik ve ilmi
birikimi çok derin olduğu halde medyada çok fazla görünmeyen insanlar,
medyanın nasıl bir yanılsama ürettiğini bize gösteriyor.
Sabri Ülgener’in,Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler (2006: 134) kitabında, Mevlana
Celaleddin Rumi’den ve Osmanlı devlet adamı şair Keçecizade İzzet Molla’dan
aktardığışu beytler, bu makalenin durduğu zemini özetlemektedir;
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İlm-i fen tâlimi dûnâna ayan
Rehzenâna tiğ vermektir heman
Tiğ vermek dest-i mest’e oldu bed
Nâkes’e tâlim-i ilm ondan eşedd
İlmü mâl ü mansıbı câhı karan
Oldu bîşek fitnei bedgevherân
Mevlana
Meşhurdur ki, fısk ile olmaz cihan
harâb
Eyler onu müdâhene-i âliman
harâb.
İzzet Molla

[Hamuru bozuk olana ilim ve fen
öğretmek yol kesicinin eline kılıç
vermekten farksız; hatta sarhoşun eline
kılıç vermekten de beter!
Mal ve mevki gibi ilim de mayası bozuk
olanların elinde fitne ve fesad âletidir!]
[‘Herkesçe bilinir ki, doğru yoldan
çıkmakla, günah işlemekle dünya harap
olmaz.
Dünyayı âlimlerin dalkavukluğu, kendi
çıkarları için yaptıkları müdahaneler,
yaltaklıklar yıkar.]
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HEKİMHAN YÖRESİNDE BEREKET İNANIŞINA BİR ÖRNEK:
EŞE-FATMA TAŞI ve BÖCEĞİ
Kemal DENİZ*
ÖZET
Çalışmamız içerisinde halk kültürü yönüyle incelemeye çalıştığımız “Bereket
anlayışı” bakımından üzerine önemli bir anlam yüklenen “Eşe- Fatma Taşı” ;
bilim alanında kullanılan adıyla cycloliteseliptica / cyclolitestenviradiatus
olarak bilinen 65-95 milyon yıllık fosillerdir. Yarım küre ya da elipsoidal
şekilde, tek yaşayan mercanlardır. Altta halkalar şeklinde epiteka, üst ortada
uzunca bir oluk ve ince uzun bölmeler mevcuttur. Üst Kretase jeolojik
dönemine tarihlendirilmektedir. Malatya’nın çeşitli yörelerinde sıkça
görülen bu fosillerin büyüklü-küçüklü farklı ebatlarda örneklerine
rastlanmaktadır. Özellikle Hekimhan yöresinde milyonlarca yıl önce yaşamış
fosillere, deniz canlılarının kalıntılarına, toprak yüzeyinde kolayca ulaşmak
mümkündür. Yöre halkı bu fosile “Eşe-Fatma” (Ayşe-Fatma)adını vererek
bir bereket getirici kutsiyet yüklemiştir. Zaten bölgede Hz. Ayşe, Hz.
Fatma’dan kaynaklı olarak bayan ismi tek tek kullanıldığı gibi her iki ismin
bir kişiye verildiği de görülmektedir. Eşe-Fatma adının bu fosile verilmiş
olması yörede kutsal kabul edildiğinin işaretidir. Sarıkız Köyü ve
çevresindeki köylerde; un-bulgur çuvallarının ağzına, ekmek pişirilirken
içinden un alınan, hamur yumaklarının bulunduğu hılaya (İteği/Unevi) EşeFatma Taşı konur. Ekmek pişirimi tamamlandıktan sonra hamur kesmede
kullanılan kesme küreği/ Hamur Eğişi; Hamur Teknesi/Kersen; Ekmek
Duvağı/Tapılama ve ekşi hamur yumağı ile birlikte hıla toplanırken içine
Eşe-Fatma Taşı konularak bohça biçiminde katlanarak, diğer ekmek pişirme
zamanına kadar kaldırılır. Bu hılanın içerisine konulan Eşe-Fatma Taşı
ekmek kadar kutsal kabul edilir ve bereket getireceğine inanılır. Bildiri
bütünlüğü içerisinde; “Eşe- Fatma Ana Taşı ve Böceği” ile ilgili olarak
sahadan elde edilen veriler ışığında fosilin nasıl inanç geleneğine dönüştüğü
ve uygulamasından örnekler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Fosil, Eşe-Fatma, Ekmek, cyclolitestenviradiatus,
Ekmek Duvağı

*

Araştırmacı-Gazeteci, kemaldeniz44@gmail.com
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AN EXAMPLE FOR FERTILITY BELIEFS IN HEKIMHAN DISTRICT:
EŞE-FATMA STONE AND LADYBIRD
ABSTRACT
“Eşe-Fatma” stone, which we tried to study in terms of folk culture, and to
which an important meaning is attributed with regard to “fertility
conception”, is indeed a 69-95 million years old fossils, scientific name of
which is cycloliteseliptica/ cyclolitestenviradiatus. They are ellipsoidal
corals living alone. There is ring-shaped epitheca at their lower part and a
long groove and thin and long parts lying at the upper-middle part. It dates
back to the upper cretaceous period. These fossils, which have different sizes,
can be frequently seen in some regions of Malatya Particularly around the
Hekimhan District, now on the surface of earth, is easy to observe the fossils
and the remnants of the sea creatures millions of years agoThe local people
sanctified this fossil naming it “Eşe-Fatma” (Ayşe-Fatma) with a belief that
it brings fertility. In this district, these two names are used for females (Ayşe
is the name of wife of Prophet Mohammad; Fatma is the name of his daughter).
Two names are either given together to a baby girl or only one of them is
given to her. Naming this fossil as Eşe-Fatma indicates that the local people
have adopted it as sacred. In the Sarıkız village and the villages around it, the
Eşe-Fatma Stone is put onto the socks of flour-pounded wheat, from which
flour is taken to bake bread, and onto the sheet (İteği) where dough balls are
spread. After bread is baked, the Eşe-Fatma stone is put into a bundle –made
of the sheet- containing a cutting shovel or dough shovel used to cut dough,
kneading trough (Kersen), and bread veil. It is placed until the next breadbaking. The Eşe-Fatma stone put into this bundle is as much sanctified as the
bread being believed in that it would bring fertility. In the entirety of this
paper, some examples and practices, in accordance with the data compiled
in-situ regarding the “Mother Eşe-Fatma Stone and Ladybird”, will be given
how a fossil transformed into a folk tradition.
Keywords: Fossil, Eşe-Fatma, Bread, cyclolitestenviradiatus, Bread Veil.

1.GİRİŞ
Çalışma Alanı; Malatya İline bağlı Hekimhan İlçesine bağlı Sarıkız
Köyü/Mahallesi merkez olarak belirlenmiş bereket taşının yoğun olarak
bulunduğu Hasançelebi, Güzelyurt, Girmana gibi coğrafi alanlar da bu
kapsama dahil edilmiştir.
Bereket taşı ile ilişkilendirilmesi bakımından “Uğur böceği” ismi verilen
küçük kanatlı böcek ile ilgili inanma ve uygulamalar da alanın çalışma
konuları olarak değerlendirilmiştir.
Çalışmada yöntem olarak; alanda taşın bulunması, kullanımı ve kullanımı
sırasındaki uygulamalar gözlemlenmiştir. Gözlemlerin yanı sıra grup
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görüşmesi tekniği ile kullanımla ilgili ritüeller /uygulamalar, inançlar tespit
edilmeye çalışılmış olup, kaynak taraması da yapılarak bilimsel bakış ve
değerlendirmelerle çalışma desteklenmiştir. Ayrıca uygulamalar
fotoğraflarla belgelenmiştir.
Çalışma hem bir derleme hem de bilimsel bir bakışla uygulama ve
uygulamaların içerisindeki ritüellerin, inançların kaynak ile nedenlerinin
animist ve dinamist yönlerine bakılacak, majik açıdan çıkarımlar yapılarak,
sosyal-kültürel değişme yönünün ele alınmasıyla sonuçlandırılacaktır.
1.1.Fosilden Bereket Taşına: Eşe-Fatma Taşı
İnsan, hayatının her çağında çevresiyle ilgilenmiştir. İnsanın içinde yaşadığı
çevre, özellikle o çevre içinde olup bitenler, o çevreyi kapsayan bitki örtüsü,
hayvan çeşitleri, taş, kaya vb. doğal unsurlar her zaman için o çevrede
yaşayan insanların ilgisini çekmiştir (Örnek, 1962: 257).
Kimi nesnelerin özel bir kuvvetle dolu olması telâkkisi, bugün yeryüzünün
pek çok yerinde yaygın olan amulet ve uğurlukların koruyucu niteliğine
inanmakta, bel bağlamakta hâlâ canlı bir şekilde yaşamaktadır (Bach, 1960:
289).
Foto 1:CyclolitesElliptica ve Çeşitleri
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Dinamist dünya görüşüne göre ilkel insan doğayı ve çevresini gözlemlemiş,
izlemiş ve birtakım bilgiler elde etmiştir. Gözlemler sonucunda bazı
tasniflere giden ilkel insan, varlıklar arasındaki farklılıkları, varlıklar içinde
yer alan bir “öz” tasavvuruna bağlamıştır. Bu “öz” varlıkların kuvvetini
oluşturmaktadır. (Örnek, 1971: 28-29;Bkz. Bülent, 2008,: 315-316)
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Foto2:CyclolitesEliptica Fosili/Eşe-Fatma Taşı

Foto 3-4 : Sarıkız Mahallesinde Çakşak Fosil Yatağı- Fosil
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Çalışmamız içerisinde halk kültürü bağlamında çalıştığımız “Bereket
anlayışı” bakımından üzerine önemli bir anlam yüklenen “Eşe- Fatma Taşı” ;
bilim alanında kullanılan adıyla cycloliteseliptica/ cyclolitestenviradiatus
olarak bilinen 65-95 milyon yıllık fosillerdir.(İnan, 2008: 12)
Yarım küre ya da elipsoidal şekilde, tek yaşayan mercanlardır. Altta halkalar
şeklinde epiteka, üst ortada uzunca bir oluk ve ince uzun bölmeler
mevcuttur. Üst Kretase jeolojik dönemine tarihlendirilmektedir. Malatya’nın
çeşitli yörelerinde sıkça görülen bu fosillerin büyüklü-küçüklü farklı
ebatlarda örneklerine rastlanmaktadır.
Özellikle Hekimhan yöresinde milyonlarca yıl önce yaşamış fosillere, deniz
canlılarının kalıntılarına, toprak yüzeyinde kolayca ulaşmak mümkündür.
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1.1.1. Bereket
Toplanması

Taşının

Fonksiyonelliği

ve

Eşe-Fatma

Taşının

Hekimhan İlçesinin özellikle araştırmada merkez aldığımız Sarıkız Köyünde
yukarıda sözünü ettiğimiz fosilin değişik ebatlardaki örneklerini ziyadesiyle
görmekteyiz.
Yöre halkı bu fosile “Eşe-Fatma” (Ayşe-Fatma)adını vererek bir bereket
getirici kutsiyet yüklemiştir. Zaten bölgede Hz. Ayşe, Hz. Fatma’dan kaynaklı
olarak bayan ismi tek tek kullanıldığı gibi her iki ismin bir kişiye verildiği de
görülmektedir. Eşe-Fatma adının bu fosile verilmiş olması yörede kutsal
kabul edildiğinin işaretidir. Burada ilkel birçok kültürde araştırmacılar
tarafından tespit edilmiş olan özellikle “ Tabiattaki birçok nesnenin canlı bir
ruh taşıdığına inanılması” ilkesinden hareket edildiği görüşü araştırma
yöresindeki algılama için de geçerli sayılabilir (Geniş Bilgi için bkz.,Tanyu,
1968: 20-23).
Polenezya ve Malenezya yerlilerinde taşı türlü işlerde(bereket), bolluk
getirmesi için (şeklen elverişli) bir taşı , bol mahsul elde etmek üzere, mesela
verimli bir ağacın yanında bulup alıyor, götürüp bahçede başka bir ağacın
verimini artırmak üzere, onun yanına gömüyor.Taşın içinde bir kuvvet
kaynağı, bir ruh, bir mana olduğuna inanıyor. Bu onun animistik (ruhun
canlanması) inancına da uyuyor (Tanyu, 1968: 20).
Tylor’a göre, “ilkel insan ruh hakkındaki kendi durumunu, tıpkı bir çocuğun
çevresindeki varlık ve nesneleri canlı görmesi gibi, doğaya ve çevreye de
uygulamış, tabiattaki her şeyi canlı olarak görmeye başlamıştır. Bu, animalist
görüşle, animist görüş arasındaki tek fark, birincinin doğadaki her şeye bir
canlılık vermesi, İkincinin ise sadece belirli bir ruh üstünde durmasıdır.
Doğayı kapsayan bu “canlandırma prensibi” , varlıkları dualist bir görüşle,
“iyi” ve “kötü” ya da “faydalı” ve “zararlı” diye ikiye ayırmıştır (Örnek, 1966:
23).
Yörede “Bereket taşı” ya da diğer yaygın bir söyleyişle “Eşe-Fatma taşı” na
yüklenen fonksiyonlar animist bir görüşten hareketle içerisinde bir “öz”
taşıdığına inanılmasıdır. Bu öz düalist bir yaklaşımla “iyi ve faydalı” olarak
açıklanabilir.
Foto 5-6 : Kaynak Kişinin Elinde Eşe-Fatma Taşı
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Hekimhan’dan Güzelyurt istikametine giden Yaya yolu/Değirmen yolu diye
adlandırılan kese (kestirme yaya yolu) yoldan Keklicek mevkiine çıkarken
yolun çevresi Eşe- Fatma Taşı ile doludur. Yine Girmana’dan Hekimhan’a
giden eski İpek Yolu üzerinde binlercesine rastlanabilir. Sarıkız köyüne giden
köy yolunun sağ tarafındaki “Çakşak” denilen mevkide de aynı canlının
çokça bulunduğu fosil yatağı mevcuttur.
Bereket taşı arazide gezinirken toplanabildiği gibi, özellikle bahar ya da güz
aylarında yağışlar başlayınca toplanır. Çünkü yağmurdan sonra güneş çıkıp,
toprağın kurumaya yüz tutasıyla taşlarda bir parlaklık olur.Bu da kolay
bulunmasını sağlar. Yörede Eşe-Fatma ya da bereket taşı denilen torba
vücutlu deniz mercanı fosillerini toplamak üzere Sarıkız Köyü yakınındaki
“Çakşak” denilen mevkiye giderler. Buldukları taşları “Bismillah” diyerek
alır, eliyle üzerindeki tozu vb. ni yavaşça temizler, dudaklarına hafifçe
değdirerek niyazlar ve toplayan kadınsa fistanlarının önüne bağladıkları
bervanik ya da önlük denilen peştamallarının iki alt ucunu toplayarak
bellerindeki kuşağın arasına sıkıştırırlar torba halini aldırdıkları “Yancık” ın
içinde biriktirirler. Erkekler ise o mevkiden geçerken rasgeldiklerinde
toplarlar.
Kadınlar taş toplarken bir yandan da bereket taşıyla ilgili gözlemlerini
anlatmaya başlarlar. Yemek için unun, bulgurun ve diğer yiyeceklerin
bulunduğu aşlık odasına girdiklerinde, sanki una-bulgura bereket gelmiş,
fazlalaşmış olduğuna şahit oldukları konuları da arazide gezerken
sohbetlerine katarlar. Bu da taşın inançsal bakımdan özellikle kadınlar
arasında daha fonksiyonel bir algı oluşturduğunu göstermektedir.
1.1.2. Aşlık Damı (Evlik) İçerisindeki Uygulamalar
Çeşitli topluluklarda taş birçok nedenle kullanılır ki, bunlardan biri de
hububatın verimini artırmak için taşın kullanımıdır. Bir başka örnek ise
Finler’de taşlarla ilgili inançlardan biri de bereketi ve üretkenliği artırmak
için ahır, samanlık, avlu ve mutfağa taş gömülmesidir (Tanyu, 1968: 18-19).
Hekimhan yöresinde ise taş gömülmeyip mutfakta çeşitli hububat, buğday,
bulgur,un, mercimek, fasulye ve unlu mamullerden ekmeğin üzerine
konulmasıyla uygulanmaktadır.
İçerisinde bir öz taşıdığına inanılan fosilin eliptik gövdesinin üzerinde tam
ortada bulunan yarılmış/kalın çizgisel bölge üretkenlikle de
ilişkilendirilmekte olup, buğday tanesinin karnında da aynı yarığın (vulva)
olduğu üretkenliğin, doğurganlığın bundan kaynaklandığı inanışı ile
açıklanmaktadır. Bir başka başlık altında ele alacağımız “Uğur Böceği/EşeFatma Böceği de bu açıdan benzetme yönüyle kutsanmıştır.
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Foto 7-8: Bereket (Eşe-Fatma) Taşınım Kullanımından Örnekler

Yörede “ Eşe-Fatma Taşı/Bereket Taşı” ‘nın kullanım alanının aşlık da
denilen tahıl ve öğütülmüş tahıl ürünleri ile bunlardan hazırlanan yiyecekler
çevresi içerisinde kullanımının sık olduğu görülür. Değirmen dönüşü
çuvallar aşlık damına(Evlik) alındıktan sonra duvarda bulunan takadan
(Taka-Niş) “Bismillah” diyerek alınır ve çuvalların üzerine koyulur.
Bulgur ve un torbalarının ağzına bu taşlar konulduğunda kış boyunca tekrar
yaz ayındaki harman zamanına kadar unun-bulgurun bitmeyeceğine inanılır.
Yöre insanı Eşe-Fatma Taşını pis yerlere atmaz, alır saygıyla niyaz eder
(hafifçe dudağına götürerek öper) yüksekçe bir yere ya da takaya (niş) koyar.
Eski köy evlerinde “Kiler/Kış damı” ya da “Aşlık damı” denilen, yiyeceklerin
konulduğu odada, “ Direme” adı verilen ve kıl ya da yünden dokunmuş çapı
bir metreden fazla, boyu bir buçuk metreyi aşkın çuvallar ortadaki ağaç
direğin yanına ya da çevresine yerleştirilir, örme ip ile çepeçevre sarılarak
direğe bağlanır. Diremelerin içerisine unluk-bulgurluk buğday, un ve daha
küçüklere de bulgur, nohut vb. ürünler konulurken, günümüzde “Un
Diremesi”, “Buğday Diremesi” denilen çuvallara koyarak saklama
uygulaması tamamen ortadan kaybolmuştur. Hanelerdeki nüfusun azalması,
saklama-temin etmedeki kolaylık, eski kerpiç evlerden yeni taş ya da
betonarme evlere geçişle birlikte mekânların daha küçülmesi etkili olmuştur.
Öyle ki bazı hanelerde hazır bulgur, unun ihtiyaca göre torbalarda alındığı
görülür. Direme kullanılmamasına rağmen birçok hanede “Bereket taşı”
nınfonksiyonun devam ettirildiği gözlemlenmiştir.
Hasançelebi, Güzelyuırt, Girmana ve alan çalışmasının yoğunlaştırıldığı
Sarıkız Köyünde rastlanan fosilin örneklerini özellikle de Sarıkız’ın tam orta
kısmında olan okul ve sağlık evinden aşağı inerek asfalta ulaşan yol üzerinde
köylülerin
“Çakşak”
adını
verdikleri
yerden
bulmak
mümkündür.Cyclolitesadıyla anılan torba vücutlular ailesinden ve
Mercanlar sınıfından olanbu fosilleri toplayanlar, bereket getirmesi
bakımından “taş kültü” nün devamının sağlanmasında bir geleneği de devam
ettirmektedirler.
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Foto 9-10:Bahar D. İle Saha Çalışması Görüşmeleri

1.1.3. Ekmek Pişirilmesi ve Unun Bereketlenmesiyle İlgili Uygulama ve
İnançlar
Köylerde bir-iki günde bir kadınlar ekmek yaparlar. Ekmek böylece taze
olarak tüketilmiş olur. Bu mayasız ekmeğe “Fetil ekmek” adı verilir. Ayrıca
“Taplama Ekmek/Ekşili” ya da “Yufka ekmek” de yapılır. Ekmek yapımı
öncesi-sonrası ve pişirme sırasında bazı ritüelleri/uygulamaları gözlemleriz.
Ekmek Hılası/Un Evi(Uğra) adı verilen bezin içeresinde bir önceki
pişirimden kalan bir yumak hamur/hamur mayası ve un vardır. Bakır teştte
hamur yoğrulurken hıla içerisindeki hamur topağı alınır ve maya olarak
kullanılır. Günümüzde yörede “Pak maya” olarak adlandırılan hazır mayanın
yavaş yavaş kullanımda yer aldığını söylemelerine rağmen, halen tercihin
uğra içerisindeki ekşi hamur mayasından yana olduğunu gözlemliyoruz.
Ekmek yapımı için evin alt katında bulunan bir eklentide yani “Ekmek damı”
denilen yerdeki ocak tezek ve çalı-çırpıyla (küçük –ince odun dalları) yakılır.
Ekmek sacı üzerine konulur. Ekmek pişiren kadın, pişirme düzeni alırken sağ
ayağını altına katlar, sol ayağını uzatır. Ekmek hılasının bir kenarını ise
uzattığı ayağının üzerine kapatarak unun savrulup, dökülmesini önler ki, bu
una bir başka deyişle nimete saygıdır. Ayağı uyuşursa diğer ayağı ile aynı
vaziyeti alır.
Ekmek pişiren kadın, duvarda asılı olan ekmek tahtası/ayaklı sofra arasında
bulunan hıla (Unevi/Uğra) alarak pişirme için hazırlanan alana koyar. Önce
“Bismillah” diyerek katlı uçlar açılır. İçerisindeki “Bereket taşı” unun
kenarına bir yere koyulur. Sonra ise pişirme düzeni alan kadın teşt ya da
leğen içerisindeki hamuru elindeki “hamur eğişi” ile artı şeklinde dörde
böler. (Bu bölme hamurun çok olduğu zamanlarda yapılır. Hamur leğeni
diğer odadaysa bölünen parça pişirme alanının yakına getirilir. Bitince tekrar
gidilip diğer parça alınır.)
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Foto 11-12: Ekmek Hamurunun Hazırlanması ve Taplama
Tahtası İle Ekmek Yapımı

Pişirici kadın hamur yumaklarını/topağını alır ve hılanın/un evi’nin dört
köşesine birer tane dizer. Aldığı yumağı elindeki ekmek pişirme
tahtası/Taplama tahtasına el yardımıyla çarparak dairesel bir şekil verdikten
sonra, sacın üzerine atar ve ekmek pişirilmeye başlanır. Bu esnada evde fazla
külfet (Evden bir başkası) varsa, bu kadın da elindeki “Aktaraç” denilen yassı
ve uzun bir araçla (ahşap veya demir) ekmeği döndürerek pişirilmesine
yardım eder.
Ekmek pişirilirken ilk ekmek zorunlu kalmadıkça kimseye ikram edilmez.
Evin-ocağın bereketinin kaçacağına inanılır. Sonra da ekmek damına
gelenlere “Bir ısıcak al” diye ikramda bulunulur. İkram geri çevrilemez.
Çünkü alınmazsa bereketin kaçacağı düşünülür. O esnada bir köpek
geldiğinde hemen bir ekmek dörde bölünerek yemesi için önüne atılır.
Verilmezse köpeğin kötü ruhunun bereketi kaçıracağına yorumlanır.
Foto 13-14: Ekmek Pişiren Kadın ve Eşe-Fatma Taşının
Bereket Amaçlı Kullanımı
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Ekmek sac üzerinde yanmışsa, atılmaz. “Aman yanan ekmeği yiyin ki kurttan
korkmayasınız” derler. Çünkü tarım ve hayvancılığın geçim kaynağı olduğu
yörede yazı-yabanda kurtla karşılaşmak doğaldır. Bu da bir savunma
mekanizması olarak karşımıza çıkar. Yine diğer bir inançsal ritüel örneği;
yanmış ekmeğin bekarlara ikramıdır ki, burada “Yanmış ekmek ye, nişanlının
gözü kara olsun” söyleyişiyle, benzetme/benzeme majik aktarımını
gözlemleriz.
Foto 15-16 : Ekmek Pişirme-Ekmek Dönderme ve Bereket Taşının
Kullanımı
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Ekmek pişirimini tamamladıktan sonra, sona kalan hamur yumağını
içerisinde un bulunan hılaya koyar, hılanın kenarında bulunan bereket taşını
da unun içerisine koyar ve hılanın köşelerini üst üste katlar. Köşelerin
birleştiği nokta üzerine de bereket taşını yani deniz mercanlarının
türlerinden cycloliteselliptica/ cylolitestenviradiatus olarak bilinen 65-95
milyon yıllık fosili koyarak, hılayı ocağın yakın bir yerinde, ayakaltı
olmayacak bir köşeye kaldırır. Ertesi gün ya da sonrasında ekmek yaparsa
yine “bismillah” diyerek niyazlar ve Eşe-Fatma taşını alarak un evinin bir
köşesine koyarlar. Bu niyazda bereket taşı bir amulet ya da uğurluk olarak
algılanmaktadır. Hz. Muhammed’in eşi Ayşe ve Hz. Ali’nin eşi Fatma Ana’nın
berekete yardımcı bir aracı olarak aktarıcı rolü verilmesinin etkili olduğunu
düşünmekteyiz.
1.1.4. Eşe- Fatma
Benzeştirilmesi ve

Böceği/Gangaç

İle

Eşe-Fatma

Taşının

Böcekle İlgili İnanışlar
Hekimhan ve çevresinde sık görülen fosil örneklerinden biri olan Eşe- Fatma
Taşı adıyla bilinen fosil, biçim olarak uğurböceğini andırmaktadır. Uğur
böceğigiller familyasındandır. Yaşadığı yerler: Bitkiler üzerinde bulunurlar.
Özellikleri: 3-10 mm uzunlukta, kubbemsi vücutlu, parlak renkli, benekli
kınkanatlılar. Dünya genelinde 3000 kadar türü vardır. Yedi noktalı
uğurböceği (Coccinellidaeseptempunctata), iki noktalı uğurböceği
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(A.bipunctata) en meşhurlarıdır. Kırıkkanatlılar takımından parlak renkli,
vücudunun üst kısmı yarımküre şeklinde bir böcek olup, başı küçük,
antenlerin uçları hafif topuz şeklindedir. Larva ve erginleri bitkiler üzerinde
yaşar. Türkiye’de “Hanımböceği”, “Gelinböceği” veya “Uçuçböceği” olarak da
bilinirler.
Uğur böceğinin kantları kapandığında eliptik bir görünüm aldığında sırt
bölgesinde oluşan birleşim yeri çizgisi bereket taşındaki yarık ize
benzetilmiştir. Uğur böceğinin zirai alanda bazı zararlılarıyok ettiğine
inanılır.Güzelyurt’ta Kangaç/Gangaç olarak bilinen uğurböceği, Sarıkız ve
çevresindeki köylerde Eşe- Fatma Böceği olarak adlandırılmaktadır.
Malatya’nın merkez- Çarmuzu Mahallesinde ise “Potincik”, Arguvan
yöresinde de “İstanbul Böcüğü” olarak çeşitli adlar verildiği görülür.
Foto 17-18: Uğurböceği/Gangaç/İstanbul Böceği
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Eşe-Fatma Taşı‘nın uğur ve bereket getirdiği düşünülerek kutsallaştırıldığı
göz önünde bulundurulursa; “Uğurböceği” adına kaynaklık ettiği
düşünülebilir. Biçimsel açıdan bakıldığında; uğur böceği kanatlarını
kapattığında, sırt bölgesinin ortasında aynı Eşe-Fatma taşında olduğu gibi
çizgisel bir yarık görünümü oluşur. Bu da biri canlı, diğeri cansız iki nesnenin
benzeşme yönüyle bereket, şans, talihi de içine katarak bütünleştirildiğini
düşündürmektedir.
Yörede, uğurböceğini öldürmek olumsuz bir bakışla, günah sayılan bir
davranış olarak kabul edilir. Gangaç, Uğurböceği, Uç Uç Böceği, Ebem
Böceği gibi adlarla tanınan Eşe-Fatma Böceği ile ilgili birçok tekerleme
mevcuttur.
Çocukların, şahadet parmağına tırmanan böceği incitmemeye özen
göstererek seslenir ve sonunda uçmasını bekler. Uçarsa iyiye alamettir.
*“Gangaç, gangaç, k/ganını al da gaç”;
*“Uç, uç, uç, uç…” denildiğinde uçarsa, buna çok sevinilir. Evin
büyükleri bunu eve bereket geleceği yönünde yorumlarlar.
*“Uç, uç Ebem Böceği uç, uçarsan uç, uçmazsan anana babana
söylerim seni döver, uç, uç, uçta kaç…”
*“Uç uç uğur böcüğüm
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Bana terlik-papuç getir”
*“Uç uç Ebem Böcüğü
Uçarsan anan-baban geliyi(yor)”
*Malatya merkezde de; “Uç uç uğur böceğim/Bana potin getir”
biçimindeki tekerlemelerle dileklerde bulunulur.
Foto 19-20: Biçim Benzetmesi: Buğday ve Üreme/Uğur Böceğinin
Biçim Benzetmesi

714

Tekerlemelerin bir bölümüne de yansıdığı görülen böceğin ölmesini
istemediklerini ifade etmeleri de kutsal görülmesine örnek olarak kabul
edilebilir. “Kanını al da gaç” deyimi, böceğin yere düşmesi halinde
öleceğinden duyulan endişeyi ifade etmekte ve böceğin kendi kanı
dökülmeden kaçması istendiğini belirtmektedir.
Yere düşen Eşe-Fatma Böceği, ele alınarak uçurulmaya çalışılır. Çünkü yerde
toprağa karışarak ölebileceğinden endişe edilir. Genellikle çiçek üzerinde,
ağaç dallarında olanlara dokunulmaz. Kişinin üzerine konması halinde o
kişiye uğur getirdiği düşünülür. Bir kişinin omzuna konduğu takdirde
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kesinlikle dokunmadan kendiliğinden uçup gitmesi için omuz hafifçe
yukarıya kaldırılır.
2. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Yörede, torbadan un veya bulgur alınmak üzere el uzatılırken günümüzde
unutulmuş olan “El benim elim değil, Fadime Anamızın eli” şeklinde bir söz
söylenerek, bu sözden sonra Eşe-Fatma Taşı kaldırılmak suretiyle un ve
bulgurun alındığı anlatılmıştır. Şimdi ise taş alınırken “Bismillah”
denilmektedir.
Yörede bereket getirme uygulaması dışında ki ritüellerise kısaca şöyledir:
“Fatma Ana” ile ilgili bazı uygulamalar Bu söz o kadar sık kullanılmıştır ki,
günlük hayatta birçok olayda geçerlilik kazanmıştır. Hasta sırtı sıvazlama,
tuz çevirme ve vücuda yel girmesi gibi durumlarda bu konuda yardımcı
olacak kişi de hasta olana dokunmadan önce “El benim elim değil, Fadime
Anamızın eli” dedikten sonra besmele çekerek ağrı olan yeri ovmaya başlar.
Bu şekilde başlayan tedavinin hastayı iyileştireceğine inanılır.Bölgede
Fatma/Fatıma/Fadime yerel ağızda aynı anlamda kullanılan isimlerdir.

Foto 21-22 : Cycloliteselliptica/ Cylolitestenviradiatus (Eşe-Fatma
Taşı) Örnekleri

Antropolog Hüseyin Şahin’in Arguvan, Hekimhan ve Malatya’nın birçok
yöresinde yaptığı derlemelerde “ Fatma Ana Eli” inanışı ve uygulaması
yönüyle gözlemlerini şöyle aktarmıştır: Doğum döşeğinde olan /doğum
sancısı çeken kadınların sırtının “El benim değil, Fatma Anamızın eli olsun,
Fatma Anamız bu gelini kolay geçitlerden geçirsin” duasıyla sıvazladıklarını
tespit etmiştir (Şahin, 1990: 10). Bu tespit yöredeki halk inanışları içerisinde
Eşe- Fatma isimlerine dayandırılarak birçok adet, gelenek ve inanış
uygulamalarına kutsiyet kazandırıp kuşaklara aktarıldığını göstermektedir.
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Bu da bereket taşına “Eşe-Fatma taşı” denilmesinin kökeninde dini
unsurların da bulunduğunu göstermektedir.
Yöredeki inanışta bulgurun-unun artması gibi çoğalmacı bir yönünün
olmasının doğurganlıkla da ilgili olsa gerektir. Taşa erkek ismi değil kadın
isminin verilmesi Hz. Ayşe ve Hz. Fatma’nın kadın olmalarından hareketle,
buradaki inanışın bereket ve bolluğun sürekli olmasının sağlanması, özünde
toprağın verim gücü gibi doğurganlık gücüne atfedilmesindendir.
Foto 23-24 : Uğra/Unevi İçerisinde ve Pişirilmiş Ekmek Üzerinde
Bereket Taşı
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Bir deniz canlısına ait fosilin şekil itibariyle doğurganlık yeriyle
ilişkilendirilmesi üst sırt bölümündeki yarıkla anlatılmaya çalışılmıştır. Yine
buğday başağı üzerinde bulunan danelerinin karnının yarık olması
doğurganlık ve bereketi çağrıştırır anlamda kullanılmıştır. Buğday
başağındaki danelerin ortadan yarık bir görünümde olması ve sözünü
ettiğimiz fosilin biçimine benzemesi üreme ve bereketle açıklanabilir.
Buğdayın bire on, bire yirmi ürün vermesi gibi…
İçerisinde canlı bir ruh olduğundan hareketle taşın da tarlada değil evdeki
çuvallarda bulunan unu-bulguru artıracağına inanılmıştır. Tabiattaki
doğurganlık ve üremenin eve-haneye taşınması, bilerek herhangi büyüsel
girişim olmasa dahi majik bir aktarım ve temas ile açıklanabilir.
Buradan hareketle benzetme yönüyle de uğur böceği bu fosile benzetilmiş,
ona da kutsallık kazandırılmıştır. Fosilin karnıyarık bir görünümde olması,
doğurganlığın, üremenin ve berekete ait düşüncenin taş üzerinde
yoğunlaşması olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada da karşımıza temas ve
aktarma büyüsel yönüyle çıkan bereket taşı iyilik/bereket sağlama aracı
olarak algılanmaktadır.
Bereket taşının benzeşme açısından doğurganlık/üreme yönüyle uğurluk
olarak kullanımı; yerleşik bir inanışa, kutsallık atfetmeye dönüşümü bazen
tesadüfi olmaktadır ki, Zucker (1948: 161) buna ilkel bir balıkçının
sabahleyin avlanmak için ırmak kıyısına gittiği zaman suyun içinde gerek
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rengi, gerekse biçimi ile ötekilerden farklı bir taş görüp, ailesinden her hangi
birine hediye etmek için, taşı sudan alır. Sonra avlanmaya koyulur ve her
günkünden çok fazla balık tutar. Balıkçı bunu o taşa bağlar ve taşı uğurluk
diye saklar, örneğini vermektedir (Örnek, 1966: 51).

Foto 25-26: Eşe-Fatma Taşı Hılanın/Uğranın İçine BırakılırEkmek Tahtasının Arasına Hılaya Konulduktan Sonra Duvara Asılır.

Majik uygulamalar tekniğini doğru gözlemlere dayamadığı gibi,
başarısızlıkları sonunda bu tekniği değiştirmeyi de kabul etmez.Antropolog
Frazer’e göre ; “Bir şeyde bulunan kuvvetin, o şeyin başka nesnelerle teması
dolayısıyla bir dereceye kadar bulaşması ve geçmesi ve bir defa birbirileriyle
temasa geçmiş olan şeylerin daima birbirlerine sempatik kalmalarıdır.” Buna
kontajiyöz ya da temas büyüsü denmektedir. (Örnek, 1966: 34). Eşe-Fatma
Taşı ile ilgili uygulamalarda da bunu görmekteyiz.
Sonuç olarak; üst kratasedönemine ait deniz mercanlarının türlerinden
cycloliteselliptica/ cylolitestenviradiatus olarak bilinen 65-95 milyon
yıllık fosile, tamamen iyilik/bereket getirici fonksiyon yüklenerek ve içinde
üretkenlik barındırdığına inanılması, çoğaltıcı bir yönünün ön plana
çıkartılması ile majiksel açıdan aktarım, temas ve benzetmeyle birlikte, iki
önemli İslam büyüğü kadının isminin verilmesi kutsiyeti daha da artırmıştır.
Yine yörede “Eşe-Fatma Böceği” olarak isimlendirilen Uğur Böceği’nin bu
benzetmeden hareketle, tarımla uğraşan yöreler olması sebebiyle de yaprak
bitlerine vb. ne karşı yararlılığını da ikinci plana alarak kapanmış biçiminin
aynı fosile benzetilmesi, cansız ve canlının aynı dileklerde buluşmasına yol
açmıştır.
Araştırma yöresinde; bereket taşına dair uygulamaların kente göçlerle
nüfusun azalması, mutfaklarda; değirmende kendilerince öğütülmüş ve
hazırlanmış ürünlerin hazır olarak alınması, orta yaş kuşağı olarak
sayabileceğimiz 50 yaş altındaki nüfusun bereket taşına bakışına da etki
etmiştir. Kaynak kişilerin anlatımı ve alan gözlemlerimize göre, “Eşe-Fatma
taşı” ile uygulamalar; evde ekmek yapan kadınların “Unevi/Hıla (Uğra)
içerisine bazen bu taşları koyduklarını, ancak süs eşyası olarak da evlerinin
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görünür bir köşesine de bıraktıklarını göstermiştir. Hızla kaybolmakta olan
bir bereket uygulamasının ritüel ve inançsal boyutlarını bu çalışmayla kayda
almanın mutluluğunu yaşadığımızı da belirtmeliyim.
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MALATYA-ARGUVAN YÖRESİNDE ZAKİRLİK KURUMU:
GELENEKTE DÜN VE BUGÜN (*)
Hüseyin Şahin**
Özet
Çalışma; Malatya’nın Arguvan İlçesi ve mahallelerinde/ köylerindeki Alevi
inancının yaşandığı yörelerde; cem ibadetinde sazıyla deyiş, duaz, mersiye,
semah icrasında önemli bir yeri olan “Zakirlik” kurumunun temsilcisi
durumundaki “Zakir” ler ve onların cem törenlerindeki uygulamaları
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Kültürel/Sosyal değişim süreci içerisinde
kırsal alandan kentlere olan göç nedeniyle yıllar öncesinde köylerde özellikle
kış aylarında cem ibadetinin yapılmasında, müzikal açıdan cemin yürümesi
için olmazsa olmazlardan olan zakirliğin yapısı yanında, kullanılan müzik
aletlerinin de tanıtımı amaçlanmıştır. Anadolu Alevilerinin ibadet olarak
gerçekleştirdikleri cemlerde, yürütülen on iki hizmet içerisinde yer alan,
inanç önderleri olan dedelerden sonra geleneğin taşıyıcılığı anlamında en
önemli görevi üstlenen, saz eşliğiyle cem ibadeti içinde deyişi, ağıtı, duaz-ı
imamı, tevhiti, miraçlamayı, semahı okuyan ve kuşaktan kuşağa sözlü
aktarma yolu ile yetişerek gelen kişilere zakir, âşık-baba, güvender, sazender
denilmektedir. Yörede genellikle “Balta Ağzı Sinemil Sazı”ve“cura
(cüre)”kullanılmaktadır. Bu iki sazın iki zakir veya bir dede bir zakir
tarafından karşılıklı olarak icra edildiği veya tek başına ‘“Balta Ağzı Sinemil
Sazı”nın kullanıldığı görülmektedir. Yörede geçmiş yıllarda kullanılan
keman-i ye de rastlanmıştır. Sazın icrasında “Pençe Tekniği” kullanılmaktır.
Bu enstrümanı icra eden kişi orta ve yüzük parmağını bazen sazın göğsüne,
bazen de tele vurup, işaret ve başparmaklarını ise bir mızrap gibi kullanırlar.
Arguvan’da “Emirler Pençesi” önem arz ede. Zakirler; cemdeki hizmetin
yürütülmesiyle ilgili temel bilgileri bilmek ve saz çalmak zorundadırlar.
Köyden kente göçün en yoğun olarak yaşandığı son 40 yılık süreçte kent
ortamında farklı işlerde çalışarak geçimini sağlamak zorunda kalan Zakirler,
geleneksel köy yaşamında her zaman kullandıkları yeteneklerini ve bilgi
birikimlerini çoğu durumda kullanamaz olmuş, cemlere katılma imkânları
azalmıştır. Cem evlerinde farklı yerlerden ve farklı ocaklara bağlı olan yol
mensupları ortak cemler yapmaya başlamış, bu durum yeni bir kavram olan
“cem evi zakiri-aşığı” kavramını doğurmuştur.
Anahtar Kelimeler: Zakir, Nefes, Balta Saz, Sinemil, Arguvan, Emirler
Pençesi

Ön araştırma niteliğindeki bu çalışma: Can AYDOĞDU (Müzikolog) ve Hüseyin ŞAHİN
(Uzm. Antropolog) tarafından 2013-2014 yılında gerçekleştirilmiştir. Sonraki aşamada
ise bu çalışmanın çevresel etkileşimi-değişiminin tespiti amacıyla Hekimhan yöresi de
araştırma kapsamında ele alınacaktır.
** Malatya Müze Müdürlüğü, huseyinsahin44@gmail.com
*
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ZAKIRLIK INSTITUTION IN MALATYA-ARGUVAN DISTRICT:
PAST AND TODAY IN TRADITION
Abstract
In our study carried out in the Arguvan District of the Malatya Province and
its neighbourhoods/villages where the Alevi faith is practiced, we studied the
“zakirs”, who are the representative of the “zakirlik” establishment, and their
performances exhibited during the djem ceremonies. During the djems
implemented by the Anatolian Alevis as worshipping, those who sing, with
their saz, folk poem, dirge, duaz-ı imam, tevhit, miraçlama and samah, and
who are raised thanks to the narration by the older generation to the younger
one, are called zakir, aşık-baba, güvender or sazender. They take on the most
important task after the Dedes, who are the pioneers of the faith, in the
twelve-services ceremony.In this region, during the djem worships,
generally the musical instruments called “Balta Ağzı Sinemil Sazı” and “cura”
are used. They are saz (a stringed instrument). It is known that two zakirs or
one dede and one zakir play ‘“Balta Ağzı Sinemil Sazı” while executing the
djem. In the past, in addition to the above-mentioned instruments, the
instrument called kemani was used during the djems.In playing saz, the
technique called “pençe” (grip) is used. It is played by touching the strings
with fingers without using plectrum. Those who playing with this technique
touch sometimes to the body of saz or sometimes to the string with their
middle finger and ring finger. They use their index finger and thumb like
plectrum. The “Emirler Pençesi” technique is particularly used in Arguvan.
Zakirs must have knowledge about the essential things to provide the
service. The zakirs, who have had to work at different sectors to eke out their
living in the cities in last 40 years after they migrated from the countryside,
cannot use their abilities and vast knowledge they always used to make use
in their traditional life. So this situation has decreased their participation in
djem ceremonies and weakened their mastery over tradition. The members
of different societies have started to organize joint djems, resulting in a new
definition called “zakir-singer of djemevi.
Keywords: Zakir, Nefes, Balta Saz, Sinemil, Arguvan, Emirler Pençesi
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1.GİRİŞ
1.1.Araştırma Yöresinin Tanıtımı-Kapsamı
Araştırma Malatya’nın Arguvan İlçesi ve mahallelerinde/köylerindeki Alevi
inancının yaşandığı yörelerde; cem icrasında bulunmuş olan dede ve
cemlerde sazıyla deyiş, duaz, mersiye, semah icrasında önemli bir yeri olan
“Zakirlik” kurumunun temsilcisi durumundaki “Zakir” ler ve onların cem
törenlerindeki uygulamaları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Geleneğin dün
ve bugünü değişim yönüyle de değerlendirilmiştir.
1.1.1.Arguvan İlçesi
Doğusunda Elazığ İli Baskil İlçesi ve Malatya'nın Arapgir İlçesi, kuzeyinde
Arapgir ile Sivas İli Divriği İlçesi, batısında Hekimhan İlçesi ve güneyinde
Yazıhan İlçesi ile çevrilidir. Malatya'ya 71 km uzaklıktadır. 2016 yılı nüfusu
toplam 9.038 kişidir. 2014’ün Mart ayında yapılan yerel seçimler neticesinde
köy statüsündeki yerleşimler mahalle haline getirilmiş ve Arguvan’ın
mahalleleri olmuştur. 2014 yılı itibariyle 50 mahalleden oluşmaktadır.
Kuruluşu ile ilgili olarak yazılı kaynaklarda kesin bilgi yer almamaktadır.
Ancak İlçenin Morhamam (Uzunoğlan Höyük), İsa Höyük ve Kara Höyük
adlarındaki üç höyük üzerinde yapılan yüzey araştırmalarına göre, çevrede
yerleşimin Eski Tunç Çağı'na kadar uzandığı görülmektedir. Yine; Karababa
yöresinde Kaletepe'de Kalkolitik Çağ'a özgü kırmızı astarlı çanak çömlek
parçaları bulunmuştur. Roma Döneminde özellikle M.S. 2-3. yy. da Arguvan
yöresinde yerleşimlerin olduğu Kuşu (Armutlu) ve Kadabela (Göngören)
Mahallesi/Köyü ve diğer çevrelerdeki tümülüs- kaya mezar odası vb.
arkeolojik kalıntılardan anlaşılmaktadır.
Arguvan, 4. yüzyıldan itibaren Bizans kaynaklarında Argaous adıyla
görülmektedir. 8. yüzyıla ait Arapça kaynaklarda Argaun adı kaydedilmiştir.
İncelediğimiz 1519 tarihli bir kaynakta ise Arguvan adının Orta Asya’daki
Argun Türklerinden geldiği yönündedir.1 Arguvan- Divriği yol güzergâhında
Selçuklular Döneminde yapıldığı düşünülen Kara Han ve Kızılca Han’a ait
kalıntılar da bulunmaktadır.
İlçe ile ilgili kesin bilgileri Osmanlı döneminde 1560 yılında yazılan Kanuni
Dönemi Tahrir Defteri'nden öğreniyoruz. Kayıtlara göre, Arguvan büyük bir
bucaktır ve merkezin 1668 nüfusu vardır. Köylerinin sayısı 48'dir. Toplam
nüfusu 10 -15 bin dolayında olduğu ve vergi veren erkek nüfusun 1654,

Argun, Argadun, Argaun, Argavoun, Argaous adlarının kaynaklarıyla ilgili geniş bilgi:
(Gülsoy, Ersin 2009, s.XX, 7-15).
1
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bütün köylerdeki ev sayısı ise 1061 olarak kaydedilmiştir (İnanç
Elibüyük, 1983).

ve

1560’lı yıllarda adı "Arguvan" olarak söylenirken, daha sonraları "Tahir"
adıyla bucak olmuş ve Arapgir'e, sonra da ilçe olarak Diyarbakır iline bağlı
kalmıştır. 1873 yılında tekrar "Tahir" adıyla Keban'a bağlı bucak haline
getirilmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Malatya'ya bağlanan Arguvan;
Tahir bucağı merkez olmak üzere 1 Nisan 1954 tarihinde Malatya iline bağlı
bir ilçe haline getirilmiştir.
Genel konumu bakımından engebeli bir arazi üzerinde yerleşim oluşturan
İlçenin en yüksek dağı Arapgir-Arguvan ilçeleri arasında sınır oluşturan
Göldağı'dır (Şahin ve Özerol, 2004: 15-16). 2
1.2.Araştırmanın Sınırları ve Amacı
Araştırmamız; Alevi-Bektaşi inancına mensup mahallelerde/köylerde ibadet
inançları gereği cemlerde dede/zakir hizmeti veren kişilerle
sınırlandırılmıştır. Araştırmanın amacı, gün geçtikçe unutulan ya da
unutulmaya yüz tutan zakirlik geleneğinin ve fonksiyonel yapısının tespitini
yapmak, bu kurum geleneğinin nasıl yürüdüğünü, nasıl bir yenilenme ya da
değişime uğradığını tespit etmektir.
Kültürel/Sosyal değişim süreci içerisinde kırsal alandan kentlere olan göç
nedeniyle yıllar öncesinde köylerde özellikle kış aylarında cem ibadetinin
yapılmasında, müzikal açıdan cemin yürümesi için olmazsa olmazlardan olan
zakirliğin yapısı yanında, kullanılan müzik aletlerinin de tanıtımı
amaçlanmıştır. Bu bakımdan araştırmanın sınırları Alevi inancını taşıyan
köyler olarak belirlenmiş, daha sonra da buralara cem hizmetini yürütmek
için giden dede ve zakirler’in gelenek içerisindeki uygulamalarıyla konu
sınırlandırılmıştır.
2. ANADOLU’DA ZAKİRLİK GELENEĞİ ÜZERİNE BİLGİLER
2.1. Zakirliğin Genel Tanımı, Misyonu ve Müzik-İbadet Kavramları
Çerçevesinde Zakirlik Kurumu
“Anadolu Alevilerinin ibadet olarak gerçekleştirdikleri cemlerde, yürütülen
on iki hizmet içerisinde yer alan, inanç önderleri olan dedelerden sonra
geleneğin taşıyıcılığı anlamında en önemli görevi üstlenen” (Er, 2013: 6367); saz eşliğiyle cem ibadeti içinde deyişi, ağıtı, duaz-ı imamı, tevhiti,
miraçlamayı, semahı okuyan ve kuşaktan kuşağa sözlü aktarma yolu ile
yetişerek gelen kişilere yöreden yöreye değişmekle birlikte zakir, aşıkGeniş bilgi için bkz. Arguvan Kaymakamlığı web sitesi. www.arguvan.org.tr erişim
tarihi: 18.10.2017
2
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baba, güvender, sazender denilmektedir. Kaya Gökçe’ye göre ise “Zakirin
sözlük anlamı zikredendir ve zikir İslam inancında ibadet ve dua demektir.”3
“Anadolu Alevileri inanç pratiklerinin ve geleneksel motiflerin aktarımını
yazılı kaynaklardan çok sözlü aktarımla gerçekleştirirler ve bu yolla
kendilerine özgü sanat ve edebiyat ürünleri yaratmışlardır. İnançlarına özgü
ibadetlerini ve kültürel aktarımlarını söz ve müzik (deyiş, nefes); mistik ve
estetik hareketler (semah) gibi evrensel değerler yoluyla gerçekleştirirler”
(Er, 2013:63-67). İşte bu noktada alevi kültürünün yaşaması ve geleceğe
aktarılmasında zakirlere de büyük bir görev düşmektedir. Bunun nedeni ise
Araştırmacı Piri Er’e göre (2013:63) zakirler sadece bir hizmet sahibi değil
aynı zamanda da alevi toplumunun hafızaları olmasıdır.
Müzik, yüzyıllardan beri birçok din ve inançlarda kendine önemli bir yer
bulmuş hatta yüzyıllar öncesinden günümüze kadar din ve inançlarda müzik
ile ibadet yapıldığı da görülmüştür. İslam’da da müziğin önemli bir yeri
vardır. Hz. Muhammed gerek Kur’an-ı güzel sesle süsleyiniz hadisi şerifiyle,
gerekse sesinin güzelliği ile tanınan Bilal-ı Habeşi’yi Kur’an okumayla
görevlendirmesiyle; müziğin İslam’daki yerini en güzel ve en açık bir biçimde
belirtmiştir. Anadolu Aleviliğinde de, müziğin yeri çok önemlidir. Müziğe bu
topluluklarda kutsallık yüklenilerek cem ibadetlerinin çok önemli bir
parçası, vazgeçilmezi olmuştur. Bu kutsal (dini) müzik ve zakirlik hizmeti
olmadan cem ibadeti yürütülemez. Yani zakir ve müzik, cem ibadetlerinin
olmazsa olmazıdır.
2.2. Cemlerde Zakirliğin Yeri ve Zakirin Görevleri
Anadolu alevilerinin ibadet olarak gerçekleştirdikleri cemlerin başlatılıp
yürütülebilmesi için on iki hizmeti yerine getirebilecek on iki kişiye ihtiyaç
vardır. İsimleri yöreden yöreye değişmekle birlikte, “pir, rehber, peyik,
delilci, kapıcı, süpürgeci, saki, lokmacı, tezeker, kurbancı, zakir,
iznikci”dir. 4 Bu on iki kişinin cemdeki yaptıkları iş-hizmet birbirlerinden
farklıdır. Bu on iki kişinin on iki iş bölümü yapması hem cemdeki
dayanışmayı güçlendirir hem de cemin kusursuz bir şekilde yapılmasını
sağlar. Cem ibadetlerindeki on iki hizmetlerden biri de zakir’e aittir.
Dedekarkınoğlu’nun tespitine göre (2010: 340); Türk halk şiirinin ortaya
çıkışında ve yaşamasında çok önemli katkısı olan Alevi aşıklık geleneği diğer
Geniş bilgi: Gökçe, Kaya: “Cem Zakirliği”. (t.y.).
www.gokceler.net/?pnum=22&pt=cem%20Zakirligi, erişim tarihi: 21.10.2017.
4Malatya, Arguvan İlçesinde gerçekleştirilen Alan Araştırmasında, Ermişli Köyünde
ikamet eden ve hem dedelik hem de zakirlik geleneğini sürdüren Abdullah Bakır ile
Temmuz-Ağustos 2013 tarihlerinde yaptığımız görüşmelerden derlenen bilgilerdir.
(Arguvan-Ermişli Köyü- Emirler Mezrası, Lise Mezunu, Dede-Zakir, 1963 Doğumlu)
Bilgiler anılan zakirle 2013 yılında yapılan görüşmelerden oluşmaktadır.
3
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bir adıyla zakirlik, alevi toplumunun ibadet biçimi olan cemlerin temel
öğelerinden birisidir. Çünkü zakirler cemde dedenin en yakın yardımcısıdır.
Bir bakıma cemi dede ile yöneten kişidir. Zakir, dedenin himmetini (iznini)
alarak saza başlar. On iki hizmetin yerine getirilişinde deyiş ve düvazları saz
ile seslendirerek, hizmetlerin yapılmasına katkı sunar. Örneğin Kerbela
bölümünde mersiyeler ile, cem birlemede miraçlama ile, ayrıca tevhit ve
semahlar okuyarak cemde bulunanlara büyük coşkunluk verir. Sazsız ve
sözsüz cem olmaz. Cemlerde zakirlerin elindeki sazı Aleviler “Telli Kur’an”
olarak ta tanımlarlar.
Zakir, cemlerde saz eşliğiyle deyiş, ağıt, duaz-ı imam, tevhit, miraçlama ve
semahı hem dede ile hem de cemdeki canlar ile müthiş bir uyum ve ahenk
içinde okur. “Cem sırasında bu görevi yerine getiren zakir, nerde semah
nerde miraçlama nerde tevhit icra edeceğini bilir ve ona göre postta oturan
dedeye yardımcı durumunda da olur.
Zakir, cemlerde genellikle dedenin yanına oturur ve cemlerde birden fazla
zakir olabilir. Ayrıca cem ibadetlerinde cemi yürüten dede saz çalıp ceme
uygun deyiş, semah, duaz-ı imam vb. eserleri okuyabiliyorsa hem dedelik
hizmetini hem de zakirlik hizmetini cem sırasında aynı anda yürütebilir.
“Cem ibadetlerinde her hizmetin bir postu olup, zakirlik postunun piri ise
ocaklara ve yörelere göre farklı imamlara veya inancın ulularına atfedildiği
görülür. Kaya Gökçe’ye göre, Çubuk-Çankırı civarındaki ocaklar 2. İmam
Hasan’ı kabul ederken, doğu bölgelerinde (Malatya-Sivas-Erzincan) ise İmam
Cafer Sadık’ı pir olarak kabul ederler.”5
Cemlerde on iki hizmetli çağrılırken, önce zakir, saz ve söz eşliğinde
hizmetlileri çağırır ve Dede bunların dualarını verir. Zakir kendini çağırırken
Şah Hatayi’nin şu nefesi okur: “Çalar saz ile,kuran okur avaz ile, Cemi
cümle niyaz ile zakir sana haber olsun.” Bunun ardından zakir sazıyla
ayağa kalkar dar’a durur ve “Pirim Zeynel Abidin, Muhammed Bakır-ı
Cafer, biz erenler dellâlıyız, adilerden etmeyiz hayf, Zeynel Abidin,
Muhammed Bakır, İmam Cafer üstadımız, verelim ehlibeytine selavat.”
der ve topluca selavat çekilir. Ardından dede, zakir’in de diğerlerine yaptığı
gibi duasını verir.6
Alevi-Bektaş-i inancında üst kısımda da belirttiğimiz gibi müziksiz ibadet
yapılamaz. Yöreden yöreye cemlerde çalınan enstrümanlar değişiklik

Geniş bilgi için bkz. Gökçe, Kaya (t.y.),
www.gokceler.net/?pnum=22&pt=cem%20Zakirligi , erişim tarihi: 21.10.2017.
6Dede/Zakir olan Abdullah Bakır Malatya-Arguvan yöresindeki uygulamayı böyle
anlatmaktadır.(2014 Temmuz ayındaki görüşme, Can AYDOĞDU- Müzikolog)
5
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göstermekle birlikte (bağlama, dede sazı, cura, keman-i) genellikle bağlama
kullanılmaktadır.
Bağlamanın yeri bu inanç sisteminde kendine önemli bir yer bulmuş ve bu
inanç sistemine bağlı kişiler de bağlamaya “Telli Kur’an” demiştir. AleviTürkmen aşiretlerinin içine bağlamanın yerleşmesi özellikle de cem
ayinlerine girmesi rivayetlere göre “Zeynel Abidin ile başlamış,
Muhammed Bakır ile devam etmiş ve İmam Cafer-i Sadık ile tam şeklini
almıştır.”7Günümüz de de bu gelenek devam etmektedir. Ayrıca bağlama,
eski Türklerin geleneksel çalgı aleti olan kopuzun Anadolu’da şekillenmiş
halidir.8
Zakirlerin cem ibadetlerinde icra ettiği eserler ise; hem kendilerinden
önceki ozanların eserlerinden, hem yöre aşıklarından, hem de kendi ürettiği
ve sentez olduğu anlaşılan ilahi şiirlerden ve Kur’an’dan oluşur. Kaya
Gökçe’nin değerlendirmesine göre de “Zakirlerin okuduğu eserler dini ibadet
olup, bunlar Kur’an ayetlerinin Türkçe mealleridirler” 9 gibi
değerlendirmeler yapılmaktadır.
Ayrıca zakir, cem ibadeti sırasında Kur’an’ı müzikal olarak okuduğundan
dolayı da, söylenen kelamlara/nefeslere; “Aşığın sözü, Kuran’ın özü”
denilmektedir. Zakirlerin etkilendiği ozanların başında ise “Yedi Ulu
Ozan”lar vardır. Zakirlerin yedi ulu ozanların bu denli çok okumalarının
nedeni ise şüphesiz Aleviliği gerek içerik olarak, gerekse edebi olarak en iyi
şekilde ifade eden kişiler olmasıdır. Cemlerde en çok bu ozanların deyişleri
çalınır, şiirleri okunur. Yedi ulu ozanların adları yöreden yöreye değişmekle
birlikte; Seyyid Nesimi (1369-1417) - Şah Hatayi (Şah İsmail) (1487-1524)
- Fuzuli (1504-1556) - Yemini (15.yüzyıl sonu-16. Yüzyıl başı) - Virani
(16.yüzyıl) - Pir Sultan Abdal (16.yüzyıl) - Kul Himmet (16.yüzyılın ikinci
yarısı) ‘ın adları sıklıkla sayılmaktadır.
Cem ibadetlerinde zakirler tarafından çalınıp okunan eserlerde (deyiş, duazı imam…), o eseri yazan kişinin mahlasının (Şah beyit) geçtiği sırada, cemdeki
canlar sağ elini göğse değdirerek o eseri yazan kişiyi anmış, selamlamış olur.
“Eğer eseri yazan Yedi Ulu Ozanlardan biri ise, sağ el işaret parmağı
dudağa değdirildikten sonra göğse götürülerek niyazlanır”
(Dedekargınoğlu, 2010:340).
7Dede/Zakir

olan Abdullah Bakır’ın bağlamanın cem ayinine girmesiyle ilgili yorumudur.
Muharrem Temiz’e göre “Yöre Aşık müziğinin temel sazı olan ve kutsal sayılan
bağlama, eski Türk topluluklarında icra edilen Orta Asya’da doğan ve yayılan Kopuz’dan
şekillenerek yörede yaygınlaşmıştır”. Geniş bilgi için bkz. Temiz, Muharrem : 2010, Sayı
5, s.14
9 Geniş bilgi için bkz. Gökçe, Kaya (t.y),
www.gokceler.net/?pnum=22&pt=cem%20Zakirligi ,21.10.2017
8
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Cemlerde okunan eserlerin konusu ise daha çok Allah, Muhammed, Ali, On
İki İmamlar, Ehl-i Beyt sevgisi ve Kerbela’dır. Bu eserlerin ayrıca eğitici
ve öğretici yönleri de oldukça fazladır.
Bir kimsenin zakir olabilmesi için gereken özelliklere ihtiyacı vardır. Bir
kişinin sadece saz çalıp deyiş okumasıyla, ceme girip zakirlik sıfatı kazanması
mümkün değildir. Bir kimsenin zakir olabilmesi için özel bir eğitim alması
gerekir. Bu da ancak usta-çırak ilişkisiyle olabilir. Usta, hafızasında tuttuğu
sözlü kültür ortamında şekillenen ve gelişen sözleri, müziği ile birlikte
çırağına aktarır. Çırak olan kişide ustasından cem ibadetinde uygulanan
bütün kuralları, kendine düşen görevleri öğrenir hem de sürekli cemler de
bulunarak, ustasını ve cemin genel gidişatını uygulamalı olarak görür. Ayrıca
zakirliğin dedelik gibi soydan gelen bir yapısı bulunmamaktadır.10
3. ARGUVAN YÖRESİ ALAN ARAŞTIRMASI
3.1. Arguvan, Ermişli Köyü, Emirler Mezrası-Abdullah
Bakır(DEDE/ZAKİR) İle Yapılan Görüşme/Diğer Kaynak Bilgileri
Arguvan’da cem ibadetlerinde genellikle “Balta Ağzı Sinemil Sazı” ve
“cura(cüre)” kullanılmaktadır. Cemlerde bu iki sazın iki zakir veya bir dede
bir zakir tarafından karşılıklı olarak icra edildiği veya tek başına ‘“Balta Ağzı
Sinemil Sazı”nın kullanıldığı görülmektedir. Arguvan’da yapılan cemlerde
bu enstrümanlar dışında bir de geçmiş yıllar da kullanılan keman-i ye
rastlanmıştır. Keman-i yi bu yörede icra ettiği bilinen kişiler; Hasan-ı Seyit
Dede, Cemal Erbek Dede’dir. Keman-i Arguvan’daki cemlerde tek başına icra
edilmemektedir. Genellikle balta ağzı Sinemil sazı, cura ve keman-i üçü
birlikte icra edilmiştir. Yöre cemlerinde şu an için Keman-i yi icra eden dede
veya zakir bulunmamaktadır. 11
Abdullah Bakır ile 2013 yılının değişik zamanlarında yaptığımız
derlemelerde Arguvan yöresi cemlerinde kullanılan “Balta Ağzı Sinemil
Sazı”; Orta Asya’da Sinemil-Atmalı-Bozok boyunda doğan ve başka
coğrafyalara yayılan kopuzdan şekillenerek yöre de yaygınlaşmış olduğu da
dile getirilmiştir.
Araştırmacı A. Karakaya Stump (2005:19-59) Sinemillilerle ilgili bir
çalışmasında; Sinemillilerin hem bir ocak hem de aşiret olduğundan söz
ederek, Sinemillilerin Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi Kantarma Köyü,

Abdullah Bakır ile 2013 yılında Arguvan Emirler Mezrasındaki evinde yapılan
görüşme notları.
11 Abdullah Bakır keman-i ile icra konusunda kendisinde ses kayıtları olduğunu
belirtmektedir.
10
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Pazarcık İlçesi ile Erzincan ve Malatya’nın Arguvan İlçesine bağlı Sinemil
Mezarasında da bulunduğunu yazmaktadır.
Saz ile ilgili diğer tabir de; Kopuz’un Anadolu’da ki şekillenmiş halidir. Bu
bağlamanın ‘“Balta Ağzı Sinemil Sazı” adını almasının birkaç farklı nedeni
bulunmaktadır. Bunlar, tekne kısmının balta şeklini andırması, bu sazların
Arguvan’ın Göldağı eteklerindeki Sinemil mezrasında yapılması ve yapan
ustaların Sinemilli olmalarıdır. Arguvan yöresine özgü olan bu saz Arguvanlı
dedelerin gittiği her yöreye taşınmıştır.
Bu sazların sesi oldukça gürdür ve bam tellerinin olmamasından dolayı da
tize yakın bir sesi vardır. Tekne, balta şeklinde olup kapağında ve teknede 3
tane küçük delik bulunmaktadır. Tellere vurulduğunda ses teknenin arka
kısmına (balta kısmına) çarpıp kapaktaki delikten dışarı çıkar ve gür bir ses
verir. Bu sazlara tarikat sazı veya dede sazı da denilmektedir. Cemler ve dost
muhabbetleri dışında bu sazlar hiçbir yerde icra edilmez. Bu saz 12 perdeden
oluşmakta ve kişi ye göre 3 tel ya da 5 tel olarak da kullanılmaktadır.12 AleviBektaşi inancın da yapılan her şeyin bir anlamı olduğu gibi bu sazında 12
perde olmasının 3 tel ya da 5 tel kullanılmasının da bir nedeni bir anlamı
vardır. Perde ve tellere simgesel anlamlar yüklenmiştir.
Foto:1 Balta saz/12 Perdeli Dede Sazı13
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Araştırmacı Seval Eroğlu sazla ilgili tespitinde; balta biçiminde konik bir
yapıya sahip olan ve “Balta Saz” olarak adlandırılan oyma tekniğiyle yapılan
sazın yakın döneme kadar tezenesiz olarak “Pençe” tekniğiyle çalındığını,

Abdullah Bakır ile 2013 yılında yapılan görüşme notları.
Saz fotoğrafları İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı H. Sinan
Mete’nin 2013 yılında Arguvan Halk Kültürü Alan Çalışmasında çektiği fotoğraflardan
alınmıştır.
12
13
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hatta bu icra tekniğinin günümüzde de kullanıldığını belirtmektedir (Eroğlu,
2011: 5).
Arguvan Yöresindeki “Dede Sazı” nın Orgonolojisi ve İcra Teknikleriyle ilgili
yapılan bir çalışmada; Araştırmacı Seval Eroğlu’nun 2011 yılında yaptığı bir
tespitten hareketle saz yapılan ağacın oyma dut olduğunu, “Pençe” tekniği
içerisinde Arguvan yöresine ait en belirgin özelliğin adına “hayalleme”
denilen karar sesi etrafındaki melodi şekillenmelerinin olduğu
belirtilmektedir. Çalışmada sazın icrasının nasıl olduğu konusunda, “Dede
sazının icrasında genellikle, işaret parmağı ve başparmağın bir tezene gibi
kullanılıp, orta, yüzük ve serçe parmaklarının ise genellikle sazın göğsüne
çeşitli şekillerde vurularak ritmik bir icra karakteri oluşturulduğu”
açıklanmaktadır (Haşhaş vd., 2015:169-180).
Sazın 12 perde olması ‘On İki iİmamlar’ı temsil etmektedir. (İmam Ali,İmam
Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır,
İmam Cafer-i Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, İmam
Muhammed Taki, İmam Ali Naki, İmam Hasan Askeri, İmam Mehdi).
*Sazın 3 tel olması Allah, Hz. Muhammed ve Hz. Ali’ yi temsil eder.
*Sazın 5 tel olması ise Hamse-i Al-i Abâ’yı (beş kutsal-büyük kişi) işaret
eder. (Resulullah, Aliy-ül Veliyullah, İmam Hasan Mücteba, Hüseyn-i
Kerbela, Hazreti Fatıma)
Bu sazlarda bir perde ve iki notanın (si bemol 2 ve fa diyez 2) normal
kullanımına göre daha tiz basıldığı görülmektedir. “Balta Ağzı Sinemil Sazı”
si bemol perdesi bir koma ses tizde kullanılmaktadır.14 Terminolojik açıdan
en önemli ve problemli olan perdelerinden biri olduğu düşünülen bu perde
hakkında Araştırmacı-İcracı/Yorumcu Gani Pekşen komalı perdelerdeki icra
özelliğine değinerek ezginin karakteristik yapısını belirlemede önemli
etkenlerden biri olan Si bemol-1 perdesidir, demektedir (Pekşen, 2008: 64).
Akort yapımı ise; örneğin en alt tel do sesi alınır ve alt tel do, orta tel fa üst
tel sol olur. ‘Balta ağzı sinemil sazı’ ile ‘kısa sap bağlama’ düzenin akort
yapımı aynı olabilmektedir. Ancak Temiz’e göre bu her zaman geçerli
değildir. Temiz’in Arguvan yöresinde cemlerde kullanılan sazları perde
Bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz perde düzeni
dışında; Sanatçı-Araştırmacı Muharrem Temiz (2010, Sayı 5) Arguvan Yolu dergisi Ocak
2010 da ki yazısında ; “Alevi-Bektaşi müziğinde vokal ve enstrümanlar arasında ses
baskılarının farklı olduğunu algılamak mümkündür. Bağlamalardaki sib2 perdesi fa diyez
2 perdesinin frekansı tiz, insan sesindeki baskıları pestir. Enstrümanda sib1 ve fa diyez 1
duyulsa da, vokalde(şan) duyumu sib 2 ve fa diyez 2 dir. Esas olan insan sesi olduğundan,
nota yazımında donanıma sib2 ve fa diyez 2 yazılmalıdır. Ayrıca Alevi-Bektaşi müziğinin
notaya alınmasında, vokal ve enstrüman melodilerini ayrı ayrı yazmak ve ayrıştırmak
gerekliliği tartışmaya açıktır” görüşlerini belirtmiştir.
14
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frakansı-akort açısından değerlendirmesi15 şöyledir: “Halk müziği sazlarında
standart bir akort birliği yoktur. Geleneksel müziğimizde kişiye göre akort
yapılır. Arguvan’da dede sazı denilen büyüğüne bağlama, küçüğüne de cura
isimlendirdiğimiz enstrümanlardan büyük olan bağlama 12 ila 17 perde
arasında, küçük cura 7-9-12 perde sayısı ile şekillenmiş olup, büyük saz
bağlama bildiğimiz akort sistemi la-mi-re dediğimiz bağlama düzeniyle icra
edilir. Pençe diye tabir edilen tarzda elle icra edilir. Cura da üç telli olup lala-mi akortluyla icra edilir. Her iki enstrümanın perdesinde –özellikle büyük
bağlamada ana seslerin yanında si bemol 2 ve belki de biraz dik olarak vardır.
Yani natürel si perdesi yoktur. Ya si natürele yakın bir perdedir ya da pestir.
O da icra edenin kendi nasıl duymak istiyorsa ona göre perdeyi ayarlayabilir.
Özetle orijinalinde natürel si ve bemol 2 de yok. Her ikisinin ortası bir perde
vardır. Bazı sazlarda ise mi bemol perdesi, fa diyez perdesi vardır. O da yine
kişinin inisiyatifine göre şekillendirir. Çünkü bu enstrümanlar halkın kendi
yaptığı, kendi icra ettiği enstrümanlar olduğu için fabrikasyon aşamasına
hiçbir zaman gelmemiştir. Hala da böyle devam etmektedir. Bu sazlarda her
perdenin frekans yapısını tespit etmek mümkün değil ve meşakkatlidir. Zira
bu tür sazlar kişinin kendi sesine göre karar sesini çektiği akortla olur.
Dolayısıyla bağlamanın kendisinin karar sesi anlamında tonalite/ton olarak
standart bir akort sesi yoktur. Ton akordu olmadığı için kişinin kendi sesine
göre akort öne çıkmıştır.” demektedir.
Bahaaddin Ögel’in müzik kültürünü incelediği çalışmasında (Ögel:1987: 762-73, 240); Orta Asya’da kopuz adı verilen yay veya parmakla çalınan, sap
ve teknesi tek kütükten yapılan sazın varlığını Radlof ve Vertkov’a dayanarak
anlatmaktadır. Yine aynı çalışmada, Türklerde mızrap kullanmamanın eski
bir gelenek olduğu belirtilmektedir ki Arguvan ve Hekimhan yöresinde de
“Dede Sazı/Balta Ağzı Sinemil Sazı” olarak adlandırılan 11 perde, üç telden
oluşan sazın da mızrap kullanılmadan “Pençe” ile çalındığıdır. Saz aynı
zamanda cemlerde ya da sosyal yaşamın içerisindeki diğer yaşantılarda
olsun çok önemlidir.
Nejat Birdoğan (Aşık Cevri) bir nefesinde sazın sosyal/kültürel alandaki
yerini anlatır ve sazı “Telli Kur’an” olarak tanımlar:
Bana Hakkı soran oğul,
Haber al aşık sazından,
Göğsü peygamber ağacı,
Kılıfı Ali bezinden.

Yöre müziğinin yetkin isimlerinden Muharrem Temiz ile (2000 Ağustos) yaptığımız
görüşme notları.
15
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Elif, Hakk'a nişan sapı,
O gerçeğe açar kapı,
Eşikten başlayan yapı,
Sarı turna avazından.
Şah perdeye basan parmak.
Niyaz eyler Hakk'a varmak,
Ezgi olup akan ırmak.
Hak imamlar düvazından
Sancılar dolunca cim'e,
Baş eğerek gelir cem'e
Elbette sarılır dem'e
Acısı canan nazından
Sıtk ile daya bağrına
Derman yetirir ağrına
O mahbubun diyarına
Hisse götürür sızından
Cevri, bunda dilli Kur'an
Hem erkanlı yollu Kur'an
Elimizde telli Kur'an
Yürürüz Hakk'ın izinde16
Belirtilen sazların icrasında önceden de belirtildiği üzere “Pençe Tekniği”
kullanılmaktır. Zakir olarak hizmet eden Abdullah Bakır icra sırasında
tekniği şöyle açıklamaktadır: Mızrap kullanılmadan parmakların tele teması
ile çalınır. Bu enstrümanı icra eden kişi orta ve yüzük parmağını bazen sazın
göğsüne, bazen de tele vurup, işaret ve başparmaklarını ise bir mızrap gibi
kullanırlar. Bazı yörelerde pençe, köy adı ile anılır. Arguvan- Ermişli/Germişi
Köyü Emirler Mezrasında ise bu tekniğe “Emirler Pençesi” denir. Bu
tekniğin ise ayrı ve önemli bir yeri vardır.
Arguvan aşıklık geleneğinin içinden gelen ve hem enstrümanla hem de
yorumcu-araştırmacı kimliği ile ön plana çıkmış olan Muharrem Temiz ile
yaptığımız bir söyleşide (Şahin, 2009: 1) “İçeri Makamı” olarak adlandırılan
icrada “Emirler Pençesi ve İcrası” yönüyle önemli tespitlerde bulunmaktadır:
“Arguvan’daki ‘İçeri Makamı’ dediğimiz Alevi-Bektaşi müziğinin icra edildiği
coğrafya Mineyik (Kuyudere), Germişi(Ermişli)-Emirler, Gürge (Koyuncu),
Sinemilli, Arguvan merkez ve Aşağı Sülmenli asıl olmak kaydıyla, bu geleneği
Araştırmacı Nejat BİRDOĞAN’ın CEVRİ mahlasıyla sazı anlattığı nefestir. Erişim
adresi: http://muzikdinle.tv.tr/album-dinle/asir-ozek/telli-kur-an/1
16
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Apası (Konakbaşı), Akören’de, Karahüyük’te, diğer Arguvan köylerinde
görmek mümkün…(...) Burada şunu tespit etmek lazım; bu coğrafyada
yaşamış üç büyük ozan Derviş Muhammed, Aşıki, Şah Sultan… Derviş
Muhammed’den, Aşıki’den okunan var, Şah Sultan’dan okunan az mesela.
Bunun yanında Pir Sultan’dan, Virani’den, Hatayi’den okunanlar daha çok.
Bunun nedenini sosyolojik olarak araştırmak lazım bence. Bu üç ozanımızın
çok çok güzel şiirlerinin olduğunu biliyoruz. Bu konuda daha çok şiirin
okunması-icra edilmesi gerektiğine inanıyorum. (...) Emirler çok önemli bir
yer. Orada Maraş-Elbistan-Kantarma-Pazarcık ile bütünleşen bir sosyalkültürel çizgi vardır. Antep’ten başlar, Maraş, Adıyaman, Malatya, Divriği,
Kangal, İmranlı’ya kadar gider… Elazığ Şıh Hasan(Tosunbükü) taraflarından
devam eden öyle bir müzikal bütünlük vardır. Emirler’in müzik kültürü çok
önemlidir, “Emirler Pençesi” derler. Bunun ayrı bir özelliği vardır. Cemal
Erbek Dede vardır. Bunu yerinde edep-erkânı ile yapar.”
Cem ayinleri dışında okunan eserler taşlama, nefes (eğitici-öğretici eserler),
ve güzellemeden (aşıklama) oluşur. Bu eserler müzikal olarak zakirler
tarafından kendi içlerinde şifrelenmiştir. Örneğin, taşlama ve güzelleme aynı
ses aralıklarında okunmaz. Taşlama, bir oktav ve zaman zaman daha üstüne
çıkan dik seslerden oluşurken, deyiş ve güzelleme ise genel olarak dört veya
beş sesten (la,si,do,re,mi) oluşmaktadır.
Zakir, Cem ibadeti veya dost muhabbeti sırasında hiç durmadan 3-5- yada 7
eseri birbirine bağlayarak okuyabilir. Fakat, zakirin birden fazla olduğu ve
karşılıklı olarak çalıp söylediğinde ise “Yol Verme” adı altında bir sistem
uygulanır. Birinci zakir eserini çalıp okurken ( ikinci zakir de sazıyla eşlik
eder) son kıtaya yani mahlasın okunduğu kıtaya geldiğinde diğer kıtalarda
okuduğu ezgiyi(müziği) değiştirir ve yeni bir ezgiyle son kıtayı okur. İkinci
zakirde, birinci zakirin son kıtada okuduğu ezgi ile yeni bir nefesi çalıp
okumaya başlar. O da son kıtaya geldiğinde farklı bir ezgiye geçer ve diğer
zakire yol verir.
Bu sistem bir devr-i daim gibi işler. Bu sistem deki amaç, birden fazla zakirin
çalıp okuduğu ortamda kolaylıkla bir eserden diğerine geçilmesi yani eserler
arasında duraksamayı önlemek ile birlikte zakirin yükünü hafifletmesidir. Bu
sistemi uygulamak maalesef yazıldığı gibi kolay değildir. Zakirin belli bir
tecrübeye ayrıca çok geniş bir nefes(şiir) ve ezgi dağarcığına sahip olması
gerekir. Çünkü diğer zakirin son kıta da çalıp okuduğu ezgiye bir söz bulup
okuması ve kendisinin de son kıtaya uygun bir ezgi bulup diğer zakire yol
vermesi gerekir. Yöredeki zakirlere bakıldığında ise bunu kolaylıkla
yapılabildiği, tecrübeyle geliştirildiği izlenmektedir.
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Zakirler arasındaki bu “Yol verme” âdeti alan araştırmasında Arguvan ile
birlikte Hekimhan yöresinde de görülmüştür.17
Cem törenlerinin olmazsa olmazlarından olan Zakirler, yaptıkları hizmeti
önce “Hak için hizmet” anlayışı ile yaparlar. Sonra ise hizmetleri Cem’e
katılanlarca karşılıksız bırakılmak istenmez. Çünkü “Kul hakkı” önemlidir.
Dede’ye verilen ve “Hakkullah” olarak adlandırılan taliplerin gücü neye
yeterse (Halı, Kilim, Havlu, Tahıl Ürünleri, Para vb.) verdikleri hediyelerden
payını alır.
4. CEM VE MUHABBETLERDE OKUNAN DEYİŞ- DUAZ-MERSİYE İLE
SEMAHLARDA OKUNAN ESERLERDEN BAZI ÖRNEKLER18
4.1. Deyişler ve Mersiyeler
1.
Aşnamdan ayrıldım yamandır halım
Adettir aşığın hali böylolur
Yar aklımı aldı çevirdi başım
Mecnun dedikleri deli böylolur
Şu aşkın ateşi bağrımı yaktı
Ah ile feryadım göklere çıktı
Gözlerimden yaş yerine kan aktı
Yaz bahar ayının seli böylolur
Teslim Abdal ben bu yoldan dönmenem
Dünyada piri elimden salmanam
Devlet sofrasına elim sunmanam
Saadetlü Hünkâr kulu böylolur
2.
Çıktım kırlar yaylasına
Çağırdım üçler aşkına
Yüzümü yerlere sürdüm
Yediler kırklar aşkına
Gelsin Muhammed’im gelsin
Düşmüşlerin elin alsın
Canım Hakka kurban olsun
Yediler kırklar aşkına
17Malatya,

Hekimhanlı Murtaza Şirin dede ile Ağustos 2013’de Ankara’da yaptığımız
görüşme notlarından.
18 Bu bölümde işlenen deyiş, duaz, mersiye ve semah nefesleri ve bilgiler Arguvan
yöresini bütünlük halinde yansıttığı ve bizim de derlemelerimizde benzerlerini tespit
etmemiz dolayısıyla, (Şahin ve Özerol, 2004:221-235) aynı şekilde yararlanılmıştır.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

733

USBIK 2018 KAYSERI TURKEY

Gelin şu faktan geçelim
Akı karayı seçelim
Ab-ı kevserden içelim
Yediler kırklar aşkına
Bu dünya kurulu faktır
Gerçeklere sözüm yoktur
Ali Muhammed Haktır
Yediler kırklar aşkına
Şah Hatayi’m gel varalım
Dergâhına yüz sürelim
Anlar dursun biz varalım
Yediler kırklar aşkına
3.
Bu gün matem günü geldi
Ah Hüseyin ü vah Hüseyin
Senin derdin bağrım deldi
Ah Hüseyin ü vah Hüseyin
Kerbela’nın önü yazı
Yüreğimden çıkmaz sızı
Yezidler mi kırdı sizi
Ah Hüseyin ü vah Hüseyin
Bizimle gelenler gelsin
Serini meydana koysun
Hüseyin ile şehid olsun
Ah Hüseyin ü vah Hüseyin
Kerbela’nın yazıları
Şehid düştü gazileri
Fatma ana kuzuları
Ah Hüseyn ü vah Hüseyin
Esti deli poyraz esti
Kâfir Mervan bizi bastı
Hüseyin’in başını kesti
Ah Hüseyin ü vah Hüseyin
Kerbela’nın önü düzdür
Geceler bana gündüzdür
Şah Kerbela’da yalnızdır
Ah Hüseyn ü vah Hüseyin
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Gökte yıldız paralandı
Şehriban ana karalandı
İmam Hüseyin yaralandı
Ah Hüseyn ü vah Hüseyin
İmam Hüseyin attan düştü
Kâfir gelüp kanın içti
Atı Medine’ye kaçtı
Ah Hüseyn ü vah Hüseyin
Bir su verin masum cana
Yezid içti kana kana
Fatma ana yana yana
Ah Hüseyn ü vah Hüseyin
Kerbela’da biter yonca
Boyu uzun beli ince
Şah Hatayi’m kasarınca
Ah Hüseyn ü vah Hüseyin
4.
Önüme bir çığır geldi
Bir ucu var şar içinde
Abdallar (arifler) dükkanın açmış
Ne istersen var içinde
Gir dükkana pazar eyle
Hersin indir hezar eyle
Aya güne nazar eyle
Ay Muhammed nur içinde
Ay Ali'dir gün Muhammed
(Ali Ali Ali Ali Ali Ali medet)
Okunan seksen bin ayet
Balıklar deryaya da hasret
Çarha döner göl içinde
Göl içinde çarha döner
Susuzluktan bağrı yanar
Alemler seyarana iner
Seyir var seyir içinde
Kudretten verdi balı
Bahanesi oldu arı
Şimdi dinle ahu zarı
Allah Allah Allah Allah
Arı inler bal içinde
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Pir Sultan'ım ey gaziler
(Ali Ali Ali Ali Ali Ali medet)
Yürekte yara sızılar
Talipler pirin arzular
Bülbül öter gül içinde
5.
Er kalkan aşıklar menzile erdi
Sen de tedarikin de (vallah) gör yavaş yavaş
Erdi nevbaharım da (gakkom) tufan erişti
Yağmaya başladı kar yavaş yavaş
İşe güce varmaz oluyor elim
Başa geleceğin de (vallah) söylüyor dilim
Yüz bin ömür sürsen (gakkom) ahiri ölüm
Değer musallaya ser yavaş yavaş
Fırsat elde iken gel hakka varak
Fanidir dünyanın da (vallah) yakasın bırak
Harami çok yolda (gakkom) menzilin ırak
Kaim et yükünü sar yavaş yavaş
Nihayet çare yok ahir ölümden
Bir gün nuş edersin de (vallah) şerbeti candan
Kurtuluş yok da (gakkom) azrailin elinden
Tariki rahmana gir yavaş yavaş
Hüseyn’im bu yola gayret gerektir
Susuzdur yolların da (vallah) bardak gerektir
Ağuyu kesmeye de (vallah) türyak gerektir
Sokmadan vücuda mar yavaş yavaş
4.2. Duazimamlar/Duazlar
1.
Muhammedi candan sev ki
Ali’ye Selman olasın
Ehlibeyte yüzün sür ki
Ali’ye Selman olasın
Muhammet’e meyil kat ki
Cehdet irehbere yet ki
Bir gerçekten etek tut ki
Ali’ye Selman olasın
Muhammet’i hazır bil ki
Canın Hakka nezir kıl ki
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Er gördüğün Hızır bil ki
Ali’ye Selman olasın
Hasan ile girdik ceme
Hüseyin sırrını deme
Musahipsiz lokma yeme
Ali’ye Selman olasın
Zeynel Bakır Cafer Kazım
Rıza’ya da bağlı özüm
Hatıra değme şahbazım
Ali’ye Selman olasın
Tağı’yaNağı’ya eriş
Askeri’den biter her iş
Mehdi sırasına karış
Ali’ye Selman olasın
Şah Hatayi’m özün ırma
Baktığından gözün ırma
Her nadana sırrın verme
Ali’ye Selman olasın
2.
Muhammet Ali’yi candan sevenler
Yorulup yollarda kalmaz inşallah
İmam Hasan’ın yüzünü görenler
Hüseyin’den mahrum kalmaz inşallah
İmam Zeynel’den bir dolu içen
İmam Bakır’dan kaynayub coşan
Sıdk ile İmam Cafer’e ulaşan
Bundan özge yola sapmaz inşallah
İmamı Musa’dan gelen erenler
Can baş edip cemler görenler
İmam Rıza’ya zehir verenler
Divan’da şefaat bulmaz inşallah
Bir gün olur okuturlar defteri
Şah oğlunun elindedir teberi
Uyanırsa Taki, Naki, Askeri
Açılan gülümüz solmaz inşallah
Hatayi der bu iş bir gün biter a
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Özünü kata gör ulu katara
Mehdi şevki bu cihanı tutar a
Şah oğluna sitem olmaz inşallah
4.3. Semah Deyişleri (Semah Nefesleri)
Semah, cemdeki on iki hizmet sıralamasında yer alan, cem ve muhabbet
toplantılarında müzik eşliğinde yapılan dinsel törendir. Bu törende belli bir
ezgiyle okunan deyişler vardır. Bu deyişlerin başında semah deyişleri gelir.
Anadolu’nun çeşitle yerlerinde çeşitli adlarla anılan semahlar
oynanmaktadır. Arguvan yöresinde dönülen semahlar, günümüzde
Anadolu’nun birçok yerinde oynanmaktadır. Arguvan yöresinde dönülen
semahlardan bazıları; Ali Nur semahı, Çark semahı, Turna semahı, Kırat
semahı, Kırklar semahı, Ya Hızır semahı, Bacılar semahı…
4.3.1.Ali Nur Semahı
Ali nurdur, Ali nur
Muhammet nur, Ali nur
Ali gazaya giderken
Fatmana açar fal-u nur
Ali gazadan gelirken
Fatmana çıkar salınır
Yoldan çıkma Hatayi
Yoldan çıkan alınır

738

Yeldirme bölümünde okunan deyiş:
Silkinip boynunu uzatma
Turna ben avcı değilim
Cana kıyıcı değilim
Has nenni nenni nenni
Dost nenn inenni nenni
Turnamın kanadı ala
Sayamadım indi göle
Turna ben avcı değilim
Cana kıyıcı değilim
4.3.2.Çark Semahı:
Tehvit okunduktan sonra oynanan semahtır. Tehvit, Tanrı’yı birleme
anlamındadır. Cemlerde bununla ilgili deyişlere de tehvit adı verilir. Cemin
değişik bölümlerinde topluluk tempo tutarak tevhidi okur. Okuma anında
sağa sola sallanılarak eller dize vurulur. Tevhit anında herkes diz üstü
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oturmaktadır. Tehvidin bağlantı bölümlerinde cemaat daha çok eşlik eder.
Tevhit semahı, cem törenlerinde dönülmesi zorunlu semahlardandır.
Güvercin donuna girip
Yanıl elmaya el sürüp
Yürekte ateşler yanıp
Yüze vurduğu yoldur bu
Dost eyvallah eyvallah
Eyvallah dost eyvalla
La ilahe illallah
İllallah dost illallah
Sen Ali’msin güzel şah
Eyvallah dost eyvallah
Şah Hatayi’m söyler sözü
Bir gerçeğe döndür yüzü
Derilsin doksan bin gazi
Semah tutulan yoldur bu
4.3.3.Turna Semahı:
Turna, Alevi-Bektaşi edebiyatında Hz. Ali ile kutsal ilişki içinde olduğuna
inanılan ve bu nedenle kutsal kabul edilen kuştur. Turna semahı, adını turna
kuşundan alan, hemen her yörede oynanan ağır bir semahtır. Söylenen
deyişlerde de turna adı geçer. Malatya-Arguvan yöresinde daha çok ağırlama
ve yeldirme bölümleri olan turna semahları oynanır.
Uyurken üstüme gelen yoldaşlar
Gafil, aç gözünü, uyan dediler
Serseri kalma bu cihan içinde
Yürü bir gerçeğe ey can dediler
Turnalar turnalar telli turnalar
Semah edenler de dosta gidenler
Dosttan bir elma geldi
Elma ne güzel elma
İçi turunç dışı turunç
Ne güzel elma
Eğlenin turnalar ben de varayım
Haber sorayım yoldaş olayım
Uyandım uykudan açtım gözümü
Kulak verdim, döndüm yüzümü
Bir aydınlık aldı kara yazımı
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Yürü şimdi korkma ey can dediler
Çark:
Hey dost hey dost
Boş kadehler dolu olacak zamandır
Yardımcımız bellolacak zamandır
Yürüyelim şimden sonra uğurdur
Aslını yitiren koşar seğirdir
Dost bende yareler türlü türlüdür
Senin aşkın bana hey dost çağırdır
Hey dost hey dost
4.3.4.Kırat Semahı:
Köroğlu’nun kır donlu atından adını alan Kırat semahı, daha çok Sivas-TokatErzincan-Malatya yörelerinde özellikle yaşlılarca 16–18 kişiyle oynanan bir
semahtır. Kırat semahında ellerin önce biri, ardından diğeri ritmik olarak
havaya kalkar; el inerken göğüs hizasında durur; avuç açık, parmaklar
kapalıdır. Yeldirme bölümünde, eller birbirine paralel öne doğru uzatılır.
İleri yürüyüşlerle semah sürer ve bir daire oluşturulur, semahçılar hem
kendi ekseninde hem de daire çizgisi üzerinde hızlı dönüşler yapar. Bu
dönüşlerle güneş ve çevresinde gezegenlerin dönüşü de sembolize edilir.
Alevi inançlarına göre Ay Ali, Gün Muhammet’tir. Köroğlu, Dadaloğlu, Âşık
İbrahim, Kul Himmet gibi birçok aşığın kırat semahı deyişi vardır.
4.3.5.Kırklar Semahı:
Gayp erenleri ululuk-ermişlik sıralamasında yer alan, kim oldukları tam
olarak bilinmeyen, ancak varlıklarına ve kutsallıklarına inanılan kırk kişilik
evliya, ermiş topluluğuna “Kırklar” adı verilir. Kırkların Hz. Ali başkanlığında
yaptığı toplantıya “Kırklar Cemi”, bu cem de yaptıkları dansa “Kırklar Dansı”
bu danstan esinlenen semaha da “Kırklar Semahı” adı verilir. Bu semahla
ilgili söylence Buyruk’ta yer alır. En az dört, en çok 12 kişiyle oynanır ve
genellikle 40 yaşın üzerindekilerin dönmesi uygun görülür. Niyazlaşmadan
sonra bacılar bir yana erler bir yana karşılıklı dizilir, yerlerinde semahı icra
ederler. Üç nefes sonunda semah ağırlanır. Dua anında kadınlar diz çökerler.
Ardından dem sunma töreni gerçekleştirilir. Şah Hatayi’ye ait olan deyiş,
semah anında söylenen deyişlerdendir.
Çıktım kırlar yaylasına
Çağırdım üçler aşkına
Yüzümü yerlere sürdüm
Yediler kırklar aşkına
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Gelsin Muhammed’im gelsin
Düşmüşlerin elin alsın
Canım Hakka kurban olsun
Yediler kırklar aşkına
Gelin şu faktan geçelim
Akı karayı seçelim
Ab-ı kevserden içelim
Yediler kırklar aşkına
Bu dünya kurulu faktır
Gerçeklere sözüm yoktur
Ali Muhammed Haktır
Yediler kırklar aşkına
Şah Hatayi’m gel varalım
Dergâhına yüz sürelim
Anlar dursun biz varalım
Yediler kırklar aşkına
4.3.6. Ya Hızır Semahı:
Hızır; peygamber, bilge ya da veli kabul edilen, kurtarıcı- kutsal kişi olarak
Alevi-Bektaşi inancında ve edebiyatında önemli bir yer tutmaktadır.
Tanrının bir adı olarak da kabul edilir (“Bin bir adı vardır bir adı Hızır/Her
nerde çağırsan orada hazır”).
Hızır Semahı yörede yaygın olan bir semahtır. Hızır’ı simgeleyen bu semahta
söylenen deyişlerde “Ya Hızır ya Hızır” bağlantısı sık sık kullanılır. Semahta
bir kol göğüste iken, diğeri serbest olarak arkaya doğru sarkıktır. Kollar
nöbetleşe yer değiştirir. Teslim Abdal’ın nefesleri yörede yaygındır:
Aşnamdan ayrıldım yamandır halım
Adettir aşığın hali böylolur
Yar aklımı aldı çevirdi başım
Mecnun dedikleri deli böylolur
Şu aşkın ateşi bağrımı yaktı
Ah ile feryadım göklere çıktı
Gözlerimden yaş yerine kan aktı
Yaz bahar ayının seli böylolur
Teslim Abdal ben bu yoldan dönmenem
Dünyada piri elimden salmanam
Devlet sofrasına elim sunmanam
Saadetlü Hünkâr kulu böylolur
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Yine Arapgir ve Arguvan yöresinden derlenen “Muhabbet eyledim sadık yar
ile” dizesiyle başlayan semah da aynı formdadır. Birçok deyiş, bu semahın
makamına uyarlanıp söylenmekte ve semah icrasında bulunulmaktadır.

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Alevi toplumunun yüzyıllar boyu gizlilikle özdeşleşmesine neden olan “sır”
anlayışı bu topluluğun kendini anlatmasını ve anlaşılmasını güçleştiren en
önemli etkenlerden biri olmuştur. Sır olarak nitelenen inanç ve gelenek
öğelerinin taşıyıcıları ise inanç önderleri olan dedeler, babalar yanında
zakirlerdir. Zakirlerin özelliklerini ve yerine getirdikleri fonksiyonları şu
şekilde sıralamak mümkündür;
a) Genel olarak Allahın adını ve sıfatlarını zikreden kişi anlamında ifade
bulan kelime, Alevi-Bektaşi inancında çok daha geniş bir anlamda
kullanılmakta ve yolun kurallarını taşıyan, aktaran, öğreten, on iki hizmetin
yürütülmesini dede ile birlikte gerçekleştiren kişi anlamında toplumdan
kabul görmektedir.
b) Zakirler; Alevi Bektaşi inancına özgü mitolojik söylenceleri, deyiş, düvaz,
nefes, miraçlama, semah gibi hizmetin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri
bilmek ve saz çalmak zorundadırlar. Saz çalmasını bilmeyen zakirler de
bulunmakla beraber bu genel geçer bir durum değildir, bu durumdaki
zakirlerin yanında mutlaka saz çalan bir hizmet sahibi bulunmaktadır.
Köyden kente göçün en yoğun olarak yaşandığı son 40 yılık süreçte kent
ortamında farklı işlerde çalışarak geçimini sağlamak zorunda kalan zakirler,
geleneksel köy yaşamında her zaman kullandıkları yeteneklerini ve bilgi
birikimlerini çoğu durumda kullanamaz olmuş, cemlere katılma imkanları
azalmış, bu durum da onların geleneğe hakimiyetlerini zayıflatmıştır. Deyişdüvaz söyleme, semah dönme, kurban kesme gibi Alevi ibadetinin temel
pratiklerinin icrasının kent ortamında mekan açısından mümkün olmaması;
cem evlerinin yapılması, açılması ve işleyişi ile ilgili yasal engellerin
bulunması gibi olumsuz koşullara bağlı olarak, zakire duyulan ihtiyaç
azalmış, bu durumdan kaynaklı olarak zakirlerin artık cemlere katılmayışı,
onların geleneğe hakimiyetini zayıflatan bir başka etken olmuştur.
Kentte cem yürütülebilecek mekanların bulunmayışı Alevileri ibadet
mekanlarını oluşturmaya yani cem evleri yapmaya yönlendirmiş, cem
evlerinde farklı yerlerden gelen ve farklı ocaklara bağlı olan yol mensupları
ortak cemler yapmaya başlamış, bu durumun doğal bir sonucu olarak da bir
cem evinde 1 ya da 2 cem Aşığı, cemleri dedeler ile birlikte yürütür olmuş ve
bu duruma bağlı olarak yeni bir kavram olan “cem evi zakiri-aşığı” kavramı
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oluşmuştur. Geleneksel yaşamda ise dede ile birlikte gezen ya da köyde
yerleşik aynı ocak bağlısı bir zakir bulunmaktadır. Bu durum da zakirlere
duyulan ihtiyacın sayısal olarak azalmasına zemin hazırlamış ve zakirlik
kurumunu yıpratmıştır.
Özet olarak geleneğin hafızası ve taşıyıcısı durumundaki zakirlik geleneği
yaşatılmalı, aynı zamanda da kayıt altına alınmalıdır diye düşünüyoruz.
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ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU
PARAMETRELERİNİN CİNSİYETLERE GÖRE ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi, Sevda ÖZÜTÜRKER*
Özet
Vücut kompozisyonu bireylerin ve popülasyonların sağlık bileşenlerinin
temel anahtarıdır. Vücut kompozisyonun belirlenmesi klinik anlamda
obezitenin tespiti açısından önem taşımaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde tehlike sinyalleri veren obezite DSÖ tarafından Global Epidemik
olarak açıklanmış ve prevelansı ülkemizde de tüm yaş gruplarında olduğu
gibi genç erişkinlerde hızlı bir artış göstermektedir. Araştırmamızın temel
amacı ileriye yönelik beslenme alışkanlıklarının yerleştiği kritik bir dönem
içerisinde olan üniversite öğrencilerinin vücut kompozisyonunu belirlemek
ve cinsiyetlere göre nasıl bir değişim gösterdiğini ortaya çıkarmaktır.
Araştırmamız Erzincan Üniversitesi’nde öğrenim gören 215 erkek, 209 kadın
424 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Boy ve ağırlık ölçümü uluslararası
antropometrik protokollere göre alınmış, BKE ise DSÖ standartlarına göre
değerlendirilmiştir.
Parametrelerinin
cinsiyetlere
göre
değişimi
incelendiğinde, ağırlık erkek öğrencilerde 71,66 kg, kadın öğrencilerde 57,20
kg; boy uzunluğu erkek öğrencilerde 175,91 mm, kadın öğrencilerde 161,49
mm’dir. Boy ve ağırlıktan hesaplanan BKE değerleri erkek öğrencilerde
23,15 kg/m², kadın öğrencilerde 21,99 kg/m²’dir. Bu değerlere göre erkek
öğrencilerin %0,9’unun zayıf, %3,3’ünün obez, kadın öğrencilerin ise
%12’sinin zayıf, %1,4’ünün ise obez olduğu saptanmıştır. Cinsiyetler arası
vücut kompozisyon parametreleri istatistiki açıdan farklılık göstermektedir
(p<0,001). Gençlerin üniversite eğitimine başlaması ile birlikte bu döneme
kadar alıştıkları aile ortamlarından ayrılmaları, katıldıkları yeni çevre ile
birebir etkileşim içinde olmaları nedeniyle, beslenmelerinde yeni bir dönem
başlamaktadır. Yeni başlayan beslenme dönemiyle birlikte öğrencilerin
fiziksel ve zihinsel durumları değişmekte ve tüm bu faktörler öğrencinin
akademik başarısını dolaylı yollardan etkileyebilmektedir. Sonuç olarak
üniversite öğrencilerin beslenme bilgi ve farkındalığının geliştirilmesine
yönelik politikalar oluşturulması, bireylerin sağlıklı olarak yaşamlarını
devam ettirebilmesi ve ileriki yıllarda oluşabilecek obezite, çeşitli kronik
hastalıkların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: vücut kompoziyonu, beden kitle endisi, üniversite
öğrencileri
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ANALYSIS OF BODY COMPOSITION PARAMETERS OF STUDENTS OF
ERZINCAN UNIVERSITY ACCORDING TO SEXES
Abstract
Body composition is fundamental for health components of individuals and
populations. Determination of body composition takes an important role in
fixing clinical obesity. Obesity, becoming dangerous in developed and
developing countries, is declared as Global epidemic by WHO and its
widespreadness in our country has rised quickly all age groups just as in
young adults. The main purpose of our research is to determine the body
composition of university students in a critical period in which forward
nutritional habits have been set and to show how they change according to
sexes.Our survey is conducted on 424 university students (215 males, 209
females). Length and weight measurements were taken according to
international anthropometric protocols; BMI, have been assessed according
to the standards of the WHO. According to the present results, average body
weight was found to be 71,66 kg for males and it is 57,20 kg for females
respectively. Avarege length is 175,91mm for male students and infemale
students it is 161,49mm. The mean BMI was found to be 23,15 kg/m2 for
male students and it is 21,99 kg/m2 for female students, respectively. Result
showed that, 0.9% of male students were found to be thin, 3,3% were obese,
12% of female students were thin and 1.4% were obese. Body composition
parameters statistically different between the sexes(p<0,001). Young people
with a college education up until the start of that period they were separated
from their families that joined one to one familiar with the new environment
due to interaction, begins a new era in nutrition. New feeding period,
students physical and mental status changes and all of these factors may
indirectly affect the academic success of the student. As a result,the creation
of policies for the development of nutrition knowledge awareness of collage
students, to continue their lives as healthy indivuduals, and in subsequent
year that may occur as obesity, various chronic diases is of great important.
Keywords: body composition, body mass index, university students

1. GİRİŞ
Vücut kompozisyonu çalışmalarında vücut bileşenlerinin ölçülmesi
bileşenler arasındaki nicel ilişkiler ve bu bileşenlerde meydana gelen
değişikliklere odaklanılmıştır. İnsan vücut kompozisyonu kemik mineral,
hücre içi ve hücre dışı sıvı hacimleri, yağsız kitle, yağ dağılımı ve ölçümünü
içermektedir. Vücut kompozisyonu obezite ve beslenme yetersizliği gibi
hastalıkların derecesinin anlaşılması açısından yarar sağlar ( Prijatmako ve
Strauss, 1995: 15-17; Wang ve ark., 1999: 157-165). Bu bağlamda vücut
kompozisyonu hem bireylerin hem de popülasyonların sağlık bileşenlerinin
bir göstergesidir.
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Son yıllarda vücut kompozisyonunun değerlendirilmesinde farklı ve etkin
yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler;
1. Densitometrik Metot:
2. Toplam Vücut Suyu Metodu:
3. Dual Enerji Ölçümü (Biyoelektrik) Metodu
4. Toplam Vücut Potasyumu (K40) Metodu
5. Görüntüleme Metodu
6. Nötron Aktivasyonu Metodu
Bu çalışmalar ekonomik, pratik aynı zamanda her yaş grubuna uygun
olmadığından dolayı oldukça kısıtlıdır (Özbey, 2002: 503-509; Yosmaoğlu,
2010: 125-131).
1.1.

Antropometrik Yöntemler

Antropometri, Latince antropos (insan) ve metris (ölçü) sözcüklerinden
oluşmaktadır. Antropometri, belirli ölçme teknikleri ve ilkeleriyle insan
vücudunu boyut ve oranlarına göre sınıflandıran bir metottur.
Antropometrik ölçümler yardımıyla bölgesel ve toplam vücut kompozisyonu
sonuçlarına ulaşılabilmektedir (Heyward ve Stolarczyk, 1996: 135-149).
Antropometri tekniği 18. yy’dan beri vücut kompozisyonun belirlenmesine
olanak sağlamaktadır. Antropometri, insan vücudunun bileşiminin,
orantılarının ve tipinin ortaya konabileceği, evrensel olarak uygulanabilen
pahalı olmayan ve noninvaziv basit bir yöntemdir. Bu sebeple antropometrik
indeksler obeziteyi tespit etmekte sıklıkla kullanılmaktadır (Who, 1995: 454;
Kır ve ark., 2000: 378-384, Eston ve ark., 2009: 3-54).
Beden Kitle Endisi (BKE), Quetelet tarafından 1869 yılında geliştirilen
erişkinlerde vücut ağırlığı ve boy uzunluğunun karesi arasındaki oransal
ilişkiyi belirleyen, beslenme durumu ve obezitenin değerlendirilmesinde
kullanılan bir tekniktir. Önceden Quetelet İndeksi olarak bilinen bu indeks,
günümüzde Beden Kitle Endisi olarak adlandırılmaktadır (Davies 1994:
130-140; Eston ve ark., 2009: 3-54).
Tablo 1: BKE’nin (kg/m²) Sınıflandırılması
(Eston ve ark., 2009; Kır ve ark., 2000).

BKE Değeri
<18.5 kg/m²
18.5-24.9 kg/m²
25-29.9 kg/m²
30-34.9 kg/m²
35-39.9 kg/m²
>40 kg/m²

Durum
Zayıf
Normal Kilolu
Fazla Kilolu
I.Derece Obez
II.Derece Obez
III. Derece Obez
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1.2. Deri Kıvrımı Kalınlığı: Durnin ve Womersley, deri kıvrımı kalınlıklarını
(triceps, biceps, subscapular ve suprailiac) kullanarak vücut yağ yüzdesini
belirlemek için regresyon denklemi geliştirmişlerdir. Jackson ve Pollock ise
deri kıvrımı kalınlıkları (göğüs, koltukaltı, triceps, subscapular, abdomen,
uyluk ve suprailiac) ile el bileği ve önkol çevresi toplamının logaritmik
dönüşümünü kullanarak vücut yağ yüzdesini belirlemek için bir formül
geliştirmişlerdir (Eston ve ark., 2009: 3-54). Deri kıvrım kalınlığının ölçüleri
ile geliştirilen bu denklemlerden yararlanılarak vücut yağ yüzdesi
belirlenmektedir. Vücut yağ dağılımı kişisel farklılıklar gösterdiğinden dolayı
farklı bölgelerden çok ölçüm yapmak daha doğru sonuçlar verecektir. Bazı
obezlerde yağ dağılımının genel, bazılarında abdominal olması bu yöntemin
dezavantajıdır. Bu zorluklara karşın deri kıvrım kalınlığı ölçümü vücut
kompozisyonu hakkında bilgi veren, diğer yöntemleri destekleyen bir
metottur (Sloan ve Weir, 1970: 221-222; Lohman, 1981: 181-225; Lukaski,
1987: 537-556; Heyward ve Stolarczyk, 1996: 135-149).
Vücut bileşiminin değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan derialtı yağ
kalınlığı değerlerindendir. Triceps derialtı yağ kalınlığı, insan vücudundaki
direkt olarak yağ birikimi hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir
(Wilmore ve ark., 1986: 144-162). Triceps deri kıvrım kalınlığı ölçüsünün
erkeklerde 23 mm’den, kadınlarda 30 mm’den büyük olması obeziteyi işaret
ederken; aynı ölçünün erkeklerde 10 mm’den, kadınlarda 23 mm’den küçük
olması bireyin zayıf olması anlamına gelmektedir (MEB, 2011: 78).
1.3.Bel Çevresi, Kalça Çevresi, Bel-Kalça Oranı :Son yıllarda çalışmalar
vücuttaki toplam yağ miktarından çok, yağın vücutta bulunduğu bölge ve
dağılımı üzerinde durmaktadır. Yağın vücutta bulunduğu bölge ve dağılımı
hastalıkların morbidite ve mortalitesi hakkında bilgi vermektedir (THSK,
2013). Vague, erkeklerdeki üst gövde (android tip) obezitesinin kadınlardaki
alt gövde (jinoid tip) obezitesinden daha fazla metabolik hastalıklara neden
olduğunu söyleyen ve artmış yağ birikimi tipine göre ayrım yapılmasını ilk
öneren bilim insanıdır. Bel-kalça oranı bu iki tip obeziteyi ayırmak için
kullanılır (Tagliaferi, 2001: 196-201).
Bel çevresinin erkeklerde 94 cm, kadınlarda 80 cm’den büyük olması
hastalık riski ile ilişkilidir; bel çevresi erkeklerde 100 cm, kadınlarda 85
cm’den büyük ise hipertansiyon, Tip 2 diyabet, koroner kalp hastalığı gibi
metabolik hastalıklar daha sık gözlenmektedir (Kopelman ve Dunitz, 2003:
579-584, THSK, 2013).
Kalça çevresi intraabdominal yağ kitlesinden çok subkutan yağ ile daha
yakından ilişkidir. Kalça çevresini kişiler arasında değişkenlik gösteren
gluteal kas kitlesi, pelvis boyutu ve yağ miktarı etkiler (Björntop, 2002: 493496; Atar, 2005: 58).
Özellikle üniversite yılları çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak
ileriye yönelik beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının yerleştiği kritik
bir zaman dilimi olması açısından önemlidir. Üniversite yıllarında dengesiz
ve düzensiz beslenme alışkanlıkların, stresin ve yetersiz fiziksel aktivitenin
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obeziteye neden olduğu bilimsel araştırmalarla desteklenmektedir
(Özyazıcıoğlu ve ark., 2009: 34-40; Soyuer ve ark., 2010: 862-872).
2. YÖNTEM
Çalışmamız Erzincan Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiş olup, 18-25 yaş
aralığında olan 215 erkek ve 209 kadın öğrenci üzerinde rastgele örneklem
yöntemiyle yürütülmüştür.
Araştırma evrenini üniversitenin Eğitim, Fen-Edebiyat, Hukuk, Mühendislik
ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile MYO ve BESYO öğrencileri
oluşturmaktadır. Eğitim Fakültesinin Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü
öğrencileri ile BESYO öğrencileri birlikte değerlendirilirken diğer öğrenciler
bölümlerine göre Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri olarak
gruplandırılmışlardır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerinin tespiti
amacıyla anket uygulanmış, doğum yerleri, barınma durumları,
ebeveynlerinin eğitim ve meslek durumları ve hane halkı gelir durumu
sorulmuştur.
Araştırmaya katılan öğrenciler üzerinden, ağırlık, boy, triceps DKK, biceps
DKK, subscapular DKK, supraspinale DKK, baldır DKK antropometrik ölçüler
alınmıştır.
Çalışmamızda kullanılan antropometrik ölçüler, Anthropometric
Standardization Reference Manual (ASRM) ve International Biological
Programme’ın (IBP) öngördüğü teknikler doğrultusunda alınmıştır (Weiner
ve Lourie 1969: 169, Tanner vd., 1969: 590-596). Boy ölçümü 1 mm’ye
duyarlı Martin tipi antropometre ile, ağırlık ölçümü 100 gr’a duyarlı dijital
tartı ile, çevre ölçüleri 1 mm’ye duyarlı esneme yapmayan şerit metreyle,
deri kıvrımı kalınlığı ölçüleri ise 0.1 mm hassasiyetle Harpenden™ tipi deri
kıvrımı pergeliyle alınmıştır.
Veriler SPSS 20.0 programı ile değerlendirilmiş tanımlayıcı istatistiklerin
yanı sıra cinsiyetler ve gruplar arasında student t testi uygulanmıştır.
3. BULGULAR
Öğrencilerin sosyoekonomik durumlarını yansıtması açısından doğum yeri
bölgeleri, ebeveynlerinin eğitim durumları ve meslekleri ve ayrıca gelir
durumları incelenmiştir. Araştırmamıza konu olan öğrencilerin doğum
yerlerinin bölgesel dağılımı incelendiğinde kadınlarda %53,6, erkeklerde
%43,3’lük bir pay ile birinci sırada Doğu Anadolu Bölgesi olduğu
gözlenmiştir. Kadınlarda %12’lik pay ile İç Anadolu Bölge’si, erkeklerde ise
%16,3’lük bir pay ile Karadeniz Bölge’si ikinci sırada gelmektedir.
Örneklemimizi oluşturan öğrencilerin annelerinin eğitim durumları
incelendiğinde annelerin büyük oranda ilkokul mezunu olduğu
gözlemlenmiştir (Kadınların anneleri %66,5, erkeklerin anneleri ise %50,7).
Kadınların %3,3’ünün erkek öğrencilerin %5,6’sının annesi okuryazar
değildir. Araştırmamıza katılan öğrencilerin babalarının eğitim durumları
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incelendiğinde ilk sırada kadınların babalarının %41,6 oranında ilkokul
mezunu, erkeklerin babalarının %31,6 oranında lise mezunu olduğu
görülmüştür. Okuryazar olmama durumu incelendiğinde erkeklerde %0,5 ile
en düşük orana sahipken kadınlarda babası okuryazar olmayan hiçbir
öğrenci bulunmamaktadır.
Öğrencilerin annelerinin meslekleri incelendiğinde kadınların %88’inin,
erkeklerin %92,1’inin annesinin ev hanımı olduğu görülmüştür. Her iki
grubun annelerinin %3,3 oranında memur olduğu dikkati çekmektedir.
Kadın öğrencilerin babalarının %30,1’inin, erkek öğrencilerin %26’sının
serbest meslek sahibi olduğu gözlenirken; kadınların babalarının %25,8’i
erkeklerin babalarının %25,6’sı emeklidir.
Erkek öğrencilerin %28,8’inin, kadın öğrencilerin ise %31,6’sının ailesinin
asgari geçim tutarının altında gelire sahip olduğu görülmüştür.
Kadın öğrencilerin %16,3’ü sigara kullanırken bu oran erkek öğrencilerde
%46’ya yükselmiştir. Öğrencilerin alkol kullanma durumları incelenmiş ve
kadın öğrencilerin %9,1’inin erkek öğrencilerin ise %21,4’ünün alkol
kullandığı sonucuna varılmıştır.
Örneklemin barınma koşulları değerlendirildiğinde, kadınların %46,4’ü;
erkeklerin %35,8’i yurtta oda paylaştıklarını belirtmişlerdir. Kadınların
%32,1’i ailesiyle birlikte kendi evlerinde kalırken,%9,1’i arkadaşlarıyla
kirada kalmaktadır. Erkeklerin ise %25,6’sı arkadaşlarıyla birlikte kirada
kalırken %20,9’u ailesiyle birlikte kendi evlerinde kalmaktadır.
Öğrencilerin antropometrik ölçüm değerlerine ait ortalama, standart sapma
ve birey sayıları Tablo 2’de, persentil değerleri ise Tablo 3 ve 4’te
gösterilmektedir. Örnekleme ait antropometrik veriler incelendiğinde,
bağımsız örneklem t testi sonucuna göre supraspinale deri kıvrım kalınlığı
değişkeninin p<0,05 düzeyinde, diğer tüm çalışılan değişkenlerin ise
p<0,001 düzeyinde cinsiyetler arasında anlamlı istatistiki farklılık gösterdiği
saptanmıştır.

Tablo 2: Erkek ve Kadın Öğrencilerin Antropometrik Ölçüm Değerleri
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Erkekler

Kadınlar

N

ort.

ss.

n

ort.

ss.

Anlamlılık

Ağırlık
(Kg)

215

71,66

10,33

209

57,20

7,92

0,000**

Boy (mm)

215

175,91

6,35

209

161,49

5,47

0,000**

BKE (Kg/cm²)

215

23,15

2,89

209

21,99

3,20

0,000**

Bel Kalça
Oranı
Triceps DKK
(mm)
Biceps DKK
(mm)
Supscapular
DKK (mm)
Supraspinale
DKK (mm)
Baldır DKK
(mm)

215

0,81

0,068

209

0,70

0,043

0,000**

215

8,39

4,01

209

14,91

5,40

0,000**

215

5,82

3,37

209

9,75

4,22

0,000**

215

14,14

5,46

209

16,08

5,64

0,000**

215

15,91

7,14

209

17,82

5,69

0,003*

215

15,80

4,74

209

17,59

4,02

0,000**
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7,00

7,80

8,64

10,40

14,00

19,90

26,34

32,84

33,98

9,18

10,52

12,40

15,20

18,40

21,34

24,24

27,30

7,14

4,74

8,74

Supraspi
nale DKK
(mm)
15,91

Baldır
DKK
(mm)
15,80
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31,10

25,52

21,40

16,00

13,10

10,90

9,00

8,00

7,64

5,46

Supscapu
lar DKK
(mm)
14,14

13,41

11,22

9,20

7,10

5,10

3,80

2,90

2,40

2,09

3,37

Biceps
DKK(mm
)
5,82

19,15

17,12

13,28

10,20

7,30

5,90

4,26

3,98

3,44

4,01

Triceps
DKK(mm
)
8,39
2,89
19,03
19,37
20,12
20,98
22,85
24,64
26,64
28,38
30,30

0,06
0,71
0,72
0,74
0,77
0,80
0,84
0,89
0,95
0,97

0,81

BKE
(kg/cm²
)
23,15

Bel/Kalç
a Oranı

188,30

186,46

184,28

180,40

175,80

171,10

168,54

166,36

164,48

6,35

175,91

Boy
(cm)

97,76

91,00

84,06

77,00

70,20

64,80

59,96

56,98

55,09

10,33

71,66

Ağırlık
(kg)

97.P

95.P

90.P

75.P

50.P

25.P

10.P

5.P

3. P

Ss

Ort

Ölç
üler
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Tablo 3: Erkek Öğrencilere Ait Antropometrik Ölçülerin Persentil
Değerleri
ERKEKLER
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28,03

24,95

23,20

19,40

17,20

14,80

13,20

11,60

10,76

2,50

33,26

Baldır
DKK
(mm)

Supscapul
ar DKK
(mm)
16,08
5,64
8,00
8,10
9,60
12,00
15,10
19,35
24,60
26,40
28,09

Supraspina
le DKK
(mm)

17,82

5,69

8,83

9,20

10,00

13,90

17,20

21,40

26,10

27,45

30,02

19,94

18,70

15,30

12,00

9,10

6,70

5,20

4,35

3,90

4,22

9,75

Biceps
DKK
(mm)

28,21

25,40

22,00

18,10

14,30

10,80

8,60

8,00

7,13

5,40

14,91

Tricep
s DKK
(mm)
161,49

21,99
3,20
17,48
17,72
18,67
19,81
21,51
23,92
26,16
27,90
29,16

0,04
0,64
0,64
0,66
0,67
0,71
0,73
0,76
0,77
0,79

170,24

170,10

168,60

165,25

161,00

158,00

155,00

153,20

151,00

5,47

Boy
(cm)

BKE
(kg/cm²
)

Bel/
Kalç
a
Oran
0,70
ı

74,24

72,40

67,70

61,30

56,80

52,25

47,60

45,35

44,96

7,92

57,20

Ağırlı
k (kg)

97.P

95.P

90.P

75.P

50.P

25.P

10.P

5.P

3.P

Ss

Ort

Ölçüler
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Tablo 4: Kadın Öğrencilere Ait Antropometrik Ölçülerin Persentil
Değerleri
KADINLAR
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Obeziteyi belirlemek için pek çok yöntem kullanılmakla birlikte pratik olması
ve kolay hesaplanabilmesi nedeniyle genellikle beden kitle endisi (BKE) esas
alınır. WHO’nun sınıflandırmasına göre BKE değerleri 18,5’in altında ise
birey zayıf, 18,5 ile 24,9 değerleri arasında ise normal, 25 ile 29,9 arasında
ise aşırı kilolu, 30 ile 39,9 arasında ise obez, 40’ın üzerinde ise morbid obez
olarak değerlendirilmektedir (WHO, 1995). Bu değerlere göre
araştırmamıza katılan öğrencilerin %14’ü zayıf, %78,6’sı normal, %15,6’sı
aşırı kilolu, %2,4’ünün ise obez olduğu Tablo 5’ten anlaşılmaktadır.
Erkek ve Kadın Öğrencilerin BKE Değerleri (kg/cm²)
Araştırmamıza katılan kadın öğrencilerin % 17,7’si erkek öğrencilerin ise %
13,5’i beslenme dersi almış bulunmaktadır. Beden kitle endisi ve beslenme
dersi alma durumu arasındaki ilişki incelenmiştir. Zayıf öğrencilerin
%85,7’sinin, obez öğrencilerin %90’ının beslenme konusunda herhangi bir
ders almadıkları görülmektedir.
Tablo 5: Beden Kitle Endisi ve Beslenme Dersi Alma Durumu
Arasındaki İlişki

Zayıf
Normal
Aşırı Kilolu
Obez

N
2
168
38
7

Beslenme
Dersi
Aldınız mı?

Erkekler
%
0,9
78,1
17,7
3,3
Zayıf

n
12
166
28
3

Kadınlar
%
5,7
79,4
13,4
1,4

Normal

N
14
334
66
10

Aşırı
Şişman

Genel
%
3,3
78,6
15,6
2,4
Obez

N

%

n

%

n

%

N

%

Evet

2

14,3

55

16,5

8

12,1

1

10

Hayır

12

85,7

279

83,5

58

87,9

9

90

Araştırmamıza katılan kadın öğrencilerin %87,1’i erkek öğrencilerin %85,1’i
öğün atladıklarını belirtmişlerdir. Her iki cinsiyette de en çok atlanan öğünün
öğlen, en az atlanan öğünün ise akşam olduğu dikkati çekmektedir (Tablo 7).
Tablo 6: Öğrencilerin Öğün Atlama Durumları
Erkekler
Kadınlar
Genel
Atlanan Öğün
N
%
n
%
N
%
Sabah
80
43,7
48
26,7
128 30,2
Öğle
95
51,9
121
67,1
216 50,9
Akşam
8
4,4
11
6,1
19
4,5
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Öğün atlama durumu ve öğrencilerin BKE değerlerine bakıldığında zayıf
öğrencilerin tamamının öğün atladığı dikkati çekmektedir. Normal kilolu
öğrencilerin % 85,9’unun, aşırı şişman öğrencilerin %16,7’sinin ve obez
öğrencilerin %90’ının öğün atladığı görülmektedir (Tablo 8).
Tablo 7: Öğrencilerin BKE Değerleri ve Öğün Atlama Arasındaki İlişki
Zayıf
Öğün Atlar mısınız?
Evet
Hayır

N
14

%
100

Normal
n
287
47

%
85,9
14,1

Aşırı
Şişman
n
%
55 83,3
11 16,7

Obez
n
9
1

%
90
10

4. TARTIŞMA
Vücut yağ yüzdesinin yüksek olması çağımızın hastalığı obeziteye neden
olmaktadır. Obezite, bazı kanser tipleri, hipertansiyon, Tip II diyabet gibi
hastalık riskleri sonucunda beklenen yaşam süresini azaltan ciddi bir sağlık
sorunudur. Günümüzde vücut yağ yüzdesini belirlemek için birçok metot ve
denklem kullanılmaktadır ancak antropometrik indeksler kolay
ulaşılabilirliği ve düşük maliyeti sebebiyle vücut yağ yüzdesinin
belirlenmesinde ve obezitenin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Vücut
kompozisyonunun belirlenmesi klinik anlamda obezitenin tespiti açısından
büyük önem taşımaktadır.
Üniversite öğrencilerinin büyük bir kısmı eğitim hayatlarına aile ortamından
ayrı devam etmektedir. Bu durum öğrencilerin beslenme, barınma, okul
masrafları, sosyal durum, boş zamanları değerlendirme ve sağlık sorunları
gibi güçlüklere neden olmaktadır. Özellikle de yurtta kalan öğrenciler için
beslenme ciddi bir sorundur (Aytekin ve Bulduk, 2000: 148). Öğrencilerin
beslenme konusundaki bilgi yetersizliği, toplu beslenme hizmetlerindeki
yetersizlikler ve ekonomik sebepler beslenme konusunda sorun teşkil
etmektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin sağlığı ve okul
başarısı olumsuz yönde etkilemektedir (Uçar ve Hasipek; 2006: 14-34).
Yeterli ve dengeli beslenemeyen öğrencilerin malnütrisyon, obezite, kalp
damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon ve çeşitli kanser hastalıklarına
yakalanma riski yüksektir (Şanlıer, 2005: 47-73).
Araştırmamıza dahil olan öğrencilerin antropometrik değerleri incelenmiş
ve literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçlarımıza
göre erkek öğrencilerin ortalama boy uzunluk değerleri 175,91 cm; kadın
öğrencilerin ise 161,49 cm olarak bulunmuştur. Ortalama ağırlık değerleri
incelendiğinde erkek öğrencilerin 71,66; kadın öğrencilerin 57,20 kg’a sahip
oldukları sonucuna varılmıştır. Erkek öğrenciler ortalama 23,15 BKE
değerine sahipken kadın öğrencilerde bu değer 21,99 olarak hesaplanmıştır.
Araştırmamıza konu olan öğrenciler BKE’ne göre sınıflandırıldığında 215
erkek öğrencinin 2’si (%0,9) “Zayıf”, 168’i (%78,1) “Normal”, 38’i (%17,7)
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“Aşırı şişman”, 7’si (%3,3) ise “Obez”dir. 209 kadın öğrencinin 12’si (%5,7)
“Zayıf”, 166’sı (%79,4) “Normal”, 28’i (%13,4) “Aşırı şişman”, 3’ü (%1,4) ise
“Obez” olarak sınıflandırılmıştır. Sarıdağ’ın 2014 yılında Bingöl Üniversitesi
öğrencileri üzerinde yapmış olduğu çalışma sonuçlarına göre erkek
öğrencilerin %5,4’ü zayıf, %73,4’ü normal, %19’u aşırı şişman ve %2,2’si
obezdir. Kadın öğrencilerin ise %9,3’ü zayıf, %72,7’si normal, %15,2’si aşırı
şişman ve %2,2’si obezdir. Sarıdağ tarafından 2014 yılında Bingöl
Üniversitesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen çalışma sonuçları
örneklemimizle karşılaştırılmış ve vücut ağırlığı ile boy uzunluğu değerleri
örneklemimizde her iki cinsiyette de daha yüksek sonuçlar vermiştir
(Sarıdağ, 2014: 78-94). Özdoğan ve arkadaşlarının 2012 yılında yapmış
oldukları çalışma örneklemimizle karşılaştırılmıştır. Vücut ağırlığı, boy
uzunluğu değerleri incelendiğinde Özdoğan ve arkadaşlarının yapmış olduğu
çalışma bulguları her iki cinsiyette de daha yüksek değerlere sahipken,
beden kitle endisi değerleri açısından incelendiğinde erkek öğrencilerde
düşük, kadın öğrencilerde benzer sonuçlar göstermiştir (Özdoğan ve ark.,
2012: 66-74).
Vassigh’in 2012 yılında Ankara’da üniversite öğrencileri üzerinde
gerçekleştirdiği çalışmasında elde ettiği bulgular araştırmamız bulgularıyla
karşılaştırılmıştır. Erkek öğrencilere ait vücut ağırlığı ve BKE değerleri
Vassigh’in ulaştığı değerlerin daha yüksek olduğu görülmüştür. Kadın
öğrencilere ait vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve BKE değerleri açısından
araştırmamız daha yüksek değerlere sahiptir.
Koca Özer ve Gültekin’in 2013 yılında Ankara’da yapmış oldukları çalışma
sonuçları incelendiğinde boy uzunluğu değeri erkek öğrenciler için
örneklemimizde daha yüksek değerlere sahipken kadın öğrencilerde aynı
değerleri göstermiştir. Vücut ağırlığı ve BKE değerleri her ki cinsiyette de
örneklemimizde daha düşük sonuçlar göstermiştir (Koca Özer ve Gültekin,
2013: 205-212).
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 2010 verileri çalışma
sonuçlarımız ile karşılaştırıldığında tüm parametreler örneklemimizden
daha büyük sonuçlar vermiştir.
Araştırma sonuçlarımıza göre kadın öğrencilerin %87’si erkek öğrencilerin
de %85’i öğün atladıkları görülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda
öğrencilerin yeterli ve düzenli beslenmediğine dair bulgular vardır. Vançelik
ve arkadaşlarının 2007’de yürüttükleri çalışmada öğrencilerin %60,1’inin
günde 3-4 öğün tüketirken, %35,9’unun 2 ve daha az öğün tükettikleri
belirtilmiştir (Vançelik, 2007: 242-248). 2012’de Vassigh tarafından
yürütülen çalışmada erkeklerin %66,5’i 3 ana öğün, %31,7’si 2 ana öğün
tükettiği belirtilirken, ana öğün tüketimi kadınlarda sırasıyla %64,8 ve
%33,1’dir (Vassigh, 2012: 75-95). Sarıdağ’ın 2014 yılında yürüttüğü çalışma
sonuçları incelendiğinde erkek öğrencilerin %51,1’i üç ana bir ara öğün
tüketirken kadınların %54,7’si iki ana öğün, bir ara öğün tüketmektedir.
Rethaiao’nun Qassim Üniversitesinde 357 erkek üniversite öğrencisi
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üzerinde gerçekleştirdiği çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin %55,7’si
günde 2 kez, %31,4’ü ise günde 3 kez beslenmektedir (Rethaiao, 2010: 9-39).
Çalışmamıza dahil olan erkek öğrencilerin %43,7’si, kadın öğrencilerin ise
%26,7’si sabah kahvaltılarını atladıklarını belirtmişlerdir. Onurlubaş ve
arkadaşlarının 2015’te yapmış oldukları çalışmada öğrencilerin %42,4’ünün
sabah kahvaltısını atladıkları görülmüştür. Vançelik ve arkadaşlarının
(2007) yürüttükleri çalışmada en fazla atlanan öğünün sabah kahvaltısı
olduğu tespit edilmiştir. Oysa sabah kahvaltısının beslenmede önemli
bileşenlerden biri olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalar akşam yemeği ile
kahvaltı arasındaki sürenin uzun olması nedeniyle sabah kahvaltısının
yapılmamasının bilişsel fonksiyonlarda, sorun çözme becerisinde ve özellikle
hatırlama performansında gerilemeye yol açtığını göstermiştir. Düzenli
kahvaltı ise okul başarısı ve akademik puanı yükseltmekte, öğrenme ve
anımsamayı içine alan birçok beyin ve davranış işlevlerini olumlu yönde
etkilemektedir (Baysal, 1993:97-108).
Yapmış olduğumuz çalışma sonuçlarına göre en çok atlanan öğünün öğlen,
en az atlanan öğünün ise akşam olduğu gözlenmiştir. Vassigh’in 2012 de
yürüttüğü çalışma sonuçlarına göre erkek ve kadınlarda öğün atlama
durumları (erkek %26,6, kadın %23,8) benzer bulunmuştur. En sık atlanan
öğün ise erkeklerde kahvaltı (%51,8) ve öğle (%49), kadınlarda öğle öğünü
(%44,6) olarak belirlenmiştir. En az atlanan öğün ise erkek ve kadınlarda
akşam öğünüdür. Sonuçlar çalışmamızla paralellik göstermektedir. (Vassigh,
2012: 75-95). Sarıdağ’ın çalışma sonuçlarına göre; erkelerin %78,8’i,
kadınların %87,6’sı öğün atlamaktadır. Onurlubaş ve arkadaşlarının 2015’te
yapmış oldukları çalışmada öğrencilerin %52,3’ü öğlen yemeğini atlarken,
%5,3’ü akşam yemeğini atladıkları belirtilmiştir. Yılmaz ve Özkan’ın (2007)
yürüttükleri çalışmada öğrencilerin % 65,8’inin öğlen öğününü atladıkları
tespit edilmiştir. Özdoğan ve arkadaşlarının (2012) yürüttükleri araştırma
kapsamındaki kadınların %84,5’i, erkeklerin %84,6’sı öğün atlamaktadır.
Araştırmamıza katılan öğrencilerin öğün atlama ve beden kitle endeksi
arasındaki ilişki incelendiğinde zayıf öğrencilerin tamamının, obez
öğrencilerin ise %90’ının öğün atladığı gözlenmiştir. Yaptığımız çalışma
sonucunda zayıf ve obez kategorisindeki öğrencilerin akşam öğününü hiç
atlamadıkları gözlenmektedir. Zayıf öğrencilerin %85,7’si, obez öğrencilerin
%90’ı beslenme konusunda herhangi bir bilgiye sahip değillerdir.
Gan ve arkadaşlarının yürüttükleri çalışma sonuçlarına göre zayıf olan erkek
öğrencilerin %70,6’sı; kadın öğrencilerin %67,5’i öğün atlamaktadır. BKE
değerleri normal olan erkek öğrencilerin %76,5’i; kadın öğrencilerin 75,9’u
öğün atlamaktadır. Obez kategorisinde olan erkek öğrencilerin %63,6’sı;
kadın öğrencilerin ise %78,6’sı öğün atladıklarını belirtmiştir (Gan ve ark.,
2011: 213-228).
Beslenme eğitiminin gerekliliği, bireylerin yeterli ve dengeli beslenmeye
yönlendirilip, fast-food tarzı beslenmeden uzak tutulması, obezitenin erken
yaşlarda belirlenmesi ve oluşabilecek sağlık sorunlarına çözüm bulunması,
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tüm bunlar için politikalar geliştirilmesi ülkemiz gençliği ve halk sağlığı
açısından büyük önem taşımaktadır.
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ANTALYA MÜZESİNDEKİ HELENİSTİK DÖNEM HEYKELLERİNDE
KUMAŞ ANATOMİ İLİŞKİSİ
Öğr. Gör. Recep ÖZER*
ÖZET
İ.Ö 5. Yüzyılın ikinci yarısında eski Yunan kültürünü biçimlendiren düşünce
sistemi “idealizm” olmuştur. Düşüncenin yanında sanatta da idealizm fikri
benimsenmiş olmasına rağmen özellikle heykel alanında ideal güzellikteki
insanı betimleyen eğilim ağır basmıştır. Bu dönemde yapılan heykellerde
idealizm düşüncesinde oran-orantı ve uyum kavramı görülür. Bu kavramın
yanında yalnız sanatı belirleyen bir motif olarak değil aynı zamanda büyük
bir kültür olarak antik kültür dediğimiz kültürü belirleyen bir ana kategorisi
de Mimesis olmuştur. Bu figür uygulaması çoğu kez taklit olarak anlaşılır.
Mimesis figürünü anlamak ve anlatmak için genel olarak önce güzellikten,
ikinci olarak karşılıklı uyumdan, sonra da bedenin kısımlarının estetiğinden
söz etmek gerekmektedir. Elbise ıslatıldığı için modelin vücuduna yapışır,
onları çıplakmış gibi gösterirlerdi. Antikçağ giysileri konusunda burada
ayrıntılı bir araştırmaya girmektense, konu Antalya müzesindeki
figürlerdeki belli başlı kıyafetlerle sınırlı tutulacaktır. Kadın giysileri kısmen
ketenden, satenden ve ipektendi. Keten bezi, heykeltıraşların eserlerinde
saydamlığından ve yassı küçük kıvrımlarından fark edilmektedir. Yine
figürlerin üzerindeki saten giysiler, ketenden ve öteki hafif, ipeksi
kumaşların farklılıklarını heykel üzerindeki kumaş kıvrımlarından ayırmak
mümkündür. Bu çalışma iki temel amaç için planlanmıştır. İlk olarak Antik
dönemde kullanılan belli başlı elbise çeşitlerini araştırmak, ikincisi ise tespit
edilen elbise modellerinde kullanılan kumaş türlerinin heykeller üzerinde
nasıl bir plastik etki ile anatomik yapıyla birleştirmesi olmuştur. Bunun için
Antalya müzesindeki Helenistik döneme örnek oluşturacak heykeller
seçilmiştir. Bu heykellerde yapılan araştırmalarda bir takım ortak noktalara
varılmıştır. Araştırma kumaş anatomi ilişkisi ve sanatçının kişisel
yorumlarıyla sınırlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Heykel, Kumaş, Anatomi.
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FABRIC-ANATOMY INTERRELATION IN THE HELENISTIC PERIOD
SCULPTURES OF THE ANTALYA MUSEUM
In the second half of the 5th century BC, the idea system that shaped ancient
Greek culture became "idealism". Though the idea of idealism has been
adopted in art besides the thought, the tendency to describe the ideal beauty
person especially in the field of sculpture is dominant. In the sculptures made
in this period, the concept of proportion-proportion and harmony is seen in
the view of idealism. In addition to this concept, Mimesis has become a main
category that determines the culture that we call antique culture as a big
culture at the same time as a motif that determines the art. This figure
practice is often understood as imitation. In order to understand and explain
Mimesis figurative, it is generally necessary to first talk about beauty,
secondly to mutual harmony, and then to the aesthetics of parts of the body.
As the dress was soaked, they clung to the model's body, making them look
like they were naked. The subject will be confined to certain clothes in the
figures of the Antalya museum, unless you go into a detailed investigation
about antique clothes here. Women's clothing is partly linen, sateen and silk.
The linen cloth is noticed in the works of the sculptors from the transparency
and flat small folds. It is also possible to separate the differences of the satin
garments, linen and other light, silky fabrics on the figures from the folds of
fabric on the sculpture. This study is planned for two main purposes. The first
is to investigate the main types of clothes used in the antique period and the
second is to combine the types of fabric used in the determined dress models
with the plastic effect and the anatomical structure on the sculptures. For
this, sculptors were chosen to form a sample of the Hellenistic turn of the
Antalya museum. There have been a number of common points in the
research done in these sculptures. The research is limited to the relationship
between cloth anatomy and personal interpretation of the artist.
Keywords: Sculpture, Fabric, Anatomy.

1. GİRİŞ
Giysiler hem Yunan hem de Roma’da basit biçimlidir. Kare veya dikdörtgen
biçimli tek ve iki parça kumaştan oluşmuştur. Sonra kumaş, bedene sarılır,
broşlar, iğneler veya dikiş yoluyla omuzlardan birleştirilmiştir. Giysiler bol
kesimli ve ayak bileklerine kadar uzun tutturulmuştur. Bedene sarılış
biçimleri veya drapeler, pililerle farklılık yaratmıştır. Bu giysiler genellikle
üst üste giyilmiştir.
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Elbise, kores‘lerle, kouroi’lerin vücuduna yapışmasından dolayı, onları
çıplakmış gibi gösterirlerdi. Bu hale, elbisenin saydamlığına, Roma sanatında
da sık sık rastlanmıştır. Uzun gömlekler vücuda, kol kemikleri belli olacak
gibi yapıştırılıp, gerçeğe uymayacak şekilde bacakların arasında gösterilirdi.
Antikçağ giysileri konusunda burada ayrıntılı bir araştırmaya girmektense
konu kadın figürlerindeki belli başlı kıyafetlerle sınırlı tutulacaktır.
Kadın giysileri kısmen ketenden ya da başka hafif kumaştan, kısmen
satenden ve özellikle Romalıların egemenliğindeki geç dönemlerde
ipektendir. Keten bezi, heykeltıraşların eserlerinde saydamlığından ve yassı
küçük kıvrımlarından fark edilmektedir. Figürlerde bu tür giysiler
kullanılmıştır. Bunun nedeni, sanatçıların modellerine giydirdikleri ıslak
keten bezini taklit etmelerindendir. Figürlerin üzerindeki saten giysiler,
ketenden ve öteki hafif kumaşların özellikleri gözle görülür, türleri kendi
içinde ayrılır. Heykeldeki çıplak figür betimlemeleri güzellik bilgisine ve
anlayışına dayanmaktadır. Anatomik yapılarındaki gelişim, giysili figür
betimlemeleri ve özelliklede kadın giysilerinde kendini gösterir.
Heykellerdeki kadın tasvirleri bize ne kadar doğruyu iletir? Yusuf Baysal’ın
Arkaik Devir Heykeltıraşlığı kitabında stil kritiğinde belirttiği üzere Arkaik
kadın heykellerinde
( İ.Ö.VI. yy ’ın üçüncü ve son çeyreği ) Himationun
kenarında görülen bant, günlük yaşamda kullanılan bir kadın modası mıdır,
yoksa heykeltıraşlıkta bir moda mıdır? Heykel sanatçısı mermeri, ideal kadın
biçiminde mi yontmuştur, yoksa gerçeği mi yansıtmıştır? Tüm bu soruların
cevabı için antik dönem heykellerini kumaş, anatomi ve plastik açıdan
incelemek gerekir.
1.1. Antalya Müzesindeki Heykellerde Giysi Çeşitleri.
Blanck, Eski Yunan ve Roma’da yaşam adlı kitabında, Yunan kadınının temel
çerçeve içinde dört tip giysi ile görüldüğünü söyler.(Blanck, 1999)
1. Peplos: Yünden yapılan, tezgâhtan çıktığı gibi dikdörtgen formda bir
giysidir. Herodot’ta ‘’Dor Hestesi’’ olarak geçen peplos, kumaşın üçte birlik
kısmının üstten kıvrılması (apoptygma) ve omuzlardan çengelli iğneler veya
giysi agrafıyla (peronai) omuzlardan tutturulması, bir kuşakla da belden
bağlanması ile oluşur.
2. Khiton: Ketenden yapılma, peplos formuna benzer fakat burada üstteki
kat yeri(apoptygma) bulunmaz. Temelde boru biçimli kumaş, boyun ve kol
açıklığı bırakılarak, omuzlardan dikilme veya düğmeleme yoluyla kapatılır.
Birkaç formu bulunur.
3. Kısa Manto: Uzun bir şal biçimindedir ve sol kol altından geçirilip sağ
omuz üzerinde gergince tutturulur. Khiton üzerine giyilir.
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4. Himation: Üst giysisidir, içine sarılınır, çeşitli biçimlerde kullanılır, bazen
de başın üstüne çekilir.174 (Çizim 1. a-b ) Boardman Yunan Heykeli-Arkaik
Dönem kitabında giysi türlerinden Himationu, özgün yorumlamaktadır. Ona
göre;‘’manto’’ olarak isimlendirilen kısa Himation uzun, dikdörtgen bir
kumaş parçasıdır. Sol kolun altından, sağ kolun da üstünden geçirilerek,
düğmeleriyle tutturulmuş biçimde khitonun üzerine giyilebilir. Bazen de
manto, her iki omuz üzerinden düğmelenmiş olduğu görülür. Bütün bu
giysilerin üzerine de daha büyük bir manto olan ‘’epiblema’’ giyilebilir.
Epiblema, başı ve bedenin arka yarısı ile de yan tarafları örter. Ancak bazen
de toga gibi bedene sarılabilir. Boysal ise epiblemayı ‘şal’ olarak
tanımlamaktadır.

Çizim-1. Yunan Kadın Giysileri Myken Kadını
a. Peplos, Khiton, Himation

764

(Boardman, Arkaik, 2001:75)
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b. Peplos, Khiton, Himation Giymiş Yunan Kadınları

(Hope, 1962, Levha. 65, 134, 91)
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(Hope, 1962, Levha. 201 )

1.2. İmparatorlar ve İmparatoriçeler Salonu.
Antalya müzesindeki heykel salonları imparator ve imparatoriçeler salonu
ile başlar.

Resim-1

Resim-2
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Resim-3

Resim-4

Resim-5: Üç Güzeller

Resim-6:Üç Güzeller ( Detay )
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Resim-7

Resim-8

1.3.Tanrılar Ve Tanrıçalar Salonu.

Resim-9

Resim-10
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Resim -11

Resim-12

Resim-13

Resim-14

1.3.Antalya Müzesindeki Heykellerde Kumaşın Sanatsal Bir Unsur
Olarak Anatomiyle Kullanımı
1.3.1.Hareketi Oluşturan Plastik Bir Unsur Olarak Kumaşın
Kullanılması.
Katlanmış
kısmı olmayan khiton giyimli ve kollarına doladığı şal ile dans eden Dansöz
heykelinde heykeltıraş kumaşı vücuda sararak anatomik yapıyı ön plana
çıkarırken, dans hareketini de kumaşı ritmik olarak hareketlendirerek
vermiştir. Heykelin diğer bir özelliği ise, siyah ve beyazdan oluşan iki farklı
mermerden yapılmış olmasıdır.

Resim-15.

Resim-16.
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1.3.2.Kumaşın Anatomiyi Çerçeve İçine Alıp, Vurguyu Güçlendirmesi.
Gövdenin çıplak yapısı vurgulanırken yüksek kabartma olarak
düşündüğümüz çıkıntıların yapısı tamamen anatomik olarak gösterilirken
yanlarındaki kumaş kıvrımlarıyla bu yapı güçlendirilmiştir.

Resim-17

Resim-18

Resim-19

1.3.3.Kumaşla Ritim Tekrarı Oluşturmak
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Resim-20

Resim-21

1.3.4. Kumaşla Leğen Kemiğinden Diz Kapağına Gelen Hareketi
Gösterme.

Resim-22

Resim-23
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1.3.5. Farklı Kumaş Türleri İle Işığı Ön Plana Çıkararak, Anatomiyi
Vurgulamak.

Resim-25
1.3.6. Bağlayıcı Bir Unsur Olarak Kullanılan Kumaş.
Omuz üzerinden kola sarılıp koldan bacağa da destek veren sütunun üzerine
düşen kumaşla kolun ve bacağın direnci arttırılırken, aynı zamanda
harekette kazandırılmıştır.
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Resim-26

Resim-27

1.3.7.Kumaşın Transparan Bir Etki Olarak Kullanılması.

Resim-28
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1.3.8.Plastik Bir Unsur Olarak Kumaşın Kullanılması.

Resim- 29

Resim-30

1.3.9.Kumaşla Anatomik Planların Gösterilmesi
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Athena Heykeli bol dökümlü himation. Resim-30/31

2.KUMAŞ ANATOMİ İLİŞKİSİ VE PLASTİK ÇÖZÜMLEMELERİ
Etkili ve dinamik insan figürü yapabilmek için modelin üzerindeki kıyafet
kıvrımlarının anatomik duruşa göre şekil aldığını bilmek gerekir. Kıyafetli bir
figürün en zor yanı da kumaş kıvrımlarıdır. İyi bir kumaş modlesinde
öncelikle anatomiyi iyi bilmek gerekir. Kumaş kıvrımlarındaki ustalık
çalışmanın kalitesini de belirler. Geçmişte birçok sanatçı kıyafetli heykel
çalışmadan önce anatomik heykelini yaparlardı. Anatomik heykellere kumaş
giydirilmiştir. Bu tarz heykellere bakıldığında sağlam bir anatomi dikkat
çeker. Bütün kıvrımlar anatomiyi yansıtır. Bu tarz bir yaklaşım insanlar için
olduğu kadar hayvanlar içinde geçerlidir. Anatomi iyi bilinmezse kumaş
içinde model kaybolabilir. Burada önemli olan kıvrımların birbirini takip
etmesidir. Büyük kıvrımların küçük kıvrımlara bağlanması küçük
kıvrımların ise büyük kıvrımlara bağlanarak ritmi oluşturması gerekir. Bu
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ritmik kıvrımlara bakınca büyük kıvrımlar modelin hareketini ortaya
çıkarmıştır.

Resim-32: Kumaş kıvrımları ile hareketin verilmesi
Plancıa Magna Heykeli . Mermer H.201 cm. Roma Dönemi .2.yy .
Bazı heykellerde özellikle bu tarz abartılmıştır. Roma dönemi heykellerinde
bacağın zorlanışında bu tür kıvrımlar kullanılmıştır. Diz kapağındaki daha
derin kıvrımlar köşeli yapıya, köşeli yapıdan da düz yapıya dönüşürler. Bazı
kıvrımlar huzuru diğer kıvrımlar hareketi ve rüzgârı anlatırlar. Rüzgârlı
harekette değişik bir tarzda kıvrımlar uygulanmıştır. Kumaş kıvrımları
kumaşın türüne göre değişir. Genelde Roma dönemi heykellerinde elbisede
saten, ipek, keten gibi kumaş türleri kullanılmıştır. Heykeltıraş keten ve ipek
birlikteliğini kullanırken özelliklerini de düşünmüştür. Kullanılan bütün
kıvrımlar modelin duruşuna ve anatomisine göre şekil alırlar. Model
üzerindeki kıvrımların hareketliliği kumaşın türüne göre de değişir. İpek,
deri, saten, keten ve keçeden yapılan kıyafetler de farklı özellik gösterirler.

Resim-33. Hareketle oluşan kumaş kıvrımı Dansöz heykeli Antalya
Müzesi.

İpeğe göre kaput ve keçe gibi sıkı ve kalın kumaşlar çok derin keskin ve sert
kıvrımlar oluştururlar. Antik heykeller incelendiğinde üç önemli kumaş
kıvrımı olduğu görülür:
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1. Düz kıvrımlar: Silindirik şeklinde kendini gösteren kıvrımlardır. Onları perde
veya masa örtüsünde görebiliriz. (Resim 34)

Resim-34: Antalya Müzesi. Artemis Heykeli Mermer. H.178. Roma dönemi
2.yy Perge.

2.Dalga şeklinde diyagonal kumaş kıvrımı özelliği gösterenler.

772

Resim-35:Antalya müzesi Giyimli Kadın Heykeli. Perge İ.S. 2.yy Mermer.

3.Bütün ağırlığın bindiği noktadan bitiş noktasına doğru giden kıvrım

Resim-36: Antalya müzesi, İki kadın heykel grubu.
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Bu üç kıvrımdan başka harmonik romp denen plan plan inen kıvrımlar
vardır. Bu kıvrımlar insanın en çok dirsek, diz ve leğen kemiğinin olduğu
yerde bulunur. Genel olarak bu karakteristik kıvrımlar anatomide bükülen
yerlerde oluşurlar. (dirsek, diz, omuz, leğen kemiği, kalça altı ve sırt) Ayrıca
kumaşın cinsine göre de değişirler.(keten, ipek, keçe vb. )

Resim-37: Antalya müzesi Genç Kadın Heykeli.
Yukarıda belirtilen kumaş kıvrımlarının yanında belki daha pasif
diyebileceğimiz kumaş kıvrımları da vardır. Bunları ayırt etmek gerekir.
Kumaş kıvrımlarındaki bu form ve biçim zenginliği anatomiyi örtmekte
kullanılmayıp tam tersi anatomiyi ön plana çıkaran bir unsur olarak
kullanılmıştır.
Antalya müzesinde sergilenen heykeller genellikle Perge ve Aspendos’taki
kazılarda ortaya çıkmış heykellerdir. Bunalar yapıldıkları zaman sergileniş
şekilleri tiyatro da en az bir kat yükseklikte ve nişler arasında yer
almaktaydılar. Dolayısıyla bu kadar yükseklikteki bir heykelinde bakış açısı
farklı olduğundan heykeltıraş bakış açısını da düşünmüştür. Heykellerin
boyun kısımlarını ve gövdenin uzunluğunu bakış açısına göre biraz daha
uzatmış ve heykel öne doğru eğimli yapmıştır. Müze sergi alanında bu sorun
dikkate alınmadığı için heykeller izleyicinin üzerlerine doğru devriliyormuş
etkisi yapmıştır buna benzer sorun Bergama yani Pergamon antik kentinin
bulunduğu
eserler
Berlin
müzesinde
Pergamon
bölümünde
sergilenmektedir. Yapının neredeyse birebir mekânı oluşturulup heykel ve
rölyeflerin sergileniş şekilleri de gerektiği gibidir.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

773

USBIK 2018 KAYSERI TURKEY

Resim-38: Berlin Müzesi Pergamon Sergi salonu.
Heykele veya modele bakış açısını ele alan çalışmalarında 2-3 metrelik bakış
açısından modelin sadece detayları görülür, modelin tamamını
kavrayabilmemiz için 1.70 boyundaki bir figür için 5-6 metrelik bir mesafeye
ihtiyacımız olur. Antalya müzesindeki heykeller yaklaşık olarak 2.20 veya
2.50 cm boyutlarında olduğunu düşündüğümüzde bu oranlar, 7-8 metreyi
bulur. Müzede bu mesafelerin olmayışından dolayı izleyici heykelleri olması
gerektiği gibi kavrayamaz ve detaylarla bütünü algılamaya çalışır. Bunun
yanı sıra birde yüksekliklerinden kaynaklanan teknik sorunlarda göz ardı
edilmiş ve heykeller oransız ve izleyenlerin üzerine yıkılıyormuş etkisi
yaparlar.
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Resim 40. Modelin kavrayış mesafesinin çizimi.

3.SONUÇ
Antalya Müzesindeki özellikle Helenistik dönem heykelleri üzerinde yapılan
bu araştırmada dönemin özellikleride göz önünde bulundurulduğunda
herşeyden önce sağlam bir anatomik yapıya sahip oldukları söylenir. İnsan
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anatomiasinin yapısını oluştururken kumaşı örtünme aracı olarak
kullanımından öte kadın kıyafetlerindeki sadelik zarafetin simgesiydi. Erken
dönemlerde hem erkek hemde kadın kıyafetlerinin etkileyiciliği, onların
zengin süslemelerine bağlıydı; oysa heykeltraş Pheidias dönemi ve
sonrasında, özellikle kadın kıyafetleri güzelliklerini kullanılan kumaşların
yumuşakliğina, kumaş kıvrımlarının ve katlarının zarif akıcılığına, kıyafetin
altındaki vücudun güzelliğini gizlemeyen zengin drapelere borçluydu.
Kıyafetlerde kullanılan farklı kumaş türleri heykel üzerindede değişik etkiler
oluşturmuştur. En çok ustalık gerektiren çalışmalar ise farklı kumaş
türlerinin bir arada kullanıldığı heykellerdir. Bu tür heykellerin örneklerine
rasladığımız Antalya müzesinde dönemine göre çok farklı bir anlayışta
yapılan heykellere raslanır. Dansöz heykeli buna iyi bir örnektir. Bu heykelde
iki farklı taş türü ( siyah- beyaz ) kullanılmıştır. Ayrıca üç önemli kumaş
kıvrımı özelliğinide görmek mümkün olmuştur. Figür kalça hizasında
kuşakla sıkılmış ince kumaştan kolsuz uzun bir gömlek (hiton) giymiştir.
Giysinin kıvrım sistemi hem figürün şiddetli hareketini göstermekte hem de
vücut kıvrımlarını tüm plastikliğiyle yüzeye yansıtmaktadır. Kuşak haline
getirilmiş manto (himation) ise arkada kalçaya dolandıktan sonra öne
savrulan uçlarının dalgalanmasıyla figürün dönme hareketini belirgin hale
getirmektedir. Bu harekete dayanarak figüre 'Dansöz Heykeli' adı verilmiştir.
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Antalya müzesinde yer alan bu heykellerin bir özelliği de sergilenişlerindeki
yapılan yanlışlıklar veya imkânsızlıklardan dolayı sergileniş şekilleridir. Bu
perspektif hatasında izleyicinin eseri algılama boyutunda önemli bir sorunu
oluşturmuştur.
Sanatta ritimler ve kanunlar kitabında Deonna Arkaik dönem
heykelltraşlarını anlatırken; Onlar kendilerini tanıtmayan, gölgede çalışan
işçilerdir, onlar başkalarının biçebilmesi için ektiler. Zamanlarını insan
vücudunu, kas hareketlerini incelemeye verdiler ve kaba başlangıçlardan
hareket ederek doğru bir dış anatomi anlayışına vardılar. Onlar daha mutlu
olan büyük sanatçıların müjdecisidirler der.
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KUR’AN’DA TOPLUMSAL BİR VARLIK OLARAK İNSAN

Dr. Öğr. Üyesi, Ahmet ÖZDEMİR
Özet
İnsan, tek başına yaşaması mümkün olmayan bir canlıdır. Hayatını devam
ettirebilmesi için diğer insanlara ihtiyaç duyar. Yalnızca toplum içerisinde
hayatını devam ettirebilir. Bunun sonucu olarak da toplumsal birtakım görev
ve sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Kur’an, insana toplum içerisinde
dikkat etmesi gereken şeyleri öğretir. İnsanı en iyi tanıyan Allah, Kur’an’da
insan için bazı emir ve yasaklar koymuştur. İnsan, hayatını bu emir ve
yasaklara göre devam ettirirse dünyada mutlu olacaktır. Ahirette de bunun
ödülünü alacaktır. Daha da ötesi diğer insanların da mutlu olmasına vesile
olacaktır. Toplum içerisinde, kendi hak ve sorumluluklarını bilecektir. Bunun
yanında diğer insanların hak ve hukukuna riayet edecektir. Karşılıklı anlayış
çerçevesinde insanlarla iyi ilişkiler kuracaktır. Toplumun gelişmesi için
elinden gelen çabayı gösterecektir. Hem ferdî olarak hem de toplumsal
anlamda Allah’a iyi bir kul olmaya çalışacaktır. Bütün bunları yaptığı takdirde
dünyadaki görevini layıkıyla yerine getirmiş olacaktır. Bu çalışmamız, Kuran
çerçevesinde, insanın, toplumsal anlamda nasıl bir tavır takınması gerektiği
noktasında bazı temel ilkeler belirlemeye yönelik olarak hazırlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: İnsan, Toplum, İslam, Kur’an.
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HUMAN AS A SOCIETAL CREATURE IN KUR'AN
Abstract
Human is a being that cannot live alone. He needs other people to survive. He
can only sustain life in society. As a result, he has to fulfill some social duties
and responsibilities. The Qur'an teaches people what they should pay
attention to in the society. Allah, who knows the human best, has set some
orders and prohibitions for human in the Qur'an. If human lives his life
according to these orders and prohibitions, he will be happy in the world and
in the after-life he will receive the reward. Moreover, he will also make other
people happy, too. He knows his rights and responsibilities in the society. He
will build good relations with people in a mutual understanding. He will
make every effort to improve the society. He will try to be a good servant of
God both personally and socially. If one does all these, he/she will have
fulfilled his/her duty in the world. This work will be prepared on the basis of
the Qur'an to determine some basic principles at the point of how a man
should take a social attitude.
Keywords: Human, Society, Islam, Qur’an
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1.GİRİŞ
İnsan, ferdî bir kişilik yapısına sahip olduğu gibi aynı zamanda sosyal bir
varlıktır. Hayatını devam ettirebilmesi için diğer insanlarla bir arada yaşama
zorunluluğu vardır. Çünkü insanın, yaratılıştan gelen özellikleri farklılık arz
ettiğinden biri diğerini tamamlar.
Diğer varlıklardan farklı bir görevle yeryüzüne gönderilen insanın,
sorumlulukları diğer varlıklardan oldukça fazladır. Kendisini yaratan Allah’a
karşı sorumluluklarının yanında diğer varlıklara karşı da bazı
yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir. Kendisine verilen ve diğer
varlıklarda bulunmayan üstün özellikler, onun sorumluluğunun da fazla
olmasını gerekli kılmıştır. Ona yüklenen, yeryüzünde ahlaka ve adalete dayalı
bir sosyal düzen kurma görevini Kur’an, “emanet” olarak nitelendirmiştir.
(Kara, 2002: 34) Bu emanet, insan için avantaj olabileceği gibi dezavantaj da
olabilir. Eğer insan, kendisini halife olarak gönderen Allah’a iyi bir kul olup
onun emir ve yasaklarına göre bir hayat yaşar ve yeryüzünde O’nun dinini
egemen kılmaya çalışırsa bu emanet onun için bir avantaj olacaktır. Bunun
aksine bir tavır ortaya koyar, kendisi kulluk görevini yerine getirmediği gibi,
yeryüzünde İslam’ın egemen olması için çaba sarf etmez, daha da ötesi

Erciyes University
31 /01/2018 – 02/ 02/2018

USBIK 2018 KAYSERI -TURKEY

İslam’ın yok olması için çalışırsa o zaman bu emanet kendisi için dezavantaja
dönüşecektir.
Dinin yalnızca ferdî olarak yaşanması mümkün değildir. Çünkü toplumsal
alanda bir din, hayata yansıtılmıyorsa orada baskıların, zulümlerin ve
ibadetleri yerine getirme konusunda engellemelerin olması kaçınılmazdır.
(Tunç, 1986: 3)Çünkü yeryüzündeki bütün insanların iyi niyetli olması
mümkün değildir. Zalimlik yapan, kendisi gibi düşünmeyen insanlara
zorbalık yapan insanlar hep var olacaktır. Bu açıdan, zalim insanlara fırsat
vermemek için Müslümanların, toplumsal olarak örgütlenmeleri, dinlerinin
hükümlerini hayatlarında uygulayabilecekleri bir ortamı temin etmeye
çalışmaları önem arz etmektedir. Bu noktada dinlerin, ferdi sorumlulukların
yanında, mensuplarına ancak toplu olarak yapabilecekleri bazı
yükümlülükler de yükledikleri aşikârdır. Zaten her din, kendi düşüncesinin
hayatta egemen olması için ilkeler koyar. Bunu yapmadığı takdirde
hayatiyetini devam ettirebilmesi mümkün değildir.
Son ilahi din olan İslam’ın, inananlarından talep ettiği birçok toplumsal
ibadet ve davranış ilkelerinin yer aldığını görmekteyiz. Bunlardan bir
kısmıyla herkes sorumlu iken diğer bir kısmından, sadece o imkânlara sahip
olanların sorumlu oldukları, diğerlerinin ise muaf tutulduğu görülmektedir.
Örneğin hac ibadeti, hacca gidip gelecek imkânı olanların, zekât ibadeti, zekat
verecek kadar maddi bir imkana sahip olanların üzerinde bir sorumluluktur.
Bu imkâna sahip olmayanların ise böyle bir ibadetle sorumlu tutulmaları
zaten mümkün de değildir.
Bu araştırmamızda, Kur’an’da insana yüklenen toplumsal sorumluluklar
üzerinde duracağız. Bu sorumlulukları, ferdî ve toplumsal olarak keskin bir
çizgiyle ayrıldığını söylemek mümkün değildir. Bu açıdan konunun, her ne
kadar ferdî yönü olsa da toplumsal yönü üzerinde duracağız. Yine bu
çalışmamızda, temel kaynak olarak Kur’an-ı Kerim’e başvuracağız. Bunun
yanında Kur’an’ı açıklamak için yazılan tefsirlere müracaat edeceğiz. Ayrıca
konuyla ilgili yazılmış olan makalelerden kitaplardan ve diğer kaynaklardan
da istifade etme yoluna gideceğiz.
Diğer taraftan, konuyu açıklama sadedinde Hz. Peygamberin hadislerinden
de yararlanacağız. Çünkü birçok konuda, meseleyi daha iyi anlayabilmek için
hadislere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayetler zaman zaman kapalı manalar içerse
de hadislerde, daha net ve anlaşılır bir dil kullanılmaktadır. Bu açıdan
hadisler ayetlerin anlamlarının anlaşılmasında önemli bir rol
üstlenmektedir. Hz. Peygamber’in, Kur’an’ın ilk müfessiri olduğunu da
hatırlatmakta fayda vardır.
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2.KUR’AN’DA TOPLUMSAL BİR VARLIK OLARAK İNSAN
Son ilahi kitap Kur’an’da, müminlerin bir arada olmasıyla önem kazanan,
ferdi yönü olmakla birlikte toplumsal yönü ağır basan yükümlülüklerin
olduğunu görmekteyiz. Bunların sayısı çok fazla olmakla birlikte biz
burada, belli başlı olanlarını açıklamakla yetineceğiz.

2.1.Birçok İbadet Toplumsal Yönüyle Kendini Gösterir
Bu yükümlülüklerden bir tanesi, Müslümanların yapmak zorunda oldukları
bazı ibadetlerde kendini göstermektedir. İbadetler, ilk bakışta kul ile Allah
arasında kalan ve ferdin yaratanına karşı duyduğu saygı, itaat ve tazimi
simgeleyen birer davranış olarak görülebilirse de kişilik eğitiminin, insan
ilişkilerinin ve toplumsal yapının iyileştirilmesini sağlayan bir fonksiyona da
sahiptir. (Koca, 1999: 19, 242) Her ibadetin, toplumsal bir yönü, diğer
insanları ilgilendiren bir tarafı vardır.
Bu ibadetlerden bir tanesi, her gün beş defa kılınması zorunlu olan beş vakit
namazdır. Namaz, her ne kadar tek başına kılınabiliyorsa da, toplu bir şekilde
kılındığı zaman alınacak sevabın çok fazla olacağı hadislerde bildirilmiş olup
(Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249), inananlar birlikte ibadet yapmaya
teşvik edilmiştir.
Diğer bir ibadet ise Cuma namazıdır. Cuma namazı sadece cemaatle
kılınabilir. Tek başına kılındığı zaman geçersizdir. Cuma namazının herkese
farz olduğunu bildiren ayet şu şekildedir: “Ey iman edenler! Cuma günü
namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve
alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma
62/9) Yılda iki defa kılınması gereken ramazan ve kurban bayramı namazları
da aynı şekilde sadece cemaatle toplu bir şekilde kılınabilir.
Kutsal topraklara gitme imkânı olan Müslümanların, ömürlerinde bir defa
hac yapmaları farz olan bir ibadettir.(Bakara 2/196-197)Müslümanların
toplu olarak en kalabalık şekilde bir araya geldikleri ibadet hac’dır. Özellikle
Arafat meydanında milyonlarca Müslümanın toplanması ve birlik-beraberlik
görüntüsü vermesi, güçlerini dünyaya göstermeleri açısından son derece
önemlidir.
Zekât ibadeti, toplumsal yönü en fazla olan ibadetlerden bir tanesidir.
Toplumdaki insanlar arasında gelir düzeyi açısından farkların azalmasına,
sahip olunan imkânlardan tüm fertlerin faydalanmasına, dostluğun ve
sevginin pekişmesine vesile olan bir ibadettir. (Tevbe 9/71, 103). Maddi
imkânlardan herkes faydalandığı zaman toplum, daha da güçlenecek ve
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toplumun bütün fertlerinin katılımıyla yeryüzünde daha etkin bir konuma
gelecektir.
Ramazan ayı ve oruç ibadeti de yine toplumsal yönü ağır basan ibadetlerden
bir tanesidir. (Bakara 2/183) Oruç sayesinde, zengin olan kişi, ihtiyaç
sahibinin durumunu daha iyi anlayacak, ramazan ayını, ibadet açısından
daha dolu geçirmek için ihtiyaç sahiplerine destek olmaya, toplumu ayakta
tutan sosyal yardımlaşma kurumlarına destek olmaya gayret sarf edecektir.
2.2.Yeryüzünü Islah Etmek
Allah, yeryüzüne bir düzen koymuş ve onu yaratılmışların yaşamasına uygun
hale getirmiştir. (Zümer 39/62; Araf 7/85) Ama daha sonra insanlar eliyle
orada bozulmalar meydana gelmiştir. Bu bozulmaların akabinde Allah,
peygamberler göndermek suretiyle tekrar orada yeni bir ıslah hareketi
başlatmıştır.
Bir düzen içerisinde yaratılan yeryüzünün bozulmaması için Allah, insanlara
uyarılarda bulunmaktadır: “Islah edilmesinden sonra yeryüzünde
bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua
edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.” (Araf
7/56)
İnsan, dünyadaki yaşantısına huzur içerisinde başlamıştır. Sonraları ise
günahkâr ve kötü niyetli kişiler, fitne-fesat çıkarmak suretiyle yeryüzündeki
bu düzeni bozmuşlardır. Allah, bu düzensizliği ortadan kaldırmak ve
yeryüzünü ıslah etmek için peygamberler göndermiştir. (Mevdȗdî, 1995: 2,
45) Ayrıca Allah, yararlı olan şeyleri yaratarak ve onlardan nasıl istifade
edileceğini göstererek yeryüzünü ıslah etmiştir. Peygamberleri, son olarak
Hz. Muhammedi göndererek bu ıslahı kemale erdirmiştir. Zararlı olan şeyleri
yasaklamak, faydalı olan şeyleri emretmek, adalet ve eşitlik ilkelerini hâkim
kılmak suretiyle bu ıslahı tamamlamıştır. Çünkü insanlık, yeryüzünün
efendisidir. O, bozuk olursa bütün yeryüzü bozuk olur. O iyi olursa bütün
yeryüzü iyi olur. Diğer taraftan yeryüzünde bozgunculuk çıkarmanın ne
şekilde olacağı da yine âlimler arasında tartışılmıştır. Haksız hüküm vermek
(Abduh, 2011: 9, 323-324), inkar ve isyan etmek (Ebüssuûd, ts.: 3, 233),
insanların öldürülmesine, hırsızlık yapılmasına, insanların mallarının haksız
yollarla elde edilmesine, gayri ahlaki tavırların insanlar arasında yayılmasına
sebep olmak suretiyle yeryüzünün bozulacağı ifade edilmiştir.Ama insanlar,
tüm bunlara engel olmak suretiyle yeryüzünü ıslah etmelidirler. (Râzî,
1420:14, 283)Yeryüzünde ıslah görevini yerine getirecek olan kişilerin ise,
öyle sıradan insanlar değil, Kur’an’a sımsıkı sarılan ve eğitici hüviyetine
sahip kişiler olması gerekir. (Özdemir, 2003: 114)
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Buradan anlıyoruz ki, yeryüzünün bozulmasına sebep olanlar, insanlar
olduğu gibi, onu düzeltecek olanlar da yine insanlardır. Çünkü insanın,
yeryüzünde halife olma gibi bir görevi vardır. Bu konuma sahip olmak, insanı
diğer varlıklardan ayıran ve ona bazı sorumlulukları da yükleyen bir sonucu
doğuracaktır. Bu sorumluluklardan bir tanesi de eğer yeryüzünde düzeni
bozmak isteyen insanlar olursa onlara engel olmak, orayı yaşanabilir bir yer
olarak devam ettirmek, adeta yeryüzünün bekçiliğini yapmaktır.
2.3.İnfak Etmek
İnfak kavramı sadece zekâtla sınırlı olmayan, sadakayı ve insanlara yapılacak
diğer tüm maddi yardımları içine alan geniş bir anlam zenginliğine
sahiptir.Kur’an’da Müslümanlar için kullanılan infak kavramının, zekat
vermeyi, kişinin gerek kendisinin, gerek ana-babasının :ve çocuklarının,
gerekse diğer yakınlarının ihtiyaçları için malını sarf etmesini, haklı
nedenlere dayanan savaş için maddi katkı sağlamayı, akraba olup
olmadıklarına bakmaksızın herkese yapılan sadaka, teberru vb. geri
istenmeyen her türlü yardımı kapsadığını göstermektedir. (Gül, 2005: 258)
Kur’an’da, infakta bulunmamanın tehlikeli bir durum olacağı şu ayette ifade
edilmektedir: “Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi
tehlikeye atmayın. Yaptığınızı güzel yapın; Allah güzel yapanları sever.”
(Bakara 2/195)
Allah tarafından emredilen hayat düzenini kurmak için maddi fedakârlıkta
bulunmaya infak denir. Eğer müminler, bencil davranır ve infakta
bulunmazsa dünyada aşağılık bir hayat sürer, inkârcıların hakimiyeti altına
girer ve ahirette azaba uğrarlar. (Mevdȗdî, 1995: 1, 156)Çünkü cimrilik,
insanı ebedi helake götüren bir davranıştır. Ahiretini hüsrana uğratır.
Cihadın bir çeşidi de zaten mal ile yapılan cihaddır. (Ebüssuûd, ts.: 1, 205)
İster aileye, ister akrabaya, isterse insanların ihtiyaçlarını giderecek bir
hizmette bulunma gibi başkalarına yapılacak iyilikler olsun tümü bu ayetin
kapsamına girer. (Râzî, 1420:5, 294)Allah yolundan maksat, hayır ve hasenat
için harcamaktır. Çünkü Müslümanlar kendi aralarında infakta
bulunmazlarsa bu onları zayıflatır ve düşmanların galip gelmesine sebep
olur. (Abduh, 2011: 2, 301)
Ayette anlatılan durum, mümin kişi, maddi fedakârlıkta bulunmadığı zaman,
bu durum kendisi içinde aslında bir tehlike arz edeceğidir. Çünkü toplum
zayıfladığı zaman, o toplumda yaşayan zengin insanlar, daha az kazanmaya
başlayacaktır. Diğer taraftan yardımda bulunmadığı ihtiyaç sahibi kişilerin
gözü, hep o zenginin malının üzerinde olacaktır. Fırsat bulduğu zaman, o
maldan bir şeyler almak için elinden geleni de yapacaktır.
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Bir diğer ayette Allah: “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi
başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah
dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir (Bakara
2/261) buyurmak suretiyle, iyilik yapan kişilere bunun karşılığının fazlasıyla
verileceğini haber vermektedir.
Elbette ki her şeyin sahibi Allah’tır. O, istediğine istediği kadar zenginlik
verebilir. Kişi, iyilik anlamında daha çok çaba sarf ediyorsa karşılığını sadece
ahirette değil bu dünyada da alacaktır. Bu durum, çalışmayıp tembellik yapan
kişiye de bol bol nimet verileceği, o nedenle çalışmaya gerek olmadığı
şeklinde bir yanlış anlamaya sebep olmamalıdır. Burada, kişi çalışıp
kazanacak. Bu kazandığından infakta bulunacak. İnfakta bulunması
karşılığında kendisine daha fazlası verilecektir.
2.4.Hayır ve İyilik Yolunda Yarışmak
Ayetlere baktığımız zaman, sadece iyilik yapmak değil, insanların adeta
birbirleriyle yarışırcasına iyilik yapmak için bir çaba içerisine girmeleri
gerektiği öğütlenmektedir. Böyle bir yarışın, dünyalık şeyler elde etmekten
daha önemli olduğu, kalıcı olan iyiliğin ahirete yapılacak yatırım olduğu dile
getirilmektedir.
“Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde
yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir.
Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (Bakara 2/148)
Bu ayet hakkında müfessirlerin yaptıkları yorumlara baktığımız zaman,
Allah’a itaat ve ibadet etme noktasında çaba sarf edilmesi, nasıl ki Allah’a
karşı bu görevleri yerine getirmek gerekiyorsa, insanların haklarının da
geciktirmeden eda edilmesi(Râzî, 1420:4, 114-116) noktasında görüş beyan
edildiğini görmekteyiz. Ayette, dünya ve ahirette kişiyi mutlu edecek her
türlü hayır ve iyilik için insanların birbirleriyle adeta yarışırcasına çaba sarf
etmesi emredilmektedir. (Ebüssuûd, ts.: 1, 177)Yapılacak her türlü hayır bu
kapsama dahil olmaktadır. Bu konuda insanlar, kendi nefsi arzularının
peşine düşmek yerine, liderlerinin yol göstermesiyle, toplumun refahı için
bir gayret ortaya koymalıdırlar. (Abduh, 2011: 2, 69)
Başka bir ayeti kerimede yardımlaşmanın kollektif hale getirilmesi, bunun
örgütlü bir hale dönüştürülerek kalıcılığının sağlanması tavsiyesinde
bulunulmaktadır: “…İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere
yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın…” (Maide 5/2)
Toplumda yardımlaşma ahlakının yaygınlaşması, sadece belli kişilerin değil
de, maddi durumu iyi olan herkesin bu konuda çaba sarf etmesi, gelecek
nesiller adına olumlu bir gelişme olacaktır. İnsanlar geleceğe daha güvenle
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bakacak, yalnız olmadığını, sıkıntıya düşse dahi toplumdaki diğer insanların
kendisine destek olacağını bilecek ve daha huzurlu bir hayat yaşayacaktır.
2.5.İyiliği Emredip Kötülüğü Yasaklamak
Toplumun doğru bir istikamette devam edebilmesi için, iyilik yapmaya ve
kötülüklere engel olmayateşvik eden bir mekanizmanın olması gerekir. Her
şey kanunla düzenlenemeyeceği için vicdanlara hitap eden manevi bir unsur,
insanlar üzerinde daha büyük bir etki meydana getirecektir.
Konuyla ilgili bir ayette Allah, şöyle buyurmaktadır: “Sizden, hayra çağıran,
iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar
kurtuluşa erenlerdir.” (Ali İmran 3/104)
Bu ayet, sizden bir kısmınız anlamında değil, herkesi kapsayacak şekilde
teybin (açıklama) içindir. İyiliği teşvik edip, kötülüğe engel olmaya çalışma
görevininher ne kadar sadece âlimlere olduğu, herkesin bu görevi
yapamayacağı söylenmiş olsa da bütün insanlar üzerinde zorunlu bir
görevdir. (Râzî, 1420:8, 314)Her Müslüman bu davetle yükümlüdür. Herkes
dinin ahkâmını yeterince bilmeyebilir ama insanları hayra teşvik edip şerre
de mani olmaya çalışabilir. Bu davet, Müslüman olmayan insanlara
olabileceği gibi, Müslümanlara da yapılabilecek bir uygulamadır. (Abduh,
2011: 3, 560-563)Müslüman olmayanlara İslam’ın güzellikleri
anlatılabileceği gibi Müslümanlara da eksikleri, kusurları hatırlatılarak
bilerek veya bilmeyerek yapmış oldukları yanlışları düzeltme yoluna
gidilecektir. İnsanların haklarının ve Allah’ın hukukunun uygulanması için
Kur’an’da böyle bir emir yer almıştır. (Ebüssuûd, ts.: 2, 67)toplumdaki zayıf
insanlar, her zaman haklarını alamayabilir. Bu noktada toplumun diğer
fertleri devreye girerek onun hakkını haksızlık yapan kişiden nasihat etmek
suretiyle almak durumundadırlar. Aksi takdirde haksızlık karşısında sessiz
kaldıkları için onlarda sorumlu olacaklardır. Hayırlı işlere çağıran, iyilikleri
emreden ve kötülüklerden sakındırmaya çalışan bir toplumla İslam dininin
kıyamete kadar ayakta kalacağı bütün Müslümanlar tarafından kabul edilmiş
bir anlayıştır. (Tunç, 1986: 3) çünkü İslam toplumu kendi içerisinde bir
bütünlük ve huzur ortamı oluşturamazsa ayakta kalması mümkün olamaz.
Dolayısıyla gücünü kaybeder ve işgale, sömürüye açık hale gelir.
Bu konuda toplumun bütün kesimleri iyiliğin yaygınlaşması ve kötülüklerin
azalması noktasında aynı şekilde sorumluluk sahibidir. Herkesin
yapabileceği bir görev vardır. Her bir fert kendi bilgisi ve kabiliyetine göre
bu görevi yerine getirme konusunda bir çaba ortaya koymak durumundadır.
Aksi takdirde, toplumda yaygınlaşan kötülük anlayışı o toplumdaki herkesi
etkileyecek bir duruma gelecektir.
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2.6.Boş Şeylerden Yüz Çevirmek
Egemen bir toplum olabilmek için o toplumun fertlerinin her daim bir çaba
içerisinde olmaları gerekir. Zamanlarını boş ve gereksiz şeylerle geçirmek
yerine hem iyi bir kul hem de toplumuna faydalı bir birey olarak daha faydalı
ve ihtiyaç duyulan işlerle geçirmek durumundadırlar. Burada ölçü, meşgul
olunan işin kişiye dünyada ya da ahirette, ferdî ya da toplumsal bazda bir
faydasının olup olmayacağıdır.
Allah, müminlerin olması gereken özelliklerini saydığı bir ayet silsilesinde bu
konuda da şöyle bir ifadeye yer vermiştir: “Onlar ki, boş ve yararsız
şeylerden yüz çevirirler.” (Müminun 23/3)
Ayette geçen lağv boş, faydasız, çirkin, rastgele söylenen tüm söz ve
konuşmaları, ahlaki boyutu öne çıkan yanlış davranışları ifade eder. Bunların
bir kısmı küfür, şirk, haram ve mekruh diye nitelenen söz ve davranışlar
olabileceği gibi, bir kısmı da söylenmesi ve yapılması mecbur olmayan
faydasız mübah denilen söz ve davranışlar olabilir. (Keskin, 2000:
138)Dünya imtihan alanı olduğu için mümin, bir anını bile boşa geçirmek
istemez. Eğlenme ve dinlenme konularında bile kendini hayatta daha yüce
hedeflere hazırlayıcı ve zamanı boşa geçirtmeyecek seçimlerde bulunur.
Ahlak dışı eğilimlerden uzak durur. Faydalı sözler söyler. (Mevdȗdî, 1995: 3,
400-401)Haramlara dalmak, ya da haram olmasa dahi ihtiyaç olmayan
şeylerle meşgul olmak, özellikle gereksiz şeyleri konuşmak suretiyle
zamanlarını faydasız şeylerle geçirmezler. (Râzî, 1420:23, 261)
Toplumun bir ferdi olan Müslüman kul, hem kendi zamanını, hem de gereksiz
şeylerle meşgul ettiği diğer insanların zamanını boş şeylerle geçirmek gibi
bir yanlışa düşemez. Eğlencede dahi kişiliğini geliştirebilecek ve topluma
daha faydalı bir birey olabilecek yapıdaki eğlence araçlarını seçer. Haram
olanlar zaten kişiye ve topluma zararı olan şeylerdir. Bunun yanında haram
olup olmadığı bilinmeyen ya da bu nokta bir netlik olmayan konularda
vicdanının sesini dinleyerek yaptığı şeyden bir rahatsızlık duyuyorsa bunu
terk etme yoluna gitmelidir.
Meselenin bir diğer boyutu, toplum fertlerinin, kendilerini ilgilendirmeyen
söz ve davranışlardan uzak durmalarıdır. (Ebüssuûd, ts.: 6, 123) İnsanlar,
zaman zaman, merakları yüzünden, diğer insanların özel hallerini
araştırmaya, kendi hatalarını, kusurlarını görmek yerine başkalarının
hatalarını irdelemeye çalışmaktadırlar. Bu durum insanlar arasında bir
güvensizliğe ve toplum fertleri arasındaki bağların zayıflamasına sebep
olabilmektedir. Bu nedenle kişiler, kendilerini geliştirmek, iyiliklerini ön
plana çıkarmak yerini eksik yönlerini görerek bunları düzeltme yoluna
giderlerse toplumu ayakta tutan daha faydalı bir birey olacaklardır.
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2.7.İnanç ve Değerlerine Sâdık Olmak
İslam’ı kabul eden bir kişi, bazı sorumlulukları üzerine aldığının farkında
olmalıdır. Bu sorumluluk, o dini gönderenin buyruklarına göre hareket
etmeyi gerektirir. Zaten inanan insanlarda bunun şuurundadırlar. Zaman
zaman bu istikametten sapmalar olsa da özü itibariyle Allah’a bağlılık
duygusu, inanan insanın ruhunun derinliklerinde hep var olagelmiştir.
Sadakat, insanın kişiliğini olgunlaştırır, neredeyse bütün ahlâkî
olgunlukların temelini teşkil eder. (Kasapoğlu, 2010: 133) Güven duygusunu
pekiştirir. Davranışlarının, ahlaki bir temele dayanmasına, ikircikli
tutumlardan uzaklaşmasına, bir davaya daha samimi bir şekilde
bağlanmasına yardım eder.
İnanan insanlar, örnek bir toplum oluşturabilmek için, kaynağını dinden
aldıkları bir değer anlayışına sahiptirler. Kur’an ve sünneti temel alan,
ahlaken yücelmenin esas alındığı, her iki dünya mutluluğunu hedefleyen bir
toplum yapısı oluşturabilmek için gayret sarf etmektedirler. Bu noktada
kendilerine yol göstericilik görevi yapan Kur’an, Allah’a verdikleri sözde
duran, gerektiğinde bu uğurda canlarını dahi feda eden müminleri şu şekilde
nitelemektedir:“Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler
var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir;
kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini)
değiştirmemişlerdir.” (Ahzab 33/23)
Bu ayet, Allah yolunda gösterilen bütün çabaları ifade eder. (Esed, 1999:
2,856)İnanan insanlar, müslüman olmakla Allah’a bir söz vermişlerdir ve bu
söze sadakatlarını peygamberlerin davalarına destek olmak suretiyle
gösterirler. (Râzî, 1420.25, 163) Onlardan kimi, bu sadakatlerinin gereği
olarak hayatlarını feda etmiş kimi de gerektiğinde hayatlarını feda etmek için
beklemektedir. (Mevdȗdî, 1995: 4, 403)Gerekirse bu uğurda sahabenin
yaptığı gibi savaşmayı ve şehit olmayı göze alarak sadakatlerini ortaya
koyarlar. (Ebüssuûd, ts.: 7, 98)
Adalet temeline dayalı, hem halkın hem de Hakkın hukukunun gözetildiği bir
toplum yapısını oluşturabilmek elbette ki bazı fedakârlıkları gerektirecektir.
Bu yapıdan hoşnut olmayan insanlar, düşmanca bir tutum sergileyerek, o
toplumu ortadan kaldırmak ve güçlünün egemen olduğu bir yapıyı tesis
etmek isteyeceklerdir. Bu noktada, inanan insanların fedakârlıkları söz
konusu olacaktır. Gerektiğinde, sahabenin, bütün mal varlıklarını Mekke’de
bırakarak Medine’ye hicret etmeleri örneğinde yaptıkları gibi maddi
fedakârlıkta bulunarak, gerekse Bedir, Uhud, Hendek savaşlarında olduğu
gibi canlarını ortaya koyan bir fedakârlıkta bulunarak bu davaya sahip
çıkacaklardır.
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2.8.Sabırlı Olmak
Sabır, olaylar, sıkıntılar karşısında sızlanmadan, şikâyet etmeden
katlanabilmek ve tahammül gösterebilmektir. Zorluklar karşısında
gamsızlık, vurdumduymazlık ile sabrı karıştırmamak gerekir.
Vurdumduymazlık; duygusuzluk, tükenmişlik, bir çeşit yenilgiyi kabul
etmektir veya tembelliktir. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Acılara,
sıkıntılara, dertlere, musibetlere, tahammül gösteren, isyan etmeyen sonuçta
mutluluğun lezzetini tadar. (Tarhan, 1998: 46)
Dünyada elde edilen güzellikler, öncesinde bazı zorlukların çekilmesi
akabinde gerçekleşebilmektedir. Zorluklara göğüs germeden kazanılan
nimetlerin yeteri kadar değer görmesi ve kalıcı olması çoğu zaman mümkün
olamamaktadır.
Kur’an’da, sabırla ilgili ayetlere baktığımız zaman, müminlerin zorluklar
karşısında tahammül göstermelerinin vurgulandığını görmekteyiz:“Ey iman
edenler! Sabredin; (düşman karşısında) sebat gösterin; (cihad için)
hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya
erişebilesiniz.” (Ali İmran 3/200)
Nasıl ki inkâr edenler, batıl davaları uğruna sabırlı davranıyorsa inananlar
da, hak davalarıuğruna daha çok sabırlı davranmalıdırlar. (Mevdȗdî, 1995: 1,
320) sabretmeleri gereken şey bazen düşman saldırıları olabilir. Bu noktada
pes etmeden mücadeleye devam etmeleri gerekir. (Abduh, 2011: 4, 363) Ama
sabır, sadece düşman saldırılarına karşı olmaz. Sıkıntılı ve zor durumlarda
dahi kulluk görevini yerine getirme konusunda sabırlı olmak gerekir.
(Ebüssuûd, ts.: 2, 136) İnsan bedeni, yiyip içmediği zaman açlık hissediyorsa
ruhu da aynı şekilde manevi açlığa karşı ibadetle doyurmak gerekir. Böyle
bir anlayışla ibadetler yerine getirilirse o ibadetler, artık kişi için yeme-içme
gibi bir ihtiyaç haline gelecektir.
Sabır dörde ayrılmıştır: 1.Tevhid, adalet gibi ilahi ilimleri öğrenme ve
bununla din karşıtlarına karşı mücadelede sabır. 2.İbadetleri yerine getirme
konusunda sabırlı devamlı olmak. 3. Haramlardan uzak durma konusunda
sabır. 4. Hastalık, fakirlik, korku gibi dünyalık sıkıntılara karşı tahammüllü
olmak. (Râzî, 1420:9, 473)
Görüyoruz ki sabır, aynı toplumda yaşayan insanlar için, ortak kullandıkları
hayatı paylaşma noktasında vazgeçilmez bir unsurdur. Toplumda yaşayan
insanların çıkarları çatıştığında, düşünce ve eylemde karşıtlıklar meydana
geldiğinde, diğer insanların tavırlarına karşı tahammül göstermek, aynı
toplumda yaşayabilmenin asgari şartıdır. Herkes aynı duyguyla hareket
ederse toplumdaki çatışmaların, kargaşanın büyük bir kısmının önüne
geçilecek ve daha güçlü bir toplum meydana gelecektir.
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2.9.Alçakgönüllü ve Vakur Olmak
Yaratılış itibariyle aralarında büyük bir fark olmayan insanların, birlikte
yaşadığı diğer insanlara karşı üstünlük taslaması, onları küçük görmesi,
ahlaki açıdan sorun teşkil eden bir davranıştır. İnsanların farklı şekilde
yaratılması, dünyadaki görevlerin yürütülmesi açısından gerekli bir
durumdur. Toplumsal görevlerin işleyişi açısından, en üst makamdaki insana
nasıl ihtiyaç varsa, en alt makamdaki insana da aynı şekilde ihtiyaç vardır. bu
durum zincirin halkaları gibidir. Bu halkalardan biri koparsa tüm toplum
bozulmaya doğru gidecektir.
Kur’an’da en çok yerilen davranışlardan biri kibirdir. Kibir davranışı daha
çok inkârcılarla özdeşleştirilmektedir. (A’râf 7/36; Lokmân 31/18) Bunun
aksine alçakgönüllü olmak da müminin davranışı olarak aktarılmaktadır:
“Rahmân'ın(has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve
kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) «Selam!»
derler (geçerler)” (Furkan 25/63)
İnanan insanlar, bir mümine yakışmayacak tarzda kaba ve gösterişli bir
yürüyüş sergilemezler. (Ebüssuûd, ts.: 6, 228) Hem alçakgönüllü, hem de
ağırbaşlı bir yürüyüşleri vardır. Şımarıklık ederek ayaklarını yere vurmazlar.
Kibirlenmezler. (Râzî, 1420.24, 480) Çünkü yürüyüş, kişinin karakterini
ortaya koyar. Müminler, ne hasta ve zayıf kimse gibi ne de gösteriş yapan
münafıklarla, kibirli zalimler gibi yürürler. Gereksiz huşu gösterisinde
bulunarak zayıf bir kimse gibi yürümek de doğru değildir. Hz. Ömer bir
gencin zayıf, hasta gibi yürüdüğünü görüyor. Ona “hasta mısın” diye
soruyor.” Hayır” cevabını alınca kırbacını kaldırarak onu azarlıyor ve sağlıklı
biri gibi yürümesini söylüyor. (Mevdȗdî, 1995: 3, 599-600)
Kibir, daha çok yürüyüşle ortaya konan bir davranış şekli olduğu için ayette
bunun üzerinde durulmaktadır. Kalben temiz olmak elbette ki önemlidir.
Ama bunun yanında dış görünüş olarak da yakışıksız tavırlardan uzak
durulması, dengeli bir yaşantı ortaya konması öğütlenmektedir. Aşırı tutum
ve davranışlar tasvip edilmez. Kibirli davranış hoş görülmediği gibi, aşırı
tevazu gösterisinde bulunarak iki büklüm olmak, zayıf ve güçsüz görüntüsü
vereceğinden doğru kabul edilmemiştir. Ayrıca bazı insanların, zayıf, biçare
görüntüsü vererek aslında kibirli bir tavır ortaya koyduklarını da
görmekteyiz.
Kibrin zararı sadece başkalarına değildir. Asıl zarar gören bizzat kibir
gösteren kimsedir. Çünkü kibir, insandaki yaratıcı güçleri öldürür. Gerçekte
sahip olmadığı şeylere sahip olduğunu zanneden kişi, bunları elde etmek için
gayret sarf etmeyecek ve böylece yeteneğini köreltecektir. (Demirci, 1994:
60) Sadece kendi düşüncesini doğru kabul eden, başka düşüncelere değer
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vermeyen insanın, ufkunun daralacağı, olaylara farklı yönlerden
bakamayacağı aşikârdır. İnsan, ne kadar zeki olursa olsun, bir meselenin tüm
yönlerini görmesi mümkün değildir. Bu açıdan olayların, istişare edilerek,
karşılıklı fikir teatisinde bulunularak çözüme kavuşturulması ayetlerde
irdelenen bir durumdur. (Ali İmran 3/159)
2.10.Öfkeye Hâkim Olmak
Toplu halde yaşayan insanların, hoşnut olmayacağı davranışlarla
karşılaşması kaçınılmazdır. Bu açıdan, insanların, hoşlanmayacağı durumlar
karşısında ani tepkiler vermek yerine bir süre bekleyip, iyice düşündükten
sonra karar vermesidaha doğru bir davranış şeklidir. Çünkü ilk anda kişinin,
öfkeyle hareket etmesi muhtemeldir. Öfke ise, aklı perdeleyen, sonradan
pişman olunacak davranışların ortaya konmasına sebep olan olumsuz bir
tepki gösterme şeklidir.
Öfkeye hâkim olmak ve hataları bağışlayıcı olmak, Kur’an’ın öngördüğü bir
ahlaki davranıştır: “O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için
harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel
davranışta bulunanları sever.” (Ali İmran 3/134)
İnsanlık için örnek şahsiyetler olarak gösterilen Müslümanlar, öfkelenseler
dahi bunu sabırla ve yumuşak davranmakla içlerinde saklarlar. (Râzî,
1420:9, 367) Saldırgan bir tutum sergileyerek karşıdakine zarar vermeye
çalışmazlar. Her kim, intikama davet eden öfkeye uyarsa artık onun dengeli
hareket etmesi beklenemez. Hak ettiğinin ötesine geçmeye ve haddi aşmaya
başlar. Bundan dolayı öfkeyi yenmek takvadan sayılmıştır. (Abduh, 2011: 4,
73) Özellikle karşıdakine zarar verecek kadar güçlü iken öfkeye hâkim olmak
daha erdemli bir davranıştır. (Ebüssuûd, ts.: 2, 85) Zayıf olan bir kimsenin
öfkesine hakim olması zaten kaçınılmazdır. Ama güçlü iken bunu yapabilmek
herkesin üstesinden gelebileceği bir tavır değildir.
Hz. Peygamber, bir hadisinde manevi gücün, maddi güçten daha önemli
olduğunu şu sözüyle ortaya koymuştur: "Kuvvetli kimse, (güreşte rakibini
yenen) pehlivan değildir. Hakiki kuvvetli, öfkelendiği zaman nefsini yenen
kimsedir." (Buhari, Edeb 76, Müslim, Birr 107) kişi, bedenen güçlü ise
rakibini yenebilir. Aynı şekilde manen de iradesine hâkim olabilecek bir
kapasiteye ulaşmışsa ancak o zaman öfkesine hâkim olabilir.
Öfkenin, bedensel bir takım somut göstergelerinin de olduğunu görmekteyiz.
Öfkenin eseri olarak titreme, terleme, kızarma ve kalp atışlarında hızlanma
gibi insan metabolizmasında bazı değişiklikler gözlemlenmektedir. Ayrıca
kontrol altına alınmazsa intikam hırsıyla sahibine ve çevreye zararlı
olmaktadır. (Pak, 2012: 76)Öfke ile hareket eden kişi, hem sağlık yönünden
kendi bünyesinde bazı sıkıntıların meydana gelmesine, belki bir hastalığa

Erciyes University
31 /01/2018 – 02/ 02/2018

789

USBIK 2018 KAYSERI -TURKEY

yakalanmasına sebep olabilmekte, hem de öfkesinin esiri olarak gözü
dönmüş bir şekilde çevresindeki insanlara, belki suçlu suçsuz ayrımı da
yapmadan zarar verebilmektedir.
Son zamanlarda, toplumlardaki büyük değişim ve gelişimlerin de etkisiyle
insanların daha sabırsız ve öfke kontrolünü sağlayamayan bir tavır ortaya
koyduklarına şahit olmaktayız. Değişimlere ayak uydurmak tabii ki herkes
için kolay olmayacaktır. Bazı insanlar bu değişimi daha kolay bir şekilde
gerçekleştirebilirken bazıları bu süreçte agresif bir tutum sergilemekte ve
çok basit konularda dahi öfkesine hakim olamayarak, çevresindeki insanlara
zarar verebilmektedir.
2.11.Yumuşak Huylu ve Merhametli Olmak
Acıma ve bunun tersi olan acımasızlık duygusu, insanın içerisinde var olan
iki özelliktir. Önemli olan, insanın bu ikisinden hangisini kullandığıdır.
İnsandaki günah işleme ve Allah’a ibadet etme yetisi de aynı şekildedir.
Dünyaya imtihan için gönderilen insan, iyi ve kötüyü yapabilecek
donanımlara sahiptir. Her ikisinin de bir karşılığı olacaktır. İnsanlara, hatta
bütün canlılara merhametli olmak, özellikle güçsüz olanlara kol-kanat
germek, erdemli bir insan davranışıdır.
İnanan insanların, özellikle kendi aralarında merhametli olmaları, Kur’an’da
dile getirilen mümin özelliklerindendir: “Muhammed Allah'ın elçisidir.
Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında
merhametlidirler.” (Fetih 48/29)
Müslümanlar, din kardeşleri olan İnanan insanlara karşı, şefkatli, nazik,
sıkıntıları paylaşan gönülden dostlardır. (Mevdȗdî, 1995: 5, 428) İnananlara
karşı gösterdikleri bu şefkat ve merhamet tavrının yanında dinlerini koruma
konusunda düşmanlara karşı sert bir tavır ortaya koymaktadırlar.
(Ebüssuûd, ts.: 8, 114) İnkarcılara gösterilecek bu sert tutumun temelinde,
dinlerini koruma endişesi yatmaktadır. Eğer ki bu konuda bir endişe
yaşarlarsa, onu korumak için gerektiğinde savaşı da göze alacaklarından,
artık bir savaş hukuku söz konusu olacaktır. O açıdan, bu ayetten, inkârcılara
sürekli sert ve kaba davranmak gibi bir sonuç çıkmaz. Onlar, müminlere
yaşama hakkı vermez, ibadetlerine ve kutsal değerlerine saldırırsa buna
karşı koymak ve misliyle muamele etmek Müslümanların en tabi hakkıdır.
Diğer taraftan zor durumdaki bir kişiyi, inancının ne olduğuna bakmaksızın
himaye etmek ve onun sıkıntısını gidermeye çalışmak insani bir görevdir.
Merhamet, zulmü, adaletsizliği, baskıyı, haklara tecavüzü engeller. Adaleti,
şefkatle muameleyi, her canlıya acımayı gerektirir. (Sarıcık, 2000:
195)Merhametsiz insan, istediği şeyi elde edebilmek için başkalarına
haksızlık yapmaya, zulmetmeye, şiddet kullanmaya meyilli insandır. Oysa
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inançlı bir kişi, insanlara karşı merhametli olduğu gibi insanın dışındaki
hayvanlara, hatta bitkilere dahi şefkatli bir tavır ortaya koyacaktır. Bütün bu
varlıkların, kendisine verilmiş bir emanet olduğunun bilincindedir. O
emaneti, hakkıyla koruyup sonra onu verene geri teslim etme
düşüncesindedir.
Hz. Peygamber de hadislerinde, insanların acıma duygusuyla hareket
etmesini öğütlemektedir: "İnsanlara merhamet etmeyene Allah da
merhamet etmez." (Müslim, Fedâil, 66) “Siz yeryüzündekilere -bütün
canlılaramerhamet
edin
ki,
göktekiler
de
-Allah
ve
melekler- size merhamet etsin." (Ebu Davud, Edeb, 58) Yine Hz. Peygamber,
merhamet duygusuyla ilgili iki olayı anlatır. Bunlardan biri şu şekildedir:
"Günahkâr bir kadın affedildi. O, bir kuyu başında dilini sarkıtıp soluyan bir
köpeğe rastlayıp kendi kendine şöyle dedi: 'Neredeyse susuzluk onu
öldürecek. Hemen ayakkabısını çıkardı. Kuyudan köpek için su çekti. Bu
yaptığı ile bağışlandı.” (Buhari, Bedu'l-halk, 17) Merhametli bir tavır
sergileyen bu kişinin yanında, merhametsizliği yüzünden cehenneme atılan
başka bir kişinin durumu da yine şu şekilde anlatılmaktadır: "Bağladığı bir
kedi yüzünden bir kadın ateşe girdi. Çünkü hem ona yedirmedi, hem de yerin
haşerelerinden yemiş olur diye onu bırakıvermedi." (Buhari, Bedu'l-halk, 16)
Birlikte aynı toplum içerisinde yaşadığı insanlara, hatta diğer canlılara karşı
yumuşak bir tavır sergileyip acıma duygusu ile hareket etmek, kişiye bu
dünyada daha fazla dost ve arkadaş kazandıracağı gibi, bu konuda acımasız
bir tavır sergilemek, dünyada da güçsüz duruma düştüğünde acımasızlığa
maruz kalacağı gibi ahirette de merhametten nasibini alamayacaktır.
2.12.İffetli Olmak
İffetli, namuslu olmak, hem kendi namusunu korumayı, hem de başkalarının
namusuna göz dikmemeyi ifade eden bir kavramdır. Nasıl ki bir kişi, kendi
namusuna zarar gelmesinden hoşlanmıyorsa, kardeşlik hukuku bakımından,
aynı toplum içerisinde yer aldığı diğer insanların da namusuna zarar
vermemeyi, hatta başkaları zarar veriyorsa buna engel olmayı kendisine
görev addetmelidir.
Allah, Kur’an’da iffetli olmayla ilgili birçok ayette hatırlatmalarda
bulunmuştur. Özellikle Yusuf suresinde Hz. Yusuf’un ne kadar iffetli bir
kişiliğe sahip olduğunu, örnek bir yaşantı olması açısından insanlara
aktarmıştır. İnanan insanları ahlaken üst seviyeye çıkarma babında
müminlerin özelliklerinden bahsettiği bir ayette de Allah, şöyle
buyurmaktadır: “Ve onlar ki, iffetlerini korurlar.” (Müminun 23/5)
Mahrem yerlerini sakınırlar. (Esed, 1999: 2,689) Görülmemesi gereken
yerlerini insanlara açmazlar. Örtülmesi gereken yerlerini örttükleri gibi her
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türlü cinsel sapkınlık ve aşırılıktan uzaktırlar. (Mevdȗdî, 1995: 3,
401)İnsanların cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için, evlilik müessesesi gibi bir
kurum vardır. Böyle bir kolaylık var iken gayri meşru yollara başvurmak,
toplumda ahlaken bir çöküntü meydana getirebileceği gibi, nesillerin sağlıklı
bir şekilde devam etmesine de engel teşkil edecektir. Sağlıklı bir aile yapısı
içerisinde büyümeyen çocuklar, o toplum için faydalı bir birey
olamayacaklardır.
Elbette ki iffetli olmak çok kolay bir hadise değildir. Bu nedenle Hz.
Peygamber, bir hadisin bunun zorluğunu şu şekilde ifade etmektedir: “Her
kim ağzına ve cinsel arzularına hâkim olacağına dair bana söz verirse ben
de onun cennete girmesine kefil olurum.” (Buhari, Hudûd, 19;Tirmizi,
Zühd,61.)Bu iki hususun, insanların günah işlemesine en çok sebep olan
etkenler olduklarını görmekteyiz. Bu açıdan insanların kendilerini bu
konularda frenlemeleri ve hataya düşmemeleri, diğer günahlar konusunda
daha tedbirli olmalarının yolunu açacak ve güçlü bir iradeye sahip
olmalarını temin edecektir.
Kur’an ayetlerinden mü’min erkeklere ayrı, mü’min kadınlara ayrı, her bir
cinse yönelik olarak tek tek iffetli olmaları hususundaki tekrar, iffetli
kalmanın cinslerden sadece birine özgü kılınamayacağını, kadının yaptığı bir
eylem iffetsizlik sayılırken, aynı eylemi gerçekleştiren erkeğin görmezlikten
gelinemeyeceğini, iffetsizliği yapan ister kadın olsun isterse erkek olsun her
ikisinin iffetsiz sayılacağı anlamını çıkarmamız mümkündür. (Kasapoğlu,
2003: 61)
İffetli olmayı sadece kadınlara has bir tutum gibi görüp, erkeklerin yaptığı
ahlaksızlıklara göz yuman bir anlayış, İslam’ın kabul ettiği bir anlayış
değildir. Her ne kadar kadın ve erkek arasında, yapıları itibariyle bazı
farklılıklar var ise de genel anlamdaki sorumluluk açısından her biri aynı
konuma sahiptir.
Görüyoruz ki iffetli olmak, toplum düzeninin sağlıklı yürümesi açısından tüm
fertler için uyulması gereken bir ahlak kuralıdır. Bu noktada kişi kendi iffetini
koruduğu gibi diğer kişilerin iffetini korumayı da kendisine bir görev olarak
kabul ederse daha sağlıklı ve dinamik bir toplum yapısı teşekkül edecektir.
3.SONUÇ
Kur’an’da, insanı, ferdî olarak yetiştirmeyle ilgili ayetlerin yanında,
toplumsal anlamda yol göstericilik görevi üstlenen ayetlerin yer aldığını
görmekteyiz. Bu ayetlerde, ideal toplumun nasıl olması gerektiği, önceki
toplumlardan da örnekler verilmek suretiyle somut olarak da gözler önüne
serilmiştir. Bu noktada peygamberlerin örnek yaşantıları ve toplumlarına yol
göstermeleri, olumsuz özelliklere sahip bir toplumun, kısa sürede nasıl ideal
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bir toplum haline gelebileceğinin canlı bir göstergesi olarak ortaya
konmaktadır.Ayetlerde, ferdin, diğer toplum üyelerine davranışının ne
şekilde olması gerektiği hakkında insanları eğitici nitelikte emir ve
tavsiyelerin yer aldığını görmekteyiz. Özellikle yerine getirilmesi emredilen
birçok ibadette, -Cuma ve bayram namazları gibi- cemaat unsurunun ön
planda tutulması, tek başına o ibadetlerin yerine getirilmesinin mümkün
olmaması kişinin toplumsallaşması açısından önemli bir etkiye sahiptir. Bu
ibadetler aynı zamanda, Müslüman bireylerin kaynaşması, birlik ve
beraberliklerinin artması, sıkıntıda olan bir kişi varsa ondan haberdar
olunması açısından önem arz etmektedir.
Yine Kur’an’da, Müslümanlara yüklenen görevlerden bir tanesinin,
yeryüzünü ıslah etmek olduğunu görmekteyiz. Bu ıslah hareketi, sağlıklı bir
şekilde insanoğluna teslim edilen yeryüzünü, bu asli hüviyetinden
uzaklaştırarak ifsad eden bozucu davranışların ardından, tekrar bozulmamış
eski haline çevirmekle gerçekleşecektir. Bu da önce fertten başlamak
suretiyle daha sonra toplum bazındaki iyileştirmelerle kendini gösterecektir.
Çünkü yeryüzünde oradaki düzeni bozacak ve yeryüzünün harap olmasına,
yaşanmaz hale getirilmesine sebep olan insanlar her zaman var olacaktır. Bu
açıdan onların bu kötü niyetli çabalarına karşın, inanan ve sağduyulu
insanların daha çok çaba harcaması ve bir ıslah hareketi içerisinde yer alması
kaçınılmazdır.
Diğer taraftan, toplumun zayıf kesimine destek olmak ve onların sıkıntılarını
gidermek suretiyle, toplumun gücünü artırma görevi, maddi açıdan iyi
durumda olan insanlar üzerinde sorumluluk olarak yer almıştır. Zekât ve
sadaka gibi ibadetler, bu açıdan zengin ile fakir arasında bir köprü görevi
üstlenerek, aralarındaki dostluk bağlarının, sevgi ve saygı temeline dayalı
şekilde gelişmesine katkı sağlayacaktır. Böylesi bir yardımlaşma anlayışı
topluma egemen olduğu zaman o toplumun fertleri kendisini daha güvende
hissedecektir. Maddi açıdan zor duruma düştüğünde, kendisine toplumun
diğer fertlerinin destek olacağını bildiği için kendisini daha huzurlu bir
yaşam sürecektir. Oysa insanların, sadece kendilerini düşündüğü kapitalist
sistemlerde, zengin olan kişi, muhtaç olanları daha çok ezmekte ve onların
imkânlarını sonuna kadar sömürmektedir. Çoğu zaman da onlara yaşama
hakkı dahi tanımamaktadır.
Dünyayı imar etmekle görevlendirilen insanların, zamanlarını dolu dolu
geçirmeleri, gereksiz şeylerden uzaklaşmaları, İslam’ı kabul etmek suretiyle
teslimiyetlerini ifade ettikleri Allah’a karşı bu sözlerinin gereğini yerine
getirmek için maddi ve manevi her türlü fedakârlığı yapmaları, gerektiğinde
canlarını bile feda etmeleri, Kur’an’da üzerinde durulan ve fiili olarak da
peygamberlerin yaşantılarında hayat bulan önemli düsturlardandır. Bu
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açıdan, dünya ve ahiret için faydalı şeylerle meşgul olmak, hem kendisi hem
dini hem de içinde yaşadığı toplum için, faydası olabilecek işlerle zaman
geçirmek, her Müslüman fert için kaçınılmaz bir durumdur. Eğlence amaçlı
dahi olsa, her fırsatı değerlendirmek, gereksiz ve faydasız oyun ve
eğlencelerle meşgul olmak yerine kişiliği ve toplumsal yönü geliştirici
davranışlarda bulunmak önem arz edecektir.
Dinlerini korumak için gerektiğinde düşmanlara karşı sert bir tutum
sergilemesi gereken İslam toplumunun fertleri, kendi aralarında son derece
merhametli, diğer insanların yanlışlarına karşı öfkeyle değil, affedici bir
tavırla karşılık veren, sabırlı, hoşgörülü ve yumuşak huylu bir ahlaka sahip
olmakla sorumludur. Her Müslüman fert, diğer insanları küçük görmek
suretiyle kibirlenmek yerine alçakgönüllü olmayı kendisine bir görev
addetmelidir. Ama bu noktada, alçakgönüllü olmayı, aşırı boyutlara
ulaştırarak, hasta görünümlü bir hale gelmek de doğru bir davranış
olmayacaktır. Ağırbaşlı ve güçlü görünümlü duruş,tercih edilen bir davranış
modeli olarak kendini gösterecektir. Affedici olmak ve öfke ile hareket
etmemek gerekir ki, diğer insanlar tarafından da, bir hata yaptığımız zaman,
hoşgörülü ve anlayışlı bir şekilde karşılık bulalım. Aksi takdirde toplumda
sürekli bir kargaşa, stres ve sinir bozucu tavırlarla karşılaşmak söz konusu
olacaktır. Bu durumda toplumun tüm fertlerinin huzuru kaçacak ve herkeste
bir tedirginlik hali kendini gösterecektir.
Toplumun ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi, sağlıklı bir
aile yapısının var olmasına bağlıdır. Bu açıdan aileyi korumak, İslam
toplumunun fertleri üzerindeki en önemli görevlerden bir tanesidir. Aileyi
korumak, onun kurulmasından başlamak suretiyle, devamında da ona karşı
yıkıcı bir etkiye sahip her türlü tehlikeyi bertaraf etme anlamına gelecektir.
Ailenin korunması, nesillerin korunmasına bağlıdır. Bu nedenle evlilik dışı
gayri ahlaki ilişkiler, en büyük günahlardan sayılmış ve ağır bir şekilde
cezalandırılması öngörülmüştür.
Bu noktada, zina eden kişiye verilecek cezanın ağır olmasıyla ilgili sürekli bir
tartışmanın olduğunu görmekteyiz. Bu konuda mesele, hep insana karşı
merhametli olma ve onun canını fazla yakmama merkezli olarak gündeme
gelmektedir. Oysa evli olan kişiye verilecek cezayı düşündüğümüzde,
toplumun temeli olan aileyi koruma merkezli bir tartışmanın olması gerekir.
Özellikle evli olan bir kişinin zina etmesi, bir ailenin yıkılmasına, çocukların
perişan hale gelmesine ve evlilik müessesesine güvenin ortadan kalkmasına
sebep olacaktır. Bu açıdan, evli olup zina eden kişiye verilecek ceza ile bekâr
olup zina eden kişiye verilecek cezanın farklı olması doğal karşılanmalıdır.
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Genel olarak şunu söyleyebiliriz. İnsanı yaratan Allah, onu yaratmakla
kalmamış, hayatını huzurlu bir şekilde devam ettirebilmesi için uyması
gereken bir takım kuralları da beraberinde göndermiştir. Nasıl ki bir eşya
aldığımızda, onun için bir kullanma kılavuzu yanında yer alıyorsa, insan için
de Allah, kılavuz olarak Kur’an’ı ( ve diğer kitapları) ve onu insanlara
açıklayacak peygamberi (ve diğer peygamberleri) göndermiştir. Bu kitapta
ve Hz. Peygamberin açıklamalarında yer alan yükümlülükler, kişinin ferdî
anlamda bazı görevleri yerine getirmesini gerektireceği gibi bazı durumlarda
toplumsal anlamda da ona bazı sorumluluklar yüklemektedir. Bu ikisini
birbirinden ayırmak veya birini ihmal etmek, kulluk görevinin layıkıyla
yerine getirilmemesi anlamına gelecektir.
İnsanın, İslam’ın hükümlerine göre bir hayat yaşaması, aslında kendisi için
fayda temin edecek bir durumdur. Yaratıcının onun kulluğuna bir ihtiyacı
yoktur. İhtiyacı olan insandır. İnsan, yakın geleceği görebilmekte ve ona göre
bir hayat planı hazırlayabilmektedir. Olumsuz durumları da her zaman
kestirememekte veya dünyalık bazı basit çıkarlar için yanlış yollara
başvurabilmektedir. Oysa Allah, her şeyi görebilmekte ve ona göre de insan
için bir plan yaşam tarzı sunmaktadır. Bu açıdan düşündüğümüzde insanın,
Kur’an ve onun açıklayıcısı konumunda olan sünnete göre bir yaşam sürmesi,
sadece ahiret için değil bu dünya için de kendisine yol göstericilik vazifesi
üstlenecektir.
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TOPLUMUN DİN ALGISI
Dr. Ayşe Karaköse*
Özet
Algı, içten ve dıştan gelen uyarıcıların duyumlar aracılığıyla anlamlı hale
getirilmesi sürecidir. Algı oluşumunda bireyin hayatını ve uyum sağlamasını
kolaylaştırmak içinçevre dinamikleri de etkilidir. Bireyin, kültürel ve sosyal
çevresinden edindiklerini yorumlaması kadar, aktarılan algıyı olduğu gibi
kabul etmesi de olasıdır. Kimi bireyler, daha çok araştırma, sorgulama
çabasıyla verili olan geleneksel-kültürel yapıdaki birikimle yetinmediği
halde, kimi bireyler de yüzeysel cevap ve aktarımların kifayetine
sığınabilmektedir. Bu bildiride, din algısını gözlemleme ve anlamaya
çalışmada esas, bireylerin dini sorularını ifade ediş içerik ve biçimleri
olacaktır. Sosyalleşmeyle birlikte birey, din etrafında şekillenen algılardan
etkilendiğine göre, bu bireylerin dine verdiği anlam, algılarının oluşmasında
da önemlidir. Üzerinde düşünme, düşünerek eyleme güvenliği yerine, aile,
yakın çevre tarafından garantiye alınmış, test edilmiş, avantajı çabuk
görülmüş konularda birey etraflıca düşünmeyi, sorgulamayı ihmal
edebilmektedir. Fakat bir sonraki ya da daha ileri seviyedeki bilgi, genelde
hazır aktarılmış bilgi işe yarayana kadar geçerliliğini korur. Kısacası din
algısı, sorunla karşılaşmak kadar sorun üzerine bireysel çaba sonrasındaki
arayışları yönlendirebiliyor. Bu yüzden bireylerin sözleri, özellikle de
soruları, ne tür bir din algısına sahip olduklarını gözlemlemek ve anlamak
açısından önemli bir veri kaynağıdır. Dolayısıyla karşılaşılan sorulardan bir
kısmı bu yönde analiz edilerek, var olan din algıları maddeler halinde
belirtilip izahı yapılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Din, Gelenek, Algı.

*

Dr., Diyanet İşleri Başkanlığı, Uzman Vaiz-Sosyolog, aysekarakose@hotmail.com

Erciyes University
31 /01/2018 – 02/ 02/2018

USBIK 2018 KAYSERI -TURKEY

PERCEPTION OF RELIGION IN SOCIETY
Abstract
Perception is the process of making internal and external stimula meaningful
through senses. Environmental dynamics are also influential in facilitating
the individual's life and adaptation in perception formation. It is possible that
the individual accepts what obtains from the cultural and social environment
as well as interpretation as much as it is perceived. While some individuals
are not satisfied with the accumulation of the traditional-cultural structure
due to the research and inquiry effort, some individuals see sufficient
superficial responses and transfers. In this declaration, the essence of
observing and understanding religion perception will be the content and
forms of expression of religious questions of individuals. According to that
the individual with socializing is influenced by the perceptions formed
around religion, the meaning that these individuals give to the religion is also
important in the formation of their perceptions. The individual ignore
thinking deeply and the questioning instead of thinking and the safety of
thinking action about religion. But the next or next level of knowledge will
generally remain validity until the ready-to-use information works. In short,
religion perception can lead to quests after individual effort on the problem
as well as encountering the problem. Therefore, the words of the individuals
and especially their questions are important source in terms of observing
and recognizing that they have religion perception. Therefore, some of the
questions that were encountered were analyzed in this direction and tried to
explain that the existing religion perceptions.
Keywords: Religion, Tradition, Perception

1.GİRİŞ
Herhangi bir şey hakkındaki algı, kendiliğinden oluşmaz. Kültür, gelenek, din
hakkındaki bilgi, duygu ve düşünsel bakışlar toplumsallaşma içerisinde
şekillenir.
Gündelik gerçekliklere ilişkin algılama ve yorumlamalar toplum içerisinde
sosyalleşerek inşa edildiğine (Berger-Thomas, 2008:3) göre din hakkındaki
algılar ve nedenleri de, salt bireyin kendi dünyasında yorumlamasından
ibaret kalmayabilir. Var olan din algısının oluşumunda, birey toplumdan
yalıtılmış bir durumda olmadığına göre onu, toplumsallığı içerisindeki
konumuyla değerlendirmek gerekir.
Algı oluşumu ve aktarımı toplumun, bireyin hayatını ve uyum sağlamasını
kolaylaştırmak için din, aile, eğitim gibi pek çok alana ilişkin gelenek, kültürel
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kodlar aracılığıyla olmaktadır. Amaç, bir taraftan kolaylaştırmakla birlikte,
toplumsal uyumu sağlayacak içeriğin korunması da elzem göründüğü
çıkarımına varılabilir.
İçeriği sorgulanabilir fakat oldukça donanımlı karakterdeki bu bilgi düzeyine
bazı bireyler, daha çok araştırma, sorgulama çabasıyla verili olan gelenekselkültürel yapıdaki birikimle yetinmediği halde, kimi bireyler de yetinmek bir
yana özellikle din konusunda yüzeysel cevap ve aktarımların kifayetine
sığınabilmektedir. Burada anlamak için söz konusu sorumuz, algıyı oluşturan
ihtiyaç ve beklentiler nelerdir zemininde tartışılacaktır.
Din hakkındaki tutumu, beklentileri, soruları yakından gözlemleyen birisi
olarak, kişilerin kadın erkek, çocuk, genç, yaşlı, yüksekokul mezunu ya da ev
hanımı, ücret karşılığı çalışan ya da emeğinin karşılığı parasal açıdan
değerlendirilmeyenler olsun, bireylerin din algısını, onların soruları ve bakış
açılarını aktarma biçimleriyle daha yakından anlamak mümkün olsa gerektir.
Din algısını gözlemleme ve anlamaya çalışmada esas, bireylerin dini
sorularını çerçevelendirme tutumlarıdır. Soruyu dinsel anlama ve
yorumlama kısmınaçeken, sorulması gereken ya da sorulabilir olması
konusunda kararsız bırakan, bireyin kendini çıkmazda hissettiren nedir?
etrafındaki sorular, oluşan din algısını çözümlemekte yönlendirici çerçeveyi
belirlemektedir.
Kimi zaman dine, gündelik hayatını yönlendiren ve daha fazla kişisel
sorumluluk alanını belirleyen bir ölçüt mekanizması olarak değil, sınırları
belirli fakat sorgulamaya ekseri açık olmayan, korku ve çekinme halinin
yaşanabildiği alanın konusu olduğuna ilişkin anlamlar yüklendiği de bir
gerçekliktir. Bunun nedenlerini anlamak ve yaklaşılan sonuçları
temellendirmek gibi hedefler bildirinin asıl amaçları arasındadır.
Konuyu anlama etrafında ele alınacak diğer sorular da, toplumun ve
bireylerin din hakkındaki düşünme, duygulanım ve davranışa aktarmalarını
oluşturan içerik ve nedenler nelerdir? Toplumun din algısını oluşturan ve
aktarmalarına neden olan sebepler, bu ve benzeri sorularla anlayıcı yaklaşım
etrafında yorumlanarak bildiri hazırlanacaktır.
2.DİN ALGISI
Din ve dinin bakış açısını öğrenmekle ne zaman karşılaşır ya da muhatabı
olmak ister birey? Bu soru, bireylerin din algısını anlamayı başlatmak için
sorulması kadar anlaşılması da elzem olandır.
Gözlemlendiği kadarıyla bir şeyi dinin alanında kabul etmek, şekilsel ya
daözsel anlam derinliği olduğuna inanılan, iman-ibadetler-ahlak alanına
ilişkin sorunlar yaşandığında ya da karşılaşıldığında bireyin çözüme dair
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arayışı başlamaktadır. Yaşadığı sorunu kulaktan duyma aktarımlarla ya da
okuma sonucu edindiği bilgiyle, meselesini esas çözen kaynağının din yani
Kuran-hadis veya bunları referans ederek aktarmayı-öğretmeyi görevli
olduğu kişilere sorma ve sebeplerinin üzerinde durularak, bireyin din
algısını anlamanın basamaklarına yaklaşılabilir.
Birey bu sorununu hukukçu, doktor, öğretmen, gazeteci ile paylaşmayıp
açıklama referanslarını Kuran-sünnet ve ilim adamlarına dayandırarak
yapmayı merkeze alanlara yönelttiğine göre burada din algısının anlaşılması
yakından gözlemlemeyle somutluklara ulaşılabilir. Zira diğerlerinden
seçilerek soru yöneltilmesi aradaki düşünme ve algılama farkını da göz
önüne sunabilmektedir.
Sosyalleşmeyle birlikte birey,din etrafında şekillenen algılardan
etkilendiğine göre, toplumun dolayısıyla bireylerin dine verdiği anlam,
algılarının oluşmasında da önemlidir. Bununla birlikte edinilen ya da
aktarılan bazı algıların, çoğunlukla üzerinde düşünülerek pekiştirilen ve
büyük bir çabaylaulaşılan hakikatlerden ayrı olarak değerlendirilmesi de
elzemdir.
Dinin sözel aktarımıyla (düşünce ve duygulara hitap ederek yaşanabilirliği
hedefleyen Kuran-Sünnet gibi temsillerinin merkezde olduğu ya da onlara
atfedilerek anlam dünyalarının pekiştirildiği) bireysel ve toplumsal
dünyalarda kendini canlı tutma söyleminden ziyade kültüre-geleneğe-örfe
yansıyan ilkeleri vasıtasıyla yeni, dönüştürülebilir ve daha nasıl yaşanılır gibi
bir bilinçlenme iddiasından uzak olarak taklit edilerek yaşanır.
Dikkat çeken ise, ne zaman ki sorunlar ve sorular artarda gelir, o zaman dinin
ne dediği etrafındaki aktarımları duymaya ilişkin meraktan ziyade, ölçülerini
bilmek hedeflenir. Bu yüzden din, özellikle vasıtalar yoluyla anlaşılmaya
çalışılan sorunlardan dolayı merakın giderilmesinin arzulandığı bir referans
kaynağıdır.
Din söz konusu olduğunda öğrenilmiş ya da aktarılan korku, endişe,
bilgisizlik, daha ileri bilgilenme karşısında endişeli ket vurma gibi nedenlerle
bireylerin kendilerini önbilgi olarak sunulmuş olan toplumsal kozalar
içerisinde sınırlandırdıkları gözlemlenmektedir. Din etrafındaki algı, yeterli
geleni alıp sorun yumağını sarmalayan daha ileri öğrenme biçimlerini
sorgulamama gibi kendilerini kısıtlayan ve bir bakıma da verili olanla
yetinmek şeklinde muhafazaya yer açan mesafeli bakışın etrafında
şekillenmektedir.
Üzerinde düşünme, düşünerek eyleme güvenliği yerine, aile, yakın çevre
tarafından garantiye alınmış, test edilmiş, avantajı çabuk görülmüş
konularda birey etraflıca düşünmeyi, sorgulamayı ihmal edebilmektedir.
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Fakat bir sonraki ya da daha ileri seviyede bilgiyi aramak, hazır aktarılmış
bilgi işe yarayana kadar geçerliliğini koruyabiliyor. Din algısı, sorunla
karşılaşmak kadar sorun üzerine bireysel çaba sonrasındaki arayışları
yönlendirebiliyor.
3.TOPLUMDA GÖZLEMLENEN DİNE ATFEDİLEN ANLAMLAR
Din, acıdan kaçma, kalbin huzur bulması, tasdikleme olduğu kadar
tasdiklenme, karmaşıklıktan basitleştirme ile anlaşılırlığı sağlanır.
Kimilerinde ise arayışlarını netleştirip zenginleştiren, sorgulamalarını yeni
sorularla keşfedebilmesine imkân veren bir ufkun aralanmasıdır.
Hemen her soru, her düşünce ve inanış biçimi aslında din konusundaki
perspektiflerimiz kadar algılamalarımızı da ifşa eder. O yüzden, çözüm
talebindeki her soru biçimi, beklentiler, kaygıları, umutsuzlukları ya da
umudu belirten ifadeler, dini nasıl tanımladığımızı da ortaya koyar.
Geçmişin şimdiye aktarımı konusundaki kafa karışıklıklarını gideren yanıyla
daha kolay uygulanabilirliğini arayan, çıkmazlarından kurtaran bir çaba,
güncellenebilir bir arayış, dinin bir bölgeye, zamana mahkûm olduğuyla ilgili
değil, bugüne söyleyeceklerinin mutlaka olduğuna dair düşünmenin
ifadesidir. Kestirmeci, direk aktarıcı anlatımlar zaman zaman kafa
karışıklığına sebep olabildiğine göre, açıkça sorulamamış olmakla birlikte,
dinin etrafındaki söylemlere bir eleştiri anlamında yorumlanabileceği gibi,
dinin kast-ı muradında aktarılamamış yitik anlamın aranmasına dair gizil bir
arayış olarak da yorumlanabilir.
Dine atfedilen anlamlar ne kadar çeşitlilikte olsa da, din insanların
kimliklerini belirlemekte, gerek kavramsal aidiyetlerini pekiştirmekte ve
bireylerden oluşan çevrelerini kurmakta etkindir. Din özellikle değerlerin
hayata geçirilebilmesini hedeflediğindenböylesi bir yaşama prensibi
kurabilme konusunda, bu anlam dünyası dolayısıyla insanı destekleyip
yalnız bırakmaz. Bireyin sorularına cevap bulabildiği gibi yeni sorular
üretebilmesine teşviki getiren, yaşamın anlamını bulma çabasını takdir eden
ve bu konuda önüne fırsatlar sunan bakma ve düşünme biçimine yol gösterir.
Devamlı düşünmeye sevk eden ayetler, hakikatin yalnızca kitapta yazılan
kısmından ibaret olmadığını salık verdiğine göre, ruhu dinlendirme hedefi
yanındainsanın anlam dünyasını tek biçimli bir bakışa indirgemeyi
hedeflemediği ifade edilmesi gerekir. İnsanın düşünce ve anlam ufkunun
genişletilebilmesinde öncü olan bakış açısını kazandırmak ve o doğrultuda
davranabilmesini hedeflemektedir.
Dindeki içkin olan bu anlamından dolayı bireyler tarafından, farkına vararak
ya da varmayarak arayışlarını, ruhsal huzursuzluklarını, aklen bilgilenme
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içeren sorularını yönelttikleri ve cevabını mutlaka alacaklarına inandıkları
derinlikli bilgi kaynağı olarak algılanmaktadır.
Din, bireylerin arayış sahibi olmasını hayatının ilkesi olmasına ilişkin gayrete
vurguda bulunmaktayken, zamanı biçimlendiren bireyin, bakış açısına
Tanrı’nın ufkunu anlamaya yakınlaşmayı sağlayan arayış etrafındaki bir
algının toplum tarafından desteklendiğini söylemek yerine arayışların kişisel
farkındalıklarla mümkün olmasından dolayı her bireyde bu tür arayışın
olmasından söz etmek de mümkün görülmemektedir.
Bireylerin sözleri, özellikle de soruları, ne tür bir din algısına sahip
olduklarını gözlemlemek ve anlamak açısından önemli bir veri kaynağıdır.
Dolayısıyla karşılaşılan soruları bu yönde analiz etmek var olan din algısını
toparlayabilmeyi sağlamaktadır.
3.1.Sorun Gideren ya da Çözüm Bularak Denge Haline Kavuşma Aracı
Bireyler, davranışlarına, sözlerine ve söyleyiş biçimlerine, aidiyetlerine etki
ettiğini düşündükleri dinin ön veya son diyeceklerini kendileriyle,
vicdanlarıyla tutarlılıklarını sağlamak ve kimi zaman da bu tutarlılığı
korumak için öğrenmek isterler. Bu öğrenmelerle birlikte, dinin o konudaki
tavsiyesini merak eden sorular, kendi davranışları hakkında, rahatlamasına
ya da huzursuzluk duymasına sebep olsa da düşüncesine güvenilen bir
kaynağın nasıl değerlendirildiği birey için bir ihtiyaç olma halini koruduğu
söylenebilir. Zira bireyler, kişisel çıkmazlarda kalmak istemez. Bu düşünce
biçimi dahi dini rahatlatan ya da sunduğu çözüm önerileriyle çıkmazdan
kurtaran bir ruhsal denge getirdiğiyle ilgili algılama biçimi olduğunu
göstermektedir.
Dine atfedilen anlamda, dinin bireyin kendi menfaatini önde tutarak her ne
olursa olsun kendini savunacağından emin olunan değil, hakikati ve doğru
olanı açığa çıkarma, onun tarafında olma gibi güvene dayalı ilişkinin halen
geçerli olmasıdır. Çünkü haksızlık yapan da haksızlığa uğrayan kişi de,
çözemedikleri, kendilerini haklı-haksız gördükleri sorunlarında taraf
olmadan doğru olanı görünür edeceklerine dair inançla sorabilmektedirler.
Bu aynı zamanda, insanların din algılarında dinin, hakikat bilgisine sahip
olduğu gibi normatif kurallar koyma yetkinliğinde olduğunun da bir çeşit
itirafıdır.
“Eylemlerimizin ‘kavramsal çerçevesi’ ile pratikte yaptıklarımız arasında
kalıcı ve giderilemez bir gerilim vardır… Pratikte her zaman çok sayıda
ihtiyaç ve güdü tarafından bölünmüş olan eylemleri arılaştırma yönünde bir
eğilim vardır.” (Bauman, 2012:97) Eylemler, amaçlar ile ruhsal bir
bütünlükle yürüyemediğinde, birey bu huzursuzluğu giderebilmek için dine
kendini yatıştıran, yeniden kaybettiklerini telafi etmesini ve kazanımlarını
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hatırlatacak üslup ile iletişimde bulunmasını diler. Din, kayıplarını derhal
getirmese de, ruhsal dinginlik veren bir araç olarak algılanmaktadır.
İlginç olan bireyin, eylemlerini yeniden masaya yatırmak istemesini harekete
geçiren zamanlamasıdır. Yeterince ahlaklı olup olmaması, eylemine atfettiği
bütünüyle günah olarak değerlendirmesi ve sonucunda da bocalaması,
paylaşmanın ardındaki sebepler olarak sayılsa da, dinin bu konudaki
değerlendirme biçimidir asıl merak edilen. Çoğunlukla bu, dış dünyanın
meşgalelerinin iç dünyasındaki yoğun olarak hissettiği parçalanmışlığı ya da
tutarsızlığı kapatamadığı durumlarda açığa çıkmaktadır. İç dengesini
sağlayan sesin, dinle ilgisi görülmüş olacak ki, haksız olduğunun ortaya
çıkması gibi çaresizliğini de bir yana bırakarak, meselenin yeniden ele
alınmasına lüzum görmektedir.
Burada dinden beklediği ve onun meseleyi ele alış ve değerlendirmesine
emanet etme sebebi, bireyin kendi öz kimliği ve içsel dengeyi-düzeni
sağlamasına yardım edecek bakış sahibi olduğuna ilişkin güvenidir. Onay
arayışı değil, sahici bir merhamete sahip olduğuyla ilgili bir güvendir bu.
3.2.Yerini ve Konumunu Bildiren Esaslı Bir Değerlendirme Kaynağı
Oluşu
Dinin bakışı aranırken eylemin rasyonel bir eylem olup olmadığından ziyade
inanç-ibadete ilişkin bu tür tutum ve eylemler sevap-günah, iyi-kötü, doğruyanlış olarak değerlendirilerek Tanrı katındaki nihai değerlendirmeyle ne
kadar örtüştüğüdür merak edilen.
Din algısının bir başka çerçevesini de, Tanrı’nın bakış açısına ilişkin merakın
ve onun giderilebileceğine dair güven ve beklentilerin oluşmasına dair
dayanak belirler. Çünkü toplumda din, her yönüyle rasyonel açıklamalarla
örülü olmayan bir çerçeveye sahiptir. Emir ve yasakların, tavsiyelerin kimini
ve nedenlerini izah etmek her zaman aklın cevaplarıyla somutlaşamaz. Aklın
kolaylıkla ve bir anda kabul edemeyeceği, anlayamayacağı pek çok ilke ve
ardındaki sebep hikmetle (bilinmeyen yahut itibar edilen kaynaktan dolayı
anlaşılabilir anlam) ifade edilir.
Eyleminin-sözünün doğru olup olmamasına dair soruların ardındaki aslolanı
okumaya gayret ettiğimizde, bir başkasının makullük ve tututarlılık zaviyesi
tarafından irdelenmesi değil, dinin inanç-ibadet ve ahlak eksenindeki
tutarlılık ilkeleri tarafından nasıl değerlendirildiğidir.
3.3.Güvenli Bir Sığınak Algısı
Din, her ne kadar bireylerin dünya ve bilinmeyen dünya hakkında bilgilenme
arayışlarıyla yöneldikleri bir sorgulama, bilgilenme alanı olarak kabul görse
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de, ruhsal yönden kendilerini teskin ve tatmin eden güvenlik arayışının
kaynağı olarak kabul görüyor olması da baskın bir algılama yönündedir.
Dinin müdahalesinin olduğu ön kabulüyle kendisinin hayata bakışının ve
ayakta durmasının alaşağı etmeyecek bir dili ve üslubu kullanacağından
birey neredeyse emindir. Dinin bireyi yeniden kazanmak, pek çok yanlışının
yeniden telafi imkânlarını hatırlatma gayretinden birey duyduğu güvenle
modern dünyada yalnız kalmadığının ya da bırakılmadığının bir delili olarak
vicdanıyla doğru sözcüklerle köprü kurmayı amaçlamış olan dinden yardım
almakta çekinmez. Bu köprü dil kurmasına duyduğu umutla dinin arınması
için elinden tutan ve destekleyen bakışını arar ve kimi zaman da duymak
ister. Temelinde yer alan arayışlar ise, potansiyelleri yalnızlıktan kurtulmak,
güven arayışı, teselli, tasdiklenme gibi iç gücünün, kendinin farkındalığını
sağlayacak olumsuz bakışından kurtaracak affedilebilme, telafi edebilme gibi
sonrasına dair fırsat beklentisini destekleyen fakat hayalî olmayan
arayışlardır.
Nedenli-nedensiz, incelikli-inceliksiz göz ardı edilmenin, tepkilerin yani söz
ve davranışlardaki dikkatsizliklerin olduğu modern dünyada birey, kendi
eylemi ve diğer bireylerin eylemleri üzerine anlamak için dikkatini-çabasını
yoğunlaştıran anlamlı bir değerlendirmeye hasret gibidir. Din, bireyin bu
arzusuna deva sunan bu arayışını önemsediğini hatırlatır.
Resmi hukukun kanunlarının koyduğu sınırlamaları, ölçüleri, hakları ve
cezaları bilen bireylerin de dâhil olmak üzere, eyleminin ya da eyleme
başlamadan önceki kararı (niyetin) hakkında “haram mı, helal mi, günah olur
mu, caiz mi?” gibi soruları sormalarında ruhen güvenlikli alana geçit veren
bir eylemi aradıkları düşüncesine varılabilir. Dolayısıyla dine atfettikleri
algının, bireyi bu dünyadaki yaşamlarına (ki öte dünyada sorgulanmadan
dolayı) güvenlikli ama kontrollü, sorumlu olduklarını hatırlatan bir Üst Bakış
Sahibi olduğuna dair kuvvetli inancın olmasıdır.
Mevcut hukukun olmasına ilaveten meselesinde dinin bakışının
araştırılmasında bilimsel yaklaşımla analiz edebilmeye ilaveten bireyin kimi
hususlarda iman ve ahlak esaslarının içsel yönlendiriciliğinden dolayı,
hayatına -yoğunlukla ya da kısmen- yön vermesini istemesi olduğu
söylenebilir.
3.4. Payına Düşen Sorumlulukların Hatırlatıcısı
“Sivil dikkatsizliğin evrensel uygulanması sayesinde erişilen ‘ahlakî
görünmezlik’ farklı koşullarda akla hayale sığmayan bir özgürlük alanı
sunar.” (Bauman, 2012:80)Bununla birlikte birey, başını ve sonunu
belirleyemediği, kendinin ya da başkalarının sorumluluğunu ihlal ettiği,
gerçekte bu yüzden sorumluluğa şöyle ya da böyle ya da hiç dayanmayan
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eylemin ağırlığından kurtulmak, bir çıkış yolu bulabilmek, kendine ait olan
dünyasındaki yitirilen huzura geri dönebilme gibi ardıl amaçlarla, dinin
sınırlayan da olsa, sorumluluğu hatırlatan sesini duymak istemektedir. Olan
olmuşsa da, dinin telafi etmenin bir yolunu sunabileceğini düşünmektedir.
Bütün bu düşüncecin özünde muhtemeldir ki, dine pek çok farklı düşünce
sahiplerinin görüşlerinin çerçeveyi genişlettiği ya da daralttığından söz
edilebilir olması yanında, hakikatin kaynağı, tarafgir olmayan bir ahlakilik
ölçütlerine halen sahip olduğunu dair bir düşüncenin hâkim olmasıdır. En
azından gözlemlenen unsurlardan birinin de bu olduğu söylenebilir.
3.5.Kifayetli Yaşam Arayışı
Din hakkında düşünerek, detaylarını öğrenme amacıyla araştırarak sonuca
varmak isteyenler istisna tutulursa, günübirlik sorunlarına kısa, anında ve
net cevaplar arayanlarda, kollektif hafızaya eklemlenme çabasının olduğu
söylenebilir. Bu arayışlarda somut yaşadıkları sorun bölgesi olarak ifade
ettikleri gerçekliklerini, üst ya da yüce gerçeklikle bağlantısını bulma, her ne
kadar ayakları dünyada ise de eylemlerin ruhunu manevi alanla bir şekilde
ilişkilendirme direncini koruma çabası olduğu gözlemlenmektedir.
Bu bakımdan modern dünyada din, hayattan elini çekmiş değil, bireylerin
ayakta kalabilmesinde tutunmak istediği bir dayanak olarak
görülebilmektedir.
Dünyaya ve insana dair bakışında, yalnızca gördüklerine ya da görmek
istedikleri kadarına (burada özellikle bir tercih de söz konusu olabilir)
onaylayıcı söz-tavır arayan iç rahatlatıcı bir argüman olarak dini tasavvura
sahip bakış açısından da söz etmek mümkündür.
Onaylayıcı söz arayışından bahsederken araştıran-sorgulayan-düşünen bir
çabanın arka planı hazırlamasından ziyade, kalben tasdiklenmelerin ve
geleneğin hâkim olduğu aktarımcılarının sözleriyle örtüşen,fakat sorgulayıcı
bir bakışsa bazen hakikate ulaşmak bazen de kendi inandığı ve yaşam tarzı
olarak benimsediği hakikatini baskın kılmak için ön yargılarla karışması da
muhtemeldir.
İnsanın anlam dünyasına cevaplar üretiminde belirleyici ve aktifleştirici
etkisi olabilecek din yerine, anlamı ibadetlerin şekilsel pratik yönünde
kısıtlayıcı bir bakma biçimi geliştirildiğine tanık olunmaktadır. Mesela
pantolon giymek haram mı, zekât kızdan toruna verilir mi gibi soruların
analizi yapılmak istenirse, şekilsel yönü ve dolayısıyla fıkıh kurallarının net
çizgide aktarıldığına dair kabulleri olan bireyler, ya kendilerine anlatılmadığı
için aktarılan malumata ya da edindikleri okuma sürecinde sabitelerine göre
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ibadetlerde özle ilgilenmek yerine şeklin kaçırılması konusunda öğrenilmiş
ya da aktarılmışlıklarla yeterli bir dünya oluşturmaktadırlar.
Derinlikli tefekkürün huzur veren zihin karışıklığı ve dolayısıyla arayışa
yönelten çabalarındansa, somut-kolaycı-sorgulatmayan-çarçabuk bulduğu
kolaylıkla yetinen bir din anlayışından söz etmek mümkündür. Tefekkür, bir
yeniden okuma süreci olarak tanımlanabilirse ve inanandan istenen de ilk
emir olduğu vurgusu hatırlanırsa, böylesi bir din algısında tefekkürü
hükümsüz kılarak hayatında neredeyse sükûtamahkûm ettiğinin farkına
varamayışla, bu şekilde yaşayan bir inananın dünyasında din tezahürü nasıl
hayat bulursorusu bu nedenledir ki daimi bir gözlem çerçevesinde yerini
alacaktır.
3.6.Nasılsa Çözümü Vardır Kolaycılığı
Karşılaştığı gündelik sorunların anında çözümünün istendiği bir talepler
alanı olarak da bakılabilmektedir. Meselelerin bazısında ya da belirgin bir
görünürlük teşkil eden kısmında, tercih edilen bakış bu yöndedir.
Teselli, avunma, bağışlanma ve yarının daha iyi olabileceğine dair umut
tazeleme, ikilemlerle bocalamasını giderecek ya da hiç olmazsa hafifletecek
yol gösteren bir merci, kaygıların azaltımında, kendilik hakkındaki değerin
duyulma taleplerini tatmin eden gibi çoklu perspektiflerle donatılmış bir
bakış atfedilmektedir dine. Zira bireylerin arayışları, algılarını da
belirlemektedir.
Burada ilginç olan taleplerin kâfi şekilde karşılanmasından sonra sorgulama,
soru sormanın azaldığını gözlemlemektir. Birey kısa yoldan ve çabuk sorunu
giderildiği takdirde bir sonraki aşamadaki sorunsallarla ilgilenmediği açıkça
gözlemlenmesidir. Daha iyi yaşam için kendine ait özel mekânlarına,
araçlarına, eğitim vs için bir başka basamağına geçmeyi ısrarla isteyen birey,
dinin insandan ne beklediği ve değiştirilmesi gereken düşünme ve
duygulanımlarda bireylerin hedefi, yeterli olma düzeyinde kalmaktadır.
Sorgulama ve sorumluluğa iletecek olan bir aşamaya geçmek yerine, sorunun
bundan sonraki safhasının kendini aştığını düşündüğü için, aileden-okuldan
ve kültürel sosyal çevresinden edindiği kalıp aktarımlarla yetinebilmeyi,
dahası dinin de bundan ibaret olduğu düşüncesini kâfi bulabilmektedir.
Özetle pek çok şey daha iyi bir yaşam uğruna yetmezken, kendine aktarılan
ya da çabasıyla edindiği bu sınırlı bilgi düzeyinin yeterli görülebilmesi ve
sebepleri araştırmaya açıktır.
Din hakkındaki algılamaları ve onun inşa ettiği yaşama biçimlerini
şekillendiren şey, bireylerin kendilerine neyin yeterli geldiği ile neyin
yetmediğinin ayırdına varmasıdır. Algıları belirlemede ve anlamada aslolan
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bunlar hakkında ne düşündüğü, duygusal olarak nasıl bir tatminlik
aradığıdır.
Örneğin “şu sıkıntım için hangi tesbihleri çekmem gerek” sorusuna cevap
arayan kişi ısrarla çekilmesi gereken tesbih, sure, ayet tavsiyesi isterken, “ne
kadar çekeyim” gibi bir soruyla nihayetlendirmek istiyorsa, din anlayışının
düşünme ve anlamın derinliğini arama gibi daha ileri bir arayıştan ziyade
hızlı bir teselli tatminini hedeflediği söylenebilir.
3.7.Kolay Konuşulabilir Mevzular Alanı
Üzerinde emek ve düşünme gayreti sarf etmeden yeterince bilinmeyenler
hakkında konuşabilir olmanın hakkı olduğu düşünülen bir alandır aynı
zamanda din konusu. Yanlış düşünmenin psikolojik gerginliğini yaşamakla
birlikte, gerekçelendirme gayretinden uzak bulunan konularda tercih edilen
“bence, bana kalırsa” gibi öznel atıflarla başlayan ve tasdik bulduğunda
dabilgiye atıfla yerleşmeyen bu kanaatlerin doğruluğundan şüphe edilmeyen
bir algı çerçevesi belirlenmektedir. Erişebilirliğini düşündüğü konularda
kanaatlerini belirtme cesaretini bulduğu bir esnek alan olarak
düşünmektedir.
Sorumlu konuşma ve eylemekle ilgili görülen bu alan, bazen de fikir
belirtmesine güvendikleri kişilerin düşünceleri dayanak yapılarak din
hakkında konuşma hakkını kendilerinde gördükleri gözlemlenmektedir. Din
hakkında edinilmiş bilgiden ziyade aidiyet grup ya da temsillerinin
betimlemeleri, kanaatleri üzerinden dolayımlarla konuşulan “kısıtlı” bir
hâkimiyet alanıdır.
Bireylerin kendi ve din üzerinde düşünerek, çabayla kazanılmış kanaatler ve
birikimler olmadığında, hazır bulunulmuş cevaplar dolayısıyla esaslı bir
sorumluluğa denk düşmesi şüphe götürür.
3.8.Ceza ve Mükâfat Alanı
Özellikle şekilsel kısmı baskın olan ibadetlerde ceza tanımlamasına ilişkin
toplum tarafından kısmî duyuşlarla da olsa haberdar olunan cezalar ve
benzer hatalara çok çabuk biçimde kıyas edilebilmesi ceza korkusunun
baskın olduğunu akla getirmektedir.
Günah duygusunun, içi sıkıntıda tutan, ruhen duyduğu baskıdan dolayı
yaşama sevincini olumsuzlaştıran bir yönü olduğu gözlemlenmektedir. Bu
tür soruları olan bireylerde kimi zaman, din algısını sıkıntısını hafifletme
olduğu kadar, cezası çetin ve ağır olabilecek bir korku-endişenin kaynağı
olarak da görebilmektedirler.
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Mesela, oruç tutarken unutarak bir şeyler yemiş olduğunu fark eden kişilerin
oldukça fazla muhatab olunan sorulardandır. Ramazan ayı ya da diğer
günlerde böyle bir şeyi yaşamış olsa da ayırt etmeden karşılaşılan bir
sorudur:
“-Orucum bozuldu mu?
-Hayır..
-Kefaret düşer mi peki?”
Telafi edilmesi güç olan, ibadetlerin ceza içeren hallerinde meşakkatten
kaçınabilme duygusu esas güdüleyici etkendir. O halde dinin, kuralları,
yapılmadığında cezası, yapıldığında bireye sevapvaat eden bir sistem
olduğuna inanıldığı, huzursuzluğa yahut huzura sebep olan bakışı yine dinde
bulacağına dair düşünmenin kabul gördüğü söylenebilir.
3.9.Yetinilmeyen ve Kolay Kabul Görmeyen Sorgulayıcı Bakış Açısı
Dini algıları şekillendiren aktarımlarla yüzleşmeyi sağlayan tıkanmalar ne
kadar kapsamlı, huzursuzluk verici olursa bireyin sorgulaması
başlayabilmektedir. Hayatı kolaylaştırmak adına sunulan dini bilgi çerçevesi
bireyin hayatını anlamlandırmada yetmediğinde ve bu tür içeriği
doldurulamamış geleneksel katı uygulama ve düşüncelere yeterince
açıklanabilir bulmadığında birey, eski kuşatılmışlıklarını sorgulamaya
başlayabilmektedir.
Burada sorgulamanın başlama zamanının ise, sorunlarla karşılaştığı yani
pragmatik bir arayışa denk geldiği söylenebilir. Karşılaşılan sorunlar
üzerinden yüzleşmesi bu yüzden genellememekle birlikte pragmatik çatışma
ile izah edilebilir.
4.SONUÇ
Dinin kişiselliğine, özel alanına müdahale edip onarmasına bireyler
tarafından izin verilebilir bir kudreti olduğu düşünülmektedir. Bu demektir
ki, dinin insana ve yaşadıklarına bütüncül ele alarak telafiye dair imkanlar
getireceğine dair gayret taşıdığı inancı hakimdir. Bu düşünce ve inanç
olmasaydı, insanlar hayatlarının özel ya da genel pek çok sorununu
paylaşmak istemezlerdi de.
Dinle ilişkileri, bireyin Tanrı-insan-çevre ile ilgili genel tanzimi sağlayan
kuralları ihlal ettiklerini dile getirseler de, vicdan yönünden rahatlamayı
yaşayabilmek için dinin sunacağı çözüm örnekleri, manen yaşanan sarsıntı
düzeyini azaltmada önemli görüldüğünü açıklar. Dinle kurdukları kişisel
planda işleyen bu ilişkiye ilaveten, ne olursa olsun bir kişi olarak varlığını
önemsediğinin bilinme ön kabulü vardır.
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Din, mensubu olan inanan kişiden birtakım beklentileri, emir ve
yasaklamaları olan, tavsiyelerinin dikkate alınmasını isteyen ilkeler bütünü
olduğuna göre müntesibinin inandığı ilkelerini kabul ettiği yaratıcıyı anlama
süreci içerisine girmesi de gerekir. Zira Kuran’da emir ve hakikatin sahibinin
üzerinde sıklıkla durduğu vurgular, akıl sahiplerine, ileri ve derin düşünce
sahiplerine hitap edildiğine göre düşünme, daha ileri bir söylem ve içerik
analizi yapabilme, dolayısıyla muhatap aldığı insanın varlık üzerinden
kendini anlamaya yatkın olduğu ifade edilmektedir.
Tanrı’nın asli gayesinde insanın kulluk yapması varsa, bu kulluk Rabb’i
anlamaya doğru bir istenci ortaya çıkarmadığında nasıl mümkün olabilir? Ya
da sıradanlıktan, taklitten nasıl uzaklaşılabilir? O halde Tanrı’nın gönderdiği
dinde düşünme, tefekkür çabası bireyin daha ileri seviyede bir yaşam
kalitesine ulaşmasını sağlayacaksa burada dinin sahibi olan Tanrı’nın amacı
ile, insanın dini sorgulanamaz, düşünülemez gibi mesafeli tutumlar
yüklemesinden dolayı amaç farklılığından söz edilebilir. Görülüyor ki, dine
dair beklentiler, tanımlamalar ve arayışlar, algıları da yönlendirebilmektedir.
Kendine yeteni, duygu ve düşünsel olarak tatmin eden kısmını bulabildiği
kadarıyla karşılaştığında bireyler, algı ve arayışlarının çerçevesinde dini
muhayyileleri, şekilsel zeminini bulmakta gecikmeyecektir. Fakat sormanındüşünmenin ilerleyen bir süreç olduğu kabulüyle, sınırlandırmadan hakikati
arayanlarda, algı ve yorumlamalarla çeşitlenen bir gerçekliğinin varlığından
söz etmek mümkündür. Bu yüzden, dinin bireylerin algısını düşünme şeklini
yönlendirdiği kadar, her bireyin arama çabası ve idraki ölçüsünde aradığını
bulabilecekleri bir sığınak olarak görülebilen niteliği vardır.
Din huzur veren onayların kendisine dayandığı bir kaynak olmakla birlikte,
şahsi sorgulama ve merak uyandıran sorularının dini yönden ikilemde
bıraktığı, sorularını biraz daha ilerletmekle dinsel alanının tehlikeye
düşeceği gibi bireysel kaygıların baskın olduğu gözlemlenmektedir.
Toplumda neyin din alanında neyin din alanında olmadığı yani dinin o
konudaki değerlendirmesine lüzum görülmediğine dair gözlem yapıldığında
bile davranışların kıstası olarak kullanılan “doğru mu, iyi mi-kötü mü?” gibi
pek çok geri dönüt almak için ısrarlı soruların toplumda dinin hayatın bir
bölümüyle değil, geneliyle ilgili olduğuna dair bir algılama biçimi, toplumun
din konusundaki perspektifini kısmen de olsa sunmaktadır. Kısmen
ifadesinde ısrar edilmesinin amacı genellemeden kaçınmak içindir.
Birey, yanlış olduğu düşünülen tutum ve davranışlarının kendindepsikolojik
bir etki bırakmayacağındanemin olabilse, problem olarak zihninde yer eden
hususu rahatlıkla geliştirebileceği gözlemlenmektedir. Buna engel olanın,
detaylı bilgilenmenin aşırılık olarak görülmesi, yanlış düşüncelerin iman ve
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inançlarına olumsuz etkide bulunacağı yargısı gibi algı sorunlarından
kaynaklanmakta olduğu da belirtilebilir.
Kısa vadeli olmakla birlikte kimi zaman, bireylerin soru sormalarından bir
şeylerin yeterli gelmediği aşikâr olmakla birlikte bu merak ve kısa yoldan
çözümlere ulaşmaya dair sorgulamanın, gündelik olana çözüm bulmaktan
öteye gitmediği de söylenmeli. Çocuğu, eşi, komşusuyla, girdiği ilişkide
davranışının değerini, kimi zaman telafi yolunu bilmekle ilgilenmeyi yeterli
bulup, sorunun sebebini ve ahlaki açıdan biraz daha içerikli ve ileriye
götürecek sorun analizi üzerinde durmakla ilgilenmek yerine ihtiyaçlarını
karşılayan bir açıklamanın kâfi gelip daha ilerisinin gerekli görülmeyen bir
uğraşı ön kabulüne sığınıldığı gözlemlenmektedir.
Gündelik yaşam ve muhayyilede olan, eylem sonrası ya da eyleme ilişkin
herhangi bir karara varılamadığında mesele inanç-ibadet-ahlak ayrımı
yapılmadan, fakat onlarla ilgileri görülerek dinle ilişkisi kurulup resmi dini
teşkilat çalışanlarına/bilgi sahibi olan kişilere başvurulduğuna göre, dinin
sınırlı olmayan oldukça geniş bir hayat perspektifiyle bireyin sorunlarını
gidereceğine dair bir inanç algısı hâkim olmalıdır.
Buradan şu sonuca da varmak mümkündür: Biraz daha ileri düzeyini sormak,
dahasını düşünmek, meselenin çözüm getiren cevabından sonra
ilerletilmeyip bütünüyle çözümle yetinilmesi fazla soru sormanın gereksiz
bir çaba olacağına dair endişe kaynaklı olduğu gözlemlenmektedir.
Bireylerin din algısında güncel olana pratik çözüm bulan kifayet miktarınca
aydınlanma asıl olmaktadır.
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KUR’AN-I KERİM’DE KİTAP KAVRAMI VE TÜRK HALK İNANCINA
ETKİLERİ
Derya Ersöz*
ÖZET
Yaratıcının insana ilk emri “oku” dur. Bu okuma, Kuran’ın bahsettiği üç çeşit
kitabı okumaktır. Kuran’da, kitap kelimesi iki yüz elli bir ayette; “Kitabillah”,
“Kitabin Münîr”, “Kitabın Hâkim” gibi on altı farklı şekilde kullanılmış ve üç
ana başlıkta toplanmıştır. Birincisi yazılı kutsal metinler, ikincisi Kuran’ın
canlı kitap dediği insan ve hayatın kendisi, üçüncüsü ise “Ümmü’l Kitap”
denilen ana kitaptır. İnsan evrenin mikro, evren ise insanın makro modelidir.
Kuran’a göre insan okumaya buradan başlamalıdır. “Ancak kendini bilen
Rabbini bilir” hadisi bunu anlatır. İnsan, Allah’ın ilmini sergilediği evreni
incelerken onu anlayabilmek için çok sayıda kısımlara ayırmıştır. Bunların
her biri evren bilgisinin birer kırıntısını inceler. İncelenen bu evren, bilindiği
gibi her an hareket halinde olup canlıdır. Bu yüzden Kuran buna canlı kitap
demektedir. “Size kulaklar, gözler ve kalpler verdik” mealindeki iki yüz otuz
beş ayette bu okumanın ve sonucunun nasıl olacağı bildirilmiştir. Bunlar,
yukarıda bahsi geçen iki yüz elli bir ayetle birlikte incelenerek bu sonuçlara
ulaşılmıştır. Kuran’da böylesine önemli bir yere sahip olan kitap kavramının
Türk halk inancında da oldukça geniş bir kullanım sahası vardır. Bu
çalışmada Kuran-ı Kerim’de kitap kavramının yeri ve önemi açıklandıktan
sonra bunun Türk halk inancına etkileri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Kitap, Kuran-ı Kerim, halk inancı.
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A BOOK NOTION IN KORAN AND IT’S EFFECTS ON TURCIC FOLK FAITH
ABSTRACT
The first command of the Creator to human is ‘read’. This reading is about
reading the three types of books that Koran is talking about. The word ‘book’
in Koran is used in two hundred and fifty one verses, sixteen different forms
as “Kitabillah”, “Kitabin Münîr”, “Kitabin Hâkim” and gathered in three main
chapters. The first of them are written sacred texts, the second is the human
and life itself which Koran calls as a live book and the third is the main book
which is called “Ümmu’l Kitap”. Human is the micro model of the universe
and universe is the macro model of human. Human while examining the
universe in which God displays His knowledge, has divided it to many parts
in order to be able to understand it. Every and each one of them examines
the particles of the knowledge of universe. This universe which is being
investigated is, as it is well known, live and in motion every minute. This is
why Koran calls it a live book. The meaning of ‘We gave you ears, eyes and
souls’ which is stated in two hundred and thirty five verses states the results
of this reading. In this work we are going to try to investigate the influence
of the Koranic concept of ‘book’ on the Turkish Folk Faith after stating the
place and importance of this concept.
Keywords: Book, Koran, Folk Faith.

1.GİRİŞ
İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özelliklerinden biri düşünebilme
yeteneğidir. İnsan düşünüp üretebildiği sürece yaratılış gayesinin gereğini
yerine getirmiş olur. Düşüncelerini diğer insanlara aktarırken ise kelimeleri
kullanır. Bu bakımdan onların hayatımızdaki yeri ve önemi büyüktür.
Kelimeleri nasıl oluşturduğumuz, onlara hangi anlamları yüklediğimiz ve bu
anlamlara nasıl ulaştığımız; algı kapasitemiz ve ilgi alanlarımızla doğrudan
ilişkilidir. Burada elbette ki bireysel değil toplumsal bir olgudan
bahsetmekteyiz. Toplumların yaşadıkları dönem, coğrafya, kültür yapıları
gibi birçok sebep düşünce yapılarını ve buna bağlı olarak da kelime
dağarcılarını etkilemektedir. Örneğin çöl ikliminde yaşayan bir toplum,
normal yaşantılarında hiç karşılaşmadıkları kar, tipi, boran gibi tabiat
olaylarına ilişkin çok fazla kelime üretmezler. Öte yandan Budist bir
toplumun semavi inancın hususiyetlerine işaret eden kelime hazinesi de yine
sınırlı kalmaktadır. Bunun yanı sıra; toplumların aynı ya da benzer
kavramlara yükledikleri anlamlar da farklılık gösterir. Bir kavram, bir
toplumda fiziki bir anlama sahip iken diğer bir toplumda metafizik bir anlamı
karşılıyor olabilir. Sebep yukarıda belirttiğimiz üzere açık ve basittir: insan
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sınırları olan bir varlıktır ve üretimi de kendi sınırları kadardır. Ancak
mesele burada bitmez. Semavi inanca göre insanın temel gayesi bu sınırları
aşmak ve ilahi, kozmik bilgiye ulaşmaktır. Bunun için kelimelerin gerçek ve
derin anlamlarını da yaratıcıdan öğrenmesi gerekir. Bu noktada ise devreye
bilginin kaynağı olan kitap kavramı girer. İnsan kitabı doğru şekilde okuduğu
ve anlayabildiği ölçüde yaratıcıya ve kozmik bilgiye yaklaşabilir. Bunun için
evvela kitabın ne olduğunu yeniden keşfetmesi gerekmektedir. İslam
Ansiklopedisi’nin ilgili maddesinde; kitabın Arapçada; toplamak, bir araya
getirip dikmek, bağlamak, yazmak, istinsah etmek anlamlarına gelen ketb
kökünden türemiş bir mastar olduğu, yazılarak bir araya getirilen bilgilerle
bunların yazıldığı malzemeyi ifade ettiği ve İslami literatürde Kur’an-ı Kerim,
vahiy, mektup, belge, iki kapak arasına toplanmış bilgi, bir eserin ana
konularından her biri gibi çeşitli anlamlara gelecek şekilde kullanıldığı
belirtilmiştir(Bozkurt, 2002: 120-121). Kelimenin Arap dilindeki ve İslami
literatürdeki kullanışları yukarıda belirttiğimiz üzere insan algısının
üretimidir. Bizim ilgilendiğimiz kısım ise yaratıcının bu kelimeye hangi
anlamları yüklediğidir. Bunun için Kur’an’da kitap kelimesinin geçtiği iki yüz
elli bir ayet bir araya getirilerek yeni bir araştırma yapılmıştır. Böylece
Kur’an’ın semantiği göz önünde bulundurularak Arap dili ve İslam
literatüründekine oranla çok daha geniş ve derin, yeni bir kök anlama
ulaşılmıştır. Bunu dört kategoride inceleyebiliriz:
1.1. İndirilen Kitap
Kur’an-ı Kerim meallerinde kitap kavramının en belirgin karşılıklarından biri
olarak karşımıza yazılı kutsal metinler olan Zebur, Tevrat, İncil ve Kur’an
çıkar. Örneğin Bakara Suresi elli üçüncü ayette“Ve hani bir zamanlar Musa’ya
o kitabı ve furkanı verdik, gerekir ki, doğru yola gidesiniz” denmekte ve Hz.
Musa’ya gönderilen kitap, Tevrat olarak yorumlanmaktadır. Râğıb Elİsfâhanî, Müfredat’ta bunun sebebini şöyle açıklar; “Tevrat’ın kitap diye
adlandırılması, orada kaydedilmiş olan hükümler esas alınarak söylenmiştir.
Furkan diye isimlendirilmesi ise, Tevrat’ta yer alan hak ile batılı ayıran
özelliktir (2015: 837). Ancak Al-i İmran Suresi üç ve dördüncü ayetlere
baktığımızda Tevrat’ın bir özel isim olarak açıkça kullanıldığını görürüz: “O,
sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha
önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da
indirdi. Şüphesiz, Allah'ın ayetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır.
Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.” İnanan herkes için şüphe
yoktur ki Allah her şeyin doğrusunu bilen ve uygulayandır. Âdem’e eşyanın
isimlerini öğretmiş ve yazılı kutsal metinlerde dili en doğru şekliyle
kullanmıştır. Bu sebeple ayetlerde geçen kelimelerin anlamları üzerinde
tekrar tekrar düşünülmeli, lügatten ziyade Allah’ın ne demek istediği
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anlaşılmaya çalışılmalıdır. Kanaatimize göre; Bakara elli üçüncü ayette Hz.
Musa’ya Tevrat’ın değil, kitabın verildiğinden bahsedilmesi bu iki kavramın
birbirinden farklı olmasından dolayıdır. Bu noktada Râğıb El-İsfâhanî,
Tevrat’taki hükümlere dikkat çeker. Ona göre Tevrat’ın kitap olarak
adlandırılmasının sebebi onda kaydedilmiş olan hükümlerdir. Böylece kitap
kavramının esasen yaratıcı tarafından ortaya koyulmuş hükümler ve bu
hükümlerin açıklanması olduğu anlaşılır. Gözden kaçırılan husus ise,
bunların yalnızca yazılı kutsal metinlerle ifade edilmiyor olmasıdır. Daha
doğru bir ifadeyle yazılı kutsal metinler, kitabı açıklayan bir kılavuz yani
hidayettir. Bu sebeple Al-i İmran Suresi üç ve dördüncü ayetlerde kitabın
hak, Tevrat ve İncil’in ise hidayet olarak indirildiği vurgulanır. Başka bir
örnek olarak, Yunus Suresi üçüncü ayette; “Bu Kur'an, Allah'tan başkası
tarafından uydurulmamıştır. Fakat o, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve
Kitab'ı açıklayıcı olarak, indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur…”
denilmektedir. Açıkça belirtildiği üzere Kur’an, kitabı açıklamak üzere
indirilmiştir.

Bunların yanı sıra bir de Furkan’dan söz edilmektedir. İsfâhanî’nin belirttiği
üzere bu da hak ile batılı ayırabilme özelliğidir. Böylece kitap, yazılı kutsal
metin ve Furkan arasında bir anlam ilişkisi olduğu,ancak bunların birbirinin
yerine kullanılan kavramlar olmadığı anlaşılmaktadır. Kitap, yaratıcının
hükümleri ve bunların açıklanması; yazılı kutsal metinler bunların
okunabilmesi için gönderilen rehber ve furkan ise okunulanın
anlaşılabilmesi için gönderilen doğruyu yanlıştan ayırabilme özelliğidir.
Furkanın yanı sıra hikmet ve zikrin de bu bütünde yeri vardır.
Yazılı kutsal metinlerle ilgili vurgulanması gereken önemli hususlardan biri
de birbirleriyle olan ilişkileridir. Farklı toplumlara farklı peygamberler ayrı
zamanlarda gelmiştir ancak vahiyleri aynı ve evrenseldir. Allah’ın dini
bölünemez ve hiçbir ulusa hasredilemez. Çünkü vahiy tek bir kaynaktan
gelmektedir (Rahman, 2017: 240-241).
1.2. Açıklanan Kitap
Kitab-ı Mubin yani açıklanan kitap; ortaya koyularak açıklanmış olan varlık
âlemini yani evren ve insanı temsil etmektedir. Evren bugün bildiğimiz bütün
bilim dallarının çıkış noktasıdır. Geçmişten günümüze bu bilim dallarıyla
uğraşanlar evreni bir kitap olarak okumuşlar ve üzerinde incelemeler
yapmışlardır. Hayvanlardan bitkilere, gök cisimlerinden atomlara kadar
birçok şey araştırılmış ve böylece evrenin sonsuz sayfalı bir kitap olduğu
anlaşılmıştır. Toshhihiko Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan adlı eserinde;
Tanrının, onları işaretler olarak anlayacak yeterli zekâya sahip olanlara her
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an ayet üstüne ayet gönderdiğini, yağmur, rüzgâr, göğün ve yerin yapısı, gece
ve gündüzün değişmesi gibi şeylerin basit doğal olgular olarak anlaşılmaması
gerektiğini, bilakis onların Tanrı’nın insanlara gönderdiği işaretler,
semboller olduğunu ve bizim de doğal olgulara takılıp kalmadan onların
sembolize ettiği şeye odaklanmamızın doğru olacağını belirtir. Sözlerine
Batılı modern bir filozof olan Karl Jaspers’in felsefi anlayışını açıklayarak
devam eder. Jaspers dikkatini dünyanın sembolik mahiyeti üzerine
çevirmiştir. Ona göre bizler birkaç farklı düzeyde yaşarız. İnsanın da dâhil
olduğu doğal varlıkların gözümüze sadece doğal nesneler olarak görünmesi
sıradan akıl düzeyini ifade eder. Bunu geçip Existenz alanına adım
attığımızda ise kendimizi Tanrı’nın huzurunda duruyor olarak buluruz.
Burada varlıklar sembollere dönüşür ve Tanrı onlar vasıtasıyla bizimle
konuşur. Böylece bütün evren şifreli yazılmış bir kitap olarak sembolize
olunur (2012: 206-207). Makro varlık olan evrenin yanı sıra onun mikro
modeli olan bizzat insanın kendisi de okunması gereken kitaplardan biri ve
ilkidir. Kur’an-ı Kerim’in inen ilk ayetleri, insanın başlıca görevinin kendini
anlamak olduğunu vurgular: “Yaratan rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan
yarattı”. Yaratıcıyı anlamanın en iyi yolu “ben”i anlamaktan geçer. Dahası,
dini boyutu kavrayışımız kendimizin farkında olmamız ile gerçekleşebilir.
Bizim varlığımızda yüce gerçekliğe birim olacak basit, öz ve sınırsız bir
bağlantı vardır (Yazır, 1935: 20; Gill, 1971: 210; Koç, 2013: 44).
1.3. Rabbin Kitabı ve Allah’ın Kitabı
Rab, Allah’ın isimlerinden biri olarak bilinmektedir. Kur’an’ın inzalinden
önce de Arap dilinde kullanılmış olan rbb kökü sözlükte; bir şeyi yetkinlik
noktasına varıncaya kadar kademe kademe inşa edip geliştirmek” anlamına
gelecek şekilde açılanmıştır. Kelimeye yaratıcıyla ilgili olarak “mâlik, seyyid,
idare eden, terbiye eden, gözetip koruyan, nimet veren, ıslah edip geliştiren,
mâbud” gibi anlamlar yüklenir. Yani O’nun azameti, aşkınlığı, lütufkârlığı,
bağışlayıcılığı, şefkat ve merhameti, rızık verici, yol gösterici, yardım edici ve
koruyucu oluşu ifade edilmektedir (Topaloğlu, 2007: 372).
Yaratıcının rab özelliğini ve daha sonra bu özelliğine indirdiği kitabı
anlayabilmek için öncelikli olarak zatı ile sıfatları arasındaki ayrımın
üzerinde durmak gerekmektedir. Yaratıcının zatı bizim akıl ve bilgi
sınırlarımız ötesinde olduğu için ona herhangi bir isim isnat edilmemiştir.
Kur’an ayetlerinde kendisine üçüncü tekil şahıs zamiri ile işaret edilmiş ve
hakkında bilgi verilmemiştir. Allah ismi de dâhil diğer bütün isimler O’nun
özelliklerine atıf yapmaktadır. Yani bilinmez olan zat, özelliklerinin isimleri
ile bilinir hale gelmiştir. Bunlardan Rab, yaratıcının insana birinci dereceden
muhatap kıldığı, insana olan merhametini sergilediği tüm özelliklerini temsil
eder. Yani yaratıcı her şeyi kuşatan rahmeti (Araf: 156) gereği insanların
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rabbi (Nas: 1) olma özelliğini ortaya koymuştur. Rabbin kitabı ise; insanların
kurtulması için gerekli nasihat ve uyarıları içeren ve yaratıcının rahmetinin
tecelli ettiği kitaptır. İnsana kurtuluşu için gönderilen furkan, hikmet ve zikir
özellikleri bu kitaptandır. Kehf Suresi yirmi yedinci ayette Rabbin kitabından
bahsedilerek insana ondan başka bir sığınak olmadığı belirtilmiştir. Böylece
yaratıcının Rab özelliğinin tek merhamet kapısı olduğu vurgulanır.
Yukarıda belirttiğimiz üzere Allah, yaratıcının değil özelliklerinin en
kapsayıcı ismidir. Allah’ın kitabı olan Kitabillah ise yaratıcının evrenle ilgili
tüm yetkiyi kendisine verdiği Allah ismine gönderilmiştir. Kur’an’da kırk
dört yerde geçen Allah’ın ayetleri tabiri bu kitap için kullanılır. “Dönüşünüz
Allah’adır” ayeti gereği ise yaratıcının yargılayıcı gücü bu kitapta tecelli eder.
Buna göre; Allah hesap sorucudur ve kurtulanları yaratıcının merhametine
teslim ederken, cezalandırılması gerekenlere de gerekli muameleyi
yapmaktadır.
1.4. Ummu’l Kitab
Yaratıcı, tüm varlık âlemi de dâhil bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz her şeyi
kendi katında bulunan ana kitap dediği ilme göre yaratmıştır. Al-i İmran
Suresi yedinci ayette “O, sana Kitab'ı indirendir. Onun bazı ayetleri
muhkemdir, onlar ummu’l kitabdır. Diğerleri de müteşabihtir…” denerek
muhkem ayetlerin ana kitaptan olduğu belirtilir. Yaratıcının, Kehf Suresi
yirmi altıncı ayette belirtildiği üzere hükümde ortağı yoktur. Allah ismi de
dâhil olmak üzere tüm güçleri zatından gönderilen hükümleri uygulamak
üzeredir. Ummu’l Kitab’ın, Kur’an’da geçen kitab, kitab mubin, kitab meknun,
kitab mestur, kavramlarıyla birlikte, Levh-i Mahfuz’un karşılığı olarak
kullanıldığı düşünülmektedir. Levh-i Mahfuz ise sözlükte; “Bütün nesne ve
olaylara ilişkin ilâhî ilim ve takdirin kayıtlı bulunduğu kitap” olarak tanımlanır
(Yavuz, 2003: 151). Buruc Suresi yirmi birinci ve yirmi ikinci ayetlerde: “O,
şanlı bir Kur’an’dır. Levh-i mahfuz’dadır” denir. Ancak, Kur’an’ın muhafaza
edilmiş, korunmuş bir levhada olması ile yaratıcı katında her şeyin kayıtlı
olduğu bir ana kitap bulunması birbirinden faklı durumlardır. İnsana ana
kitapla ilgili, diğer bütün kitapların ondan geldiği dışında herhangi bir bilgi
verilmemiştir. Yani Ummu’l Kitab yaratıcının sonsuz olan ilminin tamamıdır.
İnsanlar ise, Kuran’da, kitabı okuyabilme seviyelerine göre genel olarak;
kitap verilenler, ehli kitap, kitabı okuyanlar ve kitaptan nasiplendirilenler
olmak üzere dört gruba ayrılmışlardır. Kitap verilenlerle ilgili;İsra Suresi
ikinci ayette; “Musa’ya Kitap'ı verdik ve onu, "benden başka bir vekil tutmayın"
buyruğuyla Beniisrail'e bir kılavuz kıldık” denmektedir. Yani kendilerine kitap
verilenlerden biri peygamberler olup onlar insanlığa örnek
olanlardır.Bakara Suresi yüz yirmi birinci ayette; “Kendilerine verdiğimiz
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kitabı hakkıyla okuyanlar, işte bunlar O'na iman eden kimselerdir. Onu
tanımayanlar ise işte asıl hüsrana uğrayacaklar da onlardır”denir. Böylece
diğeri ise onların yolunda olanlar veya olması istenenlerdir.Ehli
Kitap;geleneksel inançta yalnızca İncil ve Tevrat’ın takipçileri olarak
yorumlanan bir terimdir, fakat aslında kitaba ehil olanlar yani kitaptan
sorumlu olanlar anlamına gelmektedir. Bunlar insanlar da dâhil olmak üzere
hayatın ayetlerden oluşan bir kitap olduğu kendilerine bildirilenlerdir. Ali
İmran Suresi yetmişinci ayette; “Ey Kitap ehli! (Gerçeğe) şahit olduğunuz
hâlde, niçin Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?”denmektedir. Bunlar
yaşadıkları hayatın gerçeklerini inkâr etmektedirler. Yani ehli kitaptan bir
kısım, canlı kitap dediğimiz hayatın gerçeklerinin arkasındaki gücü
görmezden gelmekte, umursamamaktadırlar. Bu sözler bu suçu işleyen tüm
insanlığı kapsamaktadır, zannedildiği gibi belirli bir zümreyi değil. Demek ki
hayatın arka planındaki gücü ve onun hakikatlerini görmezden gelenler ehli
kitabın umursamayanlarıdır.Ali İmran Suresi yetmiş beşinci ayette şöyle
denir; “Ehlikitap'tan öylesi vardır ki, ona yüklerle emanet teslim etsen onu sana
iade eder. Onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine
çökmedikçe onu sana geri vermez. Bunun sebebi şudur: Onlar: ‘Ümmîlerin,
bizim aleyhimize yol bulmaları mümkün değildir’ demişlerdir. Onlar, bilip
durdukları halde, Allah hakkında yalan söylerler.” Ayetin bahsettiği ehli kitap
ikiye ayrılır. Bir kısmı adil ve dürüst, diğer kısmı ise sahtekâr ve zalimdir.
Kendi yanlışlarına, başkalarının bilgisizliklerini kılıf yapmaya çalışırlar.
Bunlar Allah'ın yalanlayanlar dedikleridir. Ali İmran Suresi yüz onuncu
ayette; “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder,
kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette
kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık
kimselerdir”denmektedir. Ayette geçen en hayırlı ümmetin Müslüman
zümreyi işaret ettiği düşünülse de aslında belirtilen herhangi bir toplum
yoktur. Bunlar, insanlar arasında zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın
dağınık şekilde yaşamakta olan ve Kur’an’ın gerçeklerini hayat tarzı
yaptıkları için Allah tarafından desteklenen örnek insanlardır. Bunlar
Kur’an’ın bahsettiği ehli kitap sınıfından müminler sınıfına yükselmiş
insanlardır. Ayette ehli kitabın onlar gibi olması tavsiye edilir. Bunlar da
insanlığın büyük çoğunluğudur. Yani ehli kitap inanmakla yükümlü olan
insanlardır. Ayete göre bunlar müminler ve fasıklar olarak ikiye ayrılır.Ali
İmran Suresi yüz on üçüncü ayette; “Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onlardan;
geceleri Allah’ın ayetlerini okuyup duran, secdeye kapanan bir topluluk
vardır”denmektedir. Ehli kitabın içinde gerçek iman sahipleri de vardır.
Geleneksel inanca göre ehli kitap, önceki kitapların izleyicileridir. O kitaplar
tahrif edildiği yani onlara insan eli değdiği için Kur’an gönderilmiştir.
Bunlardan Hıristiyanlar Hz. İsa’yı, Museviler ise Hz. Üzeyir’i
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ilahlaştırmışlardır. Bu inanca sahip olanlar Kur’an’ı ve Allah’ın birliğini inkâr
etmektedirler. Bu yüzden Kur’an’a göre hepsi müşriktir. Onların bir kısmını
diğerlerinden ayırarak inançlı gibi gösterip adına ehli kitap demek Kur’an’a
aykırıdır. İslam tevhit dinidir ve bunun tek kaynağı Kur’an’dır. Kur’an, sadece
onları değil, yerine göre kendi takipçilerini bile müşriklikle
suçlamaktadır.Yusuf Suresi yüz altıncı ayette şöyle denir; “Onların ekserisi
Allah’a şirk koşmaksızın iman etmezler.”Kitabı okuyanlar; ehli kitap içinden
yalnızca kutsal metinler olan yazılı kitapları değil canlı kitap dediğimiz
hayatın gerçeklerini yaşayarak Allah’ın hakikatlerini görenlerdir. Kur’an bu
anlamda insanları ikiye ayırır. Biri kitabı okuyup iman edenler, diğeri ise
kitabı okuyup inkâr edenlerdir.Ali İmran Suresi on dokuzuncu ve yirminci
ayetlerde; “Allah katında din, İslâm’dır. Kitabı okuyanlar, kendilerine ilim
geldikten sonra sırf aralarındaki aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim
Allah’ın ayetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah, hesabı çabuk görendir. Seninle
tartışmaya girişirlerse, de ki: ‘Ben de özümü Allah'a teslim ettim bana uyanlar
da." Kendilerine kitap verilenler ve ümmilere de ki: "Siz de İslâm oldunuz mu?’
Eğer İslâm olurlarsa doğru yolu bulmuşlardır. Yok, eğer dönerlerse, sana
düşen,
sadece
duyurmaktır.
Allah
kulları(nın
yaptıklarını)
görmektedir”denmektedir. Ayette, aslında kitap verilenler değil “kitabı
okuyanlar”, ve ümmiler denmektedir. Bu, okuduğu yani yaşadığı halde
Allah’ın hakikatlerini görmeyenler anlamındadır. Benzer şekilde
peygamberimiz için de kullanılmış olan bu tabir,Ankebut Suresi kırk
sekizinci ayette; “Sen bundan evvel kitap okur değildin, hâlâ da sağ elinle yazı
yazmazsın, öyle olsaydı mubtıller şüphelenebilirlerdi”şeklindedir. Bu,
peygamberimizin okuma yazma bilmemesi olarak yorumlanmaktadır.
Hâlbuki bu tür ayetlerin bahsettiği, peygamberimizin, peygamberlik görevi
gelmeden önce Allah’ın ona bildirdiği hakikatlerden haberdar olmamasıdır.
Görev geldikten sonra da Allah açıklamazsa kendi başına bunları
yorumlayamazsın denmektedir. Kur’an “sağ” kelimesini Kur’an’a uygun
davranış ve yorum anlamında kullanır. Ümmi de okuma yazma bilmeyenler
değil okuduğu yani yaşadığı canlı kitap dediğimiz hayatın ayetlerinden
Kur’an’a uygun yorumlar çıkaramayanlardır.Görüldüğü gibi okumak
kelimesi yaşamak anlamındadır. Okuduğu kitabın yani yaşadığı hayatın
sahibinin gerçeklerini kabul etmek veya inkâr etmek olarak ikiye ayrılır.
Kur’an’da insan, rüzgâr, yağmur, gökyüzü, yeryüzü gibi hayatın her unsuru
için ayet denilmektedir. Okumak da, ayet denilen bu hakikatlerin arkasındaki
kudret elinin sahibini görmek veya görmemek şeklinde tezahür eder.
Kitaptan nasiplendirilenlerle ilgili ise;Nisa Suresi kırk dördüncü ayette;
“Bakmaz mısın şu kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlara? Kendileri
sapkınlığı satın alıyorlar da istiyorlar ki siz de yolu sapıtasınız”denmektedir.
Okuduğu kitaptan nasip verilenler, yaşadığını yani okuduğunu anlaması için
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Allah’ın kendilerine çeşitli şekillerde yardım ettikleri anlamındadır. Bunu, bir
İslam coğrafyasında doğmak, böyle bir toplumda yaşamak, Kur’an’la
tanışmak ve benzeri şekillerde örneklendirebiliriz. Bunların büyük
çoğunluğu kendilerine verilen lütfün kıymetini bilmezler ve yoldan saparlar.
Kitap kelimesi Kur’an’daki iki yüz elli bir ayet bir bütünlük içerisinde
incelendiğinde çıkan sonuç şu olmaktadır: Yaratıcımız bizleri kendisine
verdiğimiz söz üzerine yaratıp bizim aciz olduğumuzu bildiği için sözümüzü
tutalım diye bize türlü şekillerde kolaylıklar ve yardım sağlamıştır. Bunun
için bizleri de bir parçası olarak yarattığı hayatı, canlı bir kitap şekline
koymuştur. Yaşarken, ister istemez bu muhteşem kitabı okumak zorunda
kalalım ve nasiplenelim diye bizleri bu kitabın ayetleri haline getirmiştir.
Üstüne kılavuz olarak kutsal metinler, onun da üstüne bu kılavuzları bizlere
anlatacak peygamberler göndermiştir. O da yetmezmiş gibi kutsal metinlere
yönelen insanların fıtratlarını furkan, hikmet, zikir gibi özelliklerle
donatmıştır. İnsanın bütün sorumluluğu da buradan gelmektedir.
2. TÜRK HALK İNANCINDA KİTAP KAVRAMI
Toplumsal yaşam bireyler ve gruplar arasındaki ilişkinin düzenli bir şekilde
sürdürülebilmesi için bir dizi beklentiyi, kalıp davranışı, işlemi, kaçınmayı ve
yasağı beraberinde getirmektedir. Dinselliğin ağır bastığı toplumlarda kutsal
kitapların, dinsel kurumların yerine getirilmesini istediği kurallara,
görevlere ya da kaçınmalara uyulmadığı zaman kişi kendini günah işlemiş
olarak görür. Bunun karşılığı olan cezadan kurtulmak ve kendini arındırmak
zorundadır. Çünkü dinselliği ağır basan toplum beklentilerin ve kalıp
davranışların dışına çıkan kişiyi baskı altına alır. Öte yandan dinin, dinsel
dünya görüşünün gerekli kıldığı, yapılmasını ve yerine getirilmesini istediği
şeyler sevapişleme olarak nitelendirilir. Her iki durumda da dinsel ve mistik
bir yaptırım vardır (Örnek, 2014: 171-172). Bunun temelinde inanç yatar.
“Kişice ya da toplumca, bir düşüncenin, bir olgunun, bir nesnenin, bir varlığın
gerçek olduğunun kabul edilmesi” (Boratav, 2015: 13) anlamına geleninanç,
daha önce de belirttiğimiz gibi kelimelere yüklediğimiz anlamların
belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Ancak burada üzerinde durulması
gereken husus, inancın mahiyetidir. Öncelikle onu; din ve din etrafında
oluşturulmuş dünya görüşü olarak ikiye ayırmak gerekir. İlahi yani saf, doğal,
homojen bilgi olan din, elçiler aracılığı ile Allah katından gönderilmektedir.
Gönderildikten sonra insanların muhayyilesinde çoğunlukla değişime uğrar.
Böylelikle dinin halka göre algılanış ve hayata geçiriliş şekli olan halk inancı
ortaya çıkar (Kalafat, 199: 88). Bunlardan bir kısmı din ile paralellik
göstermekle birlikte bir kısmının ondan saptığı görülür. Bilgi, özünden
uzaklaştığında, kelimeler de esas anlamlarından sapmakta ve ortaya başka
kavramlar çıkmaktadır. Çalışmamızın bu kısmında; esas anlamını yukarıda
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açıkladığımız kitap kavramının halk muhayyilesinde nasıl bir değişime
uğradığını ortaya koymaya çalışacağız.
2.2. Ziyaret Yerlerinde Kitabın Yeri
Ziyaret;Arapça zevr kökünden türeyen, “değer verilen birini, bir yeri
görmeye gitmek” anlamında kullanılan bir mastar olup hem ziyaret etmeyi
hem de ziyaret edileni karşılamaktadır. Akrabaları, hastaları ya da ibret
almak için kabirleri, sevap kazanmak için mübarek yerleri görmeye gitmek
gibi amaçlar için gerçekleştirilir (Kandemir, 2013: 496). Yatır ve türbe
ziyaretleri Türk halk inancında birçok ritüelin ya da sağaltma yönteminin
önemli bir parçası olmuştur. Bunlardan geçiş ritüelleri bu anlamda önemli
bir uygulama alanıdır. İnsan yaşamının başlıca üç önemli geçiş dönemi
vardır. Bunlar: doğum, evlenme ve ölümdür. Bu üç önemli aşamanın
çevresinde birçok inanç, âdet, töre, tören, âyin, dinsel ve büyüsel kaynaklı
işlem kümelenerek söz konusu geçişleri bağlı bulundukları kültürün
beklentilerine ve kalıplarına uygun bir biçimde yönetirler. Bunların amacı
kişinin geçiş dönemlerindeki yeni durumunu belirlemek, kutsamak,
kutlamak, aynı zamanda da kişiyi bu sırada yoğunlaştığına inanılan
tehlikelerden ve zararlı etkilerden korumaktır. Çünkü yaygın inanca göre,
insan bu dönemlerde güçsüzdür ve zararlı etkilere karşı da açıktır (Örnek,
2014: 183).
Üç önemli geçişten ilki olan doğum, her zaman mutlu bir olay olarak
görülmüş, aile ve akrabaları sevindirmiştir. Çünkü anneye benlik ve
bütünlük, babaya güven ve soya da güç kazandırdığı düşünülmektedir. Bu
sebeple toplum tarafından, eşlerin çocuk sahibi olma isteğinden başlayarak
doğum sonrasına kadar uzayan süreçte birtakım işlemleri yerine getirmesi
beklenir. Örneğin doğum öncesi süreçte en çok korkulan durumlardan biri
kısırlıktır. Nasıl ki evlat sahibi olmak, kadın ve erkeğin toplumsal saygınlığını
belirlemede, ailenin bütünlüğünü korumada ve soyu güçlendirmede rol
oynamakta ise çocuksuzluk da bunların aksine bireyi ve aile bütünlüğünü
olumsuz etkilemektedir. Çare olarak başvurulan dinsel-büyüsel işlemlerden
biri yatırlara, türbelere ziyarete gitmek ve buralarda kutsal kitaptan bazı
kısımları okuyup dua etmektir (Örnek, 2014: 184-185).
İnsan hayatında ikinci önemli geçiş olan evlenme, hem kızın hem de erkeğin
sosyalleşme sürecinin önemli bir aşamasını oluşturmakla birlikte gerek
aileler arasında kurulan dayanışmayı gerekse toplumsal ve ekonomik ilişkiyi
belirlemesi ve düzenlemesi bakımından önemlidir (Örnek, 2014: 255) Yaşı
gelmesine rağmen henüz evlenememiş olan genç kızlar, kısmeti kapalı olarak
görülmekte ve yuva kurabilmeleri için bir takım uygulamalar yapılmaktadır.
Kısmetinin kapalı olduğunu düşünen, akranları evlendiği halde evlenemeyen
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ve çocuk sahibi olamayan genç kızlar, bu durumdan olumsuz bir şekilde
etkilenmektedirler. Öte yandan kişinin bireysel bütünlüğünü evlilik yoluyla
inşa edememiş olması birçok toplumda bir tür maraz ya da uğursuzluk
olarak görülür. Bu sebeple de bazı pratikler uygulanır. Örneğin; gelinin
bahtının açık olması, evine bağlanması, uğur ve bereket getirmesi, yumuşak
huylu olması, sağlıklı çocuklar dünyaya getirebilmesi için ölmüş
büyüklerinin mezarları ziyaret ettirilir (Örnek, 2014: 278-280).
Bu işlemde Atalar kültü inancının kendini gösterdiği açıktır. Prof. Dr. Harun
Güngör Atalar kültü ile ilgili Türkler Ansiklopedisi’nin ilgili bölümünde
şunları söyler:
Ölmüş ataları ta‟zim ve onlar için kurbanlar sunma inanç ve âdeti,
geleneksel Türk dini tarihinin en önemli unsurlarından birini
oluşturmaktadır… Buna göre, ölen ataların ve özellikle babaların
ruhlarının geride kalanlara iyilik ya da kötülüklerinin dokunabileceği
inancı, onlara karşı duyulan minnet hissi, atalar kültünün temelini
oluşturmaktadır. Bununla birlikte, atalar kültünde ölen her atanın
ruhu ve dolayısıyla da mezarı kült konusu olmamakta, yalnızca
saygıdeğer olanlar buna erişmektedirler (2002: 467).
Bu işlemde çarenin Allah’tan beklenmesi çelişkinin temelini
oluşturmaktadır. Mehmet Eröz, atalar kültü inancının İslam inancı ile birlikte
var olmasını şöyle açıklar:
Yer-su kültüyle bilhassa dağ kültü ile yakından ilgili olduğunu
gördüğümüz ruh ve sonradan yatır (türbe) inancı şamanizmden
İslamiyet’e geçilmesi ile birlikte nitelik değiştirmiştir. Fakat her iki
halde de görülür ki, Türkler başları sıkıştığında, dara düştüklerinde,
tarlaları, hayvanları kuraklıktan kavrulduğunda, bu yerlere koşar,
oralardan niyazda, dilekte bulunurlar. İslamiyet’ten önce bu dilek,
doğrudan doğruya oradaki ruhtan dilenirken, İslamiyet’ten sonra, bu
yatırlar aracı vaziyetine gelmişlerdir. Artık, Allah’ın sevgili kulları olan
ve Allah’a sözü ve niyazı geçebilen evliyanın yardımını dilemek yoluna
gidilmiştir. Eğer onu razı edebilirse, dilek sahibi, muradına erecektir.
Çünkü, Allah evliyasını kırmayacaktır (1992: 102).

Geçmiş nesillere, bu dünyadan göçen ruhlara, ruhun terk ettiği bedenin
gömüldüğü mekan olan mezarlara kutsiyet atfetmek ve etrafında ritüel
geliştirmek semavi inancın karşısında olduğu bir inanış şeklidir. İnsanın
Allah ile iletişim kurması için herhangi özel bir zaman dilimine, mekâna,
kişiye veya söze ihtiyacı yoktur. Yazılı kutsal metinler ise insana yalnızca
kılavuzluk etmesi amacıyla verilmiştir. Çocuksuzluk ise bir kusur değil
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yaratıcının insan üzerindeki takdiridir. Semavi inanç doğrultusunda, yatır ve
türbelere gidip kutsal kitap okuyup dua etmek suretiyle çocuksuzluğa çare
aramak büyük bir çelişkidir.
2.3. Fal Bakmada Kitabın Yeri
Dilimize Arapçadan geçmiş olan fal, sözlükte “geleceği öğrenmek, şans ve
kısmeti anlamak amacıyla birtakım araçlara bakarak anlam çıkarma” olarak
tanımlanmaktadır (Tdk, web).Bunlar arasında özel bir teknik ve bakıcı
gerektirmeyen ve falname adıyla bilinenler önemli bir yer tutar. Falnameler
içinde ise temel kaynak Kur’an’dır. Kur’an’ın belirli bir sayfasındaki
satırlardan birinde yer alan ayetin yorumuyla bakılır. Bu türden fallara
Kur’an falı denmektedir (Sezer, 1998:11). Öte yandan Maide Suresi 90. ayette
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer
pisliktir. Onlarda kaçının ki kurtuluşa eresiniz” denmekte, geleceğin yalnızca
Allah tarafından bilinebileceği ve insanların bu bilginin peşinden koşmaması
gerektiği açıkça vurgulanmaktadır. Bu bakımdan; Mehmet Temizkan, araç
olarak kitapların kullanıldığı falların diğer fal türlerinden ayrı tutulması
gerektiğini, bu falların gelecekle ilgili bilgi vermek yerine olumlu veya
olumsuz bir gelişme için işaret aramak şeklinde değerlendirilmesinin daha
doğru olacağını belirtir (Temizkan, 2007: 73).
Âlim Yıldız konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında bu durumu şöyle açıklar:
Toplumumuzda İslam’la falın bir araya getirilmesi menfi bir anlam
ifade etse de Kur’an falları, yapılması düşünülen bir iş için, o işi yapıp
yapmama hususunda Kur’an’a müracaat, Kur’an’ı hakem kılma ve
yapılacak iş hususunda hayrı arama şeklinde olması yönüyle diğer
fallarla sadece bir isim benzerliği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
bakımdan, “bir işte hayırlı olanı arama” anlamına gelen ve yapılması,
Hz. Peygamber tarafından tavsiye edilen “istihare”yle amaç benzerliği
ve hadiste yer alan dua ile Kur’an fallarına başlarken yapılması tavsiye
edilen duanın anlam itibariyle benzerliğinin Kur’an fallarının
yazılmasında etkili olduğu düşünülebilir (Yıldız, 2010: 183-184).
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; Kur’an’ın rakamlandırılmış kitap
olduğunun Mutaffifin Suresi dokuz ve yirminci ayetlerde “Rakamlandırılmış
bir kitaptır o” şeklinde belirtilmesi, onun fal kitabı olarak görülmesindeki en
büyük etkenlerden biridir. Ancak Kur’an’ın bu özelliği bugün bildiğimiz
kadarıyla ona, aslının korunabilmesi için verilmiştir. Elbette ki Allah’ın ilmi
sonsuz olduğu için bu özelliğinin başka hikmetleri de bulunabilir. Ancak bu
sebeplerden birinin fal bakmak gibi işlemler için olmadığını bize Maide
Suresi gayet açık bir dille anlatmaktadır. Kur’an falı her ne kadar doğrudan
gelecekten haber almak için bakılmıyor olsa da inanç bakımından birçok
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çelişkiyi beraberinde getirmektedir. Kur’an’ı herhangi bir konuda hakem
kılmak yalnızca onun öğretilerine kulak vermek ile mümkün olabilir. Zira
ayetler, yazılı formlarındaki harflerinden şifreler çıkarılması için değil
okunup anlaşılabilmesi için indirilmiştir. İnsanın irade sahibi tek varlık
olmasının ona yüklediği sorumluluk da buradan gelir. Yani herhangi bir
olayda Kur’an’ın hakemliğine başvurmak istiyorsak ayetleri dikkatlice
okumalı, buradan edindiğimiz bilgi ile düşünmeli, aklımızı ve vicdanımızı
devre dışı bırakmamalı ve irademizle karar verip bunu uygulamalıyız.
Herhangi bir işaret ya da sembolden davranışlarımıza yön verecek
olağanüstü bir mesaj beklemek fıtratımıza uygun bir davranış değildir. Bu
bakımdan Kur’an’ın bir fal aracı olarak kullanılması onun öğretisine tümüyle
ters olduğu için yanlıştır. Unutulmamalıdır ki, yaratıcının sözleri onun
karşısına bir rakip olarak çıkarılamaz.
2.4. Büyü Yapımında Kitabın Yeri
Büyü, iyi veya kötü amaçlarla istenilen bir sonucu elde etmek için tabiat
öğelerini, yasalarını ve olayların akışını değiştirmeye çalışmaktır (Boratav,
2015: 121). Çocuk sahibi olmak, mal mülk, mahsul elde etmek, zararlı etkileri
ve tehlikeleri uzaklaştırmak, insanlara iyilik ya da kötülük etmek bahsi geçen
amaçlardan bazılarıdır. Böylece elde etmek istediği sonuca göre ak ve kara
büyü olarak ikiye ayrılmaktadır. Ak büyü; toplumun ve insanların iyiliğini
hedef alır. Hastalıkları, sakatlıkları, doğal felaketleri önlemek, doğum,
lohusalık gibi geçiş dönmelerindeki kişileri veya mal varlığını korumak için
yapılmaktadır. Ak büyüde çoğunlukla dinden ve dinin kutsal bildiği
şeylerden yararlanılır (Örnek 1966:33,38). Örneğin muska yapımı bunlardan
en çok bilinenidir. Muska; yazıyı bilen toplumlarda kâğıt veya deri gibi
maddelerin üzerine Tanrı’nın, peygamberlerin, meleklerin, kutsal kabul
edilen diğer kişi ve varlıkların veya kutsal kitaptan alınan sözlerin
yazılmasıyla elde edilir (Örnek, 1966: 50). Bunun, kişiyi kötülük ve
hastalıklardan, olağanüstü varlıkların kötü etkilerinden koruduğuna
inanılmaktadır. Ayrıca birçok hastalığın tedavisinde de büyülük işlem olarak
uygulanır. İçerisinde kutsal olduğuna inanılan sözler veya isimler olduğu
için, temas büyüsü vasıtasıyla onlardaki kutsiyetin kişiye geçeceği ve
kötülüklerden bu sayede korunup kurtulacağı düşünülmektedir. Örneğin
Anadolu’da sebebi bilinmeyen korkular, huzursuzluklar yaşayan insanları
cin çarptığına inanılmakta ve bunun iyileştirilmesi için hocaya muska
yazdırılmaktadır (Özgen, 2007: 127). Aslında burada ortaya çıkan durum bir
inanışın başka bir inanışı doğurmasıdır. Kur’an’da geçen cin kavramı doğru
anlaşılamadığı için, insanlara zarar verebilen bir olağanüstü varlık tasavvuru
ortaya çıkmıştır. Onun kötü etkilerinden korunabilmenin yolu da mecburen
bir olağanüstülüğü gerektirir. Böylece kutsal kutsalı doğurmaktadır. Oysaki
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semavi inançta Allah dışında hiçbir varlık kutsal olarak kabul edilmez ve Hz.
İsa’nın babasız olarak doğması gibi istisnai durumlar haricinde
olağanüstülükler yer almaz. Muskanın dış faktörlere maruz kalarak etkisinin
zayıflamaması için yedi kat muşambaya sarıldığı görülmektedir. Bu
uygulamada formel bir sayının kullanılması, sayılara yüklenen kutsiyetle
ilişkilidir. Ayrıca vücudun sağ kısmında taşınması da yine halkın insanın sağ
omzunda iyiliklerini sol omzunda kötülüklerini yazan bir melek bulunduğu,
sağ tarafın iyi sol tarafın kötü güçlerin etkisinde kaldığı inancıyla ilgilidir
(Çıblak, 2004:5). Sayılara renklere ya da herhangi bir varlığa kutsiyet
atfetmek hanif inanca ters düştüğü için herhangi bir formelin Kur’an ayetleri
üzerine uygulanması yine büyük bir çelişki meydana getirir. Ayrıca Kur’an’da
geçen yazıcı meleklerle ilgili ayetin yanlış anlaşılması sonucu ortaya çıkan ve
insanın omuzlarında oturan iki melek inancının da muskanın konumunu
belirlemede rol oynaması yanlıştır.
Kişi ya da nesneleri kötü etkilerden korumak ve kurtarmak amacıyla kutsal
kitaptaki sure ve ayetlerden ya da büyüsel sözlerden, formüllerden
faydalanarak okuyup üflemeye üfürükçülük denmektedir. Böylece duaların,
dileklerin etkisinin okunan kişi ya da nesneye geçtiğine, tabiatüstü zararlı
varlıkların kötülüklerinden bu yolla korunulduğuna inanılmaktadır. Bu
işlemi yapanlara afsuncu veya üfürükçü gibi adlar verilir (Örnek, 1966: 31,
2014: 132). Afsunlama işlemi birçok alanda kullanılmaktadır. Biz burada
örnek olarak Nazar inancı bağlamında nasıl kullanıldığını açıklayacağız.
Yaratılışı gereği birçok özellik ile donatılmış olan insan, gerek doğayı,
hayvanları ve nesneleri gerekse diğer insanları bu özellikleri ile
etkileyebilmektedir. Bu etkinin yalnızca fiziki olması şart değildir. Bir takım
metafizik etkilerin varlığı da çeşitli araştırmalar sonucunda ortaya
koyulmuştur. Bunlardan biri de nazardır. Kişinin bakış etkisi olan nazar, iç
dünyasının dışavurumu ile ortaya çıkar. Olumlu enerjiye sahip insanların
bakışları ile doğayı, hayvanları, nesneleri ya da diğer insanları iyi edici
etkileri olmakla birlikte olumsuz enerjiye sahip olanların da çevrelerine
zarar verebildikleri gözlenmiştir. Kötü etkisi bulunan ikinci tür bakış, halk
inancında “nazar değmesi” olarak adlandırılmaktadır. Pertev Naili Boratav;
sağlam bir insanın hastalanması veya insan ilişkilerinin bozulmasının “kem
göze uğradı” deyimiyle açıklandığını belirtirken, genellikle açık mavi
gözlerde nazar gücü olduğuna ve kıskançlığın nazara yol açacağına
inanıldığını vurgular. Nazara uğramaya elverişli kişiler ise her türlü etkiye
açık çocuklar ile güzellikleri ve hünerleri ile insanların hayranlığını
uyandıran kimselerdir (2015: 119). Nazarın bu olumsuz etkisi sebebiyle
ondan korunma ve etkisinden kurtulma yollarına başvurulmuştur. En yaygın
yöntemler arasında afsunlamak vardır. Felak, Nas gibi surelerde kıskançlık
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eden insanların tehlikesine dikkat çekilerek, onlardan Allah’a sığınılması
gerektiği belirtildiği için nazarı def edici özellikleri olduğuna inanılır. Felak
Suresi’nde: “De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman
gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği
zaman hasetçinin kötülüğünden, sabahın aydınlığın rabbine sığınırım”
denilmektedir. Nas Suresi’nde ise: “De ki: ‘Cinlerden ve insanlardan;
insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların
Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlâh'ına sığınırım’” denilir. Bunun
yanı sıra Kalem Suresi de nazar duası olarak görülmektedir. Ayetlerde
vurgulanan husus; her türlü kötülükten, hasetçi insanların verebileceği
zararlardan rabbe sığınılması gerektiğidir. Aklını kötülük yapmak yönünde
çalıştıran insanların hile yapmaktan çekinmeyecekleri göz önünde
bulundurularak bunların olası kötülüklerine karşılık rabbin insana kendisine
sığınıldığı takdirde yardım edeceğinin altı çizilmiştir. Bu insan için hidayet
verici, yol gösterici bir bilgidir. Bahsi geçen yardım herhangi bir aracı
gözetilmeksizin insanın rabbine gönülden yönelmesi ile ulaşır. Ayetleri
afsunlamak adıyla bilinen nefesi kuvvetli olduğuna inanılan birine okutmak
kişi ile rabbi arasına bir aracı koyması anlamına gelir. Semavi inanca göre
peygamberler de dâhil hiçbir insanın sesi, nefesi veya enerjisi kutsal değildir.
Allah’tan başka bir varlığa kutsallık atfetmek yanlıştır.
Ayrıca nazarlık olarak Kur’an’ın kullanıldığı uygulamalar da vardır. Örneğin
kadın, hamileliği ve lohusalığı süresince bir çeşit hasta olarak görülür ve
bağlı bulunduğu kültürel ortama göre birtakım kaçınmalara ya da işlemlere
uyması gerekir (Örnek, 2014: 188). Örneğin; albastının, loğusa kadınlara
musallat olan kötü bir ruh olduğuna inanılır. Gerekli kaçınmalar
uygulanmazsa anneyi ve bebeği öldüreceği düşünülmektedir.
Kaçınmalardan biri loğusa kadının ve çocuğun bulunduğu yere Kur’an
asmaktır (Örnek, 2014: 202). Kur’an’ın bir obje olarak algılanmasının yanlış
olduğunu daha önce belirttik. Nazarlık olarak kullanılması da semavi inanca
göre bir hurafeden başka bir şey değildir. Kur’an’ın koruyuculuğu yalnızca
içerdiği öğütlerin insan tarafından uygulanışıyla mümkün olmaktadır.
İnsanın hayatına, sağlığına, mal varlığına zarar vermeye yönelen büyüye de
kara büyü denmektedir. Çiftleri birbirinden soğutmak ve ayırmak, insanın
konuşmak gibi yaşamsal yeteneklerini ya da uyku gibi temel ihtiyaçlarını
bağlamak yoluyla felce uğratmak, düşman görülenleri hasta etmek,
sakatlamak ya da öldürmek gibi amaçlarla yapılmaktadır. Kara büyü de
çoğunlukla dinden ve onun kutsal bildiği şeylerden fakat bu sefer olumsuz
yönde yararlanmaktadır. Dinin yasakladığı şeyleri yapmaktan ya da kutsal
kabul ettiği şeyleri saygısızca kullanmaktan çekinmez. Bu sebeple kara
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büyücülükle uğraşan kimselere günahkâr gözüyle bakılmaktadır (Örnek,
1966: 38-39).
3. SONUÇ
İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özelliklerinden biri düşünebilme
yeteneğidir. İnsan düşünüp üretebildiği sürece yaratılış gayesinin gereğini
yerine getirmiş olur. Düşüncelerini diğer insanlara aktarırken ise kelimeleri
kullanır. Bu bakımdan onların hayatımızdaki yeri ve önemi büyüktür.
Kelimeleri nasıl oluşturduğumuz, onlara hangi anlamları yüklediğimiz ve bu
anlamlara nasıl ulaştığımız; algı kapasitemiz ve ilgi alanlarımızla doğrudan
ilişkilidir. Semavi inanca göre insanın temel gayesi bu sınırları aşmak ve ilahi,
kozmik bilgiye ulaşmaktır. Bunun için kelimelerin gerçek ve derin
anlamlarını da yaratıcıdan öğrenmesi gerekir. Bu noktada ise devreye
bilginin kaynağı olan kitap kavramı girer. İnsan kitabı doğru şekilde okuduğu
ve anlayabildiği ölçüde yaratıcıya ve kozmik bilgiye yaklaşabilir. Bunun için
evvela kitabın ne olduğunu yeniden keşfetmesi gerekmektedir. Kur’an’da
kitap kavramı; yazılı kutsal metinler, insan ve evren, Rabb’in kitabı, Allah’ın
kitabı ve ana kitap olmak üzere temelde beş şekilde kullanılmıştır. Bunlar
aslında beş farklı unsur olmamakla birlikte birbirlerini kapsayıcıdırlar. Ana
kitap olan Ummu’l Kitap yaratıcının zat katında bulunur ve tüm bilginin
kaynağıdır. Allah’ın kitabı ise gökler ve yer ile vurgulanan varlık âleminin
yönetimi ile ilgili gerekli güç, yetki ve bilgiyi içeren kitaptır. Rab, yaratıcının
insana birinci dereceden muhatap kıldığı, insana olan merhametini
sergilediği tüm özelliklerini temsil eder. Ona gönderilen kitap ise; insanların
kurtulması için gerekli nasihat ve uyarıları içeren ve yaratıcının rahmetinin
tecelli ettiği kaynaktır. Ortaya koyularak açıklanmış kitap olan insan ve evren
ise istisnasız herkesin her an karşılaştığı bilgidir. Yazılı kutsal metinler olan
indirilen kitap ise bilgiyi doğru şekilde kullanabilmemiz için bir kılavuzdur.
Böylesine geniş ve derin bir anlama gelen kitap kavramı halk muhayyilesinde
daraltılmış ve içeriğinin anlaşılmasından ziyade büyüsel uygulamalarda
kullanılmıştır. Böylece yatır ve türbe ziyaretlerinde anlamı göz ardı edilerek
tekrarlanan bir metin, kötü etkileri engellemek ya da sağaltmak, fal bakmak,
büyü yapmak amacıyla kullanılan bir obje halini almıştır. Bunların aksine
kitabı okuyup anlamaya yönelik uygulamalar gelişmemiş, kitabın anlamsal
niteliğine önem verilmemiştir. Bunun sebebi anlaşılamamış olması yahut
yanlış anlatılmış olmasıdır. Kur’an ilahi mesajın yazılı formudur ve bir obje
olarak algılanmamalıdır. Her ne kadar bu saydıklarımız halkın hafızasına
kaydedilmiş olsa da pratikte insana yarar değil zarar getiren uygulamalardır.
Kitabın okuyup anlaşılan bir şey olarak algılanması, buna yönelik
uygulamalar gelişmesi için hepimize büyük görevler düşmektedir.
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AHMET YESEVÎ’NİN ŞİİRLERİNDE NEBİLER VE ERENLER
Dr. Osman Oral *

Özet
Ahmet Yesevî (ö.562/1166), XI. yüzyılın ikinci yarısında Kazakistan’ın
Sayram şehrinde dünyaya gelmiş müslüman Türk âlimidir. O’nun din anlayışı
ve öğretileri, tarih boyunca Türk boylarının müslüman kimliklerinin
korunması ve zamanımıza kadar devam ettirmesine katkıları olmuş, sağlam
bir dînî ve ahlâkî hayât sürmelerini sağlayıp canlılığını günümüze kadar
sürdürmüştür. Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Anadolu Türkleri’nin dînî
anlayış ve inançlarında geniş tesirler icra ettiğinden “Pîr-i Türkistan” ve
"Hâce-i Türkistan" ünvânlarıyla anılmıştır. Ahmet Yesevî, Yesevîlik tarikatını
kurmuş ve tarihte ilk Türk tarikat kurucusu olmuştur. O’nun, Türkler
arasında özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Yesevî’nin Divan-ı
Hikmet’teki şiirleri, Allah ve Hz. Muhammed sevgisi ile dînî motiflerde
doludur. O, hikmetlerinde örnek alınmasını istediği nebiler ve birçok
erenlerin ismini zikretmektedir. Bu bildiride onun şiirlerinde örnek
gösterdiği nebiler ve erenler ile onlardan alınabilecek, ders, hakikat ve
hikmetler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hoca Ahmet Yesevî, Hikmet, Peygamberler, Erenler.
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PROPHETS AND SAINTS IN THE POEMS OF AHMAD YASAWI
Abstract
Ahmad Yasawi (d.562/1166) was a prominent Turkish Muslim scholar who
was born in Sayram, Kazakhstan in the second half of XI century. His
understanding and the teachings of religion helped Turkish tribes to protect
their Muslim identity throughout history to the present time and contributed
them to practice a sound religious and moral life. He was also known as “Piri Turkistan” and "Haja-i Turkistan" due to his wide influence on religious
understanding and beliefs of people in Central Asia, the Caucasus, the
Balkans and Anatolia. Ahmad Yasawi is the founder of the sect of Yasawilik,
and he is also considered as the first Turkish sect founder. He has a special
place and importance among Turks. Yasawi dervishes contributed to the
acceptance the Islamic religion of the people of Central Asia and Anatolia. The
poems of Ahmad Yasawi in the Divan-ı Hikmet are full of love of Allah and the
Prophet Muhammad of religious motifs. That is, poems of wisdom the sample
wants to be taken mentions the names of prophets and saints. In this
statement offers, the prophets and the saints and the example in his poems
the lesson that can be taken from them, truth and wisdom.

Keywords:Khoja Ahmad Yasawi, Wisdom, Prophets, Saints.

1.GİRİŞ
Anadolu Türk İslâm medeniyetinin inşâ ve ihyâsında büyük bir öneme hâiz
âlimlerden biri olan Hoca Ahmet Yesevî (ö.562/1166), XI. yüzyılın ikinci
yarısında Kazakistan’ın Sayram şehrinde dünyaya gelir. Büyük Selçuklu
Devleti'nin son dönemlerinde 1093 ila 1166 yıllarında hayat sürer. O’nun din
anlayışı ve öğretileri, tarih boyunca Türk boylarının Müslüman kimliklerinin
korunması ve zamanımıza kadar devam ettirmesine katkıları olmuş, sağlam
bir dînî ve ahlâkî hayât sürmelerini sağlayıp canlılığını günümüze kadar
sürdürmüştür. Bu yüzden olmalı ki O, "Hâce-i Türkistan", "Hazreti Sultan",
"Sultânu'l-Evliyâ", "Pîr-i Türkistan" ile "Evliyâlar Serveri" gibi ünvânlar
verilen Türk âlimidir (Ocak, 1992: 75).
Ahmet Yesevî, Arapça ve Farsça dillerini iyi bilmesine rağmen,
çevresindekilere İslâm dininin temel prensiplerini, âyet ve hadis merkezli
din anlayışını, kendi adıyla anılan Yesevîlik'in âdâp ve erkânını "Hikmetler"
adı verilen hece veznindeki manzûmelerle sâde bir dil ve Türkçe ile aktarır.
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O, anadili Türkçe’ye değer vererek Türkçe’nin yükselişinde önemli katkı
sağlar. Kendisi bunu şöyle dile getirir;
Hoş görmemekte âlimler sizin dediğiniz Türkçe'yi,
Âriflerden işitsen açar gönül ülkesini,
Âyet hadis anlamı Türkçe olsa uygundur,
Anlamına yetenler yere koyar börkünü.
Miskin, zayıf Hoca Ahmet yedi ceddine rahmet,
Farsça dilini bilerek güzel söylemekte Türkçe'yi (Bîce, 1993:
Hikmet-71).
Âyet ve hadisin Türkçe anlamını âriflerden yani ilim, ahlâk ve irfan
sahiplerinden (Attâr, 2013: 965) işittiğinde konuları kendi diliyle olduğu için
daha iyi anlama ile gönülden kabülü sağlayabileceğini söylemektedir.
Türkçenin yanı sıra Arapça ve Farsça dillerine tamamen vâkıf olup
hikmetlerini Türkçe söylemesi ve Türkçe yazması Türk-İslâm dünyası
açısından çok önemli olduğu söylenebilir. Türkler arasında İslamiyet’in ve
tasavvufun yaygınlaşmasına
öncülük eden Yesevî, Türkçe dile getirdiği hikmetleriyle İslamiyet’in Türkler
arasında hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamanın yanı sıra tasavvuftaki
incelikleri, tarikât adabını, usulünü, erkânını, toplumsal ahlâkî erdemleri
“Divân-ı Hikmet”, “Fakrnâme”; “Risâle der Âdâb-ı Tarîkat” ve “Risâle der
Makâmât-ı Erba‘în” adlı eserlerinde ele almıştır (Tosun, 2015: 22; Eraslan ve
Tosun, 2016: 7 vd). Yesevî’nin eserlerindeki düşünceleri yetiştirdiği
öğrencileri vasıtasıyla Orta Asya’nın çeşitli bölgelerine yayılmış, bu yola
uyanların mensup olduğu tarikata “Yesevîyye”, kendisine “Sultan” lakâbına
nisbetle “Sultâniyye”, cehrî yani açıktan zikir yaptıklarından “Cehriyye”,
müntesiplerinin çoğunun Türkler olmasından dolayı “Silsile-i Meşâyih-i
Türk”, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Anadolu Türkleri’nin dînî anlayış ve
inançlarında geniş tesirler icrâ ettiğinden “Pîr-i Türkistan” ve "Hâce-i
Türkistan" ünvânlarıyla anılmıştır (Tosun, 2013: 43/487).
Anadolu'da aradan geçen yüzyıllara rağmen Ahmet Yesevî’nin din anlayışı ile
Anadolu Türk-İslâm medeniyetinin ihyâ ve inşasındaki etkisi onun
öğrencileri, halifeleri veya soyundan geldiği iddia edilen şahsiyetler
aracılığıyla da olsa yaşamaya devam etmektedir. O, tasavvufî şiirleri ve
görüşleriyle Türk kökenli insanların dînî hâyâtını asırlardır etkilediği
söylenebilir.
İslâm kelâmının sem’iyyat kısmına giren nübüvvet meselesi, İslâm inanç ve
düşünce tarihinin en önemli ve temel konularından birini teşkil eder (Fârâbî,
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1931: 71; İbn Haldun, 1983: II/1073; Taftazânî, 1989: 1/5-6). Yesevî de
nebilere ve özellikle de Hz. Muhammed’e ve öğretilerine büyük önem verir.
Onların hayat hikayeleri ve hikmetli söz ve davranışlarından dersler alınması
gerektiğini dile getirir. Şiirlerinde nebilerin yanında birçok veli, mürşid ve
Allah dostlarının örnek alınmasını da ister. Er ve erenler; Allah adamı, yiğit,
kahraman, tecrübeli kişi, ermiş, veli, mürşid ve şeyh anlamlarındadır.
Kendilerine büyük saygı duyulan hak erleri ve erenler, Allah’ın dostluğunu
kazanmış, insanlara rehberlik yapabilecek faziletli, fedakâr ve cömert
kimselerdir (Uludağ,1995: 11/294).
Dolayısıyla Yesevî, “Hikmetler” adı verilen şiirlerinde nebilerden sonra bazı
kişileri birey ve toplumlara yönelik fiillerini örnek gösterir. Bunların
arasında hulefây-ı raşidin yani ilk dört halife; Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz.
Osman ve Hz. Ali ile bazı sahabeler olduğu gibi Allah dostları erenler de
vardır. Birçok yerde bunların ismini vererek onların psiko-sosyal tutum ve
davranışların örnek alınmasını ister.
Tasavvuf literâtüründe görüntünün ötesi, içyüzü, sır perdesi mânâsına gelen
hikmet; ilâhî sırların bilinip kavranmasıyla, bütün hâl ve hareketlerde
isâbetli olup itidâl üzere bulunmak, bireyleri ve toplumları dünya ve âhirette
huzur ve mutluluğa ulaştıran hakikatler mânâsındadır (Kuşeyrî, 2009: 32).
Beşerî gücün elverdiği ölçüde, insanî nefsin, kavramları tasavvur etmesi,
nazarî ve amelî gerçekleri tasdik etmesi neticesinde kemâle ermesi (İbn Sînâ,
1953: 12) denilen hikmet genellikle ilâhî sırların ve gerçeklerin bilgisi,
varlıkların var oluş amaçlarının kavranması, sebeplerle bunların sonuçları
arasındaki ilişkilerde ilâhî irâdenin rolünün keşfedilmesidir (Topaloğlu ve
Çelebi, 2010: 128). Birey ve toplumlara yönelik hakikatleri anlattığı şiirlere
“Hikmetler” diyen Yesevî’nin şiirlerindeki hikmet mirasının hatırlanması ve
anlaşılması, yolumuzu aydınlatması ile hakikat nurunun daha fazla insana
ulaşması önemlidir. Hikmetleri idrâk; akıl, imân, erdem ve aşk ile âleme
bakmamızı sağlayıp Türk-İslâm medeniyetinin temel taşlarını gelecek
nesillere aktarımını kolaylaştırabilir.
Bu bildiride Ahmet Yesevî’nin şiirlerinde geçen bazı nebiler, erenler,
onlardan örnek alınmasına işâret ettiği tutum ve davranışlar ile ahlâkî
erdemler özetle sunulmaktadır.
2. PEYGAMBERLERDEN ALINABİLECEK HİKMETLER
İmân esaslarından biri de Rasüllere yani Allah’ın beşeriyyete gönderdiği
elçilerine imân (Bakara, 2/285; Nisa, 4/136) olduğundan Ahmet Yesevî,
nebilere ve öğretilerine büyük önem verir. Çünkü onların insanlığa
gönderilmesinin hikmeti; Allah hakkında doğru, sağlam inancı insanlara
bildirme ve rehberliktir (Şûra, 42/13). Diğer bir hikmeti de onların
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hayatlarından ibret ve ders alınması içindir (Yûsuf, 12/111; Mâtürîdî, 2005:
278). Tarih boyunca her topluma bir elçi gönderildiği bildirilen Kur’ân’da
ismi zikredilen 25 veya 28 isim dışında daha birçok nebi veya elçi gelmiştir
(Mü’min, 40/78; Taftazâni, 2013: 241). Yesevî bu hakikatı şöyle dile getirir;
Dört yüz kırk dört peygamber, mürsel, nebi,
Kalmadı bu cihanda geçti hepsi (Bîce, 1993: Hikmet-104).

Ahmet Yesevî, Kur’ân’da geçen Hz. Muhammed, Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz.
İsmâil, Hz. Mûsa, Hz. Îsa, Hz. Yakup, Hz. Yûsuf, Hz. Yûnus, Hz. Zekeriyyâ, Hz.
Eyyüp, Hz. Süleyman ve Hz. Lokman gibi bazı peygamberlerin hikmetli
fiillerine şiirlerinde yer verir. Çünkü Allah onların hayatlarından ibret ve
dersler alınmasını istemektedir (Yûsuf, 12/111).
2.1. Nebilerin Hikmetli Fiilleri Örnek Alınmalıdır
Ahmet Yesevî’ye göre, insanlığa gönderilen seçkin nebilerin hikmetli
fiillerinden örnek alınmalıdır. Kişi, imtihan dünyasında peygamberleri örnek
alır ve problemlerin üstesinden onlar gibi gelebilir. Her nebi de örnek
alınacak yön ve hikmetler vardır. Hepsinde cömertlik, yiğitlik, yüksek ahlâk,
yaratıklara merhamet gibi ahlâkî erdemler ön plandadır. Örneğin Hz.
İbrahim, inancı uğruna ateşe atılır, ateş yakmayıp güle dönüşür, Hz. İsmâil de
nefsini dizginleyip canından geçer, Allah için kurban olabilme irâdesini
gösterir. Yesevî bunu şöyle dile getirir;
İbrahim’den şüphe eden ateş yakınca gül açılan,
İnanmazsan gelip bak görüp bilip dedi ya (Bîce, 1993:
Hikmet-117).
Geceleri uykusuz olup seherde kalk,
Âşık olsan İsmâil gibi candan geç (Bîce, 1993: Hikmet-95).
İsmâil gibi aziz canını kurban eyler (Bîce, 1993: Hikmet-133).
Hz. Nûh’un hikmetlerini kabul etmeyen kavmi ve bütün dünya tufan belasıyla
karşılaşır, Hz. Mûsa ağaçta yanan ateş görüp Allah’tan vahiy alır, Hz. İsa
ruhunu teslim ederek Allah’a yükselir, imtihan neticesinde Hz. Yahya ağlar,
Hz. Âdem özünü unutur, Hz. Yûnus’u da balık yutar. Yesevî nebilerin çetin
imtihanını şöyle dile getirir;
Baştanbaşa cihana, baksa tufan belası,
Ey Nûh kavmi korkun, Hak yöneten değil mi?
Eman ağacından ki, Mûsa’ya ateş göründü,
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İsa-ı ruhperver, terk-i taalluk eyler,
Yahya’yı ağlayış tuttu, Âdem özünü unuttu,
Yûnus’u balık yuttu, bu imtihan değil mi? (Bîce, 1993: Hikmet215).
Ahmet Yesevî, Hz. Mûsa, seçkin âile İmrân, saltanat, taht sahibiHz. Süleyman
(Neml, 27/38-40) ile uzun yaşayan Lokman Hekim’in bile bu dünyadan
göçtüğünü belirtir. Dünyada mal-mülk ve hayatın insana verilen bir emanet
ve geçici olduğu, asıl ebedî mal ve mülkün âhiretteki Cennet mülkü olduğunu,
çok mülk ve azametli saltanata sahip olan Hz. Süleyman ile uzun ömürlü Hz.
Lokman’dan ibret alınması ve idrâk edilmesini isteyerek şöyle söyler:
Mûsa, İmran kalmadı, taht-ı Süleyman kalmadı
Bin yaşlı Lokman kalmadı, dünyayı bırakıp giderim(Bîce,
1993: Hikmet-70).
Bin yaşayan Lokman Hekim ölür olsa,
Yoktur ölmeden kalan burada, bilin, dostlar (Bîce, 1993: Hikmet-168).

Ahmet Yesevî, mahşer meydanını tasvir eder. Bireylerin toplum hayatında
psiko-sosyal işlevlere teşvik amaçlı olan şefaat; âhirette, nebiler, melekler ve
âlimler gibi Allah'ın izin verdiklerinin yine Allah'ın izniyle mü’minlerin
bazılarının günahlarının bağışlanmasını veya günahı olmayanların
derecelerinin yükseltilmesini talep etmeleridir. (Topaloğlu ve Çelebi, 2010:
287). İnsanların mahşer meydanında af yardım yani şefaat için
peygamberlere gitmelerini ve onlara yalvarmalarını ayrıntılı bir şekilde
Yesevî şöyle anlatır;
Bütün halklar Âdem Ata'ya doğru ardınca gidince,
"Ey babamız şimdi bizi kolla" deyince,
"Ruhsat yok, benden geçti evlat" deyince,
"İbrahim'e gidelim" deyip söyler imiş.
İbrahim'e gidip söyleyince Adem Ata,
"Şefaat eyle bunlara sen hepsi hata",
O da der "Sizden yakın Âdem Ata",
"Mûsa tarafına gidelim"deyip söyler imiş.
Mûsa deyince "Ya Muhammed ayak bas,
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Ümmetlerin cehennem içinde yok oldu"
Muhammed'de iba eyleyip durunca o an,
Mûsa bırakmayınca birlikte varır imiş.
Tâcını alıp kısıp koyup arş altında,
Feryâd edip ağlayıp durunca işte o günde,
"Ya Kadîr, Ya Gafûr"1 dediğinde,
"Ya Habibim başını kaldır" deyip söyler imiş.
Alıp gel ümmetini dergâhıma,
Bağışlayım hepsini ben sizlere,
Dâhil eyleyim hepsini Cennetime",
Böyle diyerek Hakk'tan nidâ gelir imiş (Bîce, 1993: Hikmet112).
Bütün peygamberlerin nübüvvetine inanan onlardan dersler alınmasını
isteyen Yesevî'nin Allah’ın habibi, yaratılmışların özü, beşeriyyetin aslı
dediği son peygamber Hz. Muhammed'in onun dünyasında ayrı bir aşkı,
muhabbeti ve yeri vardır. Şöyle demektedir:

Sen'sin Hâlık'ın sevgilisi, Hakk dergâhına lâyık,
Yaratılmışların özü ya Mustafa Muhammed.
İnsan varlığının aslı, rasûl ve nebilerin sonuncusu,
Gizli niyâza mahrem ya Mustafa Muhammed (Bîce, 1993:
Hikmet-39).
Yesevî, Dîvân-ı Hikmet'in 36. Hikmetinde Hz. Muhammed'in hayat hikâyesini
gayet yalın bir üslupla, 46. Hikmetinde de Hz. Muhammed'in vefatını da aynı
şekilde tafsilatlı bir şekilde anlatır. Buradan onun Hz. Peygamber’in hayat
hikâyesini çok iyi bildiği anlaşılabilir. Yesevî sünnete bağlılığını, Hz.
Muhammed'in vefat yaşı olan 63 yaşından sonraki ömrünü yer altında
yaptırdığı bir hücrede geçirerek göstermek ister. Allah’ın habibi Hz.
Muhammed, O’nun candan arkadaşları; Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin
dünyadaki ömürleri 63 olduğuna göre 63’den sonraki hayat beyhûdedir.
Belki o, Hz. Peygamber’e olan saygısından ve aşırı sevgisinden tasavvufî

1el-Kadîr;

her şeye gücü yeten, el-Gafûr; günahları bağışlayan anlamında Allah’ın en
güzel isimleridir (Gazâlî, 2005: 122, 161).
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düşüncesine göre böyle algılamış olabilir. O’na göre kabre girmek Hz.
Peygamber’in sünneti ve ona bağlılıktır.Âlemlere rahmet Hz. Muhammed’in
sünnetine bağlılığını her fırsatta belirtir ve ona olan sevgisini 63 yaşında
yerin altına girer ve sebebini şöyle dile getirir:
Ey dostlar, kulak verin söylediğime,
Ne sebepten altmış üçte girdim yere,
Pir-i kâmil Hakk Mustafa, şüphesiz bilin,
Nereye varsan, vasfını söyleyip saygı gösterin,
Salatü selâm deyip Mustafa’ya ümmet olun,
O sebepten altmış üçte girdim yere (Bîce, 1993: Hikmet-2).
Sünnetlerini sıkı tutup ümmet oldum,
Yer altına yalnız girip nura doldum,
Hakka tapanlar makamına mahrem oldum,
Bâtın mızrağı ile nefsi deştim ben işte (Bîce, 1993: Hikmet-1).
Ahmed Yesevî’nin İbrahim adında bir oğlu olmuşsa da kendisi hayattayken
vefat etmiştir. Hz. Muhammed’in nesli kızı Fatıma’dan devam ettiği gibi
Yesevî’nin nesli de Gevher isimli kızı sayesinde devam etmiştir (Tosun, 2015;
20). Yesevî, Hz. Peygamber’in “el-Kezzâbu lâ ümmeti” yani yalan söyleyen
ümmetimden olamaz dediğini (Malik, trs: “Kelâm”, 19), özünde ve sözünde
doğru-dürüst olan kula Hz. Muhammed’in “ümmetim” diyerek şefaat
edeceğini söyler;
"El-kezzâbu lâ ûmmeti" dedi, bilin Muhammed,
Yalancılar kavmini ümmet demez Muhammed,
Doğru giden kulunu, Hakk'ın arayıp yolunu ,
Doğru yürüyen kulunu ümmet diyecek Muhammed,
Her kim "ümmetim" dese, Rasûl işini bırakmasa,
Şefaat günü olsa, mahrum bırakmaz Muhammed (Bîce, 1993:
Hikmet-37).

Yesevî’nin Hz. Muhammed’in ümmetine karşı o eşsiz şefkati ve
düşkünlüğüdür. O, ümmetinin hidayete ermesi, hata ve günahlarının
affedilmesi için ağlar, sıkıntı ve tasasını çeker yani ümmeti için özünü yakar.
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Allah, O’nun ümmetine çok düşkün ve merhametli olduğunu söyler (Tevbe,
9/128). Yesevî bunu şöyle dile getirir;
Ümmeti için özünü yaktı,
Ümmet olsan bu sözleri anlarsın.
Ağlamaktan yüzü gözü şişti,
Ümmeti için kaygı, sıkıntı çekti,
Ey dostlar, bunu bilen ümmet hani?
Kıyâmet günü onu geçen şefkat hani?
Ümmet olup Rasul'ün değerini bildiniz mi?
Beden ve ruhunuzla sünnetlerini yaptınız mı?
Onun için ağlayıp inlediniz mi (Bîce, 1993: Hikmet-38).
Horluk çekip Hak Mustafa ümmet dedi,
Âsi ve cefâ edici ümmetinin tasasını çekti.
Hak Teâlâ bizi odun kılar mı deyip,
Ümmetinin endişesi ile dimağından duman çıkar(Bîce, 1993:
Hikmet-79).
Yesevî’ye göre Hz. Muhammed’e ümmet ve O’nun değerini bilebilmek için
sözlerini dinleyip sünnetlerini elden geldiğince yapmak da gerekir. Nebiler,
hikmetli fiilleri örnek alınması için gönderilen hikmet ehli seçilmiş Allah’ın
elçileridir. Onlar, yemek yeme, beslenme, giyim, ilaçlar ve tıp ilimler, bedeni
ayakta tutan faydalı gıdaları alma vb. gibi birçok konularda insanlığa rehber
olmuşlardır. İnsanların nebiye olan ihtiyacı, onların fıtrî yaratılışlarından
kaynaklanır (Mâtûrîdî, 2005: 176 vd; Nesefi, 2004: II/14-5). Nefsânî
duyguları ve şehvetleri ilâhî lütûfla kontrollü elçilerin insanlığa gönderilme
hikmeti, akılları istidlâle ve tefekküre yönlendirmede uyarma ve
hatırlatmadır (Mâtürîdî, 2005: 276, 284-5). Emir ve nehiyden hoşlanmayan
nefis, kişiyi tabiatının istemediği şeye doğru çekmeye çalışırken, sınanmada
olduğunu fark eden kimse, buna ilahî lütûf aklın da yardımıyla üstün gelmeye
çalışır (Mâtürîdî, 2005: 155; 2005: II/116). Allah, peygamberleri dünya ve
din işleriyle ilgili olarak ihtiyaç duydukları hususları açıklasınlar diye
insanlara göndermiştir (Taftazânî, 2013: 236).Belâlarda azim, sabır ve nefsi
gemlemenin zirvesinde olan Peygamberler inananlar için yöntemsel örnektir
(Râzî, 1981: VI/20; Erkan Yar, 2009: 142).
Allah insanları hayırla ve şerle, yani iyilikler ve kötülüklerle imtihan eder.
Şükür, nimetleri vereni bilerek O’nun bütün emir ve yasaklarına uymakla
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gerçekleşir. Sabır, şehvet ve lezzetlerden nefsi tutmak, şükür bunları hayır
yolunda kullanmaktır. Kişinin musibetler karşısında telaşa kapılmadan güçlü
olması, her şeyin Allah’tan geldiğinin bilinci ile tahammül edip dayanma gücü
göstermesidir. İmân eden kişinin başına gelen her şey bir gizli sebebin bir
hikmetin gereği olmalıdır. Belâ ve musibetleri kabul sabır, nimetleri kabul de
şükürdür (Oral, 2014: 77 vd).
Yesevî, tevbe erdeminin Hz. Âdem’den, âbidlik Hz. İdris’ten, şükür ve sevgi
Hz. İbrahim’den, sabır Hz. Eyyüp’ten, sipahilik Hz. Süleyman’dan, gariplik Hz.
Yahya’dan, razılık Hz. Musa’dan, zahidlik Hz. İsa’dan, âriflik ve kanaatlik ise
Hz. Muhammed’den öğrenildiğini anlatır (Eraslan ve Tosun, 2016: 59). Allah
hastalık ve sıkıntıları, hikmetinin bir tezâhürü olarak, kullarından azâde
kılmamış, hatta en büyük belâ ve musibetlere uğrayanlar nebiler olmuş
(Bakara, 2/155-156; Buhârî, 1981: “Merdâ”, 3).
Örneğin, Hz. Peygamber Taif’te taşlanmış, Uhud savaşında dişi kırılmış, Hz.
Yakup oğlunun ayrılığına ağlamaktan gözü kör olmuş, Hz. Eyyüp çok sıkıntılı
hastalıklara maruz kalmıştır. Böylece onlar nimetlere şükür ile başa gelen
musibetlere tahammül gösterme ve sabır konusunda insanlara örnek
olmuşlar, olayların hakikatı ve hikmetini anlamaya çalışmışlardır. Yesevî, her
biri farklı meslek ve istidatta olan nebilerden dersler ve ibretler alınmasını,
Allah’ın rızasına erebilmek için onların yollarından gidilmesini ister. Beşer
olması açısından onlar zelle yani küçücük bir hata irtikap ettiklerinden sonra
istiğfar, tevbe, ağlama, yakarış, korku ve yöneliş gibi davranışlar
sergilemişler, ümmetlerine hata ve günahtan sonra yapılabilecekler
konusunda bile örnek olmuşlardır.
2.2. Hatadan Sonra Tevbe Edebilme Erdemini Gösteren Hz. Âdem
Ahmet Yesevî, Hz. Âdem’in yaptığı hatadan sonra pişman olup tevbe
edebilme erdemini öne çıkartır ve O’nun yolundan gidebilmeyi ister (Bîce,
1993: Hikmet-64). İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem ile eşi Havva, Allah’ın
“yaklaşmayın” diyerek uyardığı ağaca unutarak hata ile yaklaşmışlardır
(Bakara, 2/35; A’raf, 7/19). Hz. Âdem emre muhalefeti olmakla beraber
pişman olup tövbe etmiş ilâhi rahmete kavuşmuştur. O, insan olmasından
ötürü işlemiş olduğu küçük hata yani zelleden dolayı (Mâtürîdî, 2005:
XVI/205 vd; Sabûnî, 2013: 12 vd) içten pişman olmuş. “Ya Rabbenâ Zalemna:
Ey Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer bizi bağışlamazsan ve bize
merhamet etmezsen, muhakkak ki ziyâna uğrayanlardan oluruz" (A’raf, 7/23)
diyerek Hz. Âdem eşi ile birlikte hatasından sonra tevbe istiğfâr edebilme
irade ve erdemini göstererek, sâfi yani tertemiz seçkin kul olmuşlardır (Râzî,
1986: 49; Nesefî, 2004:I/367, 389). Yesevî de bu hakikatleri şöyle dile getirir;
Âdem safi sünnetlerini dile alsam,
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"Yâ Rabbenâ zalemnâ"deyip feryâd etsem.
Kırlarda gözyaşımı akıtsam,
Bir ve Var'ım beni yola salar mı ki?
Kul Hoca Ahmet, bu dünyada tevbe eyle,
Seçkin kullar gibi azığını alıp yürü (Bîce, 1993: Hikmet-75).
Hz. Adem, ağaca yaklaşmamakla imtihan edildiği gibi, insan da her hal ve
durumda sınanır. Bu da kulun belâ ve musibetlere karşı sabretmesi,
nimetleri kabule karşı da şükür etmesidir. Allah kulundan günahtan sonra
aklını kullanıp pişmanlıkla tevbeye yönelmesini, rahmeti ve affetmesinden
ümit kesilmemesini ister (Bakara, 2/222; Zümer, 39/53; Tahrim, 66/89).
Allah’ın en güzel isimlerinden el-Gafûr (bağışlaması çok), el-Gaffâr (affetmesi
çok), el-Afüv (affeden), et-Tevvâb (tevbe edenleri affeden) ve el-Settâr (günah
ve hataları örten, bağışlayan) vb. isimler affetme ve bağışlama ile ilgilidir
(Gazâli, 2005: 87, 122, 170; Râzî, 1905: 160, 189, 248).
Psikolojik bir olgu, insan olmadan meydana gelen zaafiyet olan hata (Aydın,
2002: 24), Peygamberlerin de insan olma özelliğinden dolayı sadır olmuş, bu
psikolojik durumun sonrası için yapılması gerekenleri onlar göstermişlerdir.
Yani sevap ve günah işleyebilecek özellikte yaratılan insanın günah ve
kabahatten kurtulma ve manevî kirlerden arınmanın yollarından biri de
tevbe olmaktadır (Mâtürîdî, 2005: 541-2).
Yesevî’ye göre işlenen günâh ve kabahatten kurtulma ve manevî kirlerden
arınabilme yani tevbe erdemini Hz. Âdem ve eşi göstermiş olmaktadır.
Dolayısıyla âdemoğlu da atası Âdem gibi erdemli davranışlar sergilemeli ki
dünya sınavını kazanabilsin.
2.3. İftiralara ve Ölüme Sabreden Hz. Zekeriyyâ
Hz. Meryem’in babasız olarak Hz. İsa’yı doğurması üzerine mabed görevlisi
eniştesi Zekeriyyâ’ya zinâ iftirası atılır. Aslında Hz. İsâ’nın babasız dünyaya
gelmesi bir mu’cize iken (Meryem, 19/21) bu durumu kabul etmeyenler Hz.
Zekeriyyâ’yı öldürmeye karar verirler. Bunu öğrenen Hz. Zekeriyyâ
saklanmaya çalışırken bir ağaca gizlenir. Ağacın içinde olduğunu öğrenirler
ve bıçkıyla ağacı keserler. O, sabreder ve şehit olur (Gazâli, 1974: IV/244).
Bu olayı imâ eden Yesevî, şöyle demektedir;
Zekeriyyâ gibi bu başıma bıçkı koysam,
Bu iş ile Ya Rab, seni bulur muyum(Bîce, 1993: Hikmet-56).
İbrahim adında bir oğlunu kendisi hayattayken kaybeden ve evlad acısı
çeken (Tosun, 2015; 20) Ahmet Yesevî, mesleği marangoz olan kendi
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alınteriyle geçinen (Müslim, 1981: “Fedâil”, 169) Hz. Zekeriyyâ gibi ölüme,
çocuksuzluk imtihanına, başa gelen musibetlere karşı azm, sabır, sebat ve
dirençli olabilmeyi temenni etmektedir.
2.4. Musibet ve Hastalıklara Sabreden Hz. Eyyüp
Yesevî’nin verdiği diğer sabır örneği nebi Hz. Eyyüp’tür. O, sabır özelliğiyle
Allah tarafından “Sabırlı, ne güzel kul ve evvab” (Sa’d, 38/44) denilerek
övülür. Allah Hz. Eyyüb’e malı, mülkü, çocuklarını alıp kendisine ızdırap
veren bir hastalık, sıkıntı ve musibetler verince O, sabrına ve şükrüne devam
eder.“Ey Rabbim, bana zarar iyiden iyiye dokundu. Sen merhametlilerin en
merhametlisisin”(Enbiya, 21/83; Sa’d, 38/41) diye duâ edince Cebrâil,
ayağını yere vurmasını söyler. Yerde açılan bir kaynaktan su çıkar. “İşte
yıkanılacak ve içilecek serin bir su” diye Cebrâil haber verir (Sa’d, 38/42). Hz.
Eyyûp suyu içer, yıkanır ve bütün hastalıklarından şifa bulur. Böylece başa
gelen hastalıklara ve musibetlere sabretmede “Eyyûp Sabrı” diyerek örnek
olur.Yesevî de şöyle demektedir:
Eyyüp gibi bu bedenime kurtu koysam,
Bu iş ile Ya Rab, seni bulur muyum (Bîce, 1993: Hikmet-56).
Eyyüp gibi bu bedenime kurtu koysam,
Bu iş ile Ya Rab, seni bulur muyum (Bîce, 1993: Hikmet-56).
İnsan dünya hayatında fakirlikle, musibetlerle, nefislere gelen çeşitli
belâlarla sınanır. İmtihanın hikmeti de insanı acziyetini hissettirip
sabretmeye dolayısıyla yaratıcıya şükretmeye yönlendirmektir. Bunun
rehberliğini yapan nebilerden örnek alınmasını isteyen Yesevi, nebiler gibi
sabırlı olabilmeyi dilemektedir. Hikmet dolu dünya sınavında başa gelenlere
sabretmek, elindeki nimetlere de şükretmek kulluğun anahtarı, hikmet
ehlinin de özelliğidir (Müslim, 1981: “Zühd”, 64).
2.5. Kulluğa Sabırla Devam Eden Hz. Mûsa
Sabır ve sebatın bir çeşidi de kulluğa, iyi ve güzel davranışlara ve ibadetler
devam etmede gösterilen azm ve gayrettir. Kulluk görevine ve ibadetlere
sabırla devam eden nebi de Hz. Mûsa’dır. Tûr-u Sînâ, Hz. Mûsa’ya ilk defa
vahyin geldiği, Allah’ı görmek isteğinde O’nun haşmetinden paramparça
olduğu dağın adıdır (Mü’minun, 23/20; Tur, 52/1; Tin, 95/2). Hz. Mûsa orada
ibâdet eder, kardeşi Hârûn ile birlikte peygamberlik görevini Tûr dağında
alır, Tevrat isimli kutsal kitap, Allah tarafından taştan levhalara yazılmış bir
tarzda Tûr dağında verilir (Tâhâ, 20/10-11; A’raf, 7/144-145). Yesevî de bu
hakikatlere işâret ederek Hz. Mûsa gibi Tûr dağında kulluğu ve Rabb’e
yakınlaşmayı arzular;
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Mûsa gibi Tûr dağında ibâdet eylesem,
Bu iş ile Ya Rab, seni bulur muyum (Bîce, 1993: Hikmet-56).
Mûsa gibi Tûr dağında niyazını desem(Bîce, 1993: Hikmet63).
Akâid ve kelâm ilmi’nde âlimlerce tartışılan bir konu olan “Ru’yetullah”
Allah’ın görülmesi başlığı ile incelenir. Bazı âlimler Yüce Allah’ın aşkın varlık
olması ve cisim olmadığından dünya ve âhirette görülmez derlerken, sünnî
âlimlerin genel kanaati âhirette yani cennette Allah’ın mü’minler tarafından
görülebileceğidir. Allah’ın görülmesi ile ilgili Yesevî şöyle der: Derviş o kişidir
ki eğer bir mü’min ayağını onun başına koysa, tefekkür denizinde gark olur
ama halka belli etmez. Ey âşık derviş, bilesin ki tarikat yolu talip olan dervişi
tefekküre ulaştırır. Tefekkür korkuya, korku ümide, ümit gözyaşına, gözyaşı
hidayete, hidayet başarıya, başarı taate, taat zikre, zikir yakine (sağlam
imana), yakîn hamd ve senaya, hamd ve sena muhabbete, muhabbet rızaya
(Allah’tan razı olmaya), rıza selamet yurduna (Cennete), selamet yurdu
Allah’ın cemâlini görmeye ulaştırır. Allah bunu kitabında şöyle haber verir:
“Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayarak Rablerine bakacaklardır” (Kıyame,
75/22-23; Eraslan ve Tosun, 2016: 70).
Yesevî, Allah’ın görülebilmesinin mümkün olduğu kanaatindedir. O,
şiirlerinde Hz. Mûsa gibi Tur dağında “Rabbenzur ileyke: Bana kendini
göster” dediği gibi Allah’ın cemâlini Hz. Mûsa gibi görebilmeyi de arzu
etmektedir.
Mûsa gibi Tur dağında görüp cemâl,
"Rabbenzur ileyke" deyip söyleyesim gelir(Bîce, 1993:
Hikmet-50).
Hakk’a buluşmaya yanıp mü’min olsan, ibadet eyle,
İbadet eyleyen Hak cemâlini görür dostlar (Bice, Hikmet-82).

Yesevî de Hz. Mûsa gibi Tûr dağında sabırla ibadetlere devamla kullukla
Rabb’in merhamet ve rahmetine yakınlaşmayı veya âhirette de O’nun
cemâlini görebilmeyi arzulamaktadır.
2.6. Allah Yolunda Sabırla Kurban Olabilmeyi Gösteren Hz. İsmâil
Allah yolunda canını verebilme yani kurban peygamberi Hz. İsmâil’dir.
Yesevî, ellidört yaşında Hz. İsmâil gibi canını Allah yolunda kurbanı yani
marifet, ilim, hak ve hakikat ile Allah rızası yolunda canını kurban eylediğini
söylemektedir;
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Ellidörtte bedenlerimi ağlar eyledim
Mârifetin meydanında dolandım
İsmâil gibi aziz canımı kurban eyledim (Bîce, 1993: Hikmet7).
Hakk yadına canımı kurban edesim gelir (Bîce, 1993: Hikmet50).
Allah’ın cemâlini görebilmek için de mü’min olmanın yanında kulluk
görevlerini yani namaz kılıp oruç tutmak, hata ve günahlara tevbe etmek gibi
ibadetleri yapma ile Hz. İsmâil gibi canını sabırla O’nun yolunda kurban
etmek de gerekir;
İsmâil gibi aziz canını kurban eyler (Bice, Hikmet-133).
Allah’ı görmek için canı kurban etmedikçe,
İsmâil gibi cemâlullahı arzulamayın dostlar (Bice, Hikmet81).
Âşık olsan İsmâil gibi candan geç (Bice, Hikmet-95).
İbrahim öz oğlunu kurban kıldı,
İsmâil didar/cemâl diye canını verdi.
Gözünü açıp Hak cemâlini hazır gördü,
İsmâil gibi Hak cemâlini gören var mı (Bice, Hikmet-206).
Oruç tutup namaz kılıp tevbe eyleyen,
Seherlerde kalkıp Allah diye kulluk eyleyen,
Böyle kullar Hakk cemâlini görür imiş (Bice, Hikmet-113).
Kurban ibâdeti olayı Hz. İsmâil ile hatırlanır. Kâbe’den çıkan kutsal su
zemzem, O’na ve annesi Hacer’e hediye edilmiştir. Kâbe’yi babası Hz.
İbrahim ile beraber yapmıştır (Bakara, 2/124-9). Hz. İbrahim; “Eğer erkek
çocuğum olursa onu Allah için kurban edeceğim” diye söz vermiş, Hacer’den
İsmâil isminde oğlu olunca O’nu rüyâda verilen emir üzerine Mina’da kurban
ederken koç hediye edilmiş, kurban kesme âdeti ondan kalmıştır (Saffat,
37/83-113). Yesevî de hikmetlerinde bu hakikatlere işâret ederek Hz. İsmâil
gibi sabırla canını bile Allah için verebilmeyi, Rabb’in merhamet ve
rahmetine yakınlaşmayı veya âhirette de O’nun cemâlini görebilmeyi
arzulamaktadır.
2.7. Balık İçinde Bile Duâ Eden Hz. Yûnus
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Ahmet Yesevî, “Yûnus’u naheng/balık yuttu, bu imtihan değil mi?” (Bîce, 1993:
Hikmet-215) diyerek Hz. Yûnus’un balıkla imtihan edildiğini söyler. Yesevî,
denizde yunus balığı olmayı, Hz. Yûnus’a hizmet edebilmeyi arzulamakta
veya Hz. Yûnus gibi balığın içinde sabır ve duâ ile Allah’a yakınlaşmayı arzu
etmektedir;
Yûnus gibi deniz içinde balık olsam
Bu iş ile Ya Rab, seni bulur muyum (Bîce, 1993: Hikmet-56).
Kendisine vahiy inen, hidâyete sevkedilip, âlemlere üstün kılınan sâlihlerden
ve nebilerden olduğu bildirilen (Nia, 4/163; En’am, 6/86; Kalem, 68/50) Hz.
Yûnus, kavminin çeşitli eziyet ve zulümlerine dayanamayıp gemiye biner ve
Yüce Allah’tan izin almadan Ninova şehrini terk eder. Gemiye bindiğinde
gemi hareket etmez. Onu suçlu kanaatiyle denize atarlar. Büyük bir balık onu
yutar. Balığın karnında “Allahım, senden başka hiçbir ilah ve mabud yoktur.
Seni her türlü kusurdan uzak bilirim. Hiç şüphem yok ki ben kendine
zulmedenlerden oldum” (Enbiya, 21/87) diyerek Allah’a niyâz eder.
Bu halde bile başına gelene sabretmesi, Allah’ı anması ve duâsı Yaratıcı’nın
rızasına uygun olmalı ki “Eğer o, Allah’ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı,
mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı” (Saffat,
37/143-144) denilerek Hz. Yûnus’un yaptığı duânın makbuliyeti dile
getirilir. Bu duâdan sonra balığın sahile doğru hareket ederek tenha bir yerde
Yûnus’u bırakmıştır (Köksal, 2004: II/291 vd).
Yesevî de bu hakikatı “Yûnus gibi deniz içinde balık olsam, Bu iş ile Ya Rab, seni
bulur muyum?” (Bîce, 1993: Hikmet-56) diyerek O’nun gibi Allah’ın rızasına
uygun sabırla ibadet ve davranışlar sergilemeyi ve O’na kavuşmayı
dilemektedir.
2.8. Üzüntü ve Hüznüne Sabreden Hz. Yakup
Sabır örneği diğer bir nebi Hz. Yakup, çok sevdiği oğlu Yûsuf’u
kaybetmesinden dolayı üzülür, gözlerini kaybedecek kadar çok
ağlar.“Allahım üzüntü ve hüznümü sana iletiyorum” (Yûsuf, 12/86) diyerek
Allah’a yönelir, bütün çabalarına rağmen oğlu Yûsuf’u bulamayınca veya
kurtun onu yediğini öğrenince bütün çaresizliklere rağmen büyük bir
tevekkülle güzel bir sabırla beklemeyi tercih eder.Yesevîde Hz. Yakup gibi
ağlayıp inlemekle, sabır ve şükürle Allah’ın rızasına uygun işler yapabilmeyi
arzulamaktadır;
Yakup gibi Yûsuf için ağlayıp inlesem,
Bu iş ile Ya Rab, seni bulur muyum(Bîce, 1993: Hikmet-56).
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Çok sevilen malı veya kişiyi kaybetme imtihan unsuru olduğu gibi bu durum
karşısında direnç gösterebilme de azm ve sabrı da gerektirebilir. Hz. Yakup,
çocuklarını eşit sevmesi gerekirken birini diğerlerinden fazla sevmesi
imtihan unsuru olmuştur. Çocukları arasında her konuda olduğu gibi sevgi
ve ilgi konusunda adaletle davranılması istenilen ve arzulanan bir durumdur.
Hz. Yakub’un hangi sebeple olursa olsun bir oğluna diğerlerinden daha fazla
sevgi duyması onun hatası yani zellesi sayılabilir. Bu durum, diğer kardeşleri
arasında Yusuf’un öldürme kasdına kadar varabilecek bir hasede yol açtığı
da görülmektedir.
Haset, insanın tabiatında gizlenen gizli bir duygu ise de insanın bundan aklı
ve özgür iradesiyle sakınıp korunabilir (Râzî, 1986: 83). Hz. Peygamber de
haset duygusunun kötülüğe sebep olmaması için çocuklar konusunda
Allah'tan korkulması ve çocuklar arasında adaletli olunması tavsiyesinde
bulunmaktadır (Müslim, 1981: “Vesaya”, 13).Çocukları konusunda sevgi bile
olsa adaletli olunması konusunda ahlâki erdem olunması Hz. Yakup ile
öğrenildiği söylenilebilir.
Ahmet Yesevî, hikmet dolu imtihan dünyasında her biri sosyal hayatta farklı
meslek ve istidatta olan seçilmiş ve seçkin Allah elçisi nebilerin hayatlarında
psiko-sosyal tutum ve davranışlarından ders ve ibretler alınmasını yani
Allah’ın rızasına erebilmek için onların yollarından gidilmesini ister. Bu
isteği İslâm âlimlerinin nübüvvetin hikmeti ve Allah’ın Peygamberleri
insanlığa gönderiliş hikmetlerine de uygunluk arzeder. Çünkü nebiler
beşeriyyete her konuda örnek oldukları gibi, verilen nimetlere şükredip,
başa gelen belâ ve musibetlere sabredebilme hikmetini de göstermişlerdir.
2.9. Kötülük Yapan Kardeşlerini Affeden Ken’anlı Yûsuf
Ahmet Yesevî, Cennet ve Cehennemi karşılaştırdığı bir beytinde Cehennemin
kendinde Firavun olduğunu bildirmesine karşılık Cennetin kendinde
Ken’anlı nebi Hz. Yûsuf’un olduğunu söylemektedir;
Cennet der: "Ne dersin, sözü bilmez söylersin,
Sende Firavun olsa, bende Yûsuf Ken’ân var" (Bîce, 1993:
Hikmet-143).
Eski Mısır inancında hem kral hem de tanrının oğlu kabul edilen Firavun,
Arap, Fars ve Türk klasik edebiyatlarında zalim, inatçı, kibirli ve gururlu gibi
menfi vasıflarla ön plana çıkan karakterdir. Tasavvuf edebiyatında ise Hz.
Musa’nın karşısında duran Firavun, nefis ve kibir evinin sakinleri olarak
gösterilir. Türkçe literâtüründe de “zalim kimse” mânâsında kullanılan
karakter, “Firavun inadı”, “Firavun kesilmek”, “Firavun gibi inadından
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dönmez” vb. deyimlerde de kendini gösterir (Harman ve Uzun, 1996:
13/118).
Hz.Yûsuf, kendisini kıskanan kardeşleri tarafından kuyuya atılır ve Mısır
ülkesinde köle diye satılır, sonradan sarayda yetişir, kötülüklere nefsini
dizginlediği için suçsuz yere hapishaneye gönderilir. Hz. Yûsuf, saraya,
sultanlığa, vezirliğe giden yolun kuyu gibi karanlıklardan geçtiğini hatırlatır
gibidir. Yani kuyu, sabırla katlanılması gereken bir eğitim sürecidir. Sarayda
onu büyüten ve ona ilgi duyan Züleyha’ya karşı direnmesi yani nefsine
Allah’ın yardımıyla yenilmemesi, tuzaklara karşı mücadelesi, Züleyha’nın
onun sûretinden sîretine yani maddi aşktan manevi aşka geçmesi Yûsuf’un
şahsında semboldür. Dolayısıyla Ken’anlı Yûsuf, güzelliğin ve efendisine
ihanet etmeyen, kendisini kuyuya atan kardeşlerini affeden bir karakterdir
(Oral, 2017: 296-7). Dolayısıyla Yesevî, nebilerin getirdiği hakikat ve
hikmetleri karşısında duran, nefsin esiri olmuş Firavun karakterlilerin
Cehennemlik olduğunu vurgularken, güzelliğin ve efendisine ihanet
etmeyen, kendisini kuyuya atan kardeşlerini affeden Yûsuf gibi karakterli
kişilerin âhirette cennete girmeyi ve cennet gibi hayatı yaşamayı hak ettiğini
işâret etmektedir.
Yesevî, Hz. Yûsuf’un doğduğu ve büyüdüğü Ken’an diyârından gurbete çıkıp
ayrıldığı gibi kendisininde doğduğu yer Türkistan’dan bağrına taş basarak
ayrıldığını belirtir. Hz. Yûsuf’un gurbet yani vatanından hicret etme özelliğini
öne çıkartır;
Yûsuf'unu ayırdılar o Ken'an'dan;
Doğduğum yer o kutlu Türkistan'dan,
Bağırıma taşı vurup geldim ben işte (Bîce, 1993: Hikmet-16).
Ahmet Yesevî, Yûsuf’un kardeşleri tarafından köle olarak satılması, herkes
ona bastığı halde toprağın gururlanmadığı gibi insan da heva ve hevesine
kapılmamalı ve gururlanmamalı, der. Yûsuf’un kardeşlerinin köle diye sattığı
gibi Allah’a nefsini satanlar, Allah için kul ve köle olanlar dünya hayatıyla
âhiret alışverişi yapmalı, dünyada başına gelen herşeyi Allah’tan geldiğine
inanıp tevekkül çerçevesinde aracılara takılmamalıdır.

İnsan odur, fakir olup yerde yatsa,
Toprak gibi âlem onu basıp geçse,
Yûsuf gibi kardeşi köle diye satsa,
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Kulun kulu, o gün ne diye heva eylesin (Bîce, 1993: Hikmet139).

Ahmet Yesevî, “Yûsuf gibi kuyu içre gece-gündüz kalsam” (Bîce, 1993: Hikmet178); “Yûsuf gibi kuyu içinde gece-gündüz olsam/ Bu iş ile yâ Rab, seni bulur
muyum?”(Bîce, 1993: Hikmet-56) diyerek kuyudaki Yûsuf misali kuyuda olsa
bile halinden şikâyet etmeyen özelliğini dile getirmekte, Allah’ın rızasına
ulaşabilmeyi arzulamaktadır.
Hz. Yûsuf, kendisini kuyuya atan kardeşlerini “Bugün azarlanacak değilsiniz.
Allah sizi bağışlar. O merhametlilerin merhametlisidir” (Yusuf, 12/92)diyerek
onları bağışlamıştır. Yesevî, kendisine kötülük yapanları bağışlamanın bir
erdem ve Cennete götüren amel olduğunu ima eder. Allah hata ve günâhları
mağfiret edip affettiği gibi (Şûra, 42/25) Allah’ın sevgisine nâil olmak
isteyenler de Yûsuf misâli kötülük yapanları affetmelidirler (Âl-i İmran,
3/134). Bağışlama, affedebilme üstün niteliği, Allah ve elçilerde olduğu gibi
(Şûra, 42/40, 43) mü’minlerde de olması gereken hem fert hem de toplumsal
barışı sağlayan psiko-sosyal erdemli davranışlardan biri olduğu söylenebilir.
Böylece Yesevî, mazlum, kötülüklere karşı sabredip affedici olan Hz. Yûsuf
karakterli kişilerin cennetlik amellerle dünya-âhirette saadeti ve ebedi
mutluluk yeri Cenneti hak edebileceğini işâret etmektedir.
Ahmet Yesevî, insanlığa gönderilen seçkin nebilerin hayat hikayeleri ve
sözlerinden örnek alınmasını istemektedir. Nübüvvetin hikmeti gereği
mesleklerde yani tıp, askerlik, ziraat, ticaret ve sanat gibi meslekleri
insanlara ilk öğretenlerin peygamberler olduklarını söylenebilir. Her nebinin
sosyal hayatta ayrı bir geçimini sağlayacak mesleği vardır. Örneğin bazı
Peygamberlerin meslekleri de şunlardır:
Hz. Âdem-ziraat, Hz. Şit-hallac (yün eğiren), Hz. Nûh-tüccar, gemici ve
marangoz (Hud, 11/37), Hz. İdris-terzi, muhasebeci, Hz. İbrahim-marangoz,
Hz. Davud-zırhçı, demirci (Sebe, 34/10-11), Hz. Zekeriyyâ-marangoz, Hz.
Lokman, hekim, Hz. Muhammed-tüccar vb (Buhârî, 1981: “Büyû” 15; Müslim,
1981: “Fedâil”, 169).
Yesevî, peygamberler ve onların sünnetlerinden alınacak ibretler ve
hikmetler olduğunu belirtir. Nebileri, insanlara doğru yolu gösteren elçiler
ve rehberler olarak takdim eder. Çünkü onların hepsinde cömertlik, yiğitlik,
yüksek ahlâk, yaratıklara merhamet gibi ahlâki erdemler ön plandadır. Bu
bağlamda Yesevî, Hz. Muhammed, Hz. Âdem, Hz. Nûh, Hz. İbrahim, Hz. Mûsa,
Hz. Îsa, Hz. Yakup, Hz. Yûsuf, Hz. Yûnus, Hz. Zekeriyyâ, Hz. Eyyüp, Hz.
Süleyman ve Hz. Lokman gibi nebileri ve hususi bazı özelliklerini şiirlerinde
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zikrederek onların örnek alınabilecek hikmetli erdemli davranışlarından
bazılarına yer verdiği görülmektedir.
3. ERENLERDEN ALINABİLECEK HİKMETLER
Allah adamı, yiğit, kahraman, tecrübeli kişi, ermiş, şeyh, kendilerine büyük
saygı duyulan veli ve mürşid mânâsında olan hak erleri ve erenler, Allah’ın
dostluğunu kazanmış, insanlara rehberlik yapabilecek faziletli, fedakâr ve
cömert kimselerdir (Uludağ, 1995: 11/294). Yesevî’ye göre erenlerden birey
ve toplum hayatında nefis terbiyesi ve psiko-sosyal tutum ve davranışlar
konusunda onlardan örnekler alınmalıdır. Nefis terbiyesi ile ahlâkî erdeme
ulaşmış bireylerden oluşan toplumlar, huzur ve mutluluk içinde
yaşanabilecek topluluklardır. Yesevî’nin düşüncesinde şeytanla eşdeğer olan
nefs, bireyleri toplumda kötülüklere ileten en büyük belâdır. Çünkü nefsin
isteklerinin sonu yoktur, doymak da bilmez, israf içinde evlerini süsletir, iyi
huylarını da bozar;
Âhir zaman ümmetleri süslerler evlerini,
Nefs hevaya sevinip bozar her an huylarını,
Şan ve şefkatler ile dik tutar boylarını (Bîce, 1993: Hikmet18).
Yesevî, nefis terbiyesi ve takvâ yolunda olan bireyin kulluğunu içtenlikle
yapacağını, harama ve kötülüklere gönlün meyletmeyeceğini söylemektedir;
Gönül mülkünü verse ona göze iliştirmez,
Takvâ kılar içer nebat şerbetinde(Bîce, 1993: Hikmet-176).
İçbenliği geliştirme yani nefis terbiyesi insanın akıl yardımı ve özgür
iradesiyle yapabileceği güzelliktir. Arzu ve isteklerine veya öfkesine hâkim
olabilmek, yani sabretmek aşk yani imân ehlinin özelliği olmalıdır. Birey ve
toplumları felâkete sürükleyen nefis âfet ve hastalıklarından, Allah’ın
yardımı ile kibri ayakaltına alıp toprak gibi sabır, tevazu, cömertlik ve kanaat
gibi psiko-sosyal unsurlarla ve nefisle mücadele edip kazanan nebileri ve
erenleri örnek almakla kurtulmak mümkündür. Yesevî’nin örnek gösterdiği
erenler ve onlardan alınmasını istediği hikmetli davranışlar, ahlâkî erdemler
şu şekilde sıralanabilir.
3.1. Hz. Ebûbekir
Ahmet Yesevî’nin şiirlerinde örnek alınmasını istediği erenlerden ilki
doğruluk ve sadakâtin timsali, Hz. Peygamber’in arkadaşı Hz. Ebûbekir’dir.
(ö.13/634) Yesevî’ye göre bazıları Hz. Muhammed’in İslâm’ı tebliğinde
tereddüt gösterirken O ise hiç tereddüt göstermemiştir. Örneğin Hz.
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Peygamber’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göklere
yükselerek yaptığı birçok hikmetleri içeren gaybi, akıl ve duyular yoluyla
anlaşılamayan yolculuğu ifade eden Mi’rac olayında (Yavuz, 2005: 30/132)
gayba yani akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanına
dâir haberleri inanmakta zorlananlara karşı “Hz. Muhammed ne diyorsa
doğrudur” diyerek inanmış, gerçekleri tereddütsüz içtenlikle kabul eden
anlamında Hz. Peygamber tarafından “Sıddîk” lakâbı verilmiştir (Buhârî,
1981: “Fedâilu ashabu’n-nebî”, 5).
Hz. Peygamber: “Allah beni size peygamber olarak gönderdiğinde çoğunuz
“yalan söylüyorsun!” dediniz. “Doğru söyledin” diyen sadece Ebûbekir’di. Malı
ve canıyla bana sahip çıkıp destek veren de O idi” diyerek O’nun sıddîk
özelliğini anlatır (Ebû Dâvûd, 1981, “Cihâd”, 136). Hz. Ebûbekir de, Hz.
Peygamber’e her konuda destek vererek O’nun dert ortağı hicrette de
mağara arkadaşı olur.
Yesevî, 42. Hikmet’i örnek alınabilecek karakter yapısı olarak Hz. Ebûbekir’e
ayırır ve O’nun bazı özelliklerini şu şekilde sıralar:
Gördüğü zaman inanan Ebâ Bekr-i Sıddîk'tır,
Üstün olup dayanan Ebâ Bekr-i Sıddîk'tır;
Dertleşende ağlayan, kulluğa bel bağlayan,
İç bağrını dağlayan Ebâ Bekr-i Sıddîk'tır;
Bir sözünden dönmeyen, sırrını asla demeyen,
Gâfil olup yatmayan Ebâ Bekr-i Sıddîk'tır;
Can canana kavuşturan, kızını elden veren,
El bağlayıp yalvaran Ebâ Bekr-i Sıddîk'tır;
Dediği sözüne yeten, nefs ve hevadan giden,
Hak Rasul'u güçlendiren Ebâ Bekr-i Sıddîk'tır;
Muhammed'e kayınbaba, kılmış değil hiç hata,
Kul Hoca Ahmet tasdik eyle, mağara dostunu ayrı tut,
Âriflikte bil sâdık Ebâ Bekr-i Sıddîk'tır (Bîce, 1993: Hikmet-42).
Mekke’den Medine’ye hicret yolculuğunda mağarada iken Hz. Peygamber,
mağara arkadaşı Hz. Ebûbekir’e: “Üzülme Allah bizimle beraberdir” demesini
(Tevbe, 9/40) “mağara dostu” diyerek özetleyen Yesevî, Hz. Ebûbekir’in
sıddîk özelliğinin yanında dertlere derman olan, fakirleri, kimsesizleri
sevindiren, birçok köleyi hürriyetine kavuşturan, kulluk timsali olduğunu,
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özünden dönmeyen, nefsini ve isteklerini dizginleyebilen, dünya veya âhiret
hayatı için gerekli olan bir şeyin önemini kavrayamama halinde yani gâfil
yatmayan, kızı Hz. Aişe’yi (ö.58/678) kendi eliyle Hz. Peygamber ile
evlendirip toplumun önemli bir kurumu O’nun âile kurmasına yardım eden,
sözüyle, gücüyle nebiye yardım eden niteliklerini sıralamaktadır. Yesevî’nin
düşüncesinde Hz. Peygamber’e hicrette mağara arkadaşı olan ve âriflikte de
sıddîk olan Hz. Ebûbekir’dir.

3.2. Hz. Ömer
Ahmet Yesevî, Hz. Ebûbekir’den sonra Hz. Peygamber’in ikinci dostu olarak
Hz. Ömer’i (ö. 23/644) zikreder. Hikmetlerde 43. Hikmet’i O’na ayırır. Hz.
Ömer, İslâmı kabul eden ilklerden 40. Müslüman olanlardandır. Açıktan
tekbirlerle Kâbe’ye gidip, oradaki putları kırmış ve ibâdeti açıkça yapmıştır.
İbadet için davet olan ezanın oluşmasında katkısı olmuş (Buhârî, 1981:
“Ezan”, 1; Müslim, 1981: “Salât” 1) ve Peygamber müezzini Hz. Bilâl’e (ö.
20/641) ilk ezanı okutmuştur (Fayda ve Koçak, 2007: 34/44-539). Adâlet
timsali olarak zikrettiği Hz. Ömer’in özelliklerini Yesevî ikinci dost diyerek şu
şekilde sıralamaktadır;

848
İkincisi dost olan adâletli Ömer'dir,
Mü’minlikte dost olan adâletli Ömer'dir.
Bilâl'e ezan okutan, şeriatı bildiren,
Din sözünü anlatan adâletli Ömer'dir.
Kâbe kapısını açtıran, bütün putları kırdıran,
Rasul gönlünü dindiren adâletli Ömer'dir.
Şeriatı gözeten, tarikatı doğru tutan,
Hakikatı iyi bilen adâletli Ömer'dir.
Çıra olup sönmeyen, din yolundan dönmeyen,
Haksız işi eylemeyen adâletli Ömer'dir.
Miskin Ahmet eyle yâd, eyle aczini beyan,
Belki ruhu eyler şâd, adâletli Ömer'dir (Bîce, 1993: Hikmet43).
Âlimler, Hz. Ömer’in adâletli olduğu hususunda hemfikirdirler (Fayda ve
Koçak, 2007: 34/44-539). Birey ve toplum hayatında önemli bir ilke olan
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adâlet, ifrât ve tefrit arasında orta yolu tutmak, dînen haram kılınan
şeylerden sakınıp hak yol üzere dosdoğru olmak, hak sahibine hakkını tam
vermek, hakkını tam almak, cezâ ve ödülde eşit davranmak, zulmü terk
etmek, verilen ile hak edilen arasındaki dengeyi sağlamak, hikmet ile hareket
etmektir (Abdülkadir, 1989: 415; Topaloğlu ve Çelebi, 2010: 13-4). Buna
göre ferd ve toplum hayatında itidâl ve denge unsuru olan adâlet,
başkalarının gelişigüzel istek ve telkinlerinden etkilenmeyen istikrârlı bir
doğruluk ve ahlâk kanununa itaatla gerçekleşen ruhî denge ve ahlâkî
kemâldir. Hz. Peygamber Hz. Ömer’e doğruyu yanlıştan ayırt ettiği için
“Faruk” lakâbını takmış, şeytanın ondan korktuğunu belirtmiş (Buhâri, 1981:
“Bed’ül halk”, 11; “Edeb”, 68; Müslim, 1981: “Fedailu sahabe”, 22), güneşin
Ömer’den daha hayırlı kimseye doğmadını söylemiş (Tirmizi, 1981:
“Menâkıb”, 368), kendisinden sonra nebi gelseydi Ömer olurdu (Tirmizi,
1981: “Menâkıb”, 48), diye de onu övmüştür.
Hz. Ömer, hilâfeti döneminde de adâlet ve hakkaniyeti ile meşhur
olduğundan (Numanî, 2000: II/373 vd) Yesevî de Hz. Ömer’i şiirlerinde diğer
özelliklerinin yanında “adâlet timsali” olarak sunmaktadır.
3.3. Hz. Osman
Ahmet Yesevî, Hz. Muhammed’in üçüncü dostu Hz. Osman (ö.35/656)
olduğunu söyler. Hikmetlerden 44.sünü O’na ayırmıştır. O, hayâ sahibi olup
her yerde Hz. Peygamber’e her yerde yardımcı, malını mülkünü köleleri azâd
etmeye ve fakirlere yardım yolunda harcayan kişidir. O, vahiy ve hadis
kâtibidir (Yiğit, 2007: 33/438-443). Hz. Osman Hz. Peygamber’in iki kızıyla
evlendiğinden “zinnureyn/iki nur sahibi” denilir. Yesevî, Hz. Osman’ın örnek
alınacak bu ve benzeri özelliklerini şöyle sıralamaktadır:

Üçüncü dostu yar olan hayâ sahibi Osman'dır,
Her nefeste yar olan hayâ sahibi Osman'dır.
Hak Rasul'ûn damadı, dinimizin âbâdı,
Kölelerin azad edicisi hayâ sahibi Osman'dır.
Okuduğu şatibi, âyet, hadis kâtibi,
Minber üstünde hatibi hayâ sahibi Osman'dır.
Münâcatı kuh-ı Tûr, aldıkları iki nur,
Dedikleri bütün inci hayâ sahibi Osman'dır (Bîce, 1993: Hikmet-44).
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Ahmet Yesevî, Hz. Osman’ın meşru yönetici yani hilâfet görevini ifâ ederken
Mısır, Basra ve Kufe vilayetlerinden gelen isyancılar ve siyâsî karışıklıklar
içinde şehid edilişini de anlatır:
Çoklar gelip yaya, koymadılar şehzade,
Şehid eylediler orada, hayâ sahibi Osman'dır.
Tarif eyledin Osman'ı, Hoca Ahmet sen onu,
Yoktur şüphesi, gümanı, hayâ sahibi Osman'dır (Bîce, 1993: Hikmet44).

Hz. Peygamber, hayâ erdemine olmasından dolayı Hz. Osman’a özel bir değer
verir; kendisini ziyarete gelen Ebû Bekir ve Ömer’i rahat bir vaziyette
karşıladığı halde Osman geldiğinde hemen derlenip toparlanır; bunun sebebi
sorulduğunda, “Meleklerin bile hayâ ettiği insandan benim hayâ etmemem
doğru olmaz” (Müslim, 1981: “F.Sahabe”, 26) diyerek Hz. Osman’dan
meleklerin bile hayâ ettiğini söyler. Allah’ın kendini her an gördüğü ve
murakebe ettiği bilinciyle hareket etmek olan hayâ, insanın duyu organları,
aklı ve bedenini günahlardan koruması, âhireti isteyerek dünyanın geçici
zinetlerini terketmesidir (Çağrıcı, 1997: 16/554-5). Yesevî de şiirlerinde
tereddütsüz iman sahibi olan Hz. Osman’ın peygamber damadı olmanın
yanında nebilerin sünneti olan hayâ sahibi niteliğini öne çıkarmaktadır.
3.4. Hz. Ali
Ahmet Yesevî, Hz. Peygamber’in dördüncü dostu olarak Hz. Ali’nin
(ö.40/661) özelliklerini anlatır. Yesevî, 45. Hikmet’i Hakk arslanı dediği Hz.
Ali’ye ayırmıştır. O’nun örnek alınmasını istediği nitelikleri şu şekildedir:
Dördüncüsü dost olan Hakk arslanı Ali'dir,
Dediği sözü rahmânî, görsen yüzü nurânî,
Kâfırlerin kıranı Hakk arslanı Ali'dir.
Himmet kuşağı belinde, Mevlâ'm yâdı dilinde,
Zülfikar'ı elinde Hakk arslanı Ali'dir.
Rahmet eyleye Bir ve Var, her ne kılsa gücü var,
Hoca Ahmet'e mededkâr Hakk arslanı Ali'dir (Bîce, 1993:
Hikmet-45).
Yesevî, Hz. Ali ile İslâm’ın kuvvet bulduğunu, toplumları fitnelere karşı
koruduğunu yani tuğunu sıkı tuttuğunu söylemektedir:
Tarif eylesem, Ali Allah'ın arslanıdır,
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Ki kılıç ile kâfiri kırmaktadır.
Kâfirleri eyler imana dâvet,
Vermektedir her zaman İslâm'a kuvvet.
Ali İslâm için kanlar yutmaktadır,
İslâm'ın tuğunu sıkı tutmaktadır,
Hoca Ahmet bil garibliğe düşmüştür,
Rasul evladına sözler katmıştır (Bîce, 1993: Hikmet-36).
Hz. Ali’nin daha çocukken Hz. Peygamber’e ilk inananlardan biri olması, onun
evinde ve himâyesi altında büyüyüp yetişmesi, en sıkıntılı günlerinde
yanıbaşında bulunması, ayrıca hem amcasının oğlu hem de damadı olması
gibi niteliklerinin yanında(Fığlalı ve Kandemir, 1989: 2/374-378) Yesevî Hz.
Ali’nin arslan misâli cesâretini, vefası ve dostluğunu öne çıkarmaktadır.
Cesâret, toplumsal aktivitelerde yiğitlik, kahramanlık göstermeye, sıkıntıları
göze alarak üstün değerleri korumaya yönelten irâdi ruhsal yetenektir. Öfke
(gazap) duygusunun akla itaat etmek sûretiyle kazandığı itidâlli hali için de
şecâat, hamâset, cüret ve mürüvvet de denilebilir (İbn Manzur, trs: “şca”
madd; İsfahânî, trs: “şca” madd). Civanmertlik makamının Hz. Ali’den
kaldığını belirten Yesevî dervişlik makamının kırk olduğunu bu rivâyetin de
Hz. Ali’den geldiğini söyler (Eraslan ve Tosun, 2016: 54, 59). Hz. Ali’nin
şecâat, hamâset, cüret ve cesâretini Allah’ın dinini, hak, adâlet, fitneleri
önleme vb. üstün değerleri koruma yolunda kullandığı için Yesevî tarafından
övülmektedir.
3.5. Hz. Hatice
Ahmet Yesevî, örnek alınan kişilerden birisi olarak Hz. Peygamber’in eşi Hz.
Hatice’yi (ö.620) zikreder. Hz. Peygamber’in daha yaşı 17 iken Hz. Hatice’nin
onu gördüğünü yüce ahlâkını ve şahsını çok sevdiğini söylemektedir:
Muhammed'in yaşı on yedi oldu,
Ki o vakit Hatice O'nu gördü.
Muhammed'i bilin ki şahin misali,
Hatice O'nu görüp olmakta ağlamaklı,
Hatice gönlünde O'nu sevmektedir,
Muhammed aşkında içi yanmaktadır.
Hatice'ye Rasul kul/köle olmuştur,
Bu sebeple bil sen O'nu almıştır (Bîce, 1993: Hikmet-36).
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Hz. Peygamber, babası daha doğmadan önce, annesi de altı yaşındayken vefat
etmiş yetim kalmıştı. Hz. Hatice, başarılı bir tâcir, dürüst ve doğru sözlü bir
insan olduğundan Hz. Muhammed’i gönülden büyük bir aşkla sevdi ve onunla
evlendi. Kervanlar sahibi varlıklı, zengin olan Hz. Hatice, Hz. Muhammed ile
evlendikten sonra malını-mülkünü Allah yolunda yani fakir, kimsesizlerin
ihtiyaçlarına ve İslâm dininin yayılması uğrunda harcadığından Hz.
Muhammed yine muhtaç yani fakir olmuştu (Müslim, 1981: “Enbiyâ”, 45).
Yesevî, Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed ile evlenmesiyle bahtının açıldığını
belirtir ve malını mülkünü İslâm uğrunda harcamasını da şöyle dile getirir:
Hatice'nin Allah bahtını açmıştır,
Rasul'un baçına inciler saçmıştır (Bîce, 1993: Hikmet-36).
Atadan yetim kalıp, özünü gama salıp,
Hatice malını alıp, muhtaç olan Muhammed (Bîce, 1993:
Hikmet-208).

Hz. Hatice’nin nebinin hayatındaki en önemli rollerinden biri, peygamberlik
geldiği zaman kendisine herkesten önce iman etmesi ve onu bütün varlığı ile
desteklemesidir. İlk vahiy geldiğinde Hz. Peygamber, başına gelenleri
anlattıktan sonra, “Bana neler oluyor, Hatice?” diyerek kendinden
korktuğunu söylemesi üzerine Hz. Hatice korku ve endişelerini gideren şu
sözleri söyler:
“Öyle deme! Yemin ederim ki Allah hiçbir zaman seni utandırıp üzmez. Çünkü
sen akrabanı gözetirsin, doğru konuşursun, işini görmekten âciz kimselerin
elinden tutarsın, yoksulları kayırırsın, misafirleri ağırlarsın, haksızlığa
uğrayan kimselere yardım edersin” (Buhârî, 1981: “Bedü’l-vahy”, 3; “Tabîr”,
1; Müslim, 1981: “İmân”, 252).
Mekke’nin en zengini olan Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber ile evlendikten
sonra malını-mülkünü Allah yolunda yani fakir, kimsesizlerin ihtiyaçlarına
ve İslâm dininin yayılması uğrunda harcamasını, hak, hakikat ve hikmetlere
sahip çıkmayı ve desteklemeyi büyük bir erdem olarak gören Yesevî, Hz.
Hatice’nin eşini içten aşkla sevmesi, ona her konuda destek ve moral vermesi,
yedi çocuğundan altısının annesi olması, vefâ ve dostluğunu, ilk müslüman
olanlardan olması sebebiyle onun bahtının açıldığını, Hz. Peygamber’i
desteklemesine de “baçına inciler saçmıştır” diyerek güzel karakterini öne
çıkarmaktadır. Böylece Ahmet Yesevî, “Tâlibe matlûb, âşıka ma’şûk,
Züleyha’ya Yusuf ’un yüzü, Hadîce’ye Hz. Muhammed’in yüzü gerekir”
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(Eraslan ve Tosun, 2016: 67) diyerek muhabbet ve sevgi erdemi konusunda
Hz. Hatice’yi örnek göstermektedir.
3.6. İbn Abbas ve Selman
Ahmet Yesevî, Hz. Peygamber’in 8 Haziran 632 Pazartesi günü vefat ettiğinde
Selman-ı Farisi’nin(ö.36/656) Hz. Ebûbekir ile beraber gelip Hz.
Peygamber’in yeni vefat etmiş yüzünü açtıklarını, teçhiz (yıkanması) ve
tekfininde (kefenlenmesinde) İbn Abbas’ın (ö.68/687-88) mübârek naşını
yıkama suyunu döktüğünü Hz. Ali’nin de yıkadığını dile getirir:
Pazartesi günü Hakk Mustafa dünyayı bıraktı,
Hakk Teâla fermanına boyununu sundu,
İbn Abbas suyunu koydu, Ali yıkadı,
Cennet içinde hulle giysisini giymek için.
Bir gün geldi Ebû Bekr Selman ile,
Hakk Mustafa niyazını açtı Rahman ile,
Herkes gider bu dünyada üzüntü ile,
Elin olup Hakk'a vasıl olmak için (Bîce, 1993: Hikmet-46).
Toplumsal hayatta bir müslümanın cenazesine katılmak, teçhiz ve tekfininde
yardımcı olmak, kardeşlik haklarındandır (Dârimî, 1981: “İstizan”, 5). Hz.
Ebûbekir, Hz. Ali, İbn Abbas ve Hz. Selman bu görevi dost ve arkadaşları Hz.
Peygamber için hakkıyla yapmışlardır. Yesevî’ye göre bu kişiler herkese
nasip olmayan ve olmayacak Allah’ın son elçisi Hz. Muhammed’in naşını
yıkama ve defnine yardım etme gibi psiko-sosyal bir erdeme ve güzelliğe nâil
olmuşlardır.
3.7. Hz. Fatıma
Hz. Fatıma (ö.11/632), Hz. Peygamber’den sonra vefat eden tek çocuğu, üç
kızından biridir. O, Hz. Ali ile evlenmiş, Peygamberin seyyid ve şerif denilen
nesli onunla devam etmiştir. Babası vefat etmeden önce başucunda Hz.
Peygamber, Hz. Fâtıma'nın kulağına bir şeyler söyler. Bunun üzerine Fâtıma
ağlamaya başlar. Hz. Peygamber onun kulağına eğilip tekrar bir şeyler
söylemesiyle ağlamayı keser ve gülümser. Daha sonra bu olayın nedenini
anlatan Hz. Fâtıma, babasının kendisine yakalandığı hastalıktan
kurtulamayarak vefât edeceğini söylediğini bu yüzden kendini tutamayarak
ağladığını; daha sonra ehl-i beytinden yani âilesinden kendisine ilk
kavuşacak kişinin kendisi olduğunu müjdelediğinden dolayı gülümsediğini
belirtir (Buhârî, 1981: “Menâkîb”, 27; Müslim, 1981: “Fedâil”, 17). Hz.
Peygamber’in dünyadan ayrılışını Yesevî şöyle dile getirir:
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Azrâil bir gün geldi fermân ile,
Fatıma selam verdi ikrâm ile,
Hakk Mustafa meşgul oldu imân ile,
Sıcak bedenden aziz canı vermek için.
Göklerdeki melekler yere indi,
Peygamberin nuru ile âlem doldu,
"Babam" diye Fatıma ağladı,
Babasından yetim olup kalmak için (Bîce, 1993: Hikmet-46).
Peygamber terbiyesiyle yetişen Hz. Fâtıma babasının hem hayâ ve edep gibi
özelliklerine, hem de konuşma tarzından yürüyüşüne kadar birçok özelliğine
sahip biri olduğu söylenir (Müslim, 1981: “Fedâil”, 98). Babasının uygun
gördüğü hayat tarzını benimseyerek onun gibi sade bir hayat sürmüştür. Hz.
Peygamber’e çok düşkün olan kızı Fâtıma babasının vefatından dolayı çok
sarsılmıştı. Hz. Peygamber’in defnedildikten sonra arkadaşlarına “Bir
peygamberin üzerine çarçabuk toprak atmaya eliniz nasıl vardı, gönlünüz
nasıl razı oldu?” diyerek ağladı ve daha sonra da babasının ayrılığından
günlerce gözyaşı döktü (Buhârî, 1981: “Menâkîb” 27; Müslim, 1981: “Fedâil”
17, 97, 98).
Yesevî de onun iffeti, âile sevgisi ve dine bağlılığını öne sürerek ağlamasını,
yetim ve öksüz olma özelliğini öne çıkartmaktadır.
3.8. Hasan Basri
Ahmet Yesevî’nin ismini zikrettiği, örnek alınmasını istediği tabiin yani
sahabeyi gören âlimlerinden biri de Basralı Hasan (ö.110/728)’dır. O,
dünyaya ve dünya malına değer vermez, elinde bulunan şeyi ihtiyaç
sahiplerine dağıtırdı. Mescidde ve evinde dinî sohbetler yaparak halkı
İslâm’ın ibâdet ve ahlâk prensiplerini samimiyetle benimseyip tam bir ihlâsla
yaşamaya davet ederdi. Ömrünü irşad, eğitim ve öğretim ile geçirdiğinden
kendisine, takvâ sahiplerinin öncüsü, Hakk’ın gerçek velîsi, fütüvvet ehlinin
önderi denilmiştir (Attâr, 2013: 83 vd; Uludağ, 1997: 16/291).
Hasan Basrî’den Fakrnâme’de bir çok nakiller yapan Yesevî de (Eraslan ve
Tosun, 2016: 55) onu “Nefsini tepip kahr eyledi Hasan Basri”(Bîce, 1993:
Hikmet-48) diyerek iyi davranışlar sergilemede ve nefis terbiyesi konusunda
örnek alınmasını istemektedir.
3.9. Şeyh Abdullah-ı Berki
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Ahmet Yesevî’nin Hikmet’lerinde örnek alınmasını istediği kişilerden biri de
Şeyh Abdullah-ı Berki (ö.555/1160-61)’dir. Berki, Yesevî’nin Buhara’daki
hocası Şeyh Yûsuf-i Hemedânî (ö.504/1110)’nin vefatından sonra onun
yerine geçen birinci halifesidir (Köprülü, 1993: 32, 70). Yesevî,
hikmetlerinde O’nun âşık olup kendisine himmet verdiğini yani kendini
kemâle erdirmek için kalbin bütün ruhanî güçleriyle Allah’a yönelme
irâdesini gösterdiğini söyler.
Rahmân Melik'im rahmetine lâyık eyle,
Berki gibi himmet verip âşık eyle (Bîce, 1993: Hikmet-128).
İrâdesini iyilik ve güzelliklere yönlendiren Berki için Yesevî, Rahmân (sonsuz
merhametiyle lütuf ve ihsanda bulunan) ve Melik (görünen ve görünmeyen
âlemlerin sahibi) olan Allah’ın onu rahmetine lâyık eylemesini de
dilemektedir.
3.10. Arslan Baba
Arslan Baba, Yesevî’nin ilk mürşididir. Bazı soy şecerelerinde Arslan Baba,
Yesevî’nin babası İbrahim Şeyh’in akrabası olarak görülmektedir (Tosun,
2015: 28). O’nun, Hz. Peygamber'in kendisine teslim etmesini istediği
hurmayı vermesi, onun terbiyesi ile ilgilenmesi, Hz. Peygamber’in manevî bir
işaretine dayandırılır (Köprülü, 1993: 28 vd). Yani Hz. Peygamberʹden
Yesevîʹye Arslan Baba aracılığı ile ulaştırılan hurma remzi ile ifâde edilen bu
mânevî değerlerin Peygamberi ahlâk, irfan, ilâhî aşk ve mârifet olduğu
söylenebilir (Eraslan, 1989: 2/160).
Bir menkîbeye göre siyah ırktan olan Arslan Baba ashabın büyüklerinden
olup dört yüz veya yedi yüz yıl yaşamıştır. Sahâbîler bir gazâ sırasında veya
Arslan Baba’nın evindeki bir toplantıda acıkırlar. Bu arada Hz. Peygamber’in
duasıyla Cibrîl cennetten bir tabak hurma getirir. Hurmalardan biri yere
düşünce Cibrîl o hurmanın ileride doğacak Yesevî’nin kısmeti olduğunu
söyler. O zaman Hz. Peygamber ashabına, “Bu hurmayı Yesevî’ye kim
ulaştıracak?” diye sorar. Göreve Arslan Baba tâlip olur ve Hz. Peygamber
hurmayı onun ağzına koyar. Arslan Baba nice yüzyıl sonra Türkistan’ın
Sayram şehrinde henüz yetim kalan yedi yaşındaki Yesevî’yi bulup emaneti
ona teslim eder (Eraslan, 2019: 2/160).
Bazı rivayetlere göre Hz. Peygamber’in verdiği bir hırkayı da ona giydirir.
Ayrıca Yesevî’ye “binbir zikir” telkin eder ve biraz sonra öleceğini bildirerek
cenaze namazını kıldırmasını emreder. Hûriler Yesevî’ye yardımcı olmak için
gelip Arslan Baba’ya ipekten kefen biçerler ve onu Cennete götürürler. Yesevî
de Arslan Baba’nın son işaretine uyarak Buhara’ya gidip Şeyh Yûsuf-ı
Hemedânî’nin yanında manevî eğitimine devam eder (Algar, 1991: 3/400).
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Ahmet Yesevî, hayâtında ve eğitiminde yaptığı katkılar ve ona değer
vermesinden dolayı Hikmet’lerinden 18. hikmeti Arslan Baba’ya ayırmıştır.
Kendisini eğitmesini ve hurma vermesini burada da zikrederek O’nun
örnekliğini ve hikmetlerini “teberrük/mübarek ve kıymetli bir emanet olarak”
alınmasını istemektedir:
Yedi yaşta Arslan Baba Türkistan'a geldiler,
Başımı koyup ağladım, halimi görüp güldüler,
Binbir zikrini öğretip merhamet eylediler,
Ağzını aç ey çocuk, emanetini vereyim,
Özünü yutmadım, aç ağzına koyayım,
Hak Rasülün buyruğunu ümmet olsam, işleyeyim,
Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
Ağzımı açtım, koydular, hurma kokusu eyledi mest,
İki dünyadan geçip vallah oldum Hakk-perest;
Şeyh-molla toplandı, alıp yürüdüler el-ele,
Babam dedi: Ey oğlum, zorluk vermedin bana,
Beş yüz yıldır damakta saklar idim ben sana"
"Özünü siz alıp kabuğunu verdiniz bana,
Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
Ağlayarak dedim: Ey Baba, genç çocuğum bilemem,
Hakk Mustafa sünnetini çocuğum, bilemem,
Arslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük (Bîce, 1993: Hikmet-18).
Yedi yaşta Arslan Baba ya kıldım selâm,
Hak Mustafa emanetini kılın armağan,
Hurma verip, başımı okşayıp nazar kıldı,
Bir fırsatta âhirete doğru sefer kıldı,
"Elveda" deyip bu âlemden göç kıldı,
Azrail gelip Arslan Baba'mın canını aldı;
Huriler gelip ipek kumaştan kefen eyledi,
Namazını kılıp yerden kaldırdılar,
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Bir anda Cennet içine ulaştırdılar,
O sebepten altmış üçte girdim yere,
Pişman olmuş âsi kulum, aşk yolunda bülbülüm,
Arslan Baba'ya köleyim, kölen olur Hoca Ahmet (Bîce, 1993: Hikmet-29).
Ahmet Yesevî, çok sevdiği hocası ve kendisinin yetişmesinde büyük katkısı
olmasının yanında manevî eğitiminde yüksek ahlâkî özellikleri sebebiyle
Arslan Baba’dan çok bahsetmiş, erdemli ahlâki özelliklerini öne çıkartmıştır.
Bu durum öğrencinin yetişmesinde öğretmenin rolünü anlattığı gibi
öğretmende bulunması gereken yüksek karakter, ahlâk, sevgi ve merhamet
gibi özelliklerin eğitim sürecinin de öğrencinin yetişmesinde önemine işâret
ettiği de söylenebilir.
3.11. Bayezîd-ı Bistâmî
Ahmet Yesevî’nin hikmetlerinde örnek alınması istediği erenlerden biri olan
Şeyh Bayezîd-ı Bistâmî (ö.234/848)’dir. O, İran’ın Horasan eyaletinde
bulunan Bistâm kasabasında doğmuştur (Attâr, 2013: 224 vd). Bayezîd,
tasavvufî görüşlerini Farsça olarak ifade eden ilk sûfîlerden biri olup daha
sonra bu sözler Arapça’ya tercüme edilir (Attâr, 2013: 224 vd; Uludağ, 1992:
5/238 vd). Yesevî’ye göre Bayezîd, âşık ve dünyayı terkedip kendini yani
yetmiş yollu özünü Allah yoluna satmıştır. Gece gündüz nefsiyle mücadele
etmiş, erenlerden olmuştur. Yesevî, O’nun nefsin arzu ve isteklerine yani
günahlarına engel olduğu anlamında geceleri kalkıp özünü astığını
söylemektedir:
Bayezid gibi geceleri kalkıp özünü as (Bîce, 1993: Hikmet-97).
Âşık olsan, Bayezid gibi kendini sat (Bîce, 1993: Hikmet-137).
Bayezîd gibi her gün özünü satmayanlar,
Bu dünyanın izzetinden geçmeyenler,
Hayvandırlar belki ondan beter dostlar 2(Bîce, 1993: Hikmet-77).
Zâkir olup şükreder olup Hakk’ı sev,
Seher vaktinde kalkıp nefsinin gözünü oy,
Bayezîd gibi âşık olup dünyayı bırak,
Hakk cemâlini göstermese perişan olunur (Bîce, 1993: Hikmet-95).

2

Yesevî muhtemelen aklını kullanmayıp bu dünyada gaflet içinde olanlar için
hayvanlardan daha aşağıda tabiri geçen şu âyetlere işaret etmektedir (A’raf, 7/179;
Furkan,25/44).
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Bayezîd gibi yetmiş yolu özüm satsam,
Allah diye derdi ile ölüp gitsem,
Riyâzette yorulup, şaşıp, acıyıp donsam (Bîce, 1993: Hikmet-63).
Kul Hoca Ahmet alayım desen Hakk'dan hisse,
Bayezîd gibi nefsinle gece gündüz vuruş,

Can ve gönülde Hayy 3 zikrini deyin dostlar (Bîce, 1993: Hikmet-79).
Bayezid gibi gece gündüz dinmeden Kâbe'ye varsam,
Kâbeye yüzümü sürüp ağlayıp inlesem,
Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum (Bîce, 1993: Hikmet-56).
Yesevî’nin felsefesinde toplumda bireylerin ahlâkî eğitimi önem
arzetmektedir. Bu durum, temelde kalbî, mânevî ve derunî temelinin yanı
sıra, onun dışa yansıması ile fiile dönüşen, iş ve eylem olarak bireylerin
sosyal hayatta etkinliklere katılımıdır. Bu, bireyin ahlâkî eğitimi yani
nefis/içgüdü/içben terbiyesi ile başlar. Yesevî’ye göre eğitilmiş bireylerden
oluşan toplumlar yaşanabilecek ideal topluluklardır. O’nun hikmetlerinden
Bayezîd-ı Bistâmî’nin gece ibâdetleri ile nefis terbiyesi yani nefis ile yapılan
eğitimde örnek alınması gereken kişilerden biri olduğu anlaşılmaktadır.
3.12. Bişr-i Hafi
Ahmet Yesevî’nin örnek verdiği hikmet sahibi ilk dönem sûfilerden biri de
Merv doğumlu Bişr-i Hafi (ö. 227/841)’dir (Attâr, 2013: 190 vd; Kara, 1992:
6/221-2). Tasavvufî hayat tarzını benimseyerek Hakk’ın yakınlığını
kazanmaya çalışan kimsenin içini safi, tertemiz yapması gerektiğini söyleyen
Yesevî, bu kişinin Bişr-i Hafi gibi ibadet eylemesini belirtir;
Sûfi gerek bâtınını eylese safi,
İbadet eylese Bişr-i Hâfi misali (Bîce, 1993: Hikmet-130).
Bir menkıbeye göre, Bişr el-Hâfî’nin yolda bulduğu “besmele” yazılı bir kâğıdı
itina ile temizledikten sonra levha haline getirerek muhafaza etmesi üzerine
rüyasında duyduğu ilâhî bir ses, Allah’ın ismine göstermiş olduğu bu saygıya
karşılık Allah’ın da onun adını dünya ve âhirette saygın kılacağını bildirmiş,
bu şekilde zühd ve tasavvuf yolu kendisine açılmıştır. Bişr’in “Hâfî”

3Hayy;

Allah’ın diri ve canlı anlamında en güzel isimlerinden biridir (Beyhakî, 1993: 278
vd).
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(yalınayak) lakâbını “O yeryüzünü size bir döşek kıldı” (Bakara, 2/22) âyetine
işaretle, “Allah tarafından döşenmiş bir yerde ayakkabı ile gezilmez” diyerek
yalınayak gezmeyi tercih eder.
Diğer rivayette bir ayakkabı tamircisinin kendisine söylediği, “Ayakkabını
tamir ettirmek için insanlara ne çok sıkıntı veriyorsun!” ifadesi üzerine
ayakkabısını fırlatıp atmış, örgü işlerini yapıp kendini ibâdete vermiştir.
Örgüleri satıp fakirlerin ihtiyaçlarına harcaması örnek alınacak ahlâkî
niteliktir (Attâr, 2013: 190 vd; Kara, 1992: 6/221-2).
Kendini beğenen, bencil, şımarık, kibirli ve kötülüğü emreden nefsin hile,
desise, kurnazlık ve hainliklerinden, insana kurduğu tuzaklardan, ona karşı
korunmanın çarelerinden, nefsi eğitmenin ve denetim altına almanın
yollarından bahseden Yesevî’ye göre nefsin silahı olan kibri atılmalı, toprak
gibi tevazu içinde halka, insanlara, kullara hizmet edilmesi gerekir. Şeytanla
eşdeğer olan nefs, bireyleri toplumda kötülüklere ileten en büyük belâdır.
Çünkü nefsin isteklerinin sonu yoktur, doymak da bilmez, nefsin esiri olan
bireyler israf içinde evlerini süsletir, kendilerinde olan iyi huylarını da bozar
(Bîce, 1993: Hikmet-18).Yesevî, kişinin Bişr’in ibâdeti gibi içten ve ihlâsla
ibâdet etmesini de tavsiye etmektedir.
İbadet eylese Bişr-i Hâfi misali,
Ondan sonra vadesine olur vefalı,
Şüphesiz görür herkes keşif ve kerâmetini (Bîce, 1993: Hikmet-130).
Yesevî, nefis terbiyesi ve takva yolunda olan bireyin ibâdetlerini Bişr-i Hâfi
gibi içtenlikle yaptığında harama ve kötülüklere gönlün meyletmeyeceğini
belirtmektedir.
3.13. Cüneyd-i Bağdâdî
Ahmet Yesevî’nin örnek alınmasını istediği erenlerden biri de Bağdat’ta
doğup, Bağdat’ta yaşamış Cüneyd-i Bağdâdi (ö. 297/909)’dir. Cüneyd ölüm
döşeğinde iken bile oturarak namaz kılmış, bunun da bir nimet olduğunu
ifade etmiş, istirahat etmesi gerektiğini söyleyenlere namaza durmak
suretiyle cevap vermiş ve namazda iken ruhunu teslim etmiş, Bağdat’ta
defnedilmiştir (Attâr, 2013: 515 vd; Ateş, 1993: 8/119 vd).
Tasavvuf terimlerini, usûl ve esaslarını tesbit ederek tasavvufun ortaya
çıkışını sağlayan ilk sûfîlerden ve ticaretle uğraşan Cüneyd-i Bağdâdi’yi
Yesevî, O’nun selim olup saf olduğunu, (Bîce, 1993: Hikmet-48). çöller gezip
dertler bastığını yani dertli, ihtiyaç sahiplerine derman olup çareler
bulduğunu söyler:
Cüneyd gibi çöller gezip derdler bas,
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Hakk cemâlini göstermese perişan olunur (Bîce, 1993: Hikmet-95).
Yesevî, toplumda garip, yetim, fakirlerin gönlünün alınmasını, ihtiyaçlarının
giderilmesinin istemekte, bu görevin Allah’ın emri, Hz. Peygamber’in de
sünneti olduğunu belirtmektedir (Bîce, 1993: Hikmet-205). Yardımlaşma,
fıtri bir duygudur ve bireyleri sağlıklı ve mutlu kılacak sosyal özelliklerden
biri de içinde yaşanılan toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma ilişkisidir
(Krech ve Cructhfield, 1980: 27 vd). Nefisle mücadelenin ve toplumda
fakirlere yardım etmenin meşakkatli, zor bir sınama olduğu dile gitiren
Cüneyd-i Bağdadi, “fakr, bir tepedir” der (Eraslan ve Tosun, 2016: 58)
Yesevî, yardımlaşmanın hiç olmadığı veya çok az olduğu toplumlarda
bireylerin daha fazla yalnızlık ve diğer insanlara karşı sevgisizlik ve öfke
yaşadıklarından, “Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol. Öyle mazlum yolda
kalsa, yoldaşı ol”(Bîce, 1993: Hikmet-1) diyerek yetim, kimsesiz ve miskin
gönüllerin onarılmasını istemektedir. Yesevî, Cüneyd-i Bağdâdi’nin selim
olup saf olduğunu, (Bîce, 1993: Hikmet-48). çöller gezip fakir, dertli, ihtiyaç
sahiplerine derman olup çareler bulduğunu söyler: Böylece Yesevî, O’nun
nefsinin duru ve temiz oluşu ile çöller gezip ihtiyaç sahipleri insanların
dertlerine derman oluşunu öne çıkartmaktadır.
3.14. İbrahim b. Edhem
Ahmet Yesevî’nin örnek alınmasını istediği erenlerden biri de Horasan’ın
Belh şehrinde doğan İbrahim b. Ethem (ö.161/778)’dir (Attâr, 2013: 153 vd).
Yesevî, O’nun Allah’a âşık olduğunu, dünya kaygısı ve tasasının olmadığını
şöyle dile getirmektedir:
Âşık olsan aşk yoluna koy adımı,
Dünya kaygısını boşayıp koy Edhem gibi (Bîce, 1993: Hikmet-77).
Belh sultanı İbrâhim b. Edhem, tahtının üzerinde uyuya kaldığı bir gece
rüyasında tavanın sallandığını hisseder. Orada kimin bulunduğunu sorunca,
“Tanıdık biriyim, devemi kaybettim, onu arıyorum” cevabını alır. İbrâhim,
damda deve aramanın şaşkınlık olduğunu söyleyince sesin sahibi ona,
“Allah’ı altın taht üzerinde ve atlas elbise içinde aramanın damda deve
aramaktan daha büyük bir şaşkınlık” olduğunu hatırlatır.
Bunun üzerine İbrâhim düşünceye dalar. Olaydan birkaç gün sonra devlet
ileri gelenlerinin bulunduğu şölende bir adam korkusuzca muhafızları
geçerek İbrâhim’in karşısına dikilir. İbrâhim ne istediğini sorunca adam
şölenin verildiği handa kalmak istediğini belirtir. İbrâhim, buranın han değil
kendisine âit bir konak olduğunu ve her önüne gelenin burada
kalamayacağını söyler. Adam, konağın daha önce kimlerin olduğunu ve
onların şimdi nerede bulunduğunu sorar. İbrâhim de önceki sahiplerinin
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öldüğünü belirtir. Adam, “Bu ne biçim konaktır ki biri gelmede, biri gitmede”
der ve oradan uzaklaşır. Bundan etkilenen İbrâhim onun peşine düşer;
kendisiyle konuşmak istediğini belirterek kim olduğunu sorunca “Hızır” 4
cevabını alır. İbrahim bundan etkilenmiş olmalı ki, saltanatı ve dünya malını
elinin tersiyle itmiştir (Attâr, 2013: 153 vd; Öngören ve Albayrak, 2000:
21/293 vd). Yesevî bunu şöyle dile getirmektedir:
Edhem gibi uzak olup dünyayı tep,
Kimi görsen Hızır bilip elini öp (Bîce, 1993: Hikmet-95).
Ertesi gün ava çıkan İbrâhim b. Edhem atının üzerinde iken “uyan!” diye bir
ses duyar. Üç defa tekrarlanan bu sese aldırış etmeyince aynı ses, “Başkaları
seni uyandırmadan önce kendin uyan!” cümlesiyle yankılanır.
Ayrıca İbrâhim’in o esnada karşısına çıkan bir ceylân dile gelerek, “Ben seni
avlamak için gönderildim; senin beni avlaman için değil. Bir bîçareye ok atıp
avlamak için mi yaratıldın? Bundan başka işin yok mu?” der. Ardından aynı
sözleri atının eyerinin kaşından ve kendi içinden de işiten İbrâhim, âniden
ruhî bir değişime uğrar, keşfi açılır. Allah’a tövbe eder ve “Rabbim! Beni
koruduğun sürece bugünden itibaren sana âsi olmayacağım” diyerek
üzerindeki kıymetli eşyaları, elbiselerini ve atını orada karşılaştığı
çobanlarından birine verir, sürüyü de bağışlar ve çobanın elbiselerini giyip
Belh’ten ayrılır.
Yesevî de, aba giymekte İbrahim Ethem’i örnek gösterir. Aba/yelek giymek,
derviş veya sûfi olmaya niyetlenmek, tarikata, dervişliğe intisap etmek
bağlanmaktır. Abadan elbise giyilmesi Hz. Peygamber’in sünnetine ittibaya
niyetlenmesi de kasdedilir (Hucvirî, 1982: 235; Sülemî, 1969: 97). Yesevî,
İbrahim Ethem’in menkibevî hikâyesini şöyle dile getirir:
Taht ve bahtını dışlayıp Edhem dükkân kurdu (Bîce, 1993: Hikmet206).
Riyazeti kırk gün çekib bir baş gitti,
Fecr vakti bakıp gördü: onaylayıp çıktı,
Garib Edhem nefs elinde türlü şaştı,
Garib Edhem nefs elinde feryad eyledi,
Tahtdan geçib, Rahman’ını yâd eyledi,

4 Hızır,

Hz. Mûsâ döneminde yaşayan, kendisine ilâhî bilgi ve hikmet öğretilen kişidir.
İslâm âlimleri Hızır’ın peygamber, velî veya melek olduğu konusunda değişik görüşler
ileri sürmektedirler (Çelebi, Uludağ ve Kurnaz, “Hızır”, 1998: 17/406 vd).
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Garib, yetim gönlün avlayıp, şad eyledi (Bîce, 1993: Hikmet-152).
Allah yâdı gönülleri kıldı sevinçli,
Belh ülkesini terkedip aba giydi Edhem.
Aba giyip hidayete bastı ayak,
Hidayete onun gibi ayak basasım gelir (Bîce, 1993: Hikmet-48).
Edhem gibi bu dünyadan gönül kopar,
Hırs ve heva, tekebbürün evini boz,
Muhabbetin deryasına batıp yüz (Bîce, 1993: Hikmet-95).
Bir derviş gibi ibâdet ve riyâzetle vakit geçiren, kendi el emeği ve alın teriyle
geçinen İbrâhim b. Edhem memleketini terkedip Mekke’ye gider. Yıllar sonra
çocuk yaşta Belh’te bıraktığı, kendisinin ardından oraya hükümdar olan oğlu
babasının Mekke’de olduğu haberini alınca buraya gelir ve onu alıp
memleketine götürerek tekrar tahta çıkarmak niyetinde olduğunu söyler.
Fakat Allah sevgisi içinde bütün varlığını yok eden İbrâhim b. Edhem, bir
gönülde Allah sevgisinden başka sevginin meselâ oğlunun sevgisinin
olmaması gerektiğini düşünerek Allah’a dua eder. Ya kendi canını ya da
oğlunun canını almasını ister ve o anda oğlu ölür (Attâr, 2013: 153 vd;
Öngören ve Albayrak, 2000: 21/293 vd). Yesevî, bunu şöyle anlatır:
Âşık olsan gözyaşını saçıp yürü,
Edhem gibi taht ve kısmetden geçip yürü (Bîce, 1993: Hikmet-49).
Gerçek âşıklar geçer imiş canını bırakıp,
Edhem gibi berhem vurup malını bırakıp,
"Hu-Hu" diye Hakk zikrini söyleyip, hoşlanıp,
İman-tasdik eyleyip bağrını kebap etti (Bîce, 1993: Hikmet-61).

Yesevî, ben, benlik, nefs, heva hırsını Allah rızası uğruna gönülden samimice
bırakmada Ethem’i örnek verir:

Ben ve benlik, nefs ve heva, hırsı bıraksa,
Pir-i mürşid mükemmile özünü salsa.
Edhem gibi gönül mülkünü siva kılsa,
Bütün zorlu işi onun kolay olur (Bîce, 1993: Hikmet-165).
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Allah’ın kullarını yemek ve içmek için değil ibadet etmek için yarattığını
belirten Ahmet Yesevî, 63 yaşında yer altındaki çilehanesine girmesinin
gerekçesini, Hz. Peygamber’i seven İbrahim Ethem’in malı, mülkü ve tahtı
terkettiği özelliğinden etkilenerek yaptığını da söylemektedir:
Sizi, bizi Hakk yarattı ibâdet için,
Ey acaip, içmek, yemek, rahat için;
"Kalû bela" dedi ruhum sıkıntı için,
Edhem olup yer altına girdim ben işte (Bîce, 1993: Hikmet-13).
Yüce Allah yarattığı bütün ruhlara gayb âleminde “Ben sizin Rabbiniz değil
miyim?” hitabını söyleyince kıyamete kadar yaratılmış ruhlar da “Kalû
Belâ/Evet, sen bizim Rabbimizsin” (A’raf, 7/172) diye karşılık verirler. Bu
elest bezmine yani gayb âlemindeki kulluk sözleşmesine işaret eden Yesevî,
kendi ruhunun sıkıntı için “Kalû Belâ/Evet sıkıntıya razıyım” dediğini ve
gerçek kul gibi başa gelen musibetlere sabır, verilen nimetlere de şükre razı
olduğunu söyler. İbrahim b. Ethem gibi bu iradeyle yer altına indiğini belirtir.
Gecelerini genellikle kulluk şuuru ve tefekkürle geçirip çok az uyuduğu,
gündüzleri oruç tuttuğu belirtilen İbrâhim b. Edhem’in kara ve deniz
seferlerine katıldığı, Bizanslılar’a karşı yapılan son deniz seferi esnasında
ismi belirtilmeyen bir adada vefat ettiği söylenmektedir (Attâr, 2013: 153 vd;
Öngören ve Albayrak, 2000: 21/293 vd).
Yesevî’ye göre bireyin nefisle mücadelesi ve onu eğitimi hakikat sırrını
bilmenin de temel şartıdır (Bîce, 1993: Hikmet-123). O’nun Hikmetler’inde
ben, benlik, nefs, heva hırsını Allah rızası uğruna bırakmada ve hikmetli fiiller
işlemede örnek verdiği erenlerden birinin de İbrahim b. Ethem olduğu
anlaşılmaktadır.
3.15. Ma’ruf Kerhi
Ahmet Yesevî’nin zikrettiği hikmet sahibi kişilerden biri de Bağdad’ın Kerh
mahallesinde doğan zâhid ve sûfi Ma’ruf Kerhi (ö.200/815-16)’dir. O’nun
ilâhî aşktan ilk söz edenlerden olduğu nakledilir. Aşkın ancak Allah’ın lütfu
olduğunu, kazanılan bir şey olmadığını söylemesi tasavvuf düşüncesi
üzerinde ciddi etki yaptığı söylenebilir (Öngören, 2003: 28/67-8). O,
tasavvufu, “hakikatleri elde etmek ve halkın elindekilerden ümidi kesmektir”
şeklinde tarif etmektedir (Attâr, 2013: 409). Yesevî, Ma’ruf Kerhi’nin Allah’a
ulaşma yoluna adım attığını belirterek, onun yaptığı gibi Allah’ı bulmayı ve
O’na yaklaşmayı arzulamaktadır:
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Mâ’ruf gibi işbu yola adım atsam,
Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum (Bîce, 1993: Hikmet-56).
Kendi el emeğiyle kazanıp fakir, yetim ve kimsesizlere yardım etmesi, ilmi ve
doğruluğu sevmesi, O’nun örnek gösterilen hikmetli işlerindendir (Öngören,
2003: 28/67-8). Yesevî de Mâ’ruf gibi Allah’ın rızasına ulaşmayı
arzulamaktadır.
3.16. Şeyh Hallâc-ı Mansûr
Ahmet Yesevî’nin Divân-ı Hikmet’te bahsettiği erenlerden biri de ünlü
mutasavvıf şeyh Hallâc-ı Mansûr (ö.309/922)’dur. Babasının pamukçu
mesleğinden dolayı “Hallâc” diye tanınan Hallâc-ı Mansûr, Hanbeli
mezhebine mensup Sünnî akideye bağlıydı. Ene’l Hak; Ben Hakk'ım",
"Hak'tan gayrı değilim” görüşünden dolayı idam edilmişti (Attâr, 2013: 704
vd; Uludağ, 1997, 15/377-381). Yesevî, bu sözünü sekr halinde yani
şuursuzca kendini bilmeden söylediğini belirtir:
Şeyh Mansûr öz başını darağacında gördü,
Nur gönderdi Hakk cemâlini orada gördü,
Şuursuz olup kendini bilmeden feryad eyledi (Bîce, 1993: Hikmet134).

864

Bu söz kişinin Tanrı ile birleşip-bütünleştiği, Tanrı'nın kişide vücut bulduğu
veya kişinin varlığının Tanrının varlığı içerisinde eriyip yok olduğu (hulûl)
diğer bir ifade ile Tanrı'nın varlığının kişinin vücudunda yüz bulması
anlamlarını da ifade ettiği bahanesiyle idam kararı verildiği söylenir (Uludağ,
1997: 15/377-381).Enel Hakk’ı insanın beşeri benden sıyrılıp Mutlak ilahi
Ben ile yeniden doğmasının adı ve yeniden diriliş görülür. Ben Hakk’ın
kuluyum, kölesiyim diyen, biri kendi varlığı, diğeri Tanrı’nın varlığı olmak
üzere iki varlık ispat etmiş olur. Halbuki ben Hakkım diyen, kendi varlığını
yok ettiği için, ben yokum hepsi O’dur; Tanrı’dan başka varlık yoktur. Ben sırf
yokluğum ve hiçim. Bu sözde alçakgönüllülük daha fazla mevcut olduğu
söylenir. Şeyh Mansûr’dan alınması gereken hikmetleri Yesevî şöyle anlatır:
Mansûr der "Ene'l-Hak” erenler işi doğru,
Mollalar der: "Doğru değil" gönlüne kötü gelip,
Söyleme "Ene'l-Hak", "kâfir oldun Mansûr" deyip,
“Kur’an içinde budur" deyip, öldürdüler taş atıp.
Bilmediler mollalar "Enel-Hakk'ın mânasını,
Zâhir ehline hâl ilmini Hakk görmedi münasip.
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Rivâyetler yazıldı, halini onun bilmedi,
Mansûr gibi veliyi koydular dârağacına asıp.
"Sapık" deyip mollalar Şeyh Mansûr'u öldürdü,
Âlem halkı yığıldı, Mansûr deyip feryad eyledi,
Mansûr'un dostları kaldı orada ağlaşıp,
Tevbe eyle Hoca Ahmet, ola Hakk'tan inayet,
Yüz bin veliler geçti sırrı sırra ekleyip (Bîce, 1993: Hikmet-96).
Şeyh Mansûr "Ene’l-Hakk" deyip kavga eyledi,
Vefa eyleyen erenlerden yansa olmaz (Bîce, 1993: Hikmet-126).
Ahmet Yesevî, hırs, heva ve nefs yoluu bırakarak Hallâc-ı Mansûr gibi
olunması gerektiğini söyleyerek kendisinin 26.yaşında Yüce Allah’ın rızasına
erebilmek ve O’nu görebilmek için nefis terbiyesi yolunda mücadele ettiğini
de söylemektedir:
Ben yirmialtı yaşta sevda eyledim,
Mansûr gibi cemâl için kavga eyledim (Bîce, 1993: Hikmet-4).
Hırs-heva-nefs yolunu bırakmak gerek,
Mansûr gibi darağacı başına binmek gerek (Bîce, 1993: Hikmet-74).
Yesevî, 49 yaşında aşkın ateşinde tutuşup yandığını, Hallâc-ı Mansûr gibi eş
ve dostan kaçtığını, türlü türlü cefalara boyun eğidini de anlatmaktadır:
Kırkdokuzda aşkın düştü, tutuşup yandım,
Mansûr gibi eş ve dosttan kaçıp kayboldum,
Türlü türlü cefa değdi, boyun eğdim,
Zâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana (Bîce, 1993: Hikmet-6).

Ahmet Yesevî, tarikat yolculuğunda Hallâc-ı Mansûr gibi gönlündeki
dertlerin açılması için “Enel-Hak” yani hakikat ve hikmetler uğruna
mücadele edebilmeyi arzulamaktadır:
Muhabbetin meydanında can oynatsam,
Mansûr gibi başımı verip darağacını oynatsam (Bîce, 1993: Hikmet65).
Tarikatın pazarında sevda eylesem,
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Mansûr gibi "Enel-Hakk" ı kavga eylesem,
Göğsümdeki kürrelerini açar mı ki (Bîce, 1993: Hikmet-66).
Ahmet Yesevî, tevhid inancında la la deyip yani Allah’tan başka ilah yok yok
deyip samimi olunmasını da inanç konusunda taviz verilmeden Hallâc-ı
Mansûr gibi sabır ile mücadele edilmesini de istemektedir:
Bir söz ile dostlardan oldu ayrı,
Kalb halini hiç kimse bilmez Tanrım tanık,
Şeyh Mansûr'un "Enel Hakk"ı yersiz değil (Bîce, 1993: Hikmet-11).
"Lâ-Lâ"deyip "İllallah"a tutkun ol,
Mansûr gibi "Enel-Hak" deyip kavga eyle (Bîce, 1993: Hikmet-95).

Yukarıda da anlatıldığı gibi Hallâc’ın Ene’l Hak; Ben Hakk'ım, Hak'tan gayrı
değilim sözüyle ulûhiyyet iddiasında bulunduğu şeklinde ileri sürülen çeşitli
iddiaların aksine onun idam edilmesinin esas sebebinin bu tür iddialar
olmadığı, yani idam fetvasının dinî olmaktan çok siyasî bir karar olduğu,
siyasî baskılar ve entrikalar sonucunda çıkarıldığı söylenir. Onun büyük bir
üne sahip olması, çevresinde çok sayıda mürid yani öğrenci toplaması,
sarayda ve yüksek rütbeli devlet adamları ve kumandanlar arasında bile
taraftar bulması, zenci kölelerin haksızlık karşısında isyanına sıcak bakması,
mehdî olduğu ve Abbâsîler’e karşı Karmatîler’le gizlice iş birliği yaptığı yani
ajan olduğu gibi söylentiler çıkması devlet adamlarını endişelendirmiş, bu
yüzden baskı altında çalıştığı ileri sürülen bir hâkimler kurulundan fetva alıp
idam edilmiştir (Attâr, 2013: 704 vd; Uludağ, 1997: 15/377-381). Dolayısıyla
Hallâc-ı Mansûr, darağacı ve ölüm pahasına hakikatleri, gerçekleri söyleyen
bir sembol karakterdir. Yesevî de Hallâc-ı Mansûr’un hakikat ve hikmetlere
sahip çıkıp savunma ve Hz. İsmâil gibi canını bile hak ve hakikat yolunda feda
edebilme yönünü takdir ettiği söylenebilir.
3.17. Şeyh Şiblî
Ahmet Yesevî’nin zikrettiği, örnek verdiği kişilerden biri de ilk dönem
sûfilerinden Türk asıllı bir âileden Sâmerrâ’nın Şibliye köyünde doğan İmam
Şiblî ya da Ebû Bekr-i Şiblî (ö.334/946)’dir (Attâr, 2013: 738 vd; Gürer, 2010,
39/125-6). Yesevî, Şibli’nin manevî âlemde Hz. Peygamber’den izin alarak
raks ve sema yaptığını söylemektedir. Tasavvufta semâ ve raks, bir vasıta
olarak güzel sesle ve musiki refakatinde coşmak, dinlenen ilahinin veya bir
müziğin etkisiyle coşup dönmektir (Kuşeyrî, 2009: 514 vd). Semâdan hikmet
ve gâye, ondan meşru olarak faydalanmak ve bu vesile ile insanlara Hakk'ın
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kelâmını dinletmektir. Zunnûn el-Mısrî(ö.245/859), Cüneyd-i Bağdadî ve
Şeyh Şiblî olmak üzere İslâm mutasavvıfları Allah’ı ve âhireti hatırlatan bir
söz duydukları zaman vecde gelip raks etmişler, semâ yapmışlar ve bu
davranışları öven sözler söylemişlerdir (Gazâli, 1974: II/674-751). Bu
durumu Yesevî hikmetlerinde şöyle dile getirir;
Şibli gibi sema vurup candan geçtim (Bîce, 1993: Hikmet-13).
Şibli âşık sema eyledi nur görüp,
Mustafa’yı hazır görüp, soru sorup,
Dünya derdini arkada bırakıp gözünü yumup,
Öyle kullar raks ve sema yaptı dostlar.
Şibli âşık ağlayıp dedi: 'Ey Rasül,
Tâkatsizim, sema yapsam, ben de melul..."
Resul dedi: "İnşaallah, eyleye kabul...”
Ruhsat dileyip raks ve sema yaptı dostlar (Bîce, 1993: Hikmet-88).
Şeyh Şibli âşık olup bilmeden geçti (Bîce, 1993: Hikmet-134).
Şibli gibi âşık olup sema vursam (Bîce, 1993: Hikmet-178).
Şibli benzeri âşık olup, semâ kılsam (Bîce, 1993: Hikmet-202).
Şeyh Şibli semâ eyleyip daim yürüdü (Bîce, 1993: Hikmet-206).
Semâ ve raksın fıkhî cevazı üzerinde âlimler arasında değişik görüşler varsa
da, ilâhî aşk, vecd ve cezbeden dolayı semâ yapmanın mübah olduğu
konusunda yaygın bir görüş mevcut olduğunu söylemek mümkündür
(Uludağ, 1992: 190). Yesevî de, Şeyh Şibli’nin şarkı, nağme, mûsiki dinleme
olan sema ile müzik eşliğinde oyun demek olan raks’ın cevazlığını manevî
veya rüyâ âleminde Hz. Peygamber’den ruhsat aldığını söylemektedir.
Ebû Hafs Sühreverdî(ö.632/1234), Necmeddin Dâye (ö.654/1256), Ebû
Talib Mekkî (ö.386/996), Abdürrezâk Kâşânî (ö.736/1335), Ebû Hamid elGazâlî (ö.505/1111) ve Mevlâna (ö.672/1273) gibi daha birçok bilge ve
mutasavvıf, sema ve raksı câiz görerek fazilet ve kemâl olarak algılamışlardır
(Ankaravî, 1256: 60 vd). Yesevî’de Şeyh Şiblî’den nefs terbiyesi ile raks ve
sema’nın örnek alınmasını istemektedir.
4. SONUÇ
Ahmet Yesevî (ö.562/1166), ana dili Türkçe’yi kullanarak manzum şiirler
halinde insanlara psiko-sosyal tutum ve davranışlar ile ahlâkî erdemleri
“Fakrnâme” ve “Hikmetler” adlı eserlerinde anlatmaya çalışır. Beşeriyete
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rehber olarak gönderilen nebileri ve onlarından yolundan giden Allah
dostları yani bazı erenleri şiirlerinde zikrederek, onların erdemli
davranışlarının örnek alınmasını da ister. O, Türk kültürünün dünden
bugüne bize kadar gelmesini sağlayan ve bu kültürün Anadolu’da
yayılmasına öncülük eden âlimlerden biridir. Kendisinden sonra Anadolu’ya
gelen Yûnus Emre, Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahî Evran, Kaygusuz Abdal
vb. gibi müslüman Türk erenlerinin de yolunu açmıştır. Yesevî’nin
“Hikmetler”i doğrultusunda inanç motifleriyle yetişenler, çevrelerinin dînî
inanç, kültür hayâtının canlanmasına dolayısıyla Anadolu İslâm-Türk kültür
ve medeniyetinin ihyâ ve inşasına da önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Ahmet Yesevî, peygamberler ve onların sünnetlerinden alınacak ibret ve
hikmetler olduğunu belirterek nebileri, insanlara doğru yolu gösteren elçiler
ve rehberler olarak zikreder. O, Hz. Muhammed, Hz. Âdem, Hz. Nûh, Hz.
İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Mûsa, Hz. Îsa, Hz. Yakup, Hz. Yûsuf, Hz. Yûnus, Hz.
Zekeriyyâ, Hz. Eyyüp, Hz. Süleyman Hz. Lokman gibi nebilerin bazı
hususiyetlerine yer verir, onlardan ibret ve dersler çıkarılmasını da ister.
Yesevî’nin hayatında son peygamber Hz. Muhammed'in ayrı bir yeri vardır.
O’na bağlılığını, O'na olan sevgi, saygı, övgüsüyle ve sünnetlerine sımsıkı
yapışmayla göstermeye çalışmıştır. Hz. Peygamber’in 63 yaşında ölmesini
örnek alarak kendisi 63 yaşından sonra yeryüzünde dolaşmayı O'nun
sünnetine aykırı görüp, o yaştan sonraki ömrünü yer altında geçirmesi
bunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Din ve dünya işlerinin
omurgasını rızık oluşturduğundan insan neslinden gönderilen nebiler bir
veya birkaç dünya işiyle dünya geçimlerini bu yoldan tedârikle hem
insanlara güzel ve faydalı meslekleri öğretmişler, hem de başkalarına boyun
bükmekten kurtulup kendi alınteriyle yaşamanın yollarını göstermişlerdir.
Her türlü hayat şartlarında ve başa gelen belâlarda azim, sabır ve nefsi
gemlemenin zirvesinde olan Peygamberler insanlar için yöntemsel örneklik
oluşturmaktadırlar. Yine Peygamberler âhireti ve asıl yurdun elde
edilebilecek nimetlerini, bu dünyada nasıl kazanılabileceğini, insanların hak
yolunda ilerleme çabasına ancak onlar rehber olabilirler.
Ahmet Yesevî, davranışları ve ahlâkî özelliği ile öne çıkan Allah dostları
mürşitlerden yani Türkçe karşılığı erenler ve hak dostlarından da örnekler
alınmasını ister. Bunlar halleriyle Allah’ı hatırlatan, zorluklara ve
musibetlere katlanan, az yiyecekle yetinen, mal biriktirmeyen, dünya
ziynetine aldanmayan, Hakk’ın yarattığı varlıklar üzerinde tefekküre dalıp
ibret alan, Allah ile olan ahdine sâdık kalan, O’na sevgiyle bağlanan,
ibadetlerini eksiksiz yapan, kul hakkını gözeten, duâları makbul olup yüzü
suyu hürmetine yağmurlar yağdırılan, insanların ihtiyaçlarına yardım eden,
ihlâslı, faziletli ve adaletli, içi hüzünlü, yüzü mütebessim kimselerdir. Hz.
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Peygamber’in arkadaşlarından; Hz. Ebûbekir’in sadakâti, Hz. Ömer’in adâleti,
Hz. Osman’ın hâyası ve Hz. Ali’nin cesâreti ve dostluğu, vefakâr eş Hz.
Hatice’nin hak ve hakikatleri anlatmasında eşine psikolojik destek vermesi
ve malını da İslâm yolunda dağıtması, Hz. Fatıma’nın kadınlara iffet ve
sadakâtte örnek olması, İbn Abbas ve Hz. Selman’ın Hz. Peygamber’in
vefâtında yıkanması ve kefenlenmesinde yardımcı olmaları erdemlerinden
bahsetmektedir.
Yine O, şiirlerinde Allah dostu erenlerden; Hasan Basri, Arslan Baba, Bayezîdî Bistami, Bişr-i Hafi, Cüneyd-i Bağdâdî, İbrahim b. Ethem, Ma’ruf Kerhi,
Hallâc-ı Mansûr ve Şeyh Şibli gibi erenlerin ahlâki özelliklerini de öne
çıkartarak zikreder. Ahmet Yesevî’nin şiirlerinde zikrettiği Allah dostları
erenlerin ortak özelliği; sağlam akîde sahibi olmaları, iyi davranışlar
sergilemeleri, güzel ahlâk ve nefis terbiyesi ve muhasebesinde nebilerden
sonra rehber olmaları, nebilerin rehberliğinde insan topluluklarına psikososyal erdemli fiillerde öncü ve örnek hikmetli davranışlar sergilemeleridir.
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ZENÂDİKA’NIN KUR’ÂN’DA TENÂKUZ İDDİALARI BAĞLAMINDA
EBU’L-HÜSEYİN EL-MALATÎ’NİN MÜŞKİLU’L-KUR’ÂN YORUMLARI

Dr.Öğr.Üyesi, Muhammed Bahaeddin Yüksel*
Özet
Kur’ân’ın anlaşılması, nüzul sonrası Müslümanlar açısından spontane ve
sorunsuz olmamıştır. Kur’ân’ı anlama faaliyetinde doğru anlama ulaşmayı
etkileyebilecek birçok hususlar olmakla birlikte, ayetler arasında ihtilaf algısı
bu sorunların başında gelmektedir. Kur’ân’ın şifahî bir metin (kelâm)
olmasının temel sebep olduğu bu sorun, aslında Kur’ân’ın kendisinden değil,
muhatabının anlama sorunundan kaynaklanan bir vehimden ibarettir; zira
Kur’ân, ilahî bir kaynaktan Hz. Muhammed’e nazil oluşunun en büyük
delilini, kendisinin çelişki ve ihtilaftan berî oluşuyla temellendirir. Bununla
birlikte Kur’ân’ın ilâhî kaynaktan nâzil olan bir kelam olduğu hususunda
şüphe uyandırmak isteyen Zenâdika ve benzerleri, Kur’ân’da çelişkili
ayetlerin söz konusu olduğunu iddia etmiş ve bu çerçevede birçok ayeti
bağlamından kopartarak iddialarına malzeme yapmışlardır. Özellikle bu
maksatlı ve yıkıcı faaliyetler sonucunda meydana gelen anlama sorunları,
Müşkilu’l-Kur’ân İlmi’nin doğmasına ve bu çerçevede kıymetli eserlerin
kaleme alınmasına vesile olmuştur. Zenâdika’nın Kur’ân üzerindeki bu
iddialarına erken bir dönemden cevap veren âlimlerden birisi de Malatyalı
Ebu’l-Hüseyin el-Malatî’dir. Malatî bize ulaşabilen tek eseri et-Tenbîh’te
Zenâdika’nın bu iddialarına gayet ikna edici cevaplar vermiştir.
Anahtar Kelimeler: Ebu’l-Hüseyin el-Malatî, Müşkilu’l-Kur’ân, Zenâdika, etTenbîh, Kur’ân.
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ABU AL-HUSAYIN'S AL-MUSHKIL AL-QUR’AN COMMENTS IN RESPONSE
TOTHE ALLEGATIONS THAT ZENADIKA WAS A CONTRADICTION IN
THE QUR’AN
Absract
The understanding of the Qur'an has not been spontaneous and smooth for
Muslims after its revelation. There are many things that can affect the
attainment of correct understanding in understanding the Qur'an, and the
perception of disagreement among verses is one of these problems. This
problem, which is the basic reason why the Qur'an is a verbal text (kalam), is
not actually the Qur'an itself, but a disturbance stemming from the problem
of comprehension of the Qur'an; because the Qur'an is a divine source. He
justifies Muhammad's greatest proof that he is a priest, because he is far from
contradiction and contempt. However, Zanadika and others who wanted to
raise doubts about the Qur'an as a wisdom from the divine source claimed
that contradictory verses existed in the Qur'an, and in this framework they
made many claims from their context and made material for their claims. In
particular, the problems of comprehension that have come to fruition as a
result of these intentional and destructive activities have been instrumental
in the birth of Mushkil al-Qur'an Science and the writing of precious works
in this frame. One of the scholars who responded to Zanadika's claims over
the Qur'an from an early period was Abu'l-Hussein al-Malati. Malatî gave us
very convincing answers to these claims of Zanadika in the only work atTanbih that can reach us.
Keywords: Abu’l-Hussein al-Malati, Mushkil al-Qur’an, Zanadika, at-Tanbih,
The Qur’an.

Giriş
İnsanlar, kabiliyetleri bakımından bir takım farklılıklara sahiptirler. Bu
gerçeği anlama kabiliyeti özelinde ele aldığımız zaman, insanların olay ve
olguları farklı anlayıp yorumladıklarını görmek mümkündür. Kuşkusuz bu
farklılıklar, insanların küllî değil, cüzî bir yaratılışa sahip olmalarından
kaynaklanmaktadır. Bu beşeri zaafiyetlerle Kur’ân’a muhatap olan her insan
teki, ayetleri diğer insanlardan farklı anlayabileceği gibi, kimi ayetlerde
anlama sorunu yaşaması da gayet doğaldır. Bu sebeple sahabe döneminden
başlamak üzere, her bir nesil, kendisinden sonra gelen insanlara ışık
olabilecek birikimlerini aktarmayı dinî bir vecîbe olarak telakki etmiş ve bu
çerçevede muazzam bir ilmî tereke vücûda gelmiştir. Hiç şüphesiz bu ilmî
tereke, Kur’ân’a iman eden Müslümanların kendilerinden sonra gelecek olan
nesillere bıraktığı en kıymetli mirastır. Tâbiûn, Kur’ân’ı anlama konusunda
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ihtiyaç hissettikleri bilgiyi sahabeden almış, etbau’t-tâbiîn ise, gerekli
malumatı tebiûndan teslim almışlardır. Bu tedâvül, günümüze kadar bu
şekilde devam etmiştir.
Kur’ân’ın ortaya koyduğu ahlâkî ilkelerin hayatın pratiğinde uygulanmasını
nüzulün temel sebepleri arasında gösteren kimi ayetler, kelâmullah ile
iştigali dini bir vecibe olarak görmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu vecibe
çerçevesinde Kur’ân’ın hayata kılavuzluk etmesi, onun anlaşılmasına,
Kur’ân’ın anlaşılması ise, onun tedebbür edilmesine bağlıdır. Bununla
birlikte anlamanın farklı bir vechesini ifade eden tedebbür, sorunsuz olmayıp
belli bir formasyon ve metodolojiyi gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede
Kur’ân’ın anlaşılmasında olumsuz tesiri olabilecek hususların başında;
ayetler arasında ihtilaf algısından kaynaklanan anlama sorunları
gelmektedir. Müşkilu’l-Kur’ân, işte bu anlama sorunlarının sonucu olarak
vücuda gelmiş bir ilmî disiplindir.
Müşkilu’l-Kur’ân’ın vücuda gelmesi sadece Kur’ân’ın anlaşılması esnasında
meydana gelen masum anlama sorunlarından müteşekkil bir keyfiyet
olmayıp, Kur’ân’ın ilâhî menşeine dair yapılan saldırı ve iddiaların da bu
ilmin vücuda gelmesindeki payı daha büyüktür. Nitekim Hz. Peygamber’in
vefatı sonrasında meydana gelen Cemel Savaşı (36/656), Sıffîn Savaşı
(37/657), Hz. Ali dönemindeki tahkim olayı sonucu oluşan siyasî
parçalanmalar, Müslümanların saflarında bazı itikâdî mezheplerin
doğmasına zemin hazırlamıştır. Bu ortamdan istifade eden Zenâdika ve
mülhidler, özellikle Kur’ân’da müteşâbih anlatımların yer aldığı ayetlerle
müşkil ayetleri malzeme edinerek Kur’ân’ın ilâhî kaynağı hakkında
insanlarda şüphe uyandırmaya çalışmış, ayetler arasında çelişkili ifadelerin
bulunduğunu iddia etmişlerdir.1 Bu konuda ilk sistematik kitabı yazan İbn
Kuteybe’nin verdiği bilgiye bakılırsa, zenâdika ve mülhidlerin iddiaları genel
olarak kıraat ihtilafları, lahn meselesi, müteşâbih ayetlerin vahyediliş amacı
ve Kur’ân ayetlerinde tahrif iddiaları noktasında yoğunlaştığını söylemek
mümkündür.2
Kur’ân’ın ilâhî bir kitap olması bakımından sahip olduğu kendisine has ifade
özelliklerinin bilinmemesi veya ihmal edilmesi sonucu oluşan anlama
sorunları bir yana, özellikle Zenâdika ve mülhidlerin Kur’ân’ın ilâhî menşeine
dair ortaya attığı şüpheler çerçevesinde iddialarına malzeme edindikleri
ayetlerin açıklanması zarureti, çok erken dönemlerde Kur’ân’ın müşkillerine
dair kitapların kaleme alınmasına vesile olmuştur. Bu çerçevede İbn

Adem Yerinde, “İlk Bakışta Çelişki Görünümü Veren Müşkil Âyetler ve Etrafında
Oluşan Bilimsel Edebiyat”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16 / 2007, s. 33.
2 İbn Kuteybe, Te’vîlu Müşkili’l-Kur’ân, s. 22.
1
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Uyeyne’nin (ö. 198/814) Cevâbâtu’l-Kur’ân’ı, Kutrub’un (ö. 210/825) er-Red
‘ale’l-Mülhidîn fî teşâbuhi’l-Kur’ân’ı, Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855) er-Red
‘ale’z-Zenâdika ve’l-Cehmiyye’si bu saldırılara karşı Kur’ân’ı savunmak ve
ayetler arasında her hangi bir çelişkinin söz konusu olamayacağına dair
yazılmış ilk eserlerden bazılarıdır.3
Birçok sapkın fırka ve akımların gün yüzüne çıktığı, Kur’ân’a dair gerek
içerden ve gerekse dışarıdan saldırıların yapıldığı erken bir dönemde
Müşkilu’l-Kur’ân’ı gündemine alan ve Kur’ân’ın çelişki ve teâruzdan berî olup
Allah’a ait kusursuz bir kitap olduğunu söz konusu fırkalara karşı
savunanlardan birisi de, Malatya’nın güzide âlimlerinden Ebu’l-Hüseyin elMalatî’dir. Malatî (ö. 377/987), Zenâdika’nın gündeme getirdiği ve insanların
yüreklerinde fitne ve şüpheye sebep olan bazı ihtilaf konularını fırkalara dair
geniş bir açıklama ve savunuda bulunduğu et-Tenbîh ve’r-Red ‘alâ Ehli’l-Ehvâ
ve’l-Bida’ isimli eserinde müstakil bir başlık açarak incelemiş ve fevkalade
güzel ve muknî cevaplarla bu iddiaları bertaraf etmiştir.
Müşkilu’l-Kur’ân ilmi, bir ilmî miras olup sonraki nesillere aktarımı elzemdir.
Bu çalışma, Malatî’nin sapkın fırkalardan Zenâdika ve benzerlerinin
Kur’ân’da çelişkili ayetlerin varlığına dair iddialarına verdiği cevapları konu
edinmekte ve tanıtımını amaçlamaktadır.
Ebu’l-Hüseyin el-Malatî
1.1. Hayatı ve Eserleri
Malatî’nin (ö. 377/987) tam adı Muhammed b. Ahmed b. Abdurrahmân elMalatî el-Mukrî’dir. 4 Malatya’da dünyaya geldiğinde ittifak vardır. 5 Bu
yüzden “el-Malatî” künyesi ile anılır.6 Doğum tarihi hakkında kaynaklarda bir
bilgi verilmemiştir. Ancak vefat ettiği 377/987 tarihi esas alındığında hicrî
Adem Yerinde, Müşkil Âyetler, s. 33.
Tâcuddîn Ebû Nasr Abdulvehhâb b. ‘Ali b. ‘Abdulkâfî es-Subkî, Tabakâtu’ş-Şâfi’iyyeti’lKubrâ, thk. Mahmûd Muhammed et-Tanâhî, ‘Abdulfettâh Muhammed el-Halevî, Dâru
Kutubi İhyâi’l-‘Arabiyye, 1976, c. 3, s. 77; Şemsuddîn Ebu Abdullâh Muhammed b. Ahmed
b. ‘Usmân ez-Zehebî, Ma’rifetu’l-Kurrâi’l-Kibâr ‘ale’t-Tabakâti’l-A’sâr, thk. Tayyâr
Altıkulaç, Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları (İSAM), İstanbul 1995, c. 2,
s. 657; Şemsuddîn Ebu’l-Hayr Muhammed b. Muhammed el-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye fî
Tabakati’l-Kurrâ, nşr. G. Bergstraesser, Dâru’l-Kutubi’l -‘İlmiyye, Beyrût 2006, c. 2, s. 61;
Hayruddîn ez-Ziriklî, el-‘A’lâm Kâmusu Terâcîm li Eşheri’r-Ricâl ve’n-Nisâ mine’l-‘Arab ve’lMusta’ribîne ve’l-Musteşrikîn, Beyrût 1990, c. 5, s. 311; ‘Umer Rızâ Kehhâle, Mu’cemu’lMuellifin Terâcumu Musannifi’l-Kutubi’l’Arabiyye, Muessesetu’r - Risâle, Beyrût 1993, c.
3, s.73; Mehmet Kubat, “el-Malatî ve İslâm Mezheplerinin Tarihi’ndeki Yeri”, İnönü
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, Cilt 1, Sayı: 2, s. 65.
5 İbn Asâkir, Tarihu Medîneti Dımaşk, c. 51, s. 71; Ziriklî, el-‘A’lâm, c. 5, s. 311; Kehhâle,
Mu’cemu’l-Muellifîn, c. 3, s. 73.
6 Zirikli, el-‘A’lâm c. 5, s. 311; Zehebî, Ma’rifetu’l-Kurrâ, c. 2, s. 657; Cezerî, Tabakâtu’lKurrâ, c. 2, s. 61.
3
4
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300 civarında doğmuş olabileceği söylenebilir.
Malatî çocukluğunu ve ilk tahsilini Malatya’da tamamlamıştır. O dönemde
Malatya, sahip olduğu stratejik öneminden dolayı kimi zaman Abbasî
yönetiminin, kimi zaman da Bizans yönetiminin nüfusu altında kalmış, bu
süreçte birçok baskın, yağma ve savaşlara maruz kalmış, meydana gelen iç
karışıklıklar ve halkının tehcir edilmesi sebebiyle halkının büyük bir kesimi
şehri terk etmiştir. Malatî’nin ailesi de bu sıkıntılı dönemde Suriye’ye göç
etmeye mecbur kalmış, yarım kalan eğitimini Trablus, Halep, Harran,
Antakya ve Rakka gibi şehirlerde devam ettirmiş ve nihayet Filistin’in sahil
şehri olan Askalân’da yerleşerek burada ömrünün sonuna kadar yoğun bir
şekilde ilimî faaliyetlerde bulunmuştur. Hicrî 377/987 tarihinde burada
vefat etmiştir. 7 Malatî, Askalân’da da ilmiyle şöhret bulduğu için, “elAskalânî” künyesiyle de anılmıştır.8
Sahabe dönemine oldukça yakın bir dönemde yaşayan Ebu’l-Hüseyin elMalatî, dönemine kadar zuhur eden ekollerin inanç esaslarına dair eser veren
ilk şahsiyetlerden birisidir. Kaynaklarda nakledilen bilgilere göre Malati
geniş bir ilme sahip olup özellikle Fıkıh alanında birçok kitap telif ettiği
bildirilmektedir. 9 Yine Tefsir, Hadis, Kelâm ve Lügat gibi İslâmî ilimlerin
hemen her alanında oldukça donanımlı bir şahsiyet olduğu,10 bu ilimlerde bir
çok eser telif ettiği belirtilmesine rağmen, onun Kelâm ve Mezhepler Tarihi
sahasında yazmış olduğu et-Tenbîh ve’r-Red ‘alâ Ehli’l-Ehvâi ve’l-Bida’ isimli
eseriyle, Kırâat İlmi’ni anlattığı ellidokuz beyitten müteşekkil kasîdesinden11
başka zamanımıza kadar ulaşmış başka bir eseri bulunabilmiş değildir.12
Ebu’l-Huseyin el-Malatî, hem Mihne döneminden sonra halife Mütevekkil ile
başlayan süreçte güçlenen Ashâbu’l-Hadîs/Ehl-i Hadîs’in dönemini, hem de
321/933 tarihinden itibaren tarih sahnesine çıkan ve İslâm âlemine hâkim
olan Şiî Büveyhoğullarının dönemini görmüştür.13

Mustafa öz, Avni İlhan, “Malatî, Ebü’l-Hüseyin” md., DİA, Ankara 2003, c. 27, s. 467;
Mehmet Kubat, el-Malatî ve İslam Mezhepleri, s. 66.
8 Ziriklî, el-‘A’lâm, c. 5, s. 311; Kehhâle, Mu’cemu’l-Muellifîn, c. 3, s. 73; Mevlüt Özler,
“Malatî Hayatı, Eserleri ve İtikâdî İslâm Fırkalarına Bakışı”, EKEV Akademi Dergisi, c. 1, s.
2, Mayıs 1998, s. 128.
9 Zehebî, Ma’rifetu’l-Kurrâ, c. 2, s. 657; Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, c. 2, s. 62.
10 Mehmet Kubat, “el-Malatî ve Selefîlik”, Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 2009, Cilt 9,
Sayı: 3, s. 230.
11 Zirikli, el-A’lâm, c. 5, s. 311; Ebû Bekr Muhammed Hayr b. ‘Umer b. Halîfetu’l-Emevî elİşbîlî, Fehrese, thk. Muhammed Fuâd Mansûr, Dâru’l-Kutubi’l-‘Ilmiyye, Beyrût 1997, s.
65.
12 Orhan Çebitürk, “et-Tenbîh ve’l-Bida’da Malatî’nin İslâm Mezheplerine Bakışı”,
Ondokuz Mayıs Üniverstesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Samsun 2006, s. 14.
13 Mehmet Akçan, “Ebu’l-Hüseyin el-Malatî’nin et-Tenbih ve’r-Red alâ Ehli’l-Ehva ve’l7
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1.2. İlmî Kişiliği
Malatî, kitabı et-Tenbîh’i müminler için bir yol gösterici, bir temel başvuru
kaynağı olarak kaleme aldığını belirtir. “Bu kitap hidayet ışıkları olan ilim ve
basiret sahibi ilk kuşağın Selef mezhebinin, kitap ve sünnetin aslındandır.
Bildiğim her şeyi bu kitapta aktardım ve delillerini gösterdim”14 şeklindeki
sözlerinden Malatî’nin Selef ekolüne mensup bir alim olduğu
anlaşılmaktadır.15
Malatî’nin fırkaların hatalarına dair ortaya koyduğu düşünceler, çoğunlukla
Ashabu’l-Hadis’in benimsediği görüşlerle paralellik arz ediyor olması, onun
Selefiyye’yi kurtuluşa eren yegâne fırka (fırka-i nâciye) olarak gördüğünü,
bir başka ifadeyle onun selef tabirinin sonradan kavramsallaşacak olan Ehl-i
Sünnet kavramına tekabül ettiği anlaşılmaktadır. 16 Örneğin haberî sıfatlar,
ru’yetullah, nübüvvet, ahiret, iman-küfür, kazâ-kader, şefaat ve imâmet gibi
itikadî meselelerde çoğunlukla Ashab’ul Hadis’in görüşleriyle paralel bir
tutum sergilemiştir. Bununla birlikte büyük günah işleyen “fâsık”, imanla
küfür arasında bir konumdadır, 17 diyerek Ashabu’l-Hadis’in bu husustaki
görüşünden ayrılıp Mutezile’nin el-Menzile beyne’l-Menzileteyn görüşüne
paralel bir görüşü de ileri sürmüştür.18
Kaynaklarda, Kelâm İlmi müktebesatına sahip olması 19 yanında, fıkıh
üzerine de birçok eseri bulunan bir Şafiî hukukçusu 20 olarak anılan
Malatî’nin aynı zamanda iyi bir kırâat âlimi olduğu da ifade edilmektedir.
Nitekim Malatî’nin kırâat ilmiyle ilgili olarak yazdığı ellidokuz beyitlik
şiirinden21 onun iyi bir kırâat âlimi, aynı zamanda da iyi bir şâir olduğunu
anlamak mümkündür. 22 İbn Asâkir, Yâkût el-Hamevî ve Kehhâle’nin
eserlerinde Malatî’nin künyesi verirlirken, özellikle “el-Mukrî” künyesiyle
anılması, Malatî’nin kırâat konusunda tanınmış önde gelen âlimlerden birisi
Bida’ Adlı Eserinin İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Değerlendirilmesi,” Hitit
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çorum 2014,
s. 36.
14 Malatî, et-Tenbîh, s. 49.
15 Mehmet Akçan, Ebu’l-Hüseyin el-Malatî’nin et-Tenbih’i, s. 30.
16 Mehmet Kubat, Malatî ve Kelâmî Görüşleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara
2010, s. 106.
17 Malatî, et-Tenbîh, s. 54.
18 Mehmet Akçan, Ebu’l-Hüseyin el-Malatî’nin et-Tenbih’i, s. 30.
19 Kehhâle, Mu’cemu’l-Muellifîn, c. 3, s. 73.
20 Ebu’l-Kâsım Ali b. Hasan İbn Hibetullâh b. Abdullâh İbn Asâkir, Târihu Medîneti Dımaşk,
thk. Muhibbuddin Ebû Sa’îd ‘Umer b. Garâme el-‘Amrî, Dâru’l-Fikr, Beyrût 1997, c. 51, s.
73; Cezerî, Tabakâtu’l-Kurrâ, c. 2, s. 62; Zirikli, el-A’lâm, c. 5, s. 311; Kevserî, et-Tenbî
Mukaddimesi, s. 7.
21 Zirikli, el-A’lâm, c. 5, s. 311; Subkî, Tabakâtu’ş-Şâfi’iyyeti’l-Kubrâ, c. 3, s. 77; Cezerî,
Tabakâtu’l-Kurrâ, c. 2, s. 62.
22 Mevlüt Özler, Malatî, s. 128-129; Kevserî, et-Tenbîh Mukaddimesi, s. 7-8.
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olduğunu gösterir. 23 Malatî Şafiî mezhebine mensup olup Şafiî mezhebi
üzerine birçok eser telif etmiştir.24
Malatî’nin et-Tenbîh’inde referans verdiği yüzelli kadar ayet üzerinde yaptığı
tefsirden hareketle, onun kendi döneminde tefsirde söz sahibi bir âlim
olduğu da söylenebilir.25 Nitekim fırkaların sapkın görüşlerini eleştirirken,
mevzuya dair ilgili ayetleri çok ustaca ve dakîk bir üslupla sevketmekte ve
tahlil etmektedir. Bu durum, onun Kur’ân’a oldukça güçlü bir şekilde vâkıf
olduğunu göstermektedir. Kuşkusuz bu hususta hâfız olmasının da büyük
katkısı vardır.
Malatî Hadis konusunda da geniş bir kültüre sahiptir. 26 Zehebî ve Cezerî,
Malatî’nin Hadis İlmi konusunda mutkin ve sika olduğunu aktarmaktadır.27
Kendisi birçok âlimden rivayette bulunduğu gibi, kendisinden de birçok âlim
rivayette bulunmuştur.28
Daha önce de ifade edildiği üzere Malatî, mensubu olduğu Şafiî mezhebinde
geniş bir ilme sahip olmuş ve mezhebi çerçevesinde birçok eser kaleme
almıştır. Ne var ki bu eserlerden hiçbirisi bugüne ulaşabilmiş değildir. 29
Nitekim Kevserî’nin de et-Tenbîh’in mukaddimesinde aktardığına göre
İsmâil b. Recâ, Malatî’nin geniş bir ilme sahip olup fıkıhta birçok eser telif
ettiğini ve Şafiî mezhebinde derin bir malumata sahip olduğunu ifade
etmiştir.30
Ebu’l-Hüseyin el-Malatî’nin Kelâm İlmi alanında da yetkinliği, eseri etTenbîh’ten açıkça görülmektedir. Yetmiş iki fırkaya dair verdiği malumat ve
getirdiği açıklamalar, onun bu alandaki yetkinliğini açıkça ortaya
koymaktadır. Bu açıklamalardan Malatî’nin, itikâdî konularda ilk dönem
Müslümanlarının dini anlama ve açıklama usullerini 31 benimsediği
anlaşılmaktadır. 32 Malatî’nin benimsediği bu usûle göre itikâdî konulara
ilişkin nassları akla dayanarak tefsir etmemek, 33 bunun yerine Kur’ân ve
Sünnet’in açık hükümleriyle, literal anlamlarıyla kayıtlı kalınarak anlamak,
anlamlandırmak esastır. Bu çerçevede Malatî Kur’ân’da geçen haberî sıfatları
İbn Asâkir, Târihu Medîneti Dımaşk, c. 51, s. 71; Hamevî, Mucemu’l-Buldân, c. 5, s. 193;
Kehhâle, Mu’cemu’l-Muellifîn, c. 3, s. 73.
24 Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, c. 2, s. 62; Zirikli, el-A’lâm, c. 5, s. 311.
25 Mehmet Kubat, el-Malatî ve İslâm Mezhepleri Tarihi’ndeki Yeri, s. 69.
26 Malatî’nin hadis ilmine dair olan vukufiyeti, hocaları, ravileri ve rivayetleri hakkında
geniş bilgi için bkz. İbn Asâkir, Târîhu Medîneti Dımaşk, c. 51, s. 71-73.
27 Zehebî, Ma’rifetu’l-Kurrâ, c. 2, s. 657; Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, c. 2, s. 61-62.
28 Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, c. 2, s. 61-62.
29 Mehmet Kubat, el-Malatî ve İslâm Mezhepleri Tarihi’ndeki Yeri, s. 71.
30 Kevserî, et-Tenbîh Muhakkedimesi, s. 7-8.
31 Mehmet Kubat, el-Malatî ve Selefîlik, s. 228-229.
32 Mehmet Kubat, el-Malatî ve İslâm Mezhepleri Tarihi’ndeki Yeri, s. 71.
33 Malatî, et-Tenbîh, s. 49.
23
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tevil etmekten kaçınmış, teşbîh ve tecsîme düşmeme hususunda özel bir
gayret göstermiştir. Bununla birlikte eserinde yer yer haberî sıfatlar
konusunda görüş beyan ederken, antropomorfist bir anlayışın varlığını
hissettiren, teşbîh ve tecsîme düşülmüş izlenimi verecek şekilde haberleri
yorumsuz olarak aktarması da dikkat çekicidir. Malatî, takip ettiği selefî usul
gereği Kur’ân’da geçen yed, vech, ‘ayn, sâk, ricl, hicâb, rü’yet, arş, kürsî, nuzûlsuûd, mecîet gibi nassları teşbîh ve tecsîme düşürecek şekildeki tevile
gitmeden lafzî/zâhirî anlamlarını olduğu gibi anladığı için Haşevîlikle itham
edilmiştir.34
Ancak gerçekte Ebu’l-Hüseyin el-Malatî Haşevviye telakkîsini, teşbîh ve
tecsîm düşüncesini kabul eden bir âlim değildir.35 Selefî usul üzerine olmakla
birlikte, İmam Mâlik’te de olduğu gibi36 Allah’a nispet edilen haberî sıfatları
olduğu gibi kabul etmekte, ancak mahiyetine dair bir tanımlamada
bulunmamaktadır. Haberî sıfatlar karşısındaki bu ihtiyatı, onu müşebbihe ve
mücessimelerden ayırmaktadır. Bunun da ötesinde, bu tür anlayışlara
getirdiği kimi eleştirilerinde, bu düşünceye muhalefet de etmektedir.
Nitekim eseri et-Tenbîh’te bu tavrını ortaya koyan kimi söylemlerinden,
“Müşebbiheyi reddedeceğim.” ifadesi, Râfıza’dan Hişâm b. Hakem’in teşbîh
düşüncesine sahip olan ve yaratan ile yaratılanı bir gören sapkın birisi
olmakla itham etmesi, Hz Ali’nin ölmediğine inanan Sebeiyye grubunun bu
düşüncesiyle Hristiyanlar gibi cismi ve keyfiyeti olan bir varlığın ilah gibi
algılanmasında benzerlik taşıdığını, bunun ise teşbîh ve tecsîme sebep
olacağını söylemesi ve yine Cehmiyye’nin “Hiçbir şey Allah’a hâlî değildir;
Allah yerinden zâil olmaz (inmez, çıkmaz)” şeklindeki sözlerini Kur’ân’ın
zâhirî ifadelerine aykırı bularak onları cahillikle suçlaması, Allah’ın inmesi ve
çıkmasının kulların inmesi ve çıkmasına asla benzemediğini, bu durumun
onun ilminde ve varlığında fiziksel bir intikal ve ilim eksikliğine sebep
olmayacağını ifade etmesi, onun Haşevîlikle, teşbîh ve tecsîm düşüncesi ile
bir alakasının olmadığını göstermektedir.37

Müşkilu’l-Kur’ân İlmi

Mehmet Kubat, el-Malatî ve Selefîlik, s. 232-249.
Mustafa Öz, Avni İlhan, “Malatî, Ebü’l-Hüseyin” md., DİA, c. 27, s. 468.
36 Mâturîdî, Te’vîlâtu Ehli’s-Sunne (Tefsiru’l-Mâturîdî), c. 1, s. 137; Sıddık b. Hasan b. ‘Ali
el-Huseyn el-Kınûcî el-Buhârî, Fethu’l-Beyân fî Mekâsidî’l-Kur’ân, el-Mektebetu’l-‘Asriyye,
Beyrût 1992, c. 11, s. 11.
37 Ayrıntı için bkz. Mehmet Kubat, el-Malatî ve Selefîlik, s. 250-251; krş. Mustafa Öz, Avni
İlhan, “Malatî, Ebü’l-Hüseyin” md., DİA, c. 27, s. 468.
34
35
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1.3. Tanımı
Sözlükte “karışık olmak, benzemek, benzeri olmak” anlamlarına gelen işkâl
mastarından ism-i fâil olan müşkil kelimesi, temel anlamında her hangi bir
şeyin, benzerinin şekline benzemesi nedeniyle zihindeki belirsizliği ifade
eder.38 Bu sebeple Araplar kendilerine karışık gelen bir mesele veya habere
müşkil demişlerdir. Yine iki rengin karışımıyla meydana gelen renkteki
belirsizliği vurgulamak için de bu kelimeyi kullanmışlardır. Bu sebeple
damardan gelen kanın beyaz ile kırmızı rengin karışımıyla akmasını ifade
etmek için de müşkil kelimesini kullanmışlardır. 39 Istılahta ise, ister lafız,
ister tenâkuz veya ihtilaf açısından olsun, Kur’ân ayetlerinde var olduğu
zannedilen ihtilâf veya tenâkuza müşkil, bu sanıları inceleyen ilme de
Müşkilu’l-Kur’ân denilir.40
İbn Fâris müşkili, lafzın garâbetinden, hangi maksada binâen söylendiği
açıklanmamış haber olmasından, sözün sınırsızlığından, çok veciz veya
müşterek bir lafız olmasından kaynaklanan bir anlama problemi olarak
tanımlamıştır.41
Bazı âlimler ise müşkili, müteşâbih olarak yorumlamışlardır. Örneğin konuya
dair müstakil eser yazar İbn Kuteybe (ö. 276/889), müteşâbihin de müşkil
olduğunu, zira her ikisinin de diğer bir benzerinin şekline benzemesiyle
karışıklık ve belizsizliğe neden olduğunu ifade etmiştir.42 Fahreddin Râzi (ö.
606/1210), İbn Kuteybe’den etkilenerek bu sözlerini harfi harfine tefsirine
almış ve aynı görüşleri paylaşmıştır.43 Râgıb (ö. 500/1106) ise müteşâbihi,
bir diğerine lafız veya mana bakımından benzerlik arz etmesi sebebiyle

Curcânî, Ali b. Muhammed eş-Şerîf, Kitâbu’t-Ta’rîfât, Mektebetu’l-Benân, Beyrût 1985,
s. 330.
39 İbn Manzûr, Lüsanu’l-Arap, Dâru’l-Meârif, Kâhire trs, s. 2310-2311; Cevherî, İslmâil b.
Hammâd, es-Sıhâh, thk. Ahmed Abdulgafûr Attâr, Dâru’l-‘Ilm, Dördüncü Baskı, Beyrût
1984, c. 5, s. 1736-1737; Zebîdî, Muhammed Murtazâ el-Huseynî, Tâcu’l-‘Arûs min
Cevâhiri’l-Kâmûs, et-Turâsu’l-‘Arabî, Kuveyt 2001, c. 29, s. 271; Ebû Bekr Muhammed b.
el-Kâsım el-Enbârî, ez-Zâhir fî Meâni Kelimâti’n-Nâs, thk. Hâtim Sâlih ed-Dâmin, Dâru’şŞu’ûni’s-Sekâfeti’l-‘Âmme, Bagdâd 1987, c. 2, s. 161; Tahânevî, Muhammed ‘Ali, Keşşâfu
Istılâhâtı Funûn ve’l-‘Ulûm, thk. ‘Ali Dahrûc, Mektebetu Lubnân, Beyrût 1996, c. 2, s. 1551;
Abdullah b. Hamdu’l-Mansûr, Müşkilu’l-Kur’âni’l-Kerîm, s. 45; Adem Yerinde, “Müşkilü’lKur’ân”, DİA, Ankara 2006, c. 32, s. 164.
40 Zerkeşî, el-Burhân, s. 357; Suyûtî, el-İtkân, c. 2, s. 35; Yerinde, “Müşkilü’l-Kur’ân”, DİA, c.
32, s. 164.
41 Ebu’l-Hüseyin Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ er-Râzî, es-Sâhibiyyu fî Fıkhi’l-Lugati’lArabiyyeti ve Mesâiluhâ ve Sunenu’l-‘Arab fî Kelâmihâ, thk. ‘Umer Fârûk et-Tabbâ’,
Mektebetu’l-Meârif, Beyrût 1993, s. 74.
42 İbn Kuteybe, Te’vîlu Müşkili’l-Kur’ân, s. 102.
43 Ebu Abdillah Muhammed b. ‘Umer Fahreddin er-Râzî, Tefsîru’l-Fahru’r-Râzî (Mefatîhu’lGayb, et-Tefsîru’l-Kebîr), Dâru’l-Fikr, Beyrût 1981, c. 7, s. 181.
38
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tefsirinin karışıklık ve belirsizlik (işkâl) arz etmesi olarak tanımlamıştır. 44
Zerkeşî (ö. 794/1392) de benzer bir kanaatle müteşâbihin müşkil gibi
olduğunu belirtmiştir.45
Müşkil kavramının müteşâbihle ilişkilendirilmesi, usul âlimlerinin tarifiyle
paralellik arz etmektedir. Nitekim Bâcî (ö. 474/1081) de müteşâbihin,
kendisiyle kastedilenin mahiyeti, üzerinde düşünme iradesini gerektiren
müşkil bir lafız olarak tanımlamıştır.46 Benzer şekilde Şatıbî (ö. 790/1388)
de müteşâbihi mana ve maksadı açık olmayan müşkil bir lafız olarak tarif
etmiştir. 47 Ancak usul âlimlerinin müteşâbih ile müşkili aynı anlamda
tanımlamaları ve bu tanımlamanın kimi müfessirlerce benimsenmesi, her iki
kavram arasındaki farkın görmezden gelinmesi sebebiyle iltibâsa neden
olmaktadır.
Bu iltibâsın önüne geçmek için Suyûtî (ö. 911/1505), her iki kavramı da eseri
el-İtkân’da müstakil başlıklar altında taksim edip tanımlamasını yapmış48 ve
diğer eseri et-Tahbîr’de aralarındaki farkı ortaya koymuştur. Buna göre;
Müşkil ile müteşâbih arasındaki fark, müteşâbih, mana ve murâdı
bilinemeyendir. 49 Müşkil ise çelişki vehminin izale edilmesiyle manası
bilinebilen lafızdır.50 Suyûtî’nin bu tarifinden de anlaşılacağı üzere müşkil,
kendisinden kastedilen mananın anlaşılması mümkündür; zira müşkil lafız,
ilk bakışta başka bir ayetle arasında var olduğu zannedilen bir çelişkiden
dolayı meydana gelen belirsizlikle alakalıdır. Bu belirsizliğin giderilmesine
vesile olan malumat elde edildiğinde, ayetin anlaşılması mümkün olur.
Nitekim İbn ‘Ukayle el-Mekkî de müşkili, kendisiyle kastedilen manaya ancak
başka bir delil/karine ile ulaşılabilen lafız olarak tanımlamıştır.51
Müşkil’in müteşâbih ile olan ilişkisi, müteşâbihin tanımlanmasıyla çok
yakından ilgilidir. Şayet müteşâbih, “mana ve maksadı hiçbir surette
bilinemeyen”52 olarak tanımlanırsa, müşkil müteşâbih olarak tanımlanamaz;
Râgıb el-İsfehânî, el-Mufredât fî Garîbi’l-Kur’ân, s. 373.
Zerkeşî, el-Burhân, s. 371.
46 Ebu’l-Velîd el-Bâcî, Ahkâmu’l-Fusul fî Ahkâmi’l-Usûl, thk. Abdulmecîd Turkî, Dâru’lGarbi’l-İslâmî, Beyrût 1995, s. 176.
47 Ebû İshâk İbrahîm b. Mûsâ b. Muhammed eş-Şâtıbî, el-İ’tisâm, Mektebetu’t-Tevhîd, yy.,
trs., c. 3, s. 239.
48 Suyûtî, muhkem ve müteşâbihi 43. tür olarak, müşkili ise 48. tür olarak farklı
taksimatlarda değerlendirmiştir. Bkz. Suyûtî, el-İtkân, c. 2, s. 3-17, 35-40.
49 Benzer görüşler için Bkz. Tahânevî, Keşşâfu Istılâhâtı Funûn, c. 2, s. 1551; ‘Alâuddîn
Abdulazîz b. Ahmed el-Buhârî, Keşfu’l-Esrâr ‘an Usûli Fahri’l-İslâm el-Pezdevî, Dâru’lKutubi’l-‘İlmiyye, Beyrût 1997, c. 1, s. 88.
50 Suyûtî, et-Tahbîr fî ‘İlmi’t-Tefsîr, Dâru’l-‘Ulûm, thk. Fethî ‘Abdulkâdir Ferîd, Riyâd 1982,
s. 221.
51 İbn ‘Ukayle el-Mekkî, ez-Ziyâde ve’l-İhsân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, Câmi’atu’ş-Şârika, Birleşik
Arab Emirlikleri, 2006, c. 5, s. 134.
52 Suyûtî, et-İtkân, c. 2, s. 3.
44
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zira müşkil, karine ve tefekkürle manası anlaşılabilen bir lafızdır. Ancak
müteşâbih “manası ancak bir karine veya derin düşünce ile ortaya çıkan bir
kavram” olarak tanımlanırsa, bu tanıma müşkil de dâhil olmaktadır.53 Bu son
tanımlamada gerek müteşâbih ve gerekse işkâlin, mananın zihne karışık
gelmesi ve bu yüzden maksûd olunan mananın tayininde iltibâsın meydana
gelmesi açısından ortak bir paydada buluşuyorlarmış gibi görünüyor olsa da,
kanaatimizce bu genelleme aslında her iki kavram arasında mevcut olan ince
farkı gölgelemektedir; zira müteşâbih gayb âleminin şuhûd âlemine ait
kavramlarla izah edilmesiyle meydana gelen bir anlatım şekli olup ahkâma
tealluk etmemektedir. Oysa müşkil, bütün bir Kur’ân ayetlerinde söz konusu
olabilmektedir. Buna göre müteşâbih daha dar bir alana tekâbül ederken,
müşkilât Kur’ân’da mevcut bulunan bütün ayetlerde söz konusu
olabilmektedir. Buradan hareketle müteşâbihin, müşkilin bir cüzünü teşkil
ettiği söylenebilir. Ancak buradaki tekabüliyet de çok belirgin değildir. Zira
aralarında mahiyet farkı bulunmaktadır. Şöyle ki; müteşâbihteki iltibas,
benzerlik ilişkisinden kaynaklanmakta olup mahiyetini tam kavramanın
mümkün olmadığı bir durumla ilgili iken; müşkilde iltibas, ayetler arasında
var olduğu zannedilen ihtilaf ve tenâkuz algısından kaynaklanmaktadır.
Birincisindeki iltibas benzerlikten, ikincisindeki iltibas çelişkiden
kaynaklanan bir anlama sorunudur. Bu sebeple aralarındaki kül-cüz
ilişkisinin tam olarak örtüştüğünü söylemek de mümkün değildir.
Kezâ Müşkilin, mücmele olan yakınlığından dolayı bazıları ikisinin de aynı
şey olduğunu düşünmüşlerdir. 54 Bu yaklaşımı hatalı bulan Serahsî (ö.
490/1097), müşkilin mücmelden farklı olduğunu ifade edip aralarındaki
farkı izah etmiştir. 55 Buna göre mücmelin ifade ettiği anlam, sözlük
marifetiyle anlaşılması mümkün değildir; zira mücmel ifadeler Kur’ân’da
kendisine sözlük anlamının ötesinde dini bir anlam yüklenmiş lafızlardır. Bu
sebeple şârî’nin açıklaması olmadan anlamının tespiti söz konusu olamaz.
Mücmel olan lafızdaki kapalılık, dış bir etkenden değil, bizatihi kendisinde
mevcut olup anlaşılması ancak sözün sahibinin izahına muhtaçtır. 56
Emredilen salât, zekât ibadetleri veya haram kılınan ribâ gibi.57

Sâlih b. Su’ûd Süleymân es-Su’ûd, “Turuku Def’i’l-İşkâl fî Âyâti’l-Kur’âni’l-Kerîm”,
Mecelletu Câmi’ati Ummi’l-Kurâ, Sayı 53, 1432, s. 61-63.
54 Tahânevî, Keşşâfu Istılâhâtı Funûn, c. 2, s. 1551.
55 Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Ebû Sehl es-Serahsî, Usûlu’s-Serahsî, thk. Ebu’l-Vefâ
el-Afgânî, Dâru Kahramân, İstanbul 1984, c. 1, s. 168.
56 Buhârî, Keşfu’l-Esrâr, c. 1, s. 86; Serahsî, Usûlu’s-Serahsî, c. 1, s. 168; Tahânevî, Keşşâfu
Istılâhâtı Funûn, c. 2, s. 1551; Muhammed Edîb Sâlih, Tefsîru’n-Nusûs fi’l-Fikhi’l-İslâmî, elMektebetu’l-İslâmî, Beyrût 1993, s. 229, 279.
53

57

Buhârî, Keşfu’l-Esrâr, c. 1, s. 86-87.
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1.4. Tarihçesi
İşkâl sorununun temelinde iki etkenin varlığı söz konusudur. Bunlardan
birincisi, Kur’ân’ı anlama faaliyeti içerisinde olan Müslümanların, bu
çalışmaları esnasında karşılaştıkları anlama sorunlarından kaynaklanırken;
ikincisi Kur’ân’ın ilâhi kaynaklı oluşunu kabullenmeyen ve bu yüzden de
onda çelişki arayan Gary-i Müslimlerin ortaya attığı iddialardır. Hz.
Peygamber’in(a.s.) vefatı sonrasında meydana gelen fitne olaylarındaki
siyâsî manevranların, daha sonra itikâdî kamplaşmalarla devam etmesi
sonucu, çok geçmeden daha I. yüzyılın sonunda müteşâbih ve müşkil ayetler
etrafında Allah’ın sıfatları, kazâ-kader, hidâyet-dalâlet, irâde hürriyeti gibi
konularda tartışmaları alevlendirmiştir. Kendilerine zındık ve mülhid ismi
verilen çevreler, Kur’ân’ı hedef almışlar ve onda ihtilaf ve çelişkilerin
bulunduğunu ve bu sebeple ilâhi bir kaynaktan gelmiş olamayacağını iddia
etmişlerdir. 58 Bu iddialarını müdellel kılmak için o günden bugüne farklı
zamanlarda kaleme aldıkları eserlerde, bu mevhum iddialarını
temellendirmeye çalışmışlardır. Gerek bu ilhâdî çabaların 59 ve gerekse
Müslümanların Kur’an’ı anlama gayretleri esnasında yüzgösteren anlama
sorunları, Müşkilu’l-Kur’ân İlmi’nin vücûda gelmesinde etkili olmuştur.
Kur’ân’ı anlama zaafiyetinden nâşi bu iddialara karşı yazılan ilk müstakil
kitap, Suyûtî’nin ifadesiyle Kutrub’un (ö. 206/821) Kitâbu Me’âni’l-Kur’ân
isimli eseridir.60 Daha sonra bu konuda müstakil olarak yazılan eserlerden
örneğin İbnu’l-Enbârî’nin (ö. 328/939) Kitâbu’l-Müşkil fî me’âni’l-Kur’ân’ı;
İbn Halef el-Merzebânî’nin (IV. asır) el-Muvazzaf fî Me’âni’l-Kur’ân ve Keşfi
Muşkilâti’l-Furkân’ı; Mekkî b. Ebî Tâlib’in (ö. 437/1045) Müşkilâtu’l-Kur’ân’ı;
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) Te’vîlu Müşkili’l-Kur’ân’ı; Abdulaziz b.
Abdusselâm’ın (ö. 660/1262) Fevâid fî Müşkili’l-Kur’ân’ı; Muhammed Emîn b.
Hayrullah el-Hatîb’in Tîcânu’l-Beyân fî Müşkilâtu’l-Kur’ân’ı; Muhammed
Enver Şah el-Keşmîrî’nin (1292-1352) Müşkilâtu’l-Kur’ân’ı; Kâdi
Abdulcebbâr’ın (ö. 415) Tenzîhu’l-Kur’ân ‘ani’l-Metâ’in’i gibi birçok eser, bu
konuya dair olarak yazılmış müstakil eserlerden bazılarıdır.61
Kur’ân’ın müşkillerine dair yapılan çalışmalara bakıldığında, II. yüzyıl sonu
ile III. yüzyılın başlarından itibaren Müşkilu’l-Kur’ân İlmi’nin müstakil bir

Adem Yerinde, “Müşkilu’l-Kur’ân”, DİA, c. 32, s. 164.
İbn Kuteybe, Ebû Muhammed ‘Abdullah b. Muslim, Te’vîlu Müşkili’l-Kur’ân, nşr. EsSeyyit Ahmed Sakr, Dâru’t-Turâs, Kâhire 1973, s. 22.
60 Suyûtî, el-İtkân, c. 2, s. 35.
61 Gerek müstakil ve gerekse bölüm olarak Müşkilu’l-Kur’ân’da dair eserler için bkz.
Murat Sülün, “Mahiyeti Sebep ve Çözümleri Çerçevesinde Müşkilu’l-Kur’ân”, Kur’ân ve
Tefsir Araştırmaları III, 14-15 Ekim 2000, İstanbul 2002, s. 331-334.
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disiplin haline geldiği söylemek mümkündür.62
1.5. İmkân ve Meşrûiyeti
Zerkeşî ve Suyûtî, müşkil’i “Kur’ân ayetleri arasında var olduğu zannedilen
teâruz vehmi” olarak tanımlar.63 Bu vecîz tanımlamada “Kur’ân” ve “çelişki”
kelimelerinin bir arada kullanılmasının, ancak bir vehimden ibaret olacağını
ihsâs eden bu söylemin, Kur’ân ayetlerinde konuya müteallik ifadelerle uyum
içerisinde olduğu açıktır. Söz konusu ayetlere baktığımızda, Allah Teâlâ’nın
çelişkiyi (ihtilâf) Kur’ân’dan bütünüyle nefyettiği görülmektedir. Bu
ayetlerden bazıları şöyledir:
1.Kur’ân’da çelişki yoktur: “Hamd, kulu (Muhammed’e) kendisinde hiçbir
(tezat ve) eğrilik bulunmayan, dosdoğru Kitab’ı indiren Allah’a mahsustur.”64;
“Biz onu, Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayacak
şekilde, Arapça bir Kur'an olarak indirdik.”65
2.Kur’ân’ın önünden-ardından bâtıl yaklaşamaz: “Onun önünden de ardından
da bâtıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah’tan indirilmiştir.”66
3.Hz. Peygamber’in (a.s.) katkısı yoktur. “Yoksa ‘Onu kendisi uydurdu!’ mu
diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.”67; “Eğer (Nebi) bize atfen bazı sözler
uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını
koparırdık (onu yaşatmazdık). Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız.” 68 ;
“Onlara ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman (öldükten sonra) bize
kavuşmayı beklemeyenler: ‘Ya bundan başka bir Kur’ân getir veya bunu
değiştir!’dediler. De ki: ‘Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey
değildir. Ben, bana vahyolunandan başkasına uymam. Çünkü Rabbime isyan
edersem, elbette büyük günün azabından korkarım.’”69
4.Beşer indinden olsaydı ihtilaf olurdu: “Hâla Kur’ân üzerinde gereği gibi
düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onda
birçok tutarsızlık bulurlardı.”70
5.Benzerini getirme hususunda meydan okuma (Tahaddî): “Eğer kulumuza
indirdiğimizden herhangi bir şüphede iseniz, haydi onun benzeri bir sure
getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz, Allah’tan gayri şahitlerinizi de (yardıma)

Adem Yerinde, “Müşkilu’l-Kur’ân”, DİA, c. 32, s. 164.
Zerkeşî, el-Burhân, s. 357; Suyûtî, el-İtkân, c. 2, s. 35.
64 Kehf, 18/1.
65 Zümer, 39/28.
66 Fussilet, 41/42.
67 Tur, 52/33-34.
68 Hakka, 69/44-47.
69 Yunus, 10/15.
70 Nisa, 4/82.
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çağırın.”71; “De ki: Andolsun, bu Kur’ân’ın bir benzerini ortaya koymak üzere
ins-ü-cân bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini
getiremezler.”72
Ayetlerde de görüldüğü üzere, Allah Teâlâ, Kur’ân’ın ilâhi bir kaynaktan
nüzul eden vahiyler olduğunu ispat sadedinde onun çelişki (ihtilâf) ve
eğrilikten/kusurdan (ivec) berî olduğunu, hiçbir ihtilafa medâr olmadığını,
aksi halde birçok çelişkinin (ihtilâf-ı kesîr) kendisinde mevcut olacağını
belirtmektedir. Ardından da şayet elçisi marifetiyle yazılmış bir beşer kelâmı
olduğu düşünülüyorsa, Arap diline ait alfabeden meydana gelen Kur’ân’ın,
kendileri tarafından da bir benzerinin getirilebileceğini ifade buyurup
meydan okumaktadır.
Ayettte geçen “ihtilaf-ı kesîr”in anlamını Kelâmî açıdan değerlendiren
Fahreddin Râzî, şu yorumda bulunmaktadır:
Kelamcılara göre, ihtilaf ve çelişkinin olmaması ifadesinin anlamı
şudur: Kur'an hacim olarak büyük bir kitaptır ve birçok farklı
malumatı ihtiva etmektedir. Şayet Kur’ân Allah'tan başkası tarafından
indirilmiş olsaydı, kesinlikle muhtevasında birbiri ile çelişen ifadeler
olurdu. Çünkü böylesine hacimli ve değişik konuları içeren bir kitabın,
çelişki ve eksiklikten uzak kalabilmesi imkânsızdır. Kur'an'da çelişki ve
tutarsızlığın olmamasından anlıyoruz ki Kur’ân, Allah’tan başkası
tarafından oluşturulmuş olamaz.73

Her hangi bir eğitim de almamış olan Hz. Peygamber’in (a.s.) bu yönünü de
hesaba katarak konuya değinen Reşid Rızâ da şu tespitlerde bulunmaktadır:
İbn Haldun'un (808/1406) da Tarih Felsefesi ve Sosyoloji üzerine
Mukaddime’sinde tespit ettiği bir gerçek olduğu üzere, ister yazarının
hayatta olduğu, isterse vefatından sonraki dönemlerde olsun, en çok
tutulan ve kusursuz görülen kitaplarda bile, ilimler ve medeniyetlerin
gelişmesiyle muhtevasında birçok hata ve ihtilafların mevcut olduğu
ortaya çıkmaktadır. Dahası içinde yaşadığımız şu çağda belli bir
konuda ihtisaslaşmış öyle âlimler görmekteyiz ki, bunlar kendi
uzmanlıkları alanlarında konunun diğer mütehassıslarının da
yardımıyla kitap yazıyorlar, sonra kitap üzerinde uzun eleştiri ve
tashihlerde bulunduktan sonra yayınlıyorlar, ancak üzerinden birkaç
sene geçer geçmez içinde birçok hata ve çelişkinin olduğunu fark
ediyorlar. Bu sebeple kitapta hatalı buldukları kısımlarda değişikliğe
gitmeden ve bazı tashihlerde bulunmadan yeni baskısını yapmıyorlar.
Bakara, 2/23.
İsra, 17/88.
73 Fahreddin Râzî, Ebu Abdillah Muhammed b. ‘Umer, Tefsîru’l-Fahru’r-Râzî (Mefatîhu’lGayb, et-Tefsîru’l-Kebîr), Dâru’l-Fikr, Beyrût 1981, c. 10, s. 202.
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Şu halde alanın mütehassısı olmayanlar tarafından yazılan kitaplarda
karşılaşılacak ihtilaf ve çelişkilere ne dersiniz? Çelişkileri görmek için
üzerinden senelerin geçmesine veya ilmin ilerlemesini beklemeye bile
gerek yoktur! İşte bu Kur’ân, eğitim kurumları veya kütüphanelerinde
kitapları olmayan bir toplumun okuma-yazma bilmeyen bir ferdi olan
ümmî bir insanın diliyle gündeme çıktı. Üzerinden 13 asır geçmiş, artık
beşeri medeniyetler bütünüyle değişmiş, dönüşmüş; fakat onda gerçek
anlamda ne bir çelişki, ne de bir tenâkuz, ne de gelişen bilime ters
düşmekle eleştirilebilecek bir yönü söz konusudur. Peki, bu gerçek bizi
Kur’ân’ın Allah Teâlâ indinden Nebisi Hz. Muhammed’e nazil olmuş bir
kelam olduğu konusunda ikna etmeye yetmez mi? 74

Yine ayette geçen “ihtilaf-ı kesîr”in, Kur’ân’ın zatında bulunan bir ihtilaf değil,
insanların kendi nefislerinde bulunan eksiklikten kaynaklandığını ifade eden
şu tespitler de dikkat çekicidir:
İnsanoğlunun sözlerinde bu ihtilaflar çok sık bulunur. Şairlerin,
yazarların sözleri karşılaştırıldığında, nazmında ve üslubunda
farklılıklar bulunur. Fesahat ve belagatinde farklılıklar görülür. Ne iki
mektup, ne de iki şiir birbirine eşittir. Yazarı aynı olmasına rağmen bir
şiirde fasih olan beyitlerle birlikte, fasih olmayan beyitler de yer alır.
Bazen dünyayı överler, bazen de kötülerler. Bazen cesareti, pehlivanlık
diye överler, bazen de tehevvür diye kötülerler. Bazen korkaklığı
överler, onu hazmetmek diye isimlendirirler. Bazen de zayıflık diye isim
takıp kötülerler. İnsanoğlunun kelamı bu ihtilaflardan uzak değildir.
Bu ihtilafların kaynağı, maksatların, hallerin çeşitli olmasıdır. Çünkü
insanın halleri devamlı değişkendir. Sevinçli olduğunda fesahat ona
yardımcı olur, ferahlandırır. Sıkıntı halinde de onu rahatsız eder. Zira
hedefi, maksadı değişmiştir. Bazen oraya bazen buraya meyleder. Bu
değişkenlik, tabii olarak sözlerine de yansır. Yirmi üç sene boyunca
konuşan bir dil, hep isâbet etmez. Buna rağmen hep isâbet ediyorsa,
devamlı tek maksat, tek metot üzere konuşuyorsa, hiç şüphesiz Kur'ân
onun sözü değildir. Şayet Kur'ân onun kelâmı olmuş olsaydı veya bir
beşerin sözü olsaydı, onda birçok çelişkiler bulunacaktı. Ancak Kur'ân
ayetleri üzerindeki çeşitli görüşler, ihtilaflar, insanların görüşlerinin
birbirine zıt olmasından kaynaklanmaktadır. Yoksa Kur'ân'ın zatında
ihtilaf olduğundan değildir. 75

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, Kur’ân’ın ilâhî bir kaynaktan gelen
kelâm oluşu, ondan ihtilafı bütünüyle nefyeder, etmesi de gerekir. Bu her
Muhammed Reşid Rıza, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Hakîm (Tefsîru’l-Menâr), Dâru’l-Menâr,
Kâhire 1947, c. 5, s. 289-290.
75 Tuğba Nur Tuğut, “Hak Dini Kur’an Dili Tefsirinde Müşkilü’l-Kur’an”, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009,
s. 6-7.
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dâim hak üzere konuşan ve sözlerinde mutlak doğruyu ifade eden Allah
hakkında, zorunlu bir düşüncedir. Şu halde Kur’ân’da ihtilaf söylemi,
Kur’ân’ın zatından değil, onu anlama konumunda bulunan insan teki için söz
konusudur. Nitekim bu gerçeği, kendisine Nisâ Suresi’nin 82. ayetinde geçen
“Onda birçok ihtilaf bulurlardı.” ifadesindeki “ihtilaf” kelimesini soranlara
imam Gazzâlî (ö. 505/1111), ihtilafın Kur’ân’ın zatından değil, Kur’ân’ı
anlama konumunda olan insanların kendilerinden kaynaklanan mevhum bir
algı olduğunu ifade etmiştir.76 Dolayısıyla ihtilaf, bir anlama sorunu olarak
Kur’ân’ın muhataplarına ait olup, vehmîdir77
Kaldı ki Hz. Peygamber (a.s.) ve inananların müşrikler karşısında varlık
mücadelesi verdiği nüzul dönemi vasatında, başta Hz. Peygamber hakkında
olmak üzere Müslümanlar aleyhine her türlü iftira ve karalamayı yapmaktan
çekinmeyen ve nihayetinde savaşmayı göze alan Mekkeli aristokratlar,
Kur’ân’da söz konusu olabilecek çelişkiyi gündeme getirip bu iddialarıyla
gündemi meşgul etmekten çekinmezlerdi. Oysa böyle bir durum vaki olmuş
değildir. Sadece Müslümanlar değil, inkâr edenler de Kur’ân’ın nüzulüne
şahit oldukları için, ayetlerde ifade edilen hususların bağlamını biliyorlardı.
Bu durum, onların ayetleri anlamalarına ve dolayısıyla zihinlerinde dil ve
bağlam hususunda bilgi eksikliği söz konusu olmadığı için- her hangi bir
çelişki vehminin oluşmasına sebebiyet vermiyordu.
Dolayısıyla Kur’ân’ın ilk muhatapları çerçevesinde bakıldığında, gerek
inananlar ve gerekse inkâr edenler açısından Kur’ân’ın kendi bünyesinde her
hangi bir ihtilâfa medâr olabilecek bir vâkıa, bize ulaşmış elde mevcut
rivayetlerde söz konusu değildir. Kur’ân’ın kendisinde de böyle bir soruna
işâret edilmemiştir.78 Bu durum, tarihsel bir gerçek olması sebebiyle vesîkaı sâbite mahiyetindedir. Bu hususu teyit eder mahiyetteki şu rivayetdikkat
çekicidir: Hattâbî, Ebû Hüreyre’den, o da Ebû’l-‘Abbâs b. Sureyc’den
nakletmiştir: Bir adam âlimlere Allah Teâlâ’nın “Bu beldeye yemin etmem.”
(Beled, 1) ayeti hakkında sorular yöneltir. Der ki: “Allah bu beldeye yemin
etmeyeceğini haber vermektedir. Ancak daha sonra “Bu emin beldeye yemin
Zerkeşî, el-Burhân, s. 357-358.
Zerkeşî, el-Burhân, s. 357. Kirmânî, Nisa Suresi 82. ayetinde geçen ihtilaf hakkında şu
yorumda bulunur: İhtilaf iki türlüdür. Birincisi ihtilaf-ı tenâkuz, ikincisi ihtilaf-ı
telâzumdur. İhtilâf-ı tenâkuz, iki farklı ifadenin telifi kabul etmez bir şekilde birbirini
nakzetmesidir. Bu tür ihtilaf Kur’ân’da söz konusu değildir. İkinci tür ihtilaf (ihtilaf-ı
telâzum) ise, birbirini tamamlayan, biri diğerinin mütelâzımı olan (çeşitlilik) ihtilaftır.
Kıraat ihtilafları, surelerin tertibindeki ihtilaf, nasıh-mensuh, emir-nehiy ve va’d-va’id
ihtilafları bu türdendir. Bkz. Suyûtî, el-İtkân, c. 2, s. 40.
78 Kur’ân’da, kendisinin anlaşılmasında bir problemin yaşandığına dair bir kayıt
bulunmamasına karşın, anlaşıldığına dair birçok ayet bulunmaktadır. Örneğin bkz. Nisa,
4/82; Maide, 5/83; Enfal, 8/2; Hac, 22/72; Ankebut, 29/51; Rum 30/28; Fussilet, 41/26;
Muhammed, 47/24; Kamer, 57/17, 22, 32, 40; Kalem, 68/51-52; vb.
76
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olsun ki...” (Tîn, 3) diyerek yeminde bulunmaktadır?” İbn Sureyc şöyle cevap
verir: Bilesin ki bu Kur’ân Mekke halkının şahit olduğu bir ortamda, onların
olaylara vakıf olduğu bir vasatta nazil oldu. Muhalifleri Kur’ân’da bir kusur
ve eleştiri konusu bulma hususunda çok arzuluydular. Şayet Kur’ân’da bir
kusur, bir çelişki bulunsa idi, bunu derhal gündeme getirir ve Kur’ân’ın ilâhî
bir kaynaktan geldiğini inkâr etmede ellerinden geleni yaparlardı. Ancak
onlar senin bilmediğin şeyi; sözün bağlamını biliyorlardı. Bu yüzden senin
inkâr ettiğini onlar inkâretmemişlerdi. İbn Cureyc sözüne şöyle devam eder:
Araplar sözlerinin başına dikkat çekmek için “lâ” kelimesini getirir ancak
manâsını cümleye dâhil etmez, bu üslup üzere şiirler îrâd ederlerdi. Bu husus
ve benzerlerindeki kaide şudur: Şayet lafızlar çeşitli olur ama hepsi tek bir
manaya işaret ederse, bu bir çelişki arz etmez.79
Rivayetin de işaret ettiği üzere ilk muhatapları Kur’ân’ı anlama konusunda
sonrakilerden ayrıcalıklı kılan iki husus bulunmaktadır: Dil ve bağlam bilgisi.
Kur’ân’ın ortak bir dil üzerinden iletişim kuruyor olması, dilin selîkasına ve
kavramların nüzul dönemi ifade ettiği anlamlara vakıf olan ilk muhatapların
Kur’ân’ı spontane olarak (fehm düzeyinde) anlamasına vesile olurken; diğer
yandan şifahî bir metin olan Kur’ân’ın metne dahil etmediği olay ve olguların
(bağlamın) ilk muhataplar tarafından biliniyor olması, Kur’ân’ın
anlaşılmasında onlara büyük kolaylık sağlıyordu.
Ancak ilk muhatapların (sahabe) vefatı ardından gelen sonraki nesiller
(sonraki muhataplar)açısından durum değişmişti; zira ilk muhataplar
açısından Kur’ân’ı anlamaya doğal katkı sunan dil ve bağlamın her ikisinde
de değişim ve dönüşümler söz konusu olmuştu. Canlı bir organizma refleksi
gösteren dilde, kelimelerin anlamlarında genişleme, daralma veya
başkalaşma söz konusu olurken; öte yandan bağlam bilgisinde bir yandan
kayda geçmeyenlerin buharlaşması, diğer yandan hafızalarda tutularlarda
ise ihtilaf ve eksiklikler söz konusu olmuştu. Bu durumun, “Kem âlât ile
kemâlât olmaz.” vecizesinde de ifade edildiği üzere, nüzul döneminin ve
dolayısıyla Kur’ân’ın anlaşılmasında katkısı inkâr edilemeyecek bu iki
enstürmandan faydalanmak durumunda olan müfessirin anlama faaliyetini
örseleyeceği aşikârdır; zira ayetlerin otantik anlamlarını tespit etmenin yolu,
metin ile metnin teşekkül ettiği tarhisel zemini buluşturmaktan geçmektedir.
Bu açıdan Kur’ân’ın anlaşılmasında söz dışı ve kültürel bağlamın bilinmesi anlamın tarihsel, kültürel ve kurumsal çevreyle ayrılmaz bir bağlantıya sahip
olması nedeniyle- bir zorunluluk arz etmektedir.80 Doğal olarak bu durum,
Zerkeşî, el-Burhân, s. 357; Suyûtî, el-İtkân, c. 2, s. 39.
Üzeyir Ok, “Kur’ân Okumanın Meta-Linguistik Yapısı”, İslâmiyât, c. 6, Sayı 4, 2003, s. 15;
krş. Süleyman Gezer, “Kur’ân’ın Anlaşılmasında Sözlü Hitabın Rolü”, Ankara Ü. SBE
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2007, s. 251.
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mananın yeniden keşf ve izharını intaç edecek mükellef bir çabayı gerekli
kılmaktadır.81
Netice olarak dil ve bağlamda meydana gelen değişim ve dönüşümler,
Kur’ân’ın anlaşılmasında sorunlara sebep olmuştur. Bu sorunların, ilk
muhataplardan sonraki nesillerde tarihsel süreçte meydana geldiğini, Kur’ân
ile müfessir arasındaki zamansal mesafenin uzamasıyla da bu problemlerin
tekâsür ettiğini söylemek mümkündür. Şu halde Kur’ân’da çelişki vehminin
oluşmasında ve dolayısıyla Müşkilu’l-Kur’ân’ın meşruiyetinde müessir olan
husus, müfessir ile Kur’ân arasına giren tarihsel süreçtir; zira sorunların
teşekkül ettiği vasat, bu süreçte gerçekleşmiş bulunmaktadır. Nitekim daha
birinci asır bitmemişken İbn Mesud’un talebelerinden Abîde b. Kays Selmânî
(ö. 72) adlı Tâbiî, kendisine bir ayet hakkında sual soran İbn Sîrîn’e (ö. 110)
şu cevabı vermiştir: “Sana Allah’tan sakınmayı ve ağzını kapamanı tavsiye
ederim; zira Kur’ân’ın inzal edildiği konuları (metnin bağlamını) bilenler bu
dünyadan göçüp gittiler.” 82 Burada Abîde b. Kays’ın hassasiyeti, bağlam
bilgisi (sebeb-i nüzul) olmadan Kur’ân üzerinde yorum yapmanın doğru
olmayacağı üzerinedir. Çünkü Kur’ân’ı anlamak, ilk ve doğrudan muhataplar
dönemindeki gibi dolayımsız olmaktan çıkmış, metne yaklaşmak, ancak
asırlar içerisinde biriken curufâtın ayıklanmasıyla mümkün olabilecek bir
hale gelmiştir. Nüzul dönemi sonrası muhataplar söz’le, müşterek bir ‘şimdi’
içerisinde karşılaşmadıklarından, ister istemez söz’ün delaletini, söz’ün
kendi bağlamında aramak zorundaydılar; ne ki kocaman bir tarih vardı
metinle kendi aralarında.83
Kur’ân ayetlerinde maksûd olan manayı anlamak, zaman içinde meydana
gelen değişim ve dönüşümleri aşıp nüzul dönemiyle metni buluşturmayı bir
zorunluluk haline getirmiştir. Tabiûn ulemasının seçkinlerinden Mesrûk’un
(ö. 63) şu sözü, bu hususu fevkalade çarpıcı bir şekilde gözler önüne
sermektedir: “Biz Hz. Muhammed’in (a.s.) ashabına ne sormuşsak, onun
bilgisi Kur’ân’da vardı. Lakin bizim kendi birikimimiz (ilmunâ), tek başına

Krş. Cündioğlu, Anlamın Tarihi, s. 103-104; krş. Mustafa Öztürk, Kur’ânı Kendi Tarihinde
Okumak –Tefsirde Anakronizme Ret Yazıları-, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2013, s. 40.
82 Taberî, Ebû Cafer Muhammed İbn Cerîr, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli’l-Kur’ân, Dâru Hicr,
Kâhire 2001, c. 1, s. 86; Halit b. Süleyman el-Müzeynî, El-Muharrar fî Esbab-i Nüzuli’lKur’ân min Hilâl-i Kütübi’t-Tis’a, Daru İbni’l-Cevzî, yy. 1427, c. 1, s. 5; Ebû Abdirrahmân
Mukbil b. Hâdi’l-Vâdî, Es-Sahîhu’l-Müsnet min Esbâbi’n-Nüzul, İkinci Basım, Mektebetü
Sanâi’l-Eseriyye, San’a 2004, s. 10; Fehd b. Abdirrahmân b. Süleyman er-Rûmî, Dirâsât fî
Ulûmi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Ondördüncü Basım, Riyâd 2005, s. 152; Komisyon, el-Mevsûâtu’lKur’âniyyetü’l-Mütehassisa, Mısır 2003, s. 36.
81

83

Cündioğlu, Anlam’ın Tarihi, s. 141.
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onu elde etmemiz için yeterli olmuyordu.” 84 Mesrûk’un ifadesine göre o,
aslında kendilerinin Kur’ân’ı dil düzeyinde anlamadıklarını veya
anlayamadıklarını değil, aksine birtakım müşkillerle karşılaştıklarını ve bu
müşkillerin cevabı Kur’ân’da olmasına rağmen kendilerinin onu Kur’ân’dan
istinbata güç yetiremediklerini ima etmektedir. 85 İşte bu durum, Kur’ân’ın
anlaşılması sorunuyla ilgili en temel ve aslî husus olup beşer olması
haysiyetiyle eksik tutum içerisinde olan müfessirin beşerî zaafiyetleriyle de
birleşince, Kur’ân’da çelişki/ihtilaf vehminin, yanı sıra Müşkilu’l-Kur’ân
İlmi’nin zeminini ve meşrûiyetini gündeme getirmiştir.
1.6. İşkâlin Vukû Bulduğu Alanlar
Kur’ân’da çelişki olduğu iddiaları incelendiğinde, bu iddiaların belli
sebeplerden kaynaklandığı görülmektedir. Çelişki iddialarının genel
karakteri, hepsinin de bir vehimden ibaret olmasıdır. Burada sözü edilen
vehmin, Kur’ân’ı samimi olarak anlama gayreti içinde olanlar için olduğunu
belirtmekte fayda var.86 Bu tür vehmin de sebebi bilgi eksikliğidir. Bu bilgi,
ya ayetin dış bağlamı, ya da iç bağlamına dairdir. Bu bilgilerin doğru ve sahih
bir şekilde elde edilmesi, mevhum çelişki zannını ortadan kaldıracaktır.
Çelişki vehimlerinin hangi alanlarda cerayan ettiğine baktığımızda, bunları
şu maddeler altında kategorize edebiliriz.
1.Bir cinsin değişik türlerine veya bir oluşumun muhtelif safhalarına işaret
edilmesi.
2.Konu ve yer farklılığı.
3.Fiillerin kullanım cihetleri.
4.İfadenin hakikat ve mecaz ifade etmesi.
5.Bir olayın değişik yönlerinden ele alınması.87
6.Ayetlerdeki müteşâbihlik ve mücmellik.
7.Müşterek lafızlar.
8.Kıraat farklılıkları.
9.Harf-i cerrlerin birbirinin yerine kullanılması.
10.Genel bir hükmün özel bir hükümle tahsis edilmesi.88

Cündioğlu, Anlam’ın Tarihi, s. 114.
Cündioğlu, Anlam’ın Tarihi, s. 115.
86Diğer türlü yaklaşım içerisinde olanların sorunu bilgi eksikliğinden ziyade, ayetlere
maksatlı yaklaşma sorunuyla ilişkilidir.
87 Bu beş maddenin örnekleri için bkz. Suyûtî, el-İtkân, c. 2, s. 37-40.
88 Bu maddelerin örnekleri için bkz. Zerkeşî, el-Burhân, c. 362-369; Abdullah b. Hamdu’l84
85
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1.7. İşkâli Gidermede Kullanılan Yöntemler
Müşkilu’l-Kur’ân’a dair sözü edilen ve tamamen bir anlama sorunundan
ibaret olan ihtilaf örnekleri, Kur’ân’ın bizâtihî kendi bünyesinden
kaynaklanmadığına, aksine Kur’ân’ı anlama konumunda olan muhatabına ait
bir sorun olduğuna göre, bu sorunun menşeinde bilgi eksikliğinin olduğunu
söylemek mümkündür. Bu durumda müfessirin zihninde sureta çelişki
intibâı oluşturan vehmin, hangi malumatın eksikliğinden veya hangi usul
hatasından kaynaklandığının tespit edilmesi ve evvelemirde o eksikliğin
giderilmesi gerekir.
Söz konusu çelişki algılarının oluşmasında sadece bir etkenden değil, farklı
birçok sebepten kaynaklanması mümkündür. Usul veya usulsüzlükten,
parçacı yaklaşıp Kur’ân bütünlüğünü ihmal etmekten, mezhebî veya siyâsî
kaygılardan, kendisi veya ötekisini tanımlama arzusundan, meşruiyet
arayışından, Kur’ân’a dair mevcut tasavvurundan, önyargılarından ve
benzeri unsurlardan kaynaklanabileceği gibi, Kur’ân’a yönelişinde sahip
olduğu dinî/itikâdî tercihi de bu algının oluşmasında etkili olabilmektedir.
Dolayısıyla ihtilaf algısının menşeine göre söz konusu vehmin izalesinde
takip edilecek yöntem de farklılık arz edecektir.
Âlimler, bu algıların doğmasına sebep olan farklı kaynaklara yönelik olarak,
tenâkuz algılarını izale edecek farklı yöntemlere başvurmuşlardır. Bu minval
üzere, ayetler arasında görülen ihtilafların giderilmesinde âlimler, te’vil,
tevfîk, tahsis, ayeti sebebi nüzul ile ilişkilendirme, müteşâbihi muhkeme ircâ
etme, konu birliği olan ayetlerin cemi, siyâkın gözetimi, sahih rivayetlerin
şahitliği ve nesh gibi yollara başvurmuşlardır. Bu çerçevede itikadî ve ahlâkî
konulara müteallik işkâllerde te’vile müracaat edilirken, ahkâm ayetlerinde
karşılaşılan işkâlleri tahsis ve neshe başvurularak çözümü yoluna
gidilmiştir.89
Ebu’l-Hüseyin el-Malatî’de Müşkil Ayet Yorumları
1.8. Malatî’ye Göre Şer’î Deliller
Ebu’l-Hüseyin el-Malatî’nin, Zenâdika fırkasının Kur’ân’da çelişki iddialarına
verdiği cevaplarına geçmeden önce, şer’î delillere dair yaklaşımından bir
miktar bahsetmekte fayda var. Malatî’nin et-Tenbîh isimli eseri dışındaki
diğer telifleri günümüze ulaşmadığı için, onun şer’î delillere dair görüşlerini,
bu eserinde yer yer gündeme getirdiği değerlendirmelerinden takip

Mansûr, Müşkilu’l-Kur’âni’l-Kerîm, s. 119-224; Yerinde, “Müşkilü’l-Kur’ân”, DİA, c. 32, s.
164-165.
89 Ayrıntı ve örnekleri için bkz. Abdullah b. Hamdu’l-Mansûr, Müşkilu’l-Kur’âni’l-Kerîm, s.
333-400; Yerinde, “Müşkilü’l-Kur’ân”, DİA, c. 32, s. 165.
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edeceğiz.
Malatî akıl-nakil sisteminde tavrını, nakilden yana koyar. Naklin mevcut
olduğu bir hususta akla yetki vermez, aksine aklı nakle tabi olmakla sorumlu
tutar. Bu konuda çok sıkı bir usule sahip olan Malatî, Kur’ân’ın aklı esas
alarak tevil edilmesini kerih görmüştür.90 Bu tavrını “Biz Allah’a ibadetimizi
rey ve kıyasa göre değil, taklidi esas alarak yaptık. Bu sebeple biz nakle
(esere) uyarız, reye ve kıyasa değil” 91 sözlerinde açıkça dile getirmiştir.
Bununla birlikte Malatî, şer’î delillerin anlaşılmasında aklı bütünüyle
dışlamış değildir. Aksine Malatî, naklin olduğu yerde aklı bağımsız hareket
etmekten men etmiş, ancak açık delilin olmadığı yerde aklın kullanılmasını
caiz görmüştür.
Bununla birlikte her ne kadar selef yöntemi 92 olarak Kur’ân’ın zâhir
manasına sadık kalmayı tavizsiz bir usul olarak benimsemiş olsa da, Malatî
ayetlerin tefsirinde nakil yanında aklı da kullanarak kimi zaman bu usulünü
ihlâl ettiği de görülmektedir. Hatta kimi zaman zahir manayı terkedip aklın
ilkeleri doğrultusunda yorumladığı da olmuştur. Örneğin “Onlar Allah’ı
unutmuş, Allah da onları unutmuştur”93 ayetiyle ilgili olarak: “Allah herhangi
bir şeyi asla unutmaz; bilgisinde mevcut olan bir şeyi hiçbir suretle zâyi
etmez.” diyerek ayetteki nisyân/unutmak kelimesini “Onları oldukları hâl
üzere bırakır.”şeklinde tevil etmiştir.94
Malatî, şer’î delil skalasında Kur’ân’ı ilk sıraya koyar. Konuya dair ayetin
bulunması halinde, öncelikle ayetleri sıralar. Onun Ebû Umâme’den rivayetle
Hz. Peygamber’in: “Kişi Allah’a kurbiyet elde etmek istiyorsa, bunun en güzel
yolu ondan gelen Kur’ân’dır.” şeklindeki sözünü aktarması, onun Kur’ân’a
tanıdığı önceliğin bir göstergesidir 95 Malatî’ye göre Kur’ân’ı zahir
anlamından uzaklaşarak keyfine göre tevil etmek, o ayetin, dolayısıyla
Kur’ân’ın inkâr edilmesiyle eş değerdir.96
Malatî, Kur’ân’ın ardından ikinci şer’î delil olarak Sünnet’i esas alır.97 Kur’ân
ve Sünnet’in, Din’in iki temel kaynağı olduğunu açıkça dile getirir. 98 “Allah
Teâlâ sana Nur-u Mübîn’i (Kur’ân’ı) indirmiş ve şerefli bir Nebi göndermiştir.
Malatî, et-Tenbîh, s. 49.
Malatî, et-Tenbîh, s. 123.
92 Selefîlik ve Malatî’nin Selefîlik ile olan ilişkisi hakkında geniş bilgi için bkz, Mehmet
Kubat, “el-Malatî ve Selefîlik”, Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 2009, Cilt 9, Sayı: 3, ss.
227-255.
93 Tevbe, 9/67.
94 Malatî, et-Tenbîh, s. 67.
95 Malatî, et-Tenbîh, s. 112.
96 Malatî, et-Tenbîh, s. 25.
97 Malatî, et-Tenbîh, s. 49.
98 Malatî, et-Tenbîh, s. 49.
90
91
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O Nebi’nin sünnetine tabi ol. Bu ikisi dışındakiler ise dalalettir.”, der. 99
Malatî’nin sünnet konusundaki tutumu, tıpkı Kur’ân’da olduğu gibi tek bir
hadisin inkârının şeriatın sahibini inkâr anlamına geleceğini ve böyle yapan
birisine hiçbir amelinin fayda vermeyeceğini, yerinin ise ateş olacağını ifade
eder.100
İcmânın da şer’i delillerden birisi olduğunu söyleyen Malatî, Hz.
Peygamber’in “Ümmetim dalâlet üzerinde ittifak etmez.” sözünü icmâya delil
olarak sunmuştur.101 Kur’ân’ın Hz. Muhammed’e nazil olduğu ve her hangi
bir değişiklik ve neshe uğramadığı gerçeğinin, ümmetin icmâı ile sübut bulan
bir bilgi olduğunu ifade eden Malatî, icmâya muhalefet edenin dalâlete
düşmüş olacağını söyler.102
Malatî, kıyasın da şer’î delillerden birisi olduğunu kabul etmekle birlikte
kıyas hususunda çok ihtiyatlı bir tutum sergiler. Bu konudaki temkinli
duruşunun sebebini Tabiînden yaptığı şu nakille temellendirir: “İlk kıyas
yapan İblis’in kendisidir. Zira İblis, kıyas yaparak Allah’ın kendisine Âdem’e
secde etmesi emrini reddetmiş ve “Ben ondan daha üstünüm. Zira beni
ateşten, onu balçıktan yarattın.”103 diyerek ateşin toprağa olan üstünlüğüne
kıyasla zayıf olanın üstün olana boyun eğmesi gerektiğini iddia etmiştir.”
Buradan hareketle Malatî, İblis’in, kıyası yanlış yerde kullandığını, bid’at
ehlinin de kıyas konusunda İblis’in yolundan gittiğini düşünmektedir. Ancak
bu değerlendirmesinde Malatî, kıyasın kendisine değil, kullanım şekline
itiraz etmektedir. O, İblis’in ilk kıyası yapan olduğunu söylerken, Hz. Âdem’e
secde etmesini âmir hüküm orta yerde dururken kıyas ile bir hüküm elde
etmeye çalışmasını eleştirmekte, yani hüküm varken farklı bir hüküm elde
etmesini doğru bulmakatadır.104 Ehl-i bidatin de aynı yolu takip ettiğini ifade
eden Malatî, bu tarz sapkınlığı küfür olarak tanımlamaktadır.105
1.9. Malatî’nin Müşkil Ayetlere Getirdiği Yorumlar
Malatî, Zenâdika fırkasının Kur’ân’da çelişkili ayetlerin mevcut olduğuna dair
iddalarına cevap vermek için kitabı et-Tenbîh’te müstakil bir bölüm açmış ve
bu kısım için Bâbu Zikri Müteşâbihi’l-Kur’ân başlığını kullanmıştır. Müşkil
ayetlerin tahlili için böyle bir başlık açmış olması ilginçtir. Zira muhtevada
müşkil ayetler konu edilmekte olmasına karşın, başlık “müteşâbih”
Malatî, et-Tenbîh, s. 48-49.
Malatî, et-Tenbîh, s. 25.
101 Malatî, et-Tenbîh, s. 39.
102 Malatî, et-Tenbîh, s. 39.
103 Sâd, 38/76.
104 Malatî, et-Tenbîh, s. 24.
105 Malatî, et-Tenbîh, s. 78. Malatî’nin şer’î delillere dair yaklaşımı hakkında geniş bilgi
için bkz. Mehmet Kubat, Malatî ve Kelâmî Görüşleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,
Ankara 2010, s. 123-131.
99

100
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kavramıyla tanımlanmakta. Bunun sebebi daha önce izah edilmiş olmakla
beraber, kısaca şöyle açıklayabiliriz: Müteşâbih kavramının kök anlamında
“benzeme” ve bu benzerliğin sebep olduğu “karışık olma” şeklinde iki temel
anlam bulunmaktadır. Kullanımında, nesneler arasında “benzeme”; yapılan
işler hususunda ise “karışık olma” kullanımı daha yaygındır. İbn Kuteybe bu
hususu şöyle ifade etmiştir: Belirsiz ve saydam olan şeye müteşâbih denilir.
Müteşâbih, müşkil gibi olduğu için müşkil olarak da isimlendirilmiştir. Çünkü
müşteşâbih de başka bir benzerinin şekline benzer ve karışıklığa neden olur.
Aynı şekilde belirsizlik arzeden şeye müşkil de denilir.106
İbn Kuteybe, müteşâbihi müşkil olarak algılamasında yalnız değildir.
Mucemlerde de genel olarak durum bu yöndedir. Halil b. Ahmed (h.
100/175),107 İbn Fâris (ö. 395),108 İbn Manzûr,109 Fîruzâbâdî110 gibi mucem
sahipleri de müteşâbihin kelime anlamını bu yönde tasvir etmişledir. Bu
genel eğilime uygun olarak Malatî de müteşâbihi, bu yönde algılayanlardan
birisi olarak karşımıza çıkmakta ve işkâli, müşteşâbih olarak
tanımlamaktadır. Bu sebeple müşkil ayetlerin tahliline ayırdığı bölümü,
müteşâbih kavramı ile başlıklandırmıştır.
Malatî’nin bu kullanımında dikkat çeken bir diğer husus ise; Al-i İmrân
Suresi’nin 7. ayetinde geçen müteşâbih kelimesini de müşkil ayetler ile
örtüştürmesidir. Bu ihtimali güçlendiren husus, bahsi geçen başlık altında
söz konusu ayeti gündeme getirmişve bu ihtimali ihsâs edici bir üslupla ayeti
sözüne mesnet kılmış olmasıdır. Yine Malatî Kur’ân’ın birçok vücûhu
bulunduğunu, benzer şekilde âmm-hâs ifade eden farklı kullanımları
olduğunu ifade ettikten sonra, bunları ancak Allah’ın ve ilimde derinlik sahibi
olanların bileceğini vurgulamak için söz konusu ayeti mevzubahis etmiş,
bundan ise müşkil ayetleri kastettiğini bizzat işkâl kavramını cümlede
kullanarak 111 ifade etmiştir. Bu yaklaşımından anlaşılacağı üzere Malatî,
Müteşâbih kavramını, manası anlaşılamayan, anlamaya kapalı ayetler olarak
görmemektedir. Aksine anlaşılabilen ayetler olarak tanımlamaktadır. Ancak
Kur’ân tefsirine dair yeterli malumatı olmayanların anlamakta sıkıntı
yaşadıklarını ve bu sebeple mevhum bir tenakuz düşüncesine kapıldıklarını
düşünmektedir.

İbn Kuteybe, Te’vîlu Müşkili’l-Kur’ân, s. 102.
İbn ‘Abdurrahmân Halil b. Ahmed el-Ferâhîdî, Kitâbu’l-‘Ayn, thk. el-Mehdî el-Mahzûmî
ve İbrâhîm es-Sâmirrâî, yy., trs., c. 3, s. 404.
108 Ebu’l-Huseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ, Mu’cemu Mekâyîsu’l-Luga, thk.
‘Abdusselâm Muhammed Hârûn, Dâru’l-Fikr, Kâhire 1972, c. 3, s. 243.
109 İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, s. 2189.
110 Mecduddîn Muhammed b. Ya’kûb el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhîd, Muessesetu’rRisâle, Beyrût 2005, s. 1247.
111 “”فمن طلب علم ما أشكل عليه من ذلك عند اهل العلم به من ثقات العلماء وجد مطلبهMalatî, et-Tenbîh, s. 58.
106
107
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Bu ifadelerden anlaşılan diğer bir husus ise; Malatî’nin, söz konusu ayetteki
durağın (vakf) lafzatullahta değil, “ve’r-râsihûne fi’l-‘ilm” lafzında olduğunu
kabul ettiğidir; zira ifadelerinden anlaşılacağı üzere, kendisi müteşâbih
ayetlerin anlamını sadece Yüce Allah’ın değil, ilimde rüsûh sahibi olanların
da bilebileceğini kabul etmektedir. 112 İlmine ve şahsına güvenilir âlimlere
anlaşılamayan ayetleri soranların, merak ettikleri cevaplara kavuşacaklarını
söyleyen Malatî, akabinde yirmi bir mevzuda Kur’ân’ın tefsirine dair bilgisi
olmayanların çelişkili zannettikleri ayetlerin îzâhına girişir.113
Bu bölümün içeriğine geldiğimiz zaman, Malatî’nin usulünde Kur’ân’a
tenâkuz isnat edecek anlamalara yer yoktur; zira Kur’ân’da tenâkuz
bulunmamaktadır. Tenâkuz vehmi, kişinin ayetlerin tefsirini bilmemesinden
kaynaklanmaktadır.114 Malatî, Kur’ân’ın anlaşılmasında ilk esaslardan birisi
olan Kur’ân’da çelişki yoktur 115 ilkesi gereği, Zenâdika’nın 116 Kur’ân’da
çelişki olduğu vehmine kapıldığı ayetleri, tek tek tahlil etmiş ve her hangi bir
çelişkinin olmadığını ispata çalışmıştır. 117 Çelişkili olduğu zannedilen
ayetleri tahlil ederken, söz konusu çelişki vehmi hangi sebepten
kaynaklanıyorsa o sebebi açıklamalarına başlık olarak koymuş ve benzer
iddiaları ilgili başlıklar altında kategorize etmiştir. Bu sebeple 5 başlık
altında 21 çelişki vehmini tahlile tabi tutmuştur.
A.Farklı Mekânlara Ait Anlatımların Tek Bir Mekân İçin Zannedilmesinden
Kaynaklanan Çelişki Vehimleri
1.Zenâdika’ya göre mücrimlerin ahirette konuşamayacağını ifade eden
ayetler, başka ayetlerdeki konuşabileceklerini ifade eden ayetlerle çelişki arz
etmektedir. Buna şu ayetleri delil getirmişlerdir:
 “Bu, (kâfirlerin) konuşamayacağı gündür. Onlara izin verilmez
ki (sözde) mazeretlerini beyan etsinler.”118

Malatî, et-Tenbîh, s. 58. Malatî’nin bu yaklaşımı ilginçtir. Zira müşkil ayetlere dair
yorumlarında Mükâtil b. Süleymân’dan faydalandığı bilinmektedir. Oysa Mukâtil
tefsirinde durağın lafzatullahta olması gerektiği ve müteşâbihi sadece Allah Teâlâ’nın
bilebileceğini açıkça belirtmektedir. Bkz Mukâtil b. Süleymân, Tefsîru Mukâtil b. Suleymân,
c. 1, s. 264.
113 Malatî, et-Tenbîh, s. 58.
114 Malatî, et-Tenbîh, s. 58.
115 Nisa, 4/82.
116 Genel olarak iki tanrılık inancına sahip olanları tanımlamak için kullanılan zındıklık,
daha sonraları peygamberleri inkâr edenleri ve son şeklini almış tanımında sünnî İslâm’a
muhalif olan her türlü inanç ve hareketler için kullanılmaya başlanılmıştır. Bkz. Mehmet
Kubat, Malatî ve Kelâmî Görüşleri, s. 96-97.
117 Bkz. Malatî, et-Tenbîh, s. 58-70.
112

118

Murselât, 77/35-36.
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 “Sonra şüphesiz, siz de kıyamet günü, Rabbinizin huzurunda
davalaşacaksınız.”119
Malatî bu iki ayet arasında bir çelişkinin olmadığını, zira her iki ayetin de
farklı mekânlar için söz konusu olduğunu; buna göre birinci ayetin dirilişten
hemen sonraki toplanma yerinde insanların konuşmaktan men edilecekleri
yer olduğunu; ikinci ayette bahsedilen konuşmanın gerçekleşeceği yerin ise
hesap günü olduğunu, orada hesabı olan insanların birbirleriyle
konuşmalarına izin verileceği ve birbirlerini suçlamaya başladıklarında ise
“O esnada (Allah) buyurur: Huzurumda çekişmeyin! Ben size daha önce uyarı
göndermiştim!”120 buyuracağı şeklinde yorumlamıştır.121
Bu ayetler arasındaki çelişki iddiası, Malatî’den bir asır önce yaşayan İbn
Kuteybe’nin de gündemini meşgul etmiş, o da ilgili ayetler arasında bir
çelişkinin olmadığını kitabı Te’vîlu Müşkili’l-Kur’ân’da izah etmiştir. İbn
Kuteybe de Malatî’nin izahındaki gibi; söz konusu ayetlerin farklı mekânlara
ait anlatımlar olduğunu ifade etmekte ve Katâde’den gelen rivayette
İkrime’nin, bu olayın mücrimlerin hesap esnasında konuşacaklarını, ancak
ağızlarının mühürlenip el ve ayaklarının yaptıklarına şahit getirilmesiyle
artık konuşmalarının yasaklanacağı sürecin başlayacağı kaydını
eklemektedir.122
2. Zenâdika ahirette insanların birbirlerini arayıp sormalarında da çelişki
ifade eden ayetler olduğunu idia etmektedir. Buna göre kimi ayette
insanların ahirette birbirlerini sormayacaklarını ifade eden ayetler olduğu
gibi, kimi ayette ise insanların birbirini soracakları ifade edilmektedir. Buna
şu ayetleri delil getirmişlerdir:
 “Sûra üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları
kalmamıştır; birbirlerini de arayıp sormazlar.”123
 “Onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir, birbirlerini sorarlar.”124

Malatî, bu ayetler arasında bir tenâkuzun olmadığını, birinci ayetin ikinci
sûra üfürüldükten ve diriliş gerçekleştikten sonra toplanma yerindeki yasağı
ifade ettiğini, dolayısıyla burada hiçbir kimsenin başka birisine sevgi ve
yakınlık gösteremeyeceğini, hesaptan kurtulup cennete varıncaya kadar bu
durumun devam edeceğini ifade eder. Bu hususa şu ayetleri delil olarak

Zumer, 39/31.
Kâf, 50/28.
121 Malatî, et-Tenbîh, s. 58-59.
122 İbn Kuteybe, Te’vîlu Müşkili’l-Kur’ân, s. 66.
123 Mu’minûn, 23/101.
124 Sâffât, 37/27.
119
120
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getirir: “Candan dostlar birbirini sormazlar.”125; “İşte o gün kişi kardeşinden,
annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün, herkesin
kendisine yetip artacak bir derdi vardır.”126 Fakat cennete vâsıl olduklarında
bu durum değişmektedir ki işte bunu çelişkili zannedilen ayet ortaya
koymaktadır: “Onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir ve birbirlerini
sorarlar.”127
Bu çelişki vehmi de İbn Kuteybe’nin gündeminde olmuş ve fakat kendisi bu
ayetlerdeki çelişki vehmini oldukça veciz bir anlatımla izah etmiştir. İbn
Kuteybe de her ne kadar bu ayetlerdeki çelişki vehminin farklı mekânlara ait
anlatımların aynı mekân için olduğu zannından kaynaklandığını düşünüyor
olsa da, olayların gerçekleşme aşamalarını farklı düşünmektedir. Şöyle ki;
Birinci Sûr’a üfürüldüğünde, bütün insanlar arasındaki akrabalık bağlarının
kaybolacağını, herkesin kendi derdine düşeceği birinci ayette anlatılmak
istenendir. “Sûr’a üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde
ve yerde ne varsa hepsi ölecektir” 128 ayeti, buna işaret etmektedir. İkinci
ayette anlatılmak istenen ise Sûr’a ikinci defa üflenmeyle alakalıdır. İkinci
üfürmede insanlar mezarlarından kalkıp etraflarına bakınacaklar. İşte
birbirini sorma da o esnada olacak. “Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu,
Rahmân’ın vâdettiğidir. Rasuller gerçekten doğru söylemişler”129 ayetini buna
delil getirir. 130 Buna göre Malatî’ye göre birbirlerini sorma cennet veya
cehennemde gerçekleşecek iken, İbn Kuteybe’de bu sorgulama, Sûr’un ikinci
üflenişiyle mezardan kalkma akabinde gerçekleşecektir.
Ancak Malatî’nin “Onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir, birbirlerini sorarlar”131
ayeti hakkındaki yorumu sıkıntılıdır. Zira bu ayet, cennete vâsıl olanların
birbirlerini sormaları anlamında değil, cehennemliklerin birbirlerini sorumlu
tutmaları anlamındadır; zira burada sözü edilen insanlar, cenneti hak etmiş
muhsin ve muttakî kullar değil, cehenneme azab için sevkedilmiş mücrim kullardır.
Siyâk-sibâktan rahatlıkla anlaşılabilecek bu anlamı görmek için, ayetleri öncesi ve
sonrası ile birlikte görmek yeterli olacaktır. Konunun geçtiği pasaj şu şekildedir: “O
(diriltme) korkunç bir sesten ibaret olacak, o anda hemen onların gözleri açılıp
etrafa bakacaklar. (Durumu gören kâfirler:) Eyvah bize! Bu ceza/hesap günüdür,
derler. İşte bu, yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür. (Allah, meleklerine
emreder:) Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve Allah’tan başka tapmış
oldukları putlarını toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Onları tutuklayın,
çünkü onlar sorguya çekilecekler! Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz?
Meâric, 70/10.
Abese, 34-37.
127 Sâffât, 37/27. Malatî, et-Tenbîh, s. 59-60.
128 Zümer, 39/68.
129 Yâsîn, 36/52.
130 İbn Kuteybe, Te’vîlu Müşkili’l-Kur’ân, s. 66.
131 Sâffât, 37/27.
125
126
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Evet, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir. (İşte bu duruma düştükleri vakit)
onlardan bir kısmı, diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar.
(Derler ki:) ‘Siz bize sağdan gelirdiniz (sûret-i haktan görünürdünüz)’ derler.
(Ötekiler de:) ‘Bilakis, derler, siz inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak
bir gücümüz yok. Fakat siz kendiniz azgın bir toplum idiniz. Onun için Rabbimizin
hükmü bize hak oldu. Biz (hak ettiğimiz cezayı) mutlaka tadacağız. Biz sizi
azdırdık. Çünkü kendimiz de azmıştık.’ Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte
biz, suçlulara böyle yaparız.”. 132 Konuşma bu şekilde devam etmektedir.

Görüldüğü üzere bu konuşma cennetlikler arasındaki karşılıklı konuşma
değil, hesap anında mücrimler arasında geçen konuşmadır.
Ancak buradaki sıkıntının Malatî’nin kendisinden değil de, eseri neşreden
Kevserî’nin kendisinden kaynaklanmış olması da muhtemeldir; zira ikinci
ayetin metni olan “ve akbele ba’duhum ‘alâ ba’din yetesâelûn” ifadesinden
Kur’ân’da üç adet bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Sâffât, 37/27 ayetidir
ki yukarıda kaynak olarak verilen ayet bu ayettir. Diğer iki ayet ise yine aynı
surenin Sâffât, 37/50 133 ayeti ile Tûr, 52/25 134 ayetidir. Birinci ayet
Sâffat, 37/19-34.
Konunun geçtiği pasaj şu şekildedir: “Allah’ın iman ve ibadette ihlaslı kullarına gelince,
onların durumu elbet çok fraklı olacaktır. Onlar tarife hacet olmaya nimetlere nail olacak,
kendilerine çeşit çeşit meyveler ikram olunacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde; tahların
üzerinde karşılıklı oturacaklar. Onların etrafında kaynağından doldurulmuş içecekler
dolaştırılacak. İçtikleri meşrubat son derece berrak olacak ve kendilerine zevk vercek
bununla birlikte ne başlarını ağrıtacak ne de sarhoş edecek. Yanlarında da ahu gözlü,
kendilerinden başkasına bakmayan huriler olacak. Hem de gün yüzü görmemiş devekuşu
yumurtası gibi sütbeyaz tenli huriler. İşte o zaman, birbirlerine dönerek (dünyadaki
hallerini) soracaklar. İçerinden biri: ‘Benim, bir arkadaşım vardı.’ der. ‘O arkadaşım bana
hep şöyle derdi: Demek sen de şu yeniden diriliş masalına inanıyorsun ha! Şimdi biz öldükten,
toprağa karışıp kemik yığını halne geldikten sonra diriltilip hesaba çekileceğiz, öyle mi?
Şimdi biz öldükten sonra diriltilip hesaba çekileceğiz, öyle mi?!’ [Arkadaşının bu sözlerini
aktran mümin,] ‘Şimdi o arkadaşım ne durumda bilir misiniz?!’ diyecek. Ardından
cehenneme dönüp bakacak ve o arkadaşını cehennem ateşinin ortasında görecek. Bunun
üzerine ona şöyle seslenecek: ‘Vallahi, az kalsın dünyada iken beni de mahvedecektin.
Rabbim bana lütfedip doğru yolu göstermeseydi şimdi ben de cehennemi boylayanlar
arasında olacaktım.’” [Sâffât, 37/40-57.]
134 Konunun geçtiği pasaj şu şekildedir: “Şirkten, Allah’a itaatsizlikten sakınanlara gelince,
hiç şüphesiz onlar cennetlerde ve binbir çeşit nimetler içinde olacaklar. Onlar rablerinin
kendilerine lütfettiği nimetlerle zevk ve sefa içinde yaşayacaklar. Rableri onları cehennem
azabından koruyacaktır. Onlara, ‘Dünyada yaptığınız güzel işlere karşılık şimdi bu
nimetlerden yiyip içip dilediğiniz gibi istifade edin.’ denecek. Onlar cennette sıra sıra dizilmiş
tahtlara kurulacaklar. Biz onlara hurileri de eş olarak vereceğiz. İman edenler ile iman
yolunda onları izleyen nesillerini cennette buuşturacağız. Böyle yapmakla atalarına ait
amellerin mükaftından hiçbir şey eksiltmeyeceğiz. Bilakis herkes yaptığının karşılığını
alacaktır. Biz cennette onlara canlarının çektiği etler ve meyvelerden fazlasıyla ikram
edeceğiz. Onlar cennette içecek dolu kadehler tokuşturacaklar; fakat içtikleri meşrubat
onları ne ileri geri konuşturacak ne de hezeyanda bulunmalarına yol açacak. Sedefe
gizlenmiş inci gibi pırıl pırıl gençler, onlara hizmet etmek için çevrelerinde dolaşıp
duracaklar. Onlar bütün bu nimetlerin zevk ve neşesi içinde birbirlerine dönüp hasbihal
edecekler. ‘Biz’ diyecekler, ‘Dünyada çoluk çocuğumuzla birlikte iken sonumuz ne olacak
132
133
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cehennemliklerin kendi aralarında birbirini sormalarını (sorumlu
tutmalarını) konu edinirken, diğer ikisi cennetlik olanların birbirlerini
sormalarını konu edinmektedir. Bu durumda Malatî’nin birinci ayetin geçtiği
Sâffât Suresi’nin 27. ayetini değil, aynı surenin 50. ayetini, bir ihtimal olarak
da Tûr Suresi’nin 25. ayetini kastetmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Bu
durumda Malatî’nin yorumu gayet yerinde ve doğrudur. Sorun, muhtemelen
eserin neşre hazırlığı aşamasında sure rakamının yanlış verilmiş olmasından
kaynaklanmış olmalıdır.
3. Zenâdika kimi ayette günahkârların ahirette müşrik olduklarını gizleyerek
Allah’a yalan söyleyebileceklerini ifade eden ayetle, Allah’a karşı hiçbir
gerçeği gizleyemeyeceklerini ifade eden ayet arasında çelişki olduğunu iddia
etmişlerdir. Buna da şu ayetleri delil getirmişlerdir:
 “Biz kıyamet ve hesap günü tüm zalimleri/kâfirleri bir araya
toplayacağız ve o zaman müşriklere, ‘Haydi, söyleyin bakalım,
vaktiyle Allah’ın ilahlığına ortak olduklarını iddia ettiğiniz
sözde tanrılarınız/putlarınız şimdi nerede?!’ diye soracağız.
Onlar tam bir çaresizlik içinde, ‘Rabbimiz Allah’a yemin ederiz
ki biz müşrik değildik.’ demekten başka bir mazeret/yalan
uyduramayacaklar.”135
 “Kâfirlikte direnip Rasul’e karşı gelenler, işte o gün toprağa
karışıp yok olmayı isteyecekler. Fakat işledikleri hiçbir günahı
Allah’tan gizleyemeyecekler.”136
Malatî, Zenâdika’nın bu iddiasını kabul etmez. Buradaki çelişki vehminin,
farklı mekânlar için kullanılan ifadelerin aynı mekân için söylendiği
zannından kaynaklandığını ifade eder ve şu açıklamayı getirir:
Müşrikler kıyamet günü Allah Teâlâ’nın “Ehl-i Tevhîd” kullarına olan izzet ve
ikramını, onların kusurlarını bağışlamasını, melek ve nebilerin onlara olan
şefaatını, müminlerin birbirlerine karşı dostluklarını görünce, kendi
aralarında: “Gelin, şirk içinde olduğumuzu gizleyelim.” diyerek sözbirliği
ederler. Daha sonra kendilerine “Sözde tanrılarınız/putlarınız şimdi nerede?!”
diye sorulduğunda;“Rabbimiz Allah’a yemin ederiz ki biz müşrik değildik.”
derler. Herşeye nigehbân olan Hz. Allah, yalan söyleyen dillerini susturur ve
onların ellerini, ayaklarını dile getirerek yaptıklarına şahitlik ettirir. Bu

diye korkar dururduk. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütufta bulundu ve bizi cehennemin
yakıp kavuran ateşinden muhafaza buyudu. İyi ki biz dünyada iken yalnız O’na ibadet edip
O’ndan mağfiret dilemişiz. Şüpphesiz O sınırsız lütuf ve merhemaet sahibidir.’” [Tûr, 52/1728.]
135 Enam, 6/22-23.
136 Nisâ, 4/42.
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hususu Allah Teâlâ:“O gün biz kâfirlerin ağzını mühürleyeceğiz. İşte o zaman
elleri ve ayakları dile gelecek, işledikleri günahlara tanıklık edecek.” 137 ;
“Vaktiyle siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik
edeceğine inanmıyor ve dolayısıyla günah işlemekten hiç sakınmıyordunuz.
Üstelik ‘Allah işlediğimiz günahların birçoğunu bilmez.’ diye
düşünüyordunuz”138 şeklinde ifade buyurmaktadır.
Malatî, bu açıklamasıyla Müşriklerin hesap gününde dilleriyle yalana
başvuracaklarını, ancak Allah Teâlâ’nın çeşitli organlarını dile getirmek
suretiyle yaptıklarını anlattırarak yapıp-ettiklerine şahitlik ettireceğini,
yalan söylediklerinin ortaya çıkmasıyla da toprak olup gitmeyi
dileyeceklerini, dolayısıyla “İnsan, kendi kendisinin şâhididir”139 ayetinin bu
gerçeği ifade ettiğini belirtmektedir. Bu açıklamasına şu ayeti delil getirir:
“Onlar derilerine/uzuvlarına, ‘Niçin aleyhimizde şâhitlik ettiniz?’ diye
soracaklar, derileri de şöyle cevap verecek: ‘Her şeyi konuşturan Allah bizi de
konuşturdu. Sizi ilkin O yaratmıştı. İşte şimdi de O’nun huzuruna getirilip
hesaba çekliliyorsunuz.” 140 Devam eden süreçte cehhenneme sürüklenen o
mücrimlerle, cehennem görevlileri arasında şu konuşma gerçekleşecek:
“İçinizden rabbinizin ayetlerini size okuyup tebliğ eden ve bu dehşehli günde
karşılaştığınız azap gerçeği hakkında sizi uyaran rasuller gelmedi mi?’ Onlar,
‘Evet, geldi!’ diye karşılık verecekler. Ne var ki artık iş işten geçmiş, kâfirler
hakkında azap hükmü kesinleşmiştir.”141
4. Zenâdika kabirde insanların ne kadar süreyle kaldıkları hakkında da
Kur’ân’da çelişkili ifadelerin olduğunu iddia etmiştir. Örneğin bu sürenin “bir
saat” olduğunu ifade eden ayet olduğu gibi, “on gün” veya “bir gün” olduğunu
ifade eden ayet de bulunmaktadır. Dolayısıyla Zenâdika bu gibi farklı
rakamları dile getiren ayetler arasında çelişki olduğunu iddia etmiş ve buna
da şu ayetleri delil getirmiştir:
 “Kıyametin koptuğu gün, günahkârlar (dünyada) ancak bir saat
kadar kaldıklarına yemin ederler.”142
 “Aralarında gizli gizli konuşarak birbirlerine şöyle derler:
‘Dünyada sadece on gün kadar kaldınız’. Onların aralarında
konuştukları konuyu biz daha iyi biliriz. Onların en olgun ve

Yâsîn, 36/65.
Fussilet, 41/22.
139 Kıyâme, 75/14.
140 Fussilet, 41/21.
141 Zümer, 39/71. Malatî, aynı gerçeğe işaret eden Mülk, 67/8-9 ve 11. ayetleri de delil
olarak gösterir.
142 Rûm, 30/55.
137
138
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akıllı olanı o zaman: ‘Bir günden fazla kalmadınız’ der.”143
Malatî bu çelişki vehminin farklı mekân ve ortamlara has olarak gelen
ayetlerin anlaşılamamış olmasından kaynaklandığını ifade ederek şu tevili
yapar: “On gün” kalındığını ifade eden ayet, kabirlerinden henüz yeni
diriltilmiş olan insanların dünya hayatında iken yalanlayıp durdukları
yeniden diriliş (ba’s) gerçeğiyle karşılaştıklarında, kabirde kaldıkları zamanın
fazla sürmediğini düşünerek birbirlerine danışırlar ve “Ancak on gün kadar
kalmışsınızdır.” yorumunda bulunurlar. Yani sadece on gece kadar. Sonra bu
süreyi çok bulup kendi aralarında dünya saatiyle “Sadece bir gün kadar
kaldınız.” derler. Sonra da bunun da kabirde kaldıkları süreye göre çok uzun
olduğunu düşünüp yemin ederek sadece bir saat kaldıkları konusunda görüş
birliği ederler. Bu da “Günahkârlar ancak bir saat kadar kaldıklarına yemin
ederler.” ayetinde dile getirilmiştir.144
5. Zenâdika rasullerin ahirette kendilerine ümmetlerinin durumu hakkında
sorulduğunda, kendilerinin bu konuda bilgilerinin olmadığı ifadesi ile başka
bir ayetteki bilgilerinin olduğu ve bu bilgilerine dayanarak şahitlik
yapacakları ifadeleri arasında çelişki olduğunu iddia etmişlerdir. Buna şu
ayetleri delil getirmişlerdir:
 “Gün gelecek, Allah bütün rasulleri huzurunda toplayıp, ‘Tebliğ
ettiğiniz din hususunda ümmetleriniz sizden sonra nasıl bir
tavır takındı?’ diye soracak. Onlar, ‘Rabbimiz! Bizim bu konuda
bir bilgimiz yok. Bizden sonra olan bitenleri ancak sen bilirsin.’
diye karşılık verecekler.”145
 “Onlar (kıyamet gününde) Rablerine arz edilecekler, şahitler de:
‘İşte bunlar Rableri hakkında uydurdukları yalanları O’na isnat
edenlerdir!’ diyecekler.”146
Malatî, bu ayetler arasında da herhangi bir çelişkinin olmadığını; zira her iki
ayetin de farklı özel mekânlara ait olduğunu, dolayısıyla ayetlerin birbirini
nakzetmediğini ifade ederek şu açıklamada bulunur: İnsanların yeniden
yaratıldıklarında yaşayacakları şaşkınlık esnasında rasullere, kendilerinden
sonra gelenlerin tevhid bakımından durumları hakkında “Size ne cevap
verildi?” diye sorulduğunda, içinde bulundukları şaşkınlıktan dolayı
evvelemirde kendilerinin bu konuda bir malumata sahip olmadıklarını
söyleyecekler. Ancak devam eden süreçte şaşkınlıklarının kaybolmasıyla
hafızaları yerine gelecek ve sorulan sorulara cevap vereceklerdir. İşte
Tâhâ, 20/103-104.
Malatî, et-Tenbîh, s. 61.
145 Mâide, 5/109.
146 Hûd, 11/18.
143
144
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kıyamet günü rasullerin şahitliğini anlatan: “Allah’a karşı yalan uydurandan
daha zalim kim olabilir? Onlar (kıyamet gününde) Rablerine arz edilecekler,
şahitler de: ‘İşte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir.’ diyecekler. Bilin
ki, Allah’ın lâneti zâlimler üzerindedir.”147ayeti, bu gerçeği ifade etmektedir,
yorumunda bulunur.148
6. Zenâdika, Allah’ın ahirette görülüp görülemeyeceği ile ilgili olarak da
birbiri ile çelişkili ayetlerin olduğunu iddia etmiştir. Bu iddiasına delil olarak
şu ayetleri getirmiştir:
 “Gözler Allah’ı idrâk edemez.”149
 “O gün kimi yüzler sevinçten ışıl ışıl parlayacak, rabblerine
bakarken.”150
Malatî, bu iki ayetin de farklı zamanlar için belirtildiğini ifade eder; Buna göre
birinci ayet dünya hayatı için, ikinci ayet ise ahiret için söylenmiştir. Birinci
ayet, dünya hayatında insanların Allah Teâlâ’yı göremeyeceklerini hükme
bağlarken; ikinci ayette ahirette mümin kulların Allah’ı ayân-beyân
göreceklerini ve O’na bakarken yüzlerinin güzellik ve nurla aydınlanacağı
müjdesini vermektedir. Dolayısıyla farklı mekânlara ait ifadeler olan bu
ayetlerde her hangi bir çelişki yoktur.151
7.Zenâdika benzer bir iddiada daha bulunur. Buna göre Hz. Musa’ya Allah’ı
göremeyeceği hususu hatırlatılırken, diğer yandan Hz. Muhammed’in Allah’ı
gördüğünden bahsedilmektedir. Bunun bir çelişki olduğunu düşünen
Zenâdika, iddiasına şu ayetleri delil getirmiştir:
 “Musa: ‘Rabbim!’ dedi. ‘Bana kendini göster de seni göreyim.’ Allah
şöyle buyurdu: ‘Beni asla göremezsin / göremeyeceksin!’”152
 “Süphesiz (Muhammed) onu başka bir inişinde de görmüştü.”153
Malatî, bu ayetlerde de her hangi bir ihtilâfın olmadığını ifade eder; zira söz
konusu ayetlerde ifade edilen görme olaylarının muayyen tek bir mekân için
değil, farklı mekânlar için söylenmiş olduğunu belirtmektedir. Örneğin
Mûsâ’ya (a.s.) “Beni asla göremezsin/göremeyeceksin!” ifadesi, kendisinin
Hûd, 11/18.
Malatî, et-Tenbîh, s. 62.
149 En’âm, 6/103.
150 Kıyâme, 75/22-23. Bu ayetteki “nâzirah” kelimesi burada da olduğu gibi, genellikle
“bakmak” anlamında çevirilmektedir. Bundan farklı olarak “beklemek, ummak”
şeklindeki çevirisi ve gerekçesi için bkz. Mustafa Öztürk, Kur’ân-ı Kerim Meali Anlam ve
Yorum Merkezli Çeviri, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2015, s. 656.
151 Malatî, et-Tenbîh, s. 62.
152 A’râf, 7/143.
153 Necm, 53/13.
147
148
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Kudus’te bulunduğu sırada Allah Teâlâ ile konuşması esnasında, Musa’nın
Rabbisinin yüzünü görmeyi çok arzulaması ve bu arzusunu dile getirmesi
sonucu söylenmiş bir ifadedir. Mûsâ (a.s.): “Bana kendini göster de seni
göreyim.” demişti. İşte bu isteğe karşı Hz. Allah’ın “Beni asla
göremezsin/göremeyeceksin!” demesi, dünya hayatına yönelik bir hükümdür.
Bu, cennet için geçerli bir durum olmayıp, dünya hayatına yönelik olan bir
hükm-ü ilâhîdir. Birinci ayetin vakıası, bu yöndedir.
İkinci ayete gelince, buradaki Allah’ı görme (rü’yetullâh) olayı, dünyada olan
bir vakıayı değil, cennette gerçekleşen bir olayı tasvir etmektedir. Nitekim
Yüce Allah, “Andolsun, Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında önceden bir defa daha
görmüştü. Cennetü’l-Me’vâ da onun yanındadır. Sidre’yi kaplayan kaplamıştı.
Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı” 154 buyurarak, bu olayın Me’vâ Cenneti
yanında gerçekleştiğinive Hz. Muhammed’in Allah Teâlâ’yı orada ayân-beyân
gördüğünü ifade etmektedir. Ancak Musa (a.s.), “Allah’ı dünyada görmek”
gibi olmayacak bir duada bulunduğu ve bu sebeple de “Seni noksan
sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim.” 155
diyerek özür beyanında bulunmuştur. Bu açıklamadan sonra Malatî, şayet
İbrahîm, Nûh ve Âdem (aleyhimü’s-selâm) gibi birçok inananların Musa’dan
(a.s.) çok daha önce Müslüman olmuş olmasına rağmen, neden “Ben
inananların ilkiyim.” diye sorulacak olunursa, bunun cevabının Musa’nın
(a.s.), Mısır’dan İsrailoğulları içerisinde kendisine gelen Din’e inananların ilki
olması hasebiyle böyle konuşmuş olması şeklindedir, der. Hz. Muhammed
(a.s.) da Mekke halkından kendisine gelen Din’e ilk inanan olduğu için “Ben
inananların ilkiyim156 demiş olması da bunun gibidir, yorumunda bulunur.157
8.Zenâdika’nın çelişki iddiasında bulunduğu bir başka ayet grubu da şu iki
ayettir:
 “Allah insanla ancak ya doğrudan vahyederek, ya bir perde
arkasından seslenerek, ya da dilediği şeyi izniyle vahyetmek
üzere bir elçi/melek göndererek konuşur. Şüphesiz O çok
yücedir, her şeyi yerli yerince yapıp edendir.”158
 “[Ey Peygamber!] Hesap vermek üzere rablerinin huzuruna
getirildikleri zaman onların zelil ve perişan hallerini bir görsen!
İşte o zaman Allah, ‘Şimdi söyleyin bakalım, ölümden sonra
diriliş gerçek miymiş, değil miymiş?!’ diye soracak; onlar,

Necm, 53/13-15.
A’râf, 7/143.
156 En’âm, 6/163.
157 Malatî, e-Tenbîh, s. 62-63.
158 Şûrâ, 42/51.
154
155
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‘Rabbimize andolsun ki kesinlikle gerçekmiş.’ diye karşılık
verecekler.”159
Buna göre Zenâdıka, birinci ayette ifade edilen Allah Teâlâ’nın vahyederek,
perde ardından konuşarak veya elçi aracılığıyla vahyini gönderme modelleri
ile sınırlandırılan beşerle konuşma şekilleri, ikinci ayet ile uyum içerisinde
değildir; zira her ne kadar Allah Teâlâ Musa (a.s.) ile konuşmuş olsa da, bu
yine de bir perde arkasından gerçekleşirken, ikinci ayette perdesiz konuşma
söz konusudur. Bu ise bir çelişkidir, şeklinde düşünürler.
Malatî bu çelişki vehminin de yine farklı mekânlara yönelik ifadelerin, tek bir
mekân için zannedilmesinden kaynaklanan bir vehim olduğunu
düşünmektedir. Bu çerçevede Allah Teâlâ’nın Musa (a.s.) ile olan perde
ardından konuşmasının dünya hayatında gerçekleştiğini, ancak ikinci ayette
belirtilen konuşmanın ahirette hesap zamanı gerçekleşeceğini ifade
etmektedir; zira orası imtihan perdesinin kalktığı ve insanların amellerinden
hesaba çekileceği farklı bir mekândır. Nitekim hesap ortamında bu
sorgulama esnasında iyi-kötü bütün kullarıyla konuşacağını Allah Teâlâ şu
sözleriyle beyan buyurmaktadır: “Rabbin hakkı için, mutlaka onların hepsini
yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz.” 160 Ancak bu sorgulama akabinde
cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin cehenneme yerleştirilmesinden
sonra Allah Teâlâ cennet ehli ile perdesiz konuşmaya devam edecek
olmasına karşın, cehennem ehli ile konuşmayacaktır. “Allah onlarla
konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar
için acı bir azap vardır.”161
Görüldüğü üzere “Allah’ın konuşması” farklı mekânlar için söz konusu olup
farklı mekânlar için farklı durumlar söz konusudur. Buradaki vehim, farklı
mekânlara yönelik tasvirlerin, tek bir mekân için düşünülmüş olması
hatasından kaynaklanmaktadır.
9.Zenâdika’nın çelişki iddiasında bulunduğu bir diğer konu ise, Kur’ân’da
kimi ayette azabın en şiddetlisine uğratılacak olanın Firavun olduğu
anlatılırken, kimi ayette bu azaba münafık olanların maruz kalacağı ifade
edilmektedir. Bu bir çelişkidir, diyen Zenândika, iddiasına şu ayetleri delil
getirmektedir:
 “Atın şu Firavun ve adamlarını azabın en şiddetlisine!”162

En’âm, 6/30.
Hicr, 92-93.
161 Âl-i İmrân, 3/77.
162 Mümin, 40/46.
159
160
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 “Münâfıklar cehennemin en alt tabakasındadır.”163
Malatî, bu ayetlerdeki çelişki vehmini de farklı mekânlara ait ifadelerin, tek
bir mekân için zannedilmesinden kaynaklandığını söyler ve şu açıklamayı
yapar: Birinci ayette ifade edilen azabın en şiddetlisi ile kastedilen, Firavun
ve adamlarının girdiği cehennem kapısındaki azabın en şiddetlisidir. İkinci
ayetteki azab ise, bütün bir cehennemin en aşağı kısmını ifade etmektedir.
Dolayısıyla buradaki çelişki vehmi de farklı mekânlar için kullanılmış
ifadelerin, tek bir mekâna yönelik ifadeler zannedilmesinden
kaynaklanmaktadır.164
10.Zenâdika cehennem ehlinin yiyecekleri şeyleri konu edinen ayetler
arasında da çelişkinin olduğunu iddia etmiştir. Bu iddialarına delil olarak
getirdikleri ayetler şunlardır:
 “Acıktıklarında ise ne besleyen ne de açlığı gideren zehirli bir
dikenden başka bir yiyecek bulamayacaklar.”165
 “Artık onun hiçbir dostu yoktur. Yiyecek-içecek şeyi ise irinden
ibarettir. O irin ancak günaha batmışların yiyeceğidir.”166
 “Şüphesiz zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir.”167
Malatî, bu ayetlerin yorumunda da farklı mekânların söz konusu olduğunu
ifade eder; zira Malatî Kur’ân’a olan derin vukufiyeti sebebiyle haberdar
olduğu şu ayette Allah Teâlâ cehennemin birçok kapısının olduğundan
bahsetmektedir: “Cehennemin yedi kapısı/birçok tabakası vardır.
[Günahlarının derecelerine göre] her bir kapıdan belli bir grup girecektir.”168
Buna göre belli bir kapısından cehenneme girenler, o ortamda “zehirli
diken”; başka bir kapısından girenler o ortamda “irin”; başka bir kapısından
içeri giren ehl-i cahîm ise bulundukları ortamın yiyeceği olan “zakkum
ağacı”ndan başka yiyecek birşey bulamayacaktır. Bu yiyecekler, mücrimler
cehennemin hangi kapısından içeri alınmışlarsa, onların o mekâna has
kılınmış yiyecekleridir.
Bu çelişki iddiası İbn Kuteybe’nin de gündemini meşgul etmiş ve o da Malatî
gibi bu ifadelerin cehennemin farklı mekânları için söz konusu olduğunu
söylemiştir. İbn Kuteybe’ye göre yapılan amellere ortantılı olarak cennet
farklı mertebelere sahip olduğu gibi, cehennem de suçun durumuna göre

Nisâ, 4/145.
Malatî, et-Tenbîh, s. 64.
165 Gâşiye, 88/6-7.
166 Hâkka, 69/36-37.
167 Duhân, 44/43-44.
168 Hicr, 15/44.
163
164
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derece derecedir. 169 Buradaki her bir yiyecek de, farklı mekânlar içindir.
Ancak İbn Kuteybe’nin “Cehennemde nasıl ağaç veya bitki olsun ki..?Ateş onu
yakmaz mı?” sorusuna uzun boylu açıklamalar getirmiş olması, döneminde
yukarıdaki ayetlerin böyle bir çelişki iddiasıyla da gündeme geldiğini
göstermektedir. İbn Kuteybe, “Darî’” ve “Zakkum Ağacı”nın, cehennemde
biten ateşten bir bitki türleri veya ateşin yakmadığı bir yaratılışa sahip bitki
türleri olabileceği yorumunda bulunur.170
B.Çokanlamlılığın İhmâlinden Kaynaklanan Çelişki Vehimleri
11.Zenâdika, kâfirlerin hiçbir mevlası olmadığını söyleyen ayet ile kâfirleri
de kapsayan bir ifade ile bütün insanların mevlâsının Allah olduğunu
söyleyen ayetler arasında çelişki olduğunu iddia etmiş ve şu ayetleri bu
iddialarına delil getirmişlerdir:
 “Kâfirlerin hiçbir mevlâsı yoktur.”171
 “Ölümden sonra insanlar, gerçek mevlaları olan Allah’ın
hükmüne tevdî edileceklerdir.”172
Malatî, bu ayetlerdeki iltibasın, kelimelerin sahip olduğu çokanlamlılığın
hesaba
katılmamasından,
ihmal
edilmesinden
kaynaklandığını
düşünmektedir. Oysa “mevlâ” kelimesinin dost ve yardımcı anlamı yanında
yaratan, varlığın sahibi ve rab anlamları da bulunmaktadır. 173 Buna göre
birinci ayette “Kâfirlerin hiçbir mevlâsı yoktur.” ifadesiyle, Allah Teâlâ’nın
kâfirlerin dost ve yardımcısı olmadığı, dolayısıyla bu anlamda Allah Teâlâ’nın
onların mevlâları olmadığı anlatılırken; ikinci ayette yaratan, varlığın sahibi,
Cennet ve cehennemin her ikisinin de birçok kapıya sahip olduğunu şu ayetlerde
açıkça ifade etmektedir: “O gün kâfirler bölükler/gruplar halinde cehenneme sevk
edilecektir. Oraya varıp kapılar açıldığında cehennem bekçileri, ‘İçinizden rabbinizin
ayetlerini size okuyup tebliğ eden ve bu dehşetli günde karşılaştığınız azap gerçeği
hakkında sizi uyaran rasuller gelmedi mi?!’ diye soracaklar. Onlar, ‘Evet, geldi!’ diye
karşılık verecekler. Ne var ki artık iş işten geçmiş, kâfirler hakkında azap hükmü çoktan
kesinleşmiştir. Onlara, ‘Haydi, girin bu kapılardan cehenneme. Hem de temelli kalmak
üzere!’ denilecektir. Böbürlenip kibirlenen, imana gelmeyi kibrine yediremeyen kimselerin
yeri ne kadar da kötüdür! Rablerine şirk koşmaktan, O’nun emirlerine itaatsizlikten
sakınanlara gelince, onlar da aynı şekilde bölükler/gruplar halinde sevk edilecek; ama
onlar cehenneme değil cennete sevk edilecekler. Oraya varıp kapılar açılınca, cennetteki
bekçiler, ‘Selam olsun, ne mutlu size! Haydi, girin cennete; hem de temelli kalmak üzere!’
diyecekler.” Zümer, 39/71-73.
170 İbn Kuteybe, Te’vîlu Müşkili’l-Kur’ân, s. 68-70.
171 Muhammed, 47/11.
172 En’âm, 6/62.
173 “v-l-y” kökünden farklı kullanımları olan bu kelimenin semantik yapısında; yakın
olmak, gitmek-kaçmak, yüzçevirmek, yönelmek, üstlenmek, sığınmak, peşine takmak,
yönetmek, dost edinmek, daha uygun olmak, efendi-sahip, vârisler, yakınlar gibi anlamlar
bulunmaktadır. Açıklama ve örnek ayetler için bkz. Mehmet Okuyan, Çok Anlamlılık
Bağlamında Kur’ân Sözlüğü, Düşün Yayıncılık, İstanbul 2015, s. 885-890.
169
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rab anlamında bir kullanım söz konusu olup “Ölümden sonra insanlar, gerçek
mevlaları olan Allah’ın hükmüne tevdî edileceklerdir.” ayetiyle Allah Teâlâ’nın
bütün bir varlığın yaratıcısı, Rabbi olduğu, bu anlamda gerçek Mevlâlarına
dönecekleri vurgulanmaktadır. Bu ayetteki “gerçek mevlaları” ifadesiyle
anlatılmak istenen, dünya hayatında edindikleri sahte rablerin artık
yanlarında olmadığı, sadece huzurunda bulundukları gerçek mevlâları olan
Hz. Allah’ın mevlâları olduğudur. Birinci ayetteki mevlâ kelimesi dünya
hayatı, ikinci ayetteki mevlâ kelimesi ise ahiret yurdu için kullanılmıştır. Bu
hususu Allah Teâlâ şöyle ifade etmektedir: “Uydurageldikleri şeyler (putlar)
da kendilerinden ayrılıp kaybolmuşlardır.”174
İbn Kuteybe de “mevlâ” kelimesinin çokanlamlı bir kelime olduğunu izah
etmiş ve bu kelimenin “Âzâd eden efendi, âzâd edilen köle ve kişinin kendisini
koruyup kollayan aşireti” anlamlarında kullanıldığını ifade etmiştir. 175
Dolayısıyla yukarıdaki ayetler arasında var olduğu zannedilen çelişki vehmi,
mevlâ kelimesinin çokanlamlı bir kelime olduğu hususunun hesaba
katılmamasından kaynaklanan bir anlama sorunudur.176
12.Zenâdika’nın çelişki isnat ettiği bir başka konu da adâlet ilkesi ile ilgilidir.
Buna göre bir ayette adâleti emreden Allah Teâlâ, nasıl olur da başka bir
ayette bu erdemi sergileyenlerin cehennem odunu olduklarını söyleyebilir?!
Bu bir çelişkidir, şeklinde düşünen Zenâdika, iddiasına şu ayetleri delil olarak
getirmektedir:
 “Sakın kıst’tan şaşmayın. Şüphesiz Allah kıst sahibi olanlar
sever.”177
 “Kâsıtlara gelince, onlar ancak cehennem odunudurlar.”178
Malatî, buradaki çelişki vehminin de yine Kur’ân’ın çokanlamlı kelimelerinin
bilinmeyişinden kaynaklandığını belirtmektedir; zira her iki ayetteki kelime
“ ”قسطkökünden geliyor olsa da, birinci ayette bu kelime ile kastedilen “sözde
ve fiilde adâletli, dengeli olmak”şeklinde iken; ikinci ayetteki kullanımında
“Allah’ın sıfatlarıyla insanların sıfatlarını eşitlemek, ilâhî sıfatları beşerî
sıfatlara indirgeyip aynîleştirmek, müsâvî görmek” anlamında kullanılmıştır
ki ayetteki “kâsitûn” 179 ile kastedilenler müşriklerdir. Malatî’nin bu
En’âm, 6/24; A’râf, 7/53; Yûnus, 10/30; Hûd, 11/21; Nahl, 16/87; Kasas, 28/75.
İbn Kuteybe, Te’vîlu Müşkili’l-Kur’ân, s. 455.
176 Malatî, et-Tenbîh, s. 64.
177 Hucurât, 49/9.
178 Cin, 72/15.
179 Zemahşerî, ikinci ayette geçen “kâsitûn” kelimesini, “Hak yoldan sapan kâfirler”, olarak
tevil eder ve bu kullanımla ilgili olarak şu olayı nakleder: Haccâc, bir olay sebebiyle
katletmek istediği Sa’îd b. Cübeyr’e “Benim hakkımda ne düşünüyorsun?” diye sorar. O da:
“Sen kâsıd ve âdil bir insansın.” cevabını verir. Orada bulunanlar: “Sizin hakkınızda ne de
174
175
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açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, ayetler arasında her hangi bir çelişki
bulunmamaktadır. Çelişki vehmi, söz konusu kelimenin sahip olduğu anlam
vecihlerinin bilinmiyor olmasından kaynaklanmaktadır.180
13.Zenâdika müminlerin birbirlerine olan velâyetini konu edinen ayetler
arasında çelişki olduğunu iddia etmektedir. Bu iddiasına şu ayetleri delil
getirmektedir:
 “Mümin erkekler
velîleridirler.”181

ve

mümin

kadınlar

birbirlerinin

 “İman edip henüz hicret etmeyen müminlere gelince, böyleleri
müşriklerin arasında yaşamaktan vazgeçip sizin beldenize
hicret etmedikleri sürece onları koruyup kollama (velayet)
sorumluluğunuz yoktur.”182
Malatî bu ayetlerdeki çelişki vehminin de çokanlamlılık bilgisinin ihmal
edilmesinden kaynaklandığını ifade etmektedir. Buna göre birinci ayette
bahsedilen velâyet, İslam Dini’ndeki kardeşlik bağından doğan velâyeti ifade
etmekte; ikinci ayetteki velâyet ise, hicret edilmediği müddetçe mirasçı
olunamayacağını hükme bağlamaktadır. Yani birinci ayetteki velâyet, İslâm
kardeşliğini ifade ederken, ikinici ayetteki velâyet bu kardeşlikten doğan
mirasçılığı konu edinmektedir. Ancak daha sonra bu ayet: “Allah’ın kitabına
göre yakın akrabalar birbirlerine (vâris olma hususunda) önceliklidirler” 183
ayetiyle nesh edilmiş184 ve böylece müminlerin tamamı, kardeş olanlar, hatta
hicret etmemiş olanlar da dâhil olmak üzere birbirlerine mirascı
olmuşlardır.185
14. Zenâdika şeytanın insan üzerindeki tesirini konu edinen ayetler arasında
güzel konuştu!” derler. Onlar bu sözden Haccâc’ın “adâlet” ile vasıflandırıldığını
zannetmişlerdi. Fakat işin aslını anlayan Haccâc, “Yanılıyorsunuz, o beni zâlim ve müşrik
olmakla tanımladı.” der ve ardından: “Hak yoldan sapanlara (Kâsitûn) gelince, onlar
cehenneme odun olmuşlardır.” (Cin, 72/15); “Küfürde direnenler/müşrikler (hâla
putları) Rab’leri ile denk tutuyorlar (ya’dilûn).” (En’âm, 6/1) ayetlerini okur. Bkz.
Zemahşerî, Ebul Kâsım Mahmûd b. Omer, el-Keşşâf an Hakaiki Gavâmidu’t-Tenzîl ve
Uyûni’l-Akâvîl fî Vucûhi’t-Tenzîl, thk. Adil Ahmed Abdulmevcûd, Ali Muhammed Muavvız,
Mektebetu’l-Ubeykân, Riyad 1998, c. 6, s. 229-230. “ ”قسطve “ ”عدلkelimelerinin her iki
anlamı için bkz. Râgıb el-İsfehânî, el-Huseyin b. Muhammed, el-Mufredât fî Garîbi’l-Kur’ân,
Dâru Kahramân, İstanbul 1986, s. 488, 608.
180 Malatî, et-Tenbîh, s. 65.
181 Tevbe, 9/71.
182 Enfâl, 8/72.
183 Enfâl, 8/75.
184 Bazı muhakkikler Malatî’nin aksine, ikinci ayeti nesh edenin “Allah size, çocuklarınız
hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder.” (Nisâ, 4/11) ayeti
olduğunu düşünerek Malatî’nin bu görüşüne şerh düşmüştür. Bkz. Malatî, et-Tenbîh, s.
65.
185 Malatî, et-Tenbîh, s. 65.
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da çelişki olduğunu iddia etmiştir. Buna göre kimi ayette şeytanın insan
üzerinde her hangi bir sultasının olmadığı anlatılırken, kimi ayette insan
üzerindeki tesirinin olduğundan bahsedilmektedir. Bu anlatımlar birbiriyle
çelişmektedir. Zenâdika bu iddasına şu ayetleri delil getirmiştir:186
 “Benim ihlaslı/samimi kullarım üzerinde senin yaptırım gücün
yoktur.”187
 “Musa adamı eliyle itti ve adam oracıkta can verdi. Musa kendi
kendine, ‘Bu şeytanın ayartmasıdır’ dedi”188 ayetlerinde ve ;
 “Onun hâkimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah’a
ortak koşanlaradır.”189
 “Dünyada iken size bir takım vaatlerde bulundum ama boş
vaatlerle sizi aldattım. Aslında benim size istediğimi yaptıracak
gücüm yoktu”190 ayetlerinde çelişki olduğunu iddia etmiştir.
Bu çelişki vehminde de sorunun çok anlamlılık hususunun
gözetilmemesinden kaynaklandığını ifade eden Malatî, şu açıklamayı
yapmaktadır: Birinci ayette özellikle Allah’ın samimi kulları üzerinde süslü
sözler ve vesvese ile tevhitten şirke döndüremeyeceği, şeytanın bu hususta
Allah’ın samimi kulları üzerinde bir sultasının olmadığı anlatılmaktadır.
Ancak şirkin dışındaki günahlara gelince, samimi olanların da ayağı kayabilir.
Örneğin Musa (a.s.) hakkında: “Musa adamı eliyle itti ve adam oracıkta can
verdi. Musa kendi kenine, ‘Bu şeytanın ayartmasıdır.’ dedi.”191 Ayetinde ifade
edildiği üzere, ihlas sahibi kullar da hata edebilirler. Tıpkı Âdem (a.s.) ve
Yusuf’un (a.s.) kardeşleri ve benzerlerinde olduğu gibi Âdem (a.s.) ve diğer
nebiler, toplumun önde gelen Allah’ın samimi kulları olmasına rağmen, hata
etmişlerdir. Fakat bu hatalar, şirkin dışındaki kusurlardır.
İkinci gruptaki ayetler: “Onun hâkimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu
Allah’a ortak koşanlaradır”192 ayetine gelince, burada kastedilenler şeytanın
vesvesesiyle şirke davet edilen ve bu konuda şeytanın davetine icabet eden
müşriklerdir. Nitekim Allah Teâlâ bu hususta: “Onlardan gücünün yettiği
kimseleri davetinle şaşırt!” 193 ; “[Rabulüm!] Görmedin mi? Biz, kâfirlerin
Malatî, Zenâdika’nın bu iddiasına delil olarak getirdiği ilk iki ayeti bir madde, sonraki
iki ayeti de başka bir madde olarak izah etmiştir. Ancak biz konu bütünlüğü olduğu için,
iki maddeyi bir madde altında bir araya getirmeyi tercih ettik.
187 Hicr, 15/42.
188 Kasas, 28/15.
189 Nahl, 16/100.
190 İbrahîm, 14/22.
191 Kasas, 28/15.
192 Nahl, 16/100.
193 İsrâ, 17/64.
186
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üzerine, kendilerini iyice (isyankârlığa) sevkeden şeytanları gönderdik” 194
buyurmaktadır. Yani şeytana vesvese, tezyin ile şirk ve küfre davet etme ve
kendisini takip edenler üzerinde etkili olabilme konusunda izin verilmiştir.
Fakat bu durumda da şeytanın, takipçileri üzerinde zorlayıcı bir hükmü
bulunmamaktadır. İşte “Dünyada iken size bir takım vaatlerde bulundum ama
boş vaatlerle sizi aldattım. Aslında benim size istediğimi yaptıracak gücüm
yoktu” 195 ayetinin anlamı budur. Nitekim ayetin devamı bu gerçeği şöyle
ortaya koymaktadır: “Ben, sadece sizi (inkâra) çağırdım. Siz de benim
davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, kendinizi yerin. Ne ben sizi
kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz!”196
Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere Malatî, şeytanın Allah’ın halis kulları
üzerinde tevhitten şirke icbâr etme hususunda bir sultasının olmadığını,
ancak şirk dışındaki hata ve kusurlarda onları vesvese ve tezyîn ile
şaşırtabileceğini, davetine icâbet edenleri aldatabileceğini ifade etmekte, bu
sebeple ayetler arasında bir çelişkinin bulunmadığını ifade etmektedir.197
15.Zenâdika, Allah’ın ilminden hiçbir şeyin eksilmeyeceğini konu edinen
ayetler arasında da çelişki olduğunu iddia etmiştir. Buna göre kimi ayette
Allah’ın unutabileceğinden, kimi ayette ise böyle bir şeyin asla
olmayacağından bahsedilmektedir. Bu ise bir çelişkidir, diyen Zenâdika,
iddialarına şu ayetleri delil getirmiştir:
 “Biz de sizi unuttuk.”198
 “Musa, ‘Onlar hakkındaki bilgi rabbimin nezdinde kayıtlıdır.
Benim rabbim asla yanılmaz, asla unutmaz.’ diye cevap
verdi.”199
Malatî, bu ayetlerdeki çelişki iddiasının da çokanlamlılık hususunun gözardı
edilmesinden kaynaklandığını ifade etmektedir; zira nisyân kelimesinin bir
anlamı bilginin zihinden kaybolması, eksilmesi olduğu gibi, aynı zamanda
terketmek anlamı da bulunmaktadır. Malatî şöyle demektedir: Allah Teâlâ,
kâfirleri cehenneme girdirdiğinde, “Biz de sizi unuttuk.” diyecektir. Bunun
anlamı, “Biz de sizi cehennemde terkediyoruz.” demektir. Yoksa Rab Teâlâ
aslâ hiçbir şeyi unutmaz, bilgisinden hiçbir şey nâkıs olmaz. Bu ifadenin bir
benzeri de “Onlar Allah’ı unuttular. Allah da onları unuttu!” 200 ayetidir. Bu
ayetin anlamı da: Onlar Allah’a imanı terkettiler, Allah da onları zikretmeyi
Merhem, 19/83.
İbrahîm, 14/22.
196 İbrahîm, 14/22.
197 Malatî, et-Tenbîh, s. 66.
198 Secde, 32/14.
199 Tâhâ, 20/52.
200 Tevbe, 9/67.
194
195
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terketti, şeklindedir. Buradaki unutmanın “olduğu hal üzere
bırakma/terketme” anlamında olduğunu göstermesi açısından şu ayete de
bakılabilir: “Biz bir ayeti nesh eder veya unutturusak...” 201 Bu ayette geçen
“unutturursak” ifadesinin anlamı, yani neshetmeyip olduğu hal üzere
bırakırsak, demektir. Nitekim Allah Teâlâ’nın kitapta hiçbir hata
yapmayacağını ve asla bilgisinden herhangi bir şeyin nâkıs olmayacağını
ifade eden şu ayet, bunun delilidir: “Rabbim ne yanılır, ne de unutur.” 202
Malatî’nin bu açıklamalarından anlaşılacağı üzere, söz konusu ayetlerdeki
çelişki algısı, nisyân kelimesinin muhtevasında bulunan farklı anlam
vecihlerinin dikkate alınmamasından kaynaklanmaktadır.203
İbn Kuteybede Malatî gibi düşünmekte ve nisyân kelimesinin “unutmak”204
ve “terketmek”205 anlamlarını ihtiva ettiğini, söz konusu ihtilaf algısının bu
anlamların gözetilmemesinden kaynaklandığını ifade etmekte ve nisyân
kelimesinin Kur’ân’daki her iki kullanımını ayet örnekleriyle
detaylandırmaktadır.206
Bununla birlikte Malatî’nin ayette geçen “nisyân” kelimesini “olduğu hal
üzere terketmek” anlamında tevil etmesi, ilginçtir; zira kendisi ayetleri zahiri
anlamı üzere literal anlama konusunda çok sıkı ve katı bir usule sahiptir.
Ayetleri akla müstenit olarak yorumlamaya karşı olduğu için örneğin
Mutezile’yi şiddetle eleştirmiş, müteşâbih ayetleri de aklın ilkeleri
doğrultusunda tevil etmelerinden dolayı onları tekfir etmiştir. Ayetleri zahirî
anlamı üzere anlama konusunda o denli katı bir usule sahiptir ki haberi
sıfatlardan örneğin el (yed), sağ el (yemîn), yüz (vech), göz (‘ayn, ‘a’yun),
bacak/baldır (sâk), ayak (ricl), perde/örtü (hicâb), Allah’ın görülmesi
(rü’yet), arş, kürsî, Allah’ın inmesi ve çıkması (nuzûl ve suûd), Allah’ın
gelmesi (mecîet) gibi hususlarda tevile gitmeden lafzî/zâhirî anlamları üzere
anlaması ve yine müteşâbih nassları teşbîh ve tecsîme düşürecek şekilde
yorumlamış olması, kendisinin Haşevîlikle itham edilmesine sebep
olmuştur.207
Ancak Malatî bu ayetin tevilinde genel tutumu üzere hareket edip ayeti zahiri
anlamı üzere anlamamış, bunun yerine aklî bir çıkarımla Allah’ın
unutmasının ulûhiyeti ile bağdaşmayacağı önkabulünden hareketle, ayeti bu
ilke ile bağdaşacak farklı sözlük anlamında tevil etmiştir. İsabetle ve yerinde
bir tevil olmakla birlikte rutin dışı bu davranış Malatî için çok ilginçtir. Zira
Bakara, 2/106.
Tâhâ, 20/52.
203 Malatî, et-Tenbîh, s. 67.
204 Kehf, 18/63, 73.
205 Tâhâ, 20/115; Secde, 32/14; Bakara, 2/227.
206 İbn Kuteybe, Te’vîlu Müşkili’l-Kur’ân, s. 500.
207 Mehmet Kubat, el-Malatî ve Selefîlik, s. 232-249.
201
202

Erciyes University
31 /01/2018 – 02/ 02/2018

913

USBIK 2018 KAYSERI -TURKEY

aklî ilkeleri doğrultusunda hareket eden Mutezilî ve benzeri yaklaşımları
Malatî, bu tür davranışlarda bulunmaları yüzünden mahkûm etmekten
çekinmemiştir.
16.Zenâdika Kur’ân’da geçen kıyamet günü insanların görme duyularıyla
ilgili anlatımlarda çelişki olduğunu iddia etmiştir. Kimi ayette mücrimlerin
kör olarak haşredileceği ifade edilirken, kimi ayette de gözlerinin keskin
olacağından bahsedilmektedir. Bu ise bir çelişkidir, diyen Zenâdika,
iddialarına şu iki ayeti delil getirmiştir:
 “Kıyamet günü biz böylelerini kör olarak haşredeceğiz.”208
 “Bugün artık gözün keskindir.”209
Bu ayetlerde de çokanlamlılık konusundan kaynaklanan bir çelişki vehmi söz
konusudur, diyen Malatî şu açıklamayı yapmaktadır: Birinci ayette kör olarak
yaratılma ifadesi ile mücrimin kendisini mazur gösterecek bir hüccetten
yoksun olarak diriltilmesi anlatılmaktadır.“Bugün artık gözün keskindir.”
ifadesi ile de; Allah Teâlâ kâfiri kabrinden dirilttiğinde, vaktiyle dünya
hayatında inkâr ettiği yeniden dirilişin aslında bir gerçek olduğunu görünce,
gözündeki perdenin kalkacağı, gözlerinin artık gerçeği perdesiz olarak
göreceği ve o günün dehşetinden gözlerinin adeta faltaşı gibi açılacağından
bahsedilmektedir.210
Bu durumda Malatî’ye göre birinci ayetteki “a’mâ” kelimesi, “hüccetsiz
olmak” anlamındadır. Yoksa fizikî bir körlükten bahsedilmemektedir.
Nitekim Mücâhid’in de tercih ettiği üzere kimi müfessirler ayetteki “a’mâ”
kelimesinin hüccetten yoksun olma anlamında anlamışlardır.211
C.Sözün Bağlamının/Alâkasının Kurulamaması veya İhmâlinden Kaynaklanan
Çelişki Vehmi
17.Zenâdika Kur’ân’da Allah Teâlâ’nın kimi zaman yapıp-ettiklerinden
bahsederken “ben”, kimi zaman da “biz” şeklinde bahsetmesinin bir çelişki
Tâhâ, 20/124.
Kâf, 50/22.
210 Malatî, et-Tenbîh, s. 67.
211 Mucâhid, Tefsîru’l-İmâm Mucâhid b. Cebr, thk. Muhammed ‘Abdusselâm Ebu’n-Nîl,
Dâru’l-Fikri’l-İslâmî, 1989, s. 468; Taberî, Ebû Cafer Muhammed İbn Cerîr, Câmiu’l-Beyân
an Te’vîli’l-Kur’ân, Dâru Hicr, Kâhire 2001, c. 16, s. 200-201; Begavî, Ebû Muhammed
Huseyin Mes’ûd, Tefsîru’l-Begavî (Meâlimu’t-Tenzîl), Dâru Tayyibe, Riyad 1989, c. 5, s.
301; Mâverdî, Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habîb, en-Nuked ve’l-Uyûn (Tefsîru’lMâverdî), Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye Beyrût, Muessesetu’l-Kutubi’s-Sekâfiyyeti, trs., c. 3, s.
431; Mâturidî, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud, Te’vilâtu Ehli’s-Sünne,
thk. Mecdî Bâsellûm, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2005, c. 7, s. 318; Nesefî, Ebu’lBerekât Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd, Tefsîru’n-Nesefî, (Medâriku’t-Tenzîl), Dâru
Kahramân, İstanbul 1984, c. 3, s. 69.
208
209
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olduğunu iddia etmiştir. Bu iddiasına da şu ayetleri delil olarak göstermiştir:
 “Biz sizinle beraberiz.”212
 “Ben daima sizinle beraberim; sizi koruyup gözetirim.”213
 “Size hayat veren ve öldüren biziz.”214
 “Bütün bunlara gücü yeten, ölüleri diriltmeye kadir değil
midir?”215
Malatî bu ayetlerdeki çelişki zannının, sözün bağlamını/alâkasını
kuramamaktan kaynaklandığını ifade eder ve şu açıklamayı yapar: Bu
ayetlerdeki “Biz dedik”, “Biz yaptık” gibi ifadeler, bir alâkaya binâen Allah
Teâlâ’nın sözlerinde geçmektedir. Bu tarz ifadeler, hükümdarların sözlerine
ait bir üsluptur. Örneğin bir hükümdar bizzat kendisinin “Biz sana şunu şunu
emrettik. Sana şunu şunu verdik.”, diyebilir. Ancak bu tarz bir söylem,
hükümdar olmayanların ağzına yakışmaz. Allah Teâlâ ise, meliklerin
melikidir. İşte kimi zaman “biz” tarzı bir üslupla hitap etmesi, bu sebepledir;
zira o mülkünde şerîki olmayan tek’tir (Ehad). Şu halde Araplar arasında
makamın yüceliğine işaretle Allah Teâlâ’nın kimi ayetlerde “ben” yerine “biz”
ifadesini kullanıyor olması bir çelişkiyi değil, dilin kullanıma ait bir üslubu ve
kelimenin yüklendiği manaya işaret etmektedir. Dolayısıyla Malatî, bu
ayetlerde bir çelişkinin söz konusu olmadığını ifade etmektedir.216
D.Farklı Hâllere/Aşamalara İlişkin İfâdelerin Tek Bir Hâle İlişkin Olarak
Algılanmasından Kaynaklanan Çelişki Vehimleri
18.Zenâdika’nın çelişki iddiasında bulunduğu bir diğer konu ise, insanın
yaratılışından bahseden ayetlerdeki ifadelerdir. Buna göre kimi ayette insanın
topraktan yaratıldığı ifade edilirken, kimi ayette de çamurdan, başka bir ayette ise
balçıktan yaratıldığıifade edilmektedir. Bu ise bir çelişkidir, diyen Zenâdika şu
ayetleri iddiasına delil olarak getirmiştir:
 “Onu topraktan yarattı.”217
 “Biz insanı değişime uğrayıp kurumuş çamurdan yarattık.” 218
 “Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.” 219

Şuarâ, 26/15.
Tâhâ, 20/46.
214 Kâf, 50/43.
215 Kıyâme, 75/40.
216 Malatî, et-Tenbîh, s. 67-68.
217 Âl-i İmrân, 3/59.
218 Hicr, 15/26, 28, 33.
219 Rahmân, 55/14.
212
213
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Malatî Zenâdika’nın bu çelişki iddiasının sebebinin, farklı aşamalara dair
ifadeler içeren ayetlerin, tek bir eylemin ifadesi olarak algılanmasından
kaynaklandığını belirtmekte ve şu açıklamayı yapmaktadır: İlk ayet, insanın
yaratılmasında ilk aşamanın yeryüzünün toprağı olduğunu ifade etmektedir.
“Onu topraktan yarattı.” ayetinin ifade ettiği husus budur. Toprak, suyun
karışımıyla çamura dönüşerek yaratılış sürecinin sonraki aşamasına geçer.
“Biz insanı değişime uğrayıp kurumuş çamurdan yarattık.” ayeti bunu ifade
eder. “İnsanın yaratılmasına çamurdan başladı” 220 ayeti de bunun gibidir.
Daha sonra çamur, yapışkan halini aldı. “Biz insanı balçık/çamur özünden
yarattık”221 ayetinde bu husus anlatılmaktadır. Sonra bu hal üzere bekletildi,
tâ ki kokusu değişene kadar. “Biz insanı değişime uğrayıp kurumuş olan
çamurdan yarattık” 222 ayetindeki çamur, kokusu değişmiş ve yapışkan bir
kıvama gelmiş çamurdur. “Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık”223 ayeti
de bunun gibidir.
Sonra Allah Teâlâ ona şekil verdi ve kuruyuncaya kadar o hal üzere bıraktı.
Nihayet o kurudu ve hareket etmeye başlayınca kendisinden sesler gelmeye
başladı; zira bünyesindeki su kurumuş, çatlaklar belirmişvetıpkı çömlek gibi
ses vermeye başlamıştır. “Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçuktan
yarattı” 224 ayetiyle anlatılmak istenen de budur. İşte ruh bu aşamada
üfürülmüş ve ete-kemiğe bürünen cüsse, daha sonra ruhun yerleşmesini
beklemeden doğrulmak istemiştir.“İnsan çok aceleci yaratılmıştır” 225 ayeti
insanın bu yönünü vurgular. Allah Teâlâ, insanın zürriyetini zayıf bir
nutfeden halkeylediğini şöyle ifade eder: “Sonra onun zürriyetini, dayanıksız
bir suyun özünden üretmiştir.”226
Buna göre yukarıda geçen ayetler, insanın yaratılışıyla ilgili olan farklı
aşamalara ait tanımlamalar olup her hangi bir çelişkiyi ifade etmemektedir.
Aksine söz konusu ayetler, su ile buluşturulmuş toprağın, farklı aşamalardan
geçirilerek insan yaratılışının farklı duraklarına ait betimlemeleridir. Şu
halde çelişki vehmi, farklı aşamaları tek eyleme indirgemekten
kaynaklanmaktadır.227
19.Zenâdika’nın benzer bir çelişki iddiası da kimi ayette ölümün bir seferlik
tadılacak bir son olduğu ifadesi ile kimi ayette ölümün iki defa gerçekleşeceği
ifadeleriyle ilgilidir. Buna göre ölümün kaç defa vuku bulacağı Kur’ân’da
Secde, 32/7.
Müminun, 23/12.
222 Hicr, 15/26, 28, 33.
223 Saffât, 37/11.
224 Rahmân, 55/14.
225 Enbiyâ, 21/37.
226 Secde, 32/8.
227 Malatî, et-Tenbîh, s. 68.
220
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çelişkilidir, diyen Zenâkika bu iddiasına şu ayetleri delil getirmiştir:
 “Onlar: ‘Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin’,
derler.”228
 “İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar.”229

Malatî, Zenâdika’nın bu çelişki iddiasının da farklı aşamaların tek bir eyleme
indirgemesinden kaynaklandığını düşünmekte ve şu açıklamayı
yapmaktadır: Bu iki ayet de farklı hallere ait durumları anlatmakta olup,
iltibas, bunların aynı hal için yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Buna
göre ayetlerin açıklaması şu şekildedir: “Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki
defa dirilttin.” ayetinde anlatılmak istenen; İnsan henüz bir nutfe olarak ölü
iken –ki o anda her hangi bir ruha sahip değildir- Allah Teâlâ bu nutfenden
insanı yarattı ve ona ruh verip canlandırdı. İşte bu birinci ölüm ve birinci
hayat vermedir. Sonra eceli geldiği zaman dünya hayatının sona ermesiyle
onu ikinci kez öldürecek ve ahirette tekrar dirilterek ona ikinci kez hayat
verecek. “Siz cansız iken size can veren Allah’ı nasıl inkâr edersiniz? Sonra sizi
öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O’na döndürüleceksiniz.” 230
Ayetinde kastedilen de aynı durumdur.231 Buna göre yokluktan nutfe halinde
ruhsuz olarak yaratılışta birinci ölüm; nutfeyi insan olarak hayatla
buluşturmada birinci diriltiş; dünya hayatının ecelle niyetinde ikinci ölüm;
ahiret yurdunda yeniden diriltilme ile ikinci diriliş gerçekleşmiş olacaktır. Bu
da göstermekte ki ayette bahsedilen iki ölüm ve iki diriliş, tek bir eylemin
değil, farklı aşamaların anlatımından ibarettir. Dolayısıyla ayetler arasında
herhangi bir çelişki yoktur.232
E.Kelâmda Takdîm-Te’hîrden Kaynaklanan Çelişki Vehmi
20.Zenâdika Arş’ın ne zaman yaratıldığı ile ilgili olarak Kur’ân’da çelişkili
ifadelerin olduğunu iddia etmiştir. İddialarına göre kimi ayette Arş’ın yer ve
gökten önce yaratıldığı ifade edilirken, kimi ayette ise, yer ve göğün
yaratılmasından sonraya bırakıldığı ifade edilmektedir. Zenâdika bu
iddiasına şu ayetleri delil getirmektedir:
 “O, arşı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır.” 233
 “Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a
istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp
örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan
Mümin, 40/11.
Duhân, 44/56.
230 Bakara, 2/28.
231 Malatî, et-Tenbîh, s. 68-69.
232 Malatî, et-Tenbîh, s. 69.
233 Hûd, 11/7.
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Allah’tır. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de O’na mahsustur.
Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!” 234

Malatî bu çelişki iddiasının Kur’ân’da kimi ayetlerde mevcut olan takdimte’hîr uygulamasının ihmal edilmesinden kaynaklandığını düşünmektedir.
Buna göre birinci ayette Arş’ın yer ve gökten önce yaratıldığı ifade edilirken,
ikinci ayette yer ve göğün yaratılmasından sonraya bırakıldığı ifade
edilmektedir. Malatî, bu iki ayet arasında bir çelişkinin olmadığını, zira ikinci
ayette takdim-te’hîr sanatının olduğunu ifade etmektedir. Şöyle der: Bu
ayette takdîm vardır. Allah Teâlâ, Arş’a istivâsının yer ve göğün
yaratılmasından önce olduğunu ve kendisinin de Arş’ın üzerinde olduğunu
anlatmaktadır.235
Suyûtî’nin de ifade ettiği üzere zahirde anlamı müşkil gibi görünen, ancak
ayetteki takdim ve te’hir sanatının teşhisiyle müşkilâtın giderildiği durumlar
vardır. Suyûtî buna dair kitabı el-İtkân’da bazı örnekler vermiştir. Birçok
uygulanma sebebi bulunan takdim ve te’hirin burada da olduğu gibi bir
sebebi de, bir şeye vurguda (inâyetun bihî) bulunmaktır.236 İşte ikinci ayette
bu türden bir vurguyu ifade etmek için takdim üslubu söz konusu olup her
iki ayet arasında her hangi bir teâruz bulunmamaktadır.
21.Zenâdika’nın çelişki iddiasında bulunduğu bir başka husus da, sema ile
yerin yaratılma sırasıyla ilgilidir. Buna göre kimi ayette semanın önce
yaratıldığı ifade edilirken, kimi ayette ise dünyanın önce yaratıldığı ifade
edilmektedir. Bu ise söz konusu ayetler arasında çelişki olduğunu
göstermektedir, iddiasında bulunan Zenâdika, şu ayetleri delil olarak
göstermektedir:
 “[Ey Peygamber!] De ki o müşriklere: ‘Siz yeryüzünü iki günde
yaratan Allah’ın tek gerçek ilah olduğunu inkar ediyor ve O’na
ortaklar koşuyorsunuz, öyle mi?! Halbuki O alemlerin rabbidir.’
A’râf, 7/54.
Malatî, et-Tenbîh, s. 69.
236 Suyûtî, el-İtkân, c. 2, s. 17-18.Örneğin Suyûtî, cümlede vurgu yapılmak istenilen
unsurun takdim ile öne alınmasına dair, “Eferaeyte meni’t-tehaze ilâhehû hevâhu.”
[Furkân, 25/43] ayetini örnek olarak verir. Ayette ikinci meful olan “ilâhehû” lafzına
vurgu yapılmak için takdim sanatı uygulanarak öne alınmıştır. Normalde ayetin aslı,
“Eferaeyte meni’t-tehaze hevâhu ilâhehû.” şekindedir. Zira Kur’ân’da geçtiği haliyle ilahını
heva etmek, eleştirilecek bir durum değildir. Yani ayetteki mevcut durumu, içinde takdim
sanatının uygulanmamış, normal hali olarak kabul edersek, ilahını hevâ etmek
kötülenmesi gereken bir durum olmaz. Ancak kastedilen durum bu değildir; zira ayette
takdim sanatı mevcuttur. Dolayısıyla ayettehevâsını ilah edinmek yerilmektedir ki bu da
ayette takdim sanatının varlığının teşhis edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Şu halde ayette
ikinci meful olan “ilâhehû” kelimesine vurgu yapılmak için takdim uygulanmış, ancak
anlamı-takdimin olmadığı normal haline uygun olarak- “hevâsını ilah edinmek” şeklinde
anlaşılmalıdır. Yukarıdaki ayet de işte bu örnekte olduğu gibidir. Bu örnek için bkz. Suyûtî,
el-İtkân, c. 2, s. 18.
234
235
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Allah yeryüzünü sabit dağlarla perçinledi; orayı verimli ve
yaşanabilir hale getirdi. Canlıların yiyecek ihtiyaçlarının temini için
orada belli bir düzen takdir etti ve bütün bunları dört günde
gerçekleştirdi. Ayrıca Allah duman halinde bulunan göğe yönelip
ona ve yeryüzüne, ‘Benim yaratma kanunuma ister gönüllü ister
gönülsüz olarak boyun eğin.’ buyurdu.”237
 “Sizi yaratmak mı zor, yoksa şu gökyüzünü yaratmak mı?! Bakın,
Allah gök kubbeyi nasıl da direksiz yüksellti, ona ne mükemmel bir
şekil ve düzen verdi. Onu geceleyin kararttı, gündüzün ağarttı.
[Sonra da] yeryüzünü düzenleyip yaşamanıza elverişli hâle
getirdi.”238

Malatî, bu ayetler arasınra bir çelişkinin olmadığını, çelişki vehminin takdîm
uygulamasının bilinmemesinden kaynaklandığını ifade ederek şu
açıklamada bulunur: Birinci ayette takdîm vardır. Allah’ın semaya istivâsı
daha öncedir; zira semânın yaratılması yerden önce gerçekleşmiştir. “O
müşrikler/kâfirler bilmez mi ki gökler ve yer başlangıçta bir bütün hâlindeydi;
sonra biz onları ayırdık?!”239 ayetinde de ifade edildiği üzere yer-gök evvelce
birleşikti. Daha sonra Allah Teâlâ o ikisini birbirinden ayırdı ve her biri
diğerinden farklı hüviyetine büründü. Daha sonra sudan duman misali buhar
çıktı ve işte ondan Allah Teâlâ iki günde yedi semâyı yarattı. Bu olay,
dünyanın yaratılmasından önce gerçekleşmişti. O sıra Kâbe’nin bulunduğu
yer, suyun üzerinde yüzen bir köpüktü. İşte bundan sonra Allah Teâlâ
dünyayı yarattı ve Kâbe’nin altından yeryüzünü yayıverdi. İşte “[Sonra da]
yeryüzünü düzenleyip yaşamanıza elverişli hâle getirdi.” ayeti, yeryüzünün
semânın yaratılmasından sonra gerçekleştiğini ifade etmektedir.240
5.Sonuç
Dil ve bağlam bilgisine sahip Kur’ân’ın ilk muhatapları olan sahabe neslinin
vefatı sonrasında gelen ve Kur’ân’la metinleşmiş formu ile karşılaşan sonraki
nesiller, dil ve bağlam bilgisine tam anlamıyla sahip olmadığı için
yüzgösteren Kur’ân’ı anlama sorunları, yanı sıra İslam’a muhalif olan
kimselerin Kur’ân’ın ilâhî menşeine dâir taşıdıkları şüphelerden
kaynaklanan bir takım ayetlerdeki çelişki iddiaları, Müşkilu’l-Kur’ân İlmi’nin
teşekkülünde etkili olmuştur. Benzerliğin sebep olduğu zihnî karışıklığın,
gerek müteşâbih ve gerekse müşkil ayetlerde ortak nokta olması açısından
her iki kavramın örtüştüğü düşünülmüş olsa da, aslında her bir kavramın
kendi içeriklerine ait özel taraflarının bulunduğu bir gerçektir. Ebu’l-Hüseyin
Fussilet, 41/9-11.
Nâziât, 79/27-30.
239 Enbiyâ, 21/30.
240 Malatî, et-Tenbîh, s. 70.
237
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el-Malatî de bu iki kavramın örtüştüğünü düşünenler arasında yer almıştır.
Malatî IV. yüzyılın başları gibi çok erken bir dönemde yaşamış olması ve
dönemi açısından Kur’ân’a yönelik ortaya atılan iddiaların keyfiyetine
bugünden bakabileceğimiz bir ayna hüviyetinde olması açısından önem arz
etmektedir. Bu çerçevede Malatî’nin Zenâdika Fırkası’nın Kur’ân’a yönelik
çelişki iddialarına cevap vermek için açmış olduğu bölümle ilgili yukarıda
verilen izahlarından şu tespitleri yapmak mümkündür:
1-Malatî, Bâbu Zikri Müteşâbihi’l-Kur’ân başlığında kullandığı müteşâbih
kavramını, müşkil ayetleri tanımlamak için kullanmıştır; zira bu başlık
altında Malatî, yirmi bir mevzuda müşkil ayetlerin tahlilini yapmaktadır.
Buradan anlaşıldığı kadarıyla Malatî, müteşâbih kavramını, müşkil ayetler
anlamında kullanmaktadır.
2-Kur’ân’da çelişkili ayetlerin varlığı tezini bütünüyle reddetmiş ve bu
iddialara gayet makul ve muknî cevaplar vermiştir.
3-Bu çerçevede müşkil olduğu iddia edilen ayetlerdeki çelişki iddialarının,
tamamen vehmî olduğunu ve bu mevhum zannın, ilgili ayetlerin tefsirine dair
gerekli bilgiden yoksun olunmasından kaynaklandığını ifade etmiştir.
4-Müşkil ayetledeki çelişki vehminin kaynaklandığı sebepleri şu başlıklar
altında kategorize etmiştir: (i).Farklı Mekânlara ait anlatımların tek bir
mekân için zannedilmesinden kaynaklanan çelişki vehimleri. Malatî, bu tür
sorunları, ayetlerin farklı mekânlara ait anlatımlar olduğunu açıklayarak
işkâli çözümlemiştir. (ii).Çokanlamlılığın ihmâlinden kaynaklanan çelişki
vehimleri. Bu tür sorunları, kelimenin geçtiği her ayetteki farklı anlamını
vererek işkâlin çözümüne gitmiştir. Sorunun çokanlamlı kelimelerin, her
geçtiği yerde aynı anlamında kullanıldığı zannından kaynaklandığını
belirtmiştir. (iii).Sözün bağlamının/alâkasının kurulamaması veya
ihmâlinden kaynaklanan çelişki vehmi. Malatî, bu tür işkâlin Arap Dili’nin
ihtiva ettiği üslup ve zenginliğinin görmezden gelinmesi veya ihmal edilmesi
ile ilişkilendirir. Çözümünü ise, sözü bağlamına veya dilin kullanımına ait
üsluba ircâ ederek gerçekleştirir. (iv).Kelâmda takdîm-tehirden kaynaklanan
çelişki vehmi. Bu başlık altında kategorize ettiği çelişki iddialarının, Arapça
Dili üzere nâzil olan Kur’ân’ın (Kur’ânen Arabiyyen Mübînen), -dilin doğası
gereği toplumun bütün tarihsel tehassüslerini ihtiva ettiği gibi, sanat
anlayışlarına ait kodları da muhtevî olmasından hareketle- takdim ve te’hîr
sanatını
da
kullanımış
olması
gerçeğinin
gözetilmemesinden
kaynaklandığını ifade etmiştir.
5-Tenâkuz zannedilen ayetler arasında, bağlamsal bilgiye önem vermiş ve
ayetlerdeki çelişki vehminin giderilmesinde bu bilgilere başvurmuştur.
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6-Ayetin ayetle tefsirini yapmış, bunun fevkalade güzel örneklerini vermiştir.
7-Malatî’nin, konumuz özelinde incelediğimiz müşkil ayetler bölümü ve
kitabının diğer bölümlerinde konuları izah ederken, konulara dair
başvurduğu ayetler ve o ayetlere müteallik getirdiği yorumlara bakıldığında,
Malatî’nin Kur’ân’a son derece kuvvetli bir vukufiyetle muttali olduğu
okuyucusuna kendisini derinden hissettirmektedir.
8-Kitabın genelini göz önüne aldığımızda, itikadî konulardaki sert üslubu,
hatta tekfîre varan katı tutumu, tenâkuz iddialarını tahlil ettiği bu kısımlarda
bulunmamaktadır. Bunun yerine daha sakin bir üslup, daha mutedil bir dil
kullanmaktadır.
9-İlginçtir, tenâkuz iddialarına cevap verirken, rivayetlere başvurmamış, her
hangi bir hadis rivayetinde bulunmamış, bunun yerine tamamen ayetin
maksadının anlaşılmasında faydası olduğunu düşündüğü diğer ayetlere
başvurmuştur. Oysaki konumuz olan bölümün dışında kalan kitabın diğer
bölümlerinde, mevzuları rivayete dayandırmadan anlattığı bir bölüm
bulunmamaktadır. Hatta yorumsuz olarak naklettiği “es-sünnetü kâdiyetun
‘ale’l-Kitâb” ifadesine uygun gelebilecek bir tarzda mevzuları rivayetlerin
işaret ettiği yönde tahlil ve tahkim ettiğini söylemek mümkündür.
10- Tenâkuz iddialarına cevaplarını çok kısa tutmuş, sözü uzatmamıştır.
11-Malatî, Zenâdika’nın çelişki iddialarına, Mukâtil b. Süleymân’dan
faydalanarak cevap vermiş olmakla birlikte, Âl-i İmrân Suresi 7. ayette de
olduğu
gibi
kimi
hususlarda
Mukâtil’in
kanaatinden
farklı
değerlendirmelerde bulunmuş, bütünüyle motomot bir aktarımda
bulunmamıştır.
Sonuç olarak Ebu’l-Hüseyin el-Malatî’nin et-Tenbîh’i, sadece itikâdî fırklara
dair erken dönemden verdiği bilgilerle değil, bu fırkalardan Zenâdika’nın
Kur’ân’ın mevsukiyetine dair müşkil ayetler üzerinden ortaya attığı
şüphelere yönelik makul ve muknî cevapları muhtevi olması açısından da
ilim mahfilleri tarafından kıymeti takdir edilmesi gereken ve bir o kadar da
ilgi ve alakayı hak eden bir kitap olduğunu ortaya koymaktadır.
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MÂTÜRİDİ’DE DİN-SİYÂSET İLİŞKİLERİ VE YÖNETİM İLKELERİ

Dr. Osman Oral*
Özet
İslâm siyaset düşüncesinde din-siyaset ilişkileri tartışılır. Şiâ’nın imâmeti
inanca dönüştürmesinden sonra hilafet ve siyaset meselesi, Kelâm’ın
konuları arasına girmiş, mütekellimlerde bu konuda fikir beyan etmişlerdir.
Haricilere göre seçilmiş müslüman köle bile yönetici olabilir. Şii gelenek Hz.
Ali ve soyunu tartışmasız yönetici kabul eder; imametin de nübüvvetin
devamı olduğu ve masum imamların nass ile tayin edildiği fikrindedir.
Toplum yönetimin başına kimi nasıl geçirecektir? Halifenin özellikleri ne
olmalıdır? Din-siyaset ilişkileri ile yönetim ilkeleri nasıl olmalıdır? Bu
bildiride Türk ve İslâm dünyasının yetiştirdiği ender düşünürlerden biri olan
Ehl-i Sünnet âlimi Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin (ö.333/944) din-siyâset
ilişkileri ve yönetim ilkeleri hakkında görüşleri ile problemlere çözüm
önerileri sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Hilâfet, Siyâset, Yönetim, Ebû Mansûr el-Mâtürîdî
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RELIGION-POLITICS RELATIONS AND PRINCIPLES OF MANAGEMENT IN
MATURIDI

Abstract
In the Islamic political thought religion-politics relations are discussed.
Aftermath of Shia’s transformation of the issue of imam into a theological
subject, the issue of caliphate and politics became a subject of the Kalam, and
the mutakallim scholars expressed their views about it. According to the
Khawarij even a Muslim slave has the capacity to become a ruler. The Shia
tradition considers the place of Ali and his lineage indisputable. Shia also
believes that the issue of imam and prophet is still continuing, and sinless
imams are appointed according to the law. Whom the society will select as
the head of the state? What are the characteristics of a caliph? How should
religious-political relations and management principles be? This research
work presents opinions and offers of solution made by one of the rare
thinkers of the Turkish and Islamic world and the Sunni scholar Abu Mansur
al-Maturidi (born.333/944) on the religion-politics relations and
management principles.
Keywords: Caliphate, Politics, Management, Abu Mansur al-Matüridi

1. GİRİŞ
Fert ve toplumları yönetme ve sorun çözme sanatı olanve Kur’ân’da kavram
olarak geçmeyen siyâsetterimi, hadis rivâyetlerinde“at terbiye etme” ve
“halkın işlerini yönetme” mânâlarında geçer (İbn Manzur, trs: “svs” mad;
Zebîdî, trs: “svs” mad; Buharî, 1981: “Enbiyâ”, 50; Müslim, 1981: “İmâre”, 44).
İslâmî literâtürde yönetenler, yönetilenler ve yönetimle ilgili siyasî-idarî
içerikli bazı kavramlar kullanılır. Örneğin imam, halife, emir, sultan, melik
gibi kelimeler yönetici anlamında kullanılan terimlerden bazılarıdır. Ümmet,
millet, dâr vb. gibi kavramlarla da yönetilenler kasdedilir (Köse, 2009:
37/294-9).
Kur’ân’da bireysel hayat, fert-toplum ilişkisi ve âile içi ilişkiler hakkında
ayrıntılı sayılabilecek düzenlemelere yer verilirken insan topluluklarının
idâresi yani siyâset için belirli ilkelerle yetinilmiş, siyâsal mekanizmanın
alacağı somut biçimler bu ilkeler çerçevesinde bilimsel ve tecrübî
çalışmalara ve ictihada bırakılmıştır. Siyâsî yapı dinamik olduğu, zaman,
mekân ve milletlere göre farklılık gösterebileceğinden, belli bir zaman
diliminde veya toplumda yapılan siyâsî düzenleme evrensel olma niteliği
taşımayabilecektir. Kur’ân muhtemelensiyâsî alana da teşmil edilebilecek,
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bütün insanlarca benimsenebilecek ve her zaman, her yerde uygulanabilecek
olan genel esaslarla yetinmiş olmalıdır. Kur’ân’ın öngördüğü yönetim; hak,
hürriyet, adâlet, eşitlik ve şûra yani danışma esaslarına dayandığı da
söylenebilir.
İslâm siyâsî tarihinde görüşleri ve icraatları sebebiyle bir grubun isyanı
sonucu yönetici görevinde olan bir halife Hz. Osman (ö.35/656) şehit edildi.
Daha sonralarıortaya çıkan Cemel, Sıffîn, Nehrevân ve Hakem gibi bazı
olaylardan sonra belirginleşen hâricî anlayış(İbnü’l-Esîr, 1929: III/205, 276
vd; Müzâhim, 1981: 12 vd; Wellhausen, 1958: 39 vd),düşünce yapısını halife
ve yönetime karşı isyanlar üzerine örgüledi (Şehristânî, 1980: I/132). Onlar,
kendi anlayış ve prensiplerine göre zâlim veya fâsık kabul ettikleri
yöneticinin azledilmesi ve ona isyanın vacip olduğu kanaatini taşıdılar
(İbnü’l-Esir, 1929: II/149). Radikal fikirlerini sonradan inanç boyutu
çerçevesine taşıyarak imân, imân-amel ilişkisi ve büyük günah gibi konuların
tartışılmasıyla kelâmî ekollerin doğmasına da zemin hazırladılar (Nesefi,
2004: II/404; Akbulut, 2016: 158, 162).Siyâset konusuna dayanan bir îtîkâdî
anlayış denilebilen şiilikte Hz. Peygamber’den sonra başa geçecek yönetici,
onların deyişiyle nübbüvvetin devamı olan “imam”, Hz. Ali ve evlâdına âittir.
Bu iddiayla imâmetin, halka bırakılacak basit bir iş olmadığı fikrini inanç
boyutuna taşıdılar (Kummî, 1978: 145-6; Mûsevî, 1982: I/43, 80 vd;
II/157).Böylece İslâm mezhepleri ve kelâmtarihinde haricîlik ve
şiiliğe,siyâset üzerine kurgulanmış anlayışlar olarak bakılagelmiştir.
İslâm fıkıh ekollerinin ilgilenmesi arzulanan siyâset ve yönetim konusu,
siyâsî hareket olarak ortaya çıkan hâricîlerin, dînî anlayış ve akîde sistemini
meşrû yöneticiye isyân ve itaatsizlik üzerine kurgulamasının yanında şiâ
kültürünün de siyâseti akîde haline dönüştürmesiyle, akâid ve kelâm
disiplininin meseleleri arasına girdiği söylenir (Gazâlî, 2013: 150; 2014, 12).
Bir inanç meselesi olmadığı temelinde görüş belirten teologların çoğu,
eserlerinde “Hilâfet veya İmâmet” başlıkları ile siyâset ve yönetim konusunu
detaylarıyla incelemeye çalışırlar. Şu âlimler ve eserleri örnek verilebilir:
Ebûbekir el-Bakıllânî’nin (ö.403/1013), “Temhidu’l-Evâil ve Telhisu’dDelâil”. Kâdî Abdülcebbâr (ö.415/1025)’ın “Şerhu’l-Usûli’l-Hamse”. İmâmü’lHaremeyn el-Cüveynî’nin (ö.478/1085) “Gıyasu’l-Umem fi İltiyazi’zZulem”.Gazâli’nin (ö.505/1111) “el-İktisad fi’l-İtikad” ile “et-Tıbru’l-Mesbuk
fi Nasihati’l-Mulük”;Ebû’l-Muîn en-Nesefî’nin (ö.508/1115) “Tabsıratü’lEdille fi Usûli’d-Din” vb.
Kelâmî literâtürde hilâfet veya imâmet; dînî ilimleri ihyâ ve hadleri uygulama
(Cüveynî, 1979: 43, 73), Allah yolunda cihadı yerine getirme, yargıyı
yürütme, muhtemel zulmü ortadan kaldırma, iyilik ve güzellikleri emredip,
kötülükleri sakındırma gibigörevleri ifâsı istenilengenel yöneticiliktir
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(Cürcânî, 2015: III/670-6 vd).Bu kurumun başında bulunan halife veya
imam, yönetimde halkın serbest ve özgür irâdesiyle seçilmesi, belli nitelik ve
özellikler taşıması arzulanan en üst yönetici konumundadır (Taftazânî, 1998:
V/232 vd).Hz. Peygamber’in kendinden sonra yönetimin başına birini ta’yin
etmemesinden dolayıyöneticinin seçimi ve kimin olacağı ilk dönemden beri
tartışma konusu olagelmiştir. İlk dönemlerde bulunmayan bazı siyâsî
rivâyetlerin sonraki dönemlerde siyâsî kaygılarla kanaatlerin
rivâyetleştirildiği desöylenebilir (Oral, 2016: 372-387).O dönemlerdeki
birçok siyâsi olay, mezheplerin oluşumunda ve sonrasında onların fikir
sistemlerini de etkilediği kabul edilebilir (Akbulut, 1992: 174 vd, 196-7;
2016: 158, 162 vd).
İnsanın yapısı, fıtratı, coğrafya ve tabiat şartları ile kültürlere göre
değişebilmekte yöneticilik hakkındaki kriter ve ölçüler de o kültürlere göre
değişiklik olabilmektedir. İslâm âlimleri, toplum düzenini sağlayacak
yönetim ve yöneticiyi gerekli görmekle birlikte, kim olacağı, nasıl seçileceği
ve hangi özellikleri taşıyacağı konusunda Kur’ân'da açık bir hükmün
bulunmadığı görüşündedirler. Toplum yani millet, yönetimin başına kimi ve
nasıl geçirecektir? Kendisini idâre edecek kişinin veya kişilerin özellikleri
neler olmalıdır? İslâm siyâset literâtüründe ilk dört halifenin seçilme usûlleri
ile bazı icraatleri,âlimler tarafından siyâset ve seçim ile ilgili teori ve
görüşlerin dini dayanağıkabul edilmektedir(İbn Hazm, 1320: IV/169 vd; İci,
trs: IV/606 vd; Taftazânî, 1998: V/233-4).
Görüşlerini incelediğimiz sünnî anlayışın itikadî ekollerinden “Mâtürîdiyye”
adlı oluşumun kurucusu kabul edilen Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö.333/944),
itikadî görüşlerini dönemine, çağına ve daha sonraki dönemlere aktaran bir
düşünürdür (Leknevî, 1324: 195).O, kelâm, tefsir ve fıkıh gibi konularda
Kur’ân bütünlüğünü merkeze alan rasyonel ve dengeli yorumlarıyla tarihi
sûreç içerisinde gelişen Ehl-i Sünnet çizgisinin oluşumuna büyük katkılar
sağlamıştır (Nesefi, 2004: I/19, 29). Yaşadığı dönemde birçok akımların
etkisine ve tehdidine mâruz kalan İslâm toplumunun birlik ve bütünlüğüne
de itikâdî açıdan çok önemli katkılar yaptığı söylenebilir (Kureşî, 1993:
II/130 vd).
Mâtürîdî’ye göre Allah insanı en güzel şekilde akıl ve özgür irâde vermek
sûretiyle yaratmış ve kâinatı onun emrine vermiş, yaratıcısının varlığına ve
birliğine inanma yeteneğiyle onun zihnine tevhid inancını kabul etme ve
hamdetme nimetlere şükretme bilincini de yerleştirmiş, onu toplumda
yaşama fıtratıyla yaratmıştır. İnsanın yaratılış hikmeti imtihan dünyasında
âhirete giden yolculukta kendisine nimet ve hikmet üzere verilen aklıyla
tevhid ilkesini idrâk etmesi ve yaratıcısına kulluk ve ibâdet yapıp
yapmamakla sınanmasıdır (Mâtürîdî, 2005: 31). Onun en önemli görevi; fert
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ve toplum hayatında hamd ve şükürdür. Başa gelen güzel şeylere şükredip
hamdetmeli, kötü şeylere de sabretmelidir(Mâtürîdî, 2005: IV/365, 381).
Mâtürîdî’nin orijinal, çağlara ışık tutan, sistemli, planlı kelâm metodunda
akla, istidlâl ve tahlillerine önem verip sem’iyyat konularında nakle bağlı
kalarak, sistemini “tenzih” ve “hikmet” ilkeleriyle temellendirdiği de
söylenebilir. Tenzih prensibinde Allah ile başka herhangi bir varlık arasında
benzerlik kurma/teşbih ve O’na şekil, cisim atfetme/tecsim düşüncesine
Allah’ın sıfatlarını inkâr etmeksizin karşı çıkar. Hikmet prensibinde de bir ve
tek olan Allah’ın ezelî ve ebedî “Hikmet” ismi ve sıfatı olduğu temelinde
Hakîm yaratıcının fiillerinin hikmet üzerine olduğu ve her şeyi hikmetle
yarattığı şeklinde temellendirir. Evreni ve içindekileri hikmetle görmek,
hikmet dolu dünyayı insanca huzurlu ve mutlu yaşadıktan sonra âhirette
ebedî saadeti elde etme çabası Mâtürîdî’nin Kur’ân ve hadisten anladığı
düşünce sistemidir (Oral, 2014: 12 vd).
İslâmın inanç sistemini rasyonel yorumlamaya tabi tutan kelâm geleneğinde
büyük bir öneme hâiz olan Mâtürîdî’nin din-siyâset ilişkileri ve yönetim
ilkeleri konusunda “Kitabu’t-Tevhid” ve “Te’vilatü’l-Kur’ân” veya “Te’vilâtü
Ehli’s-Sünne” adlı eserlerinde bize teorik bir temel sunabileceğini
düşünüyoruz. Mâtürîdî, geleneksel kelâm literâtüründe olduğu gibi
eserlerinde siyâset konusunu tartışırken “imâmet ve hilâfet” konularına
müstakil bir başlık açmamış, her alanda geçerli din ve vicdan özgürlüğü,
adâlet, eşitlik, özgür seçim, ehliyet, emânet,şûra, biat ve sorumluluk vb. gibi
evrensel ilkeleri açıklamıştır.
Bu tebliğde Mâtürîdî’nindin-siyâset ilişkileri ve yönetim ilkeleri hakkında
görüşleri ve problemlere çözüm arayışları “Politik teoloji; imâmet ve hilâfet”,
“Din-siyâset ayırımı”, “Ulü’l-emr ve siyâset” ve “Yönetim ve yöneticilik ilkeleri”
ana başlıklarıyla incelenip tartışılmaktadır.
2. POLİTİK TEOLOJİ; İMÂMET VE HİLÂFET
Mâtürîdî, insanların birlikte huzur ve barış içerisinde yaşayabilmeleri için
hukukî ve toplumsal bir düzenleme olan imâmet veya hilâfet denilen siyâsî
yönetimin itikâdî değil aklî bir konu olduğunu ısrarla vurgular. Yine O, siyâsî
ve toplumsal bir düzenin kurulması ve bunun biri tarafından yönetilmesi
gerektiğini belirtir(Mâtürîdî, 2005: 285). Aklın yanı sıra siyâsî gelenek ve
tarihî gerçekler de yönetim ve yöneticinin olmasını gerekli kılar (Mâtürîdî,
2005: I/441-6; 2005: 285).Aynı kanaatte olan birçok âlim de vardır
(Abdulcebbâr, 1962: IV/43; Taftazânî, 2013: V/236; İbn Hazm, 1320: IV/87;
Mâverdî, 1985: 3).
Mâtürîdî düşüncesinde halife tek tek her bireydir, hilâfet de bir yönetim
biçimi değildir. Lider hiçbir zaman Allah’ın halifesi olarak görülmez. İnsanın
halifeliği insanları yönetmeyi tanımlayan bir erk kullanımına değil,
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yeryüzüne yöneliktir (Düzgün, 2015: 471). Diğer bir deyişle halife; bütün
insan cinsini tanımlayan genel bir nitelik olup yeryüzünde Allah’ın
hükümlerinin yaşatılmasını sağlayacak bir imar ve yönetim vazifesidir. Allah
meleklere “yerde bir halife var edeceğim” (Bakara, 2/30) ifadesiyle halife
özelliğiyle insan, sorumluluğu yanında diğer varlıkları yönetme yeteneğiyle
var edilmiştir. “Ey Dâvûd. Biz seni yeryüzünde halife olmakla görevlendirdik”
(Sa’d, 38/26) buyurması gibi Allah Dâvûd’u dünyadaki insanlar arasında
ilahî hükümleri icra etmesi ve kendi arzularına uymaması için halife yapmış,
Âdemoğulları da bununla emrolunmuşlardır(Mâtürîdî, 2005: I/77).
Mâtürîdî, toplum düzenini sağlayacak yöneticiyi gerekli görmekle birlikte,
kim olacağı, nasıl seçileceği ve hangi özellikleri taşıyacağı konusunda
Kur’ân'da açık bir hükmün bulunmadığı görüşündedir. İmâmet konusunda
her mezhebin farklı görüşler ileri sürmesi de, Kur’ân'da bu konuyla ilgili açık
bir ifadenin olmayışının da açık bir delilidir (Mâtürîdî, 2005: I/441-6).
Şiilerin imâmet görüşü, itikâdî konularda zanna yer olmaması yönündende
temelsizdir (Mâtürîdî, 2005: I/442-3).Şiî iddialarının aksine, imâmet
konusunda ne bir nass vardır ne de bir ta’yin sözkonusudur (Mâtürîdî, 2004:
III/293 vd).Sosyal bir gerçeklik olan siyâset konusu Mâtürîdî’ye göre kat’i
farz olan bir konu teolojik değil, Allah’ın insanların akıl, irâde ve idrâklerine
bıraktığı ictihadîyani zannî bir meseledir (Mâtürîdî, 2005: I/441-6).3. DİN VE SİYÂSET AYIRIMI
Mâtürîdî, din-siyâset ayrımı yaparak bunu teolojik temellendirmeye
çalışır.Tarih boyunca din-siyaset ilişkisi sorun olmaya devam ederek siyâsî
hâkimiyetin kime âit olduğu sürekli tartışılageldiğindenonun din-siyâset
ayırımı düşüncesi dinin kendi içindeki farklı yorum ve düşünceleri birliğe ve
dayanışmaya vesile olması arzusudur.Siyâset meselesi kadar hiç bir konu
veya ihtilâf toplumları parçalamadığından Mâtürîdî’nin konu hakkında
görüşleri muhtemelen toplumları birleştirici ve kitlelerin barışına katkı
sağlamaya yöneliktir. Kur’ân ve Sünnet’te yönetim biçimi, yöneticinin görev
ve yetkileri, göreve geliş yolları ve görevde kalacağı süreyi ve diğer hususları
belirleyen bir nass bulunmayışını ısrarla vurgulayan Mâtürîdî, son derece
önemli değerlendirmeler yaparak bir konunun siyâseten ve sosyolojik olarak
doğru olabileceği, ancak diyânet açısından farklı olabileceği tezini ileri sürer.
Örneğin Hz. Ebûbekir’in halife seçildiği“Sakifetü Beni Saide/Saide oğulları
gölgeliği”olayı bunlardan biridir.
Hz. Peygamber’in daha defin işi sürerken Saide oğulları çardağındahalk yeni
yönetici kimin olabileceği konusunda toplandı. Hz. Peygamber’in Kureyş
kabilesinden olduğu, ticaretle uğraşan kabilenin Kâbe’nin hizmetlerini
ücretsiz yapması, halkın onlara saygı duyduğu ve tanıdığından dolayı bedevî
toplulukların onlara itaat edeceği vb. gibi hilâfetin Kureyş kabilesinde
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kalmasının psikolojik ve sosyolojik gerekçeleri sayıldı.Bu doğrultuda bazı
kişilerin “İmamlar Kureyş’tendir” (İbn Hanbel, trs: III/129; IV/421); “İyi ve
kötü hallerde insanlar (yani Araplar) Kureyş’e uyarlar”(Müslim, 1981:
“İmare”, 3) uyarı ve tavsiyeleriile bir Kureyşli olan Hz. Ebûbekir ilk halife
seçildi (Şehristânî, 1980: I/22; Nesefi, 2004: II/460). Hz.Peygamber hayatta
iken, hilâfetle ilgili herhangi bir işârette bulunmadığı ve bağlayıcı kural da
koymadığı Hz. Ebûbekir’in seçildiği bu toplantıdaki ashabın sözleri ve
tavırlarından anlaşılabilmektedir (Kevseri, 1988: 20-1; Küçükaşcı, 2009:
36/11-2).
Sünnî âlimlerin çoğu yönetici olabilme şartlarından biri olarak ilk halifenin
seçimi toplantısında sosyal bir gerçeklikle yöneticinin “Kureyşlî” olması
tavsiyesini delil alırlar (Nesefi, 2004: II/437, 456; Cürcânî, 2015:
III/678).Mâtürîdî ise diğerlerinden farklı olarak, diyânet-siyâset ayrımına
giderek hilâfetin Kureyş'e tahsisini, diyâneten değil siyâseten ve sosyolojik
olaraksadece o dönem için doğru olabileceğini söyler. O’na göre imâmetin
dînî bir yönü olmakla birlikte, aynı zamanda idarî ve siyasî bir yönünün de
bulunmasıdır. Halife, muttakî özelliği ile birlikte saygın bir nesebe de mensup
olmalıdır. O dönemde en saygın nesep, Kureyş kabilesidir. Allah,
Kureyşlilerin rahat hayat sürmeleri için Mekke'yi güvenli ve insanlar için
önemli bir şehir haline getirmiş (Bakara, 2/125-126; Âl-i İmrân, 3/97; Kasas,
28/57; Ankebut, 29/67; Tin, 95/3; Kureyş, 106/4).Kureyş lehçesiyle Kur’ân’ı
nâzil etmiş (Buhârî, 1981: “Fedâilu’l-Kur’ân”, 3) ve son peygamber Hz.
Muhammed'i Kureyş’ten seçmiştir. Bunlar Kureyş kabilesinin o dönemde
saygın bir sosyal konuma sahip olduğunu gösterir. Ayrıca onlarKâbe'nin
yöneticisi olmuş ve sosyal toplumlara bu görevi saygın bir
şekildeyürütmüşlerdir (Mâtürîdî, 2005: I/89-90; V/522; Nesefî, 2004:
II/830).
Asil bir soydan olmak Allah’ın lütfu, hikmeti ve güzel bir rızık olduğu gibi
insanı iyi ve güzele sevk eden ve kötü ve çirkinlikten uzak tutan psiko-sosyal
hikmetlerden de birisidir. Böyle bir özelliğe sahip olanlar yöneticilik gibi çok
önemli emâneti daha iyi koruyabilirler.Kamuya âit işlerin yönetimi
Mâtürîdî’ye göre ayak takımı zümrelere değil, toplumun ileri gelenlerine âit
olmalıdır. Yöneticilik, yönetim erkini bilen kişilerin, din ve âhiret işlerinin
yürütülmesi de nebilerin uhdesindedir (Mâtürîdî, 2004: II/137). Yani
diyânet, o işi yürütebilecek ehil kişi/kişilereyani âlimlere verilmeli; idare ve
siyâset ise halk arasında saygınlığı ile öne çıkan seçkin, ehil, muttakî
kişi/kişilere verilmelidir(Mâtürîdî, 2004: I/89 vd; V/522; Nesefî, 2004:
II/830).
Bazı âlimler, hilâfetin Kureyş’e âit olmasını, Kur’ân’ın evrensel ve temel
kâidesi olan şahısların eşitliği ve adâlet anlayışına ters olduğu için kabul
etmezler (Bakıllanî, 1986: 446 vd; Cüveynî, 2010: 345; Gazâli, 2013: 315-6;
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İbn Haldun, 1968: I/494; Taftazânî, 1998: V/245).Yöneticide göz önünde
bulundurulması gereken en önemli ilke, herhangi bir soy veya ırka
mensubiyet olmayıp, o görevin üstesinden gelebilecek ilim, güç ve ehliyete
sahip olmasıdır. Bu niteliklere sahip olan her birey hangi ırk veya nesebe
bağlı olursa olsun yönetici olabilir(Fârâbî, 1990: 127-9; Bakıllânî, 1986: 446
vd).Bununla birlikte sözkonusu vasıflara hâiz olan Kureyş mensupları da
seçilebilir (Özarslan, 2010: 84; 2001: 429). Osmanlı Şeyhülislâmlarından
Haydarizâde İbrahim Efendi (ö.1349/1933) gibi bazı âlimler, o dönemde
hilâfet için Kureyş’te olan -yukarıda Mâtürîdî’nin saydığı- bazı özelliklerin
Osmanlı’da tahakkuk ettiği kanaatindedir (Cevdet, 1969: II/282-3;
Haydarizâde, 1335: 13).
Yöneticinin Kureyş kabilesinden olmasıyla ilgili rivâyetlerin sahihliği
detartışılır (Hatipoğlu, 1978: 121 vd; Oral, 2016: 372-7). Örneğin hadis ve
usûlü konusunda ihtisas sahibi Osmanlı’nın son devir âlimlerinden
M.Zahidü’l-Kevserî (1879-1952) Kureyş rivâyetinin sahih hadis
kaynaklarında geçmediği ve Hz.Ebûbekir’in seçildiği toplantıda dile
getirilmediğikanaatindedir. O, bu rivâyet hakkında şöyle der:
“Hilâfetin Kureyşe tahsisi rivâyeti sahih olsaydı Hz.Ebûbekir davasını Sakîfe’de
bu hadisle isbat eder, delil sürer, sahabeler de hemen onu kabul ederlerdi. Hadis
tenkidi konusunda uzman âlimler ashapdan hiç kimsenin “İmamlar
Kureyştendir” sözünü delil olarak ortaya sürmeyişini bunun sahih
olamayacağının alâmetlerinden biri kabul ederler” (Kevserî, 1988: 20-1).
Mu’tezilî-Kaderiyye görüşlerini çürütmeyeyönelik mihne yani bazı Abbâsî
halifeleri döneminde Mu’tezile görüşlerini kabul etmeyen sünnî âlimlerin
sorguya çekilip eziyet edilmesine ilişkin olaylarsonrası revaç bulduğu
kuvvetlemuhtemel
olan
Kureyşlîliğe
vurgu
yapan
ilk
dönemlerdekitartışmaların da sonraki dönemlerderivâyetleşmiştir. Bu
rivâyetlerin etkisiyle sünnîâlimlerin, İslâmın evrensel ve eşitlik ilkelerineters
olmasına rağmen halifede “Kureyşli olma”şartını aramaları da hadis ehlinin
sünnî algıyıyönlendirme ihtimalini güçlendirmektedir (Oral, 2016: 382).
Mâtürîdî’yi din-siyâsetayrımı yapmaya ve bu ayrımı teolojik açıdan
temellendirmeye sevkeden Kur’ân ve Sünnet’te yönetim biçimi, yöneticinin
görev ve yetkileri, göreve geliş yolları ve görevde kalacağı süreyi ve diğer
hususları belirleyen bir nass bulunmayışı gösterilebilir. Emevî ve Abbasîlerin
yönetici olmalarını ilahî irâdeyle ilişkilendirmeleri ve bunun sonucunda
keyfi uygulamalara girmeleri de olabilir. Özellikle Abbasîlerin böyle bir
yetkiyi kullanarak, Ebû Hanife (ö. 150/767)’yi kendilerine itaate zorlamaları,
kabul etmediği için hapsetmeleri ve onun hapiste ölmesi (Heytemî, 1983:
106-8; Ebû Zehrâ, 1997: 68 vd), onu imam olarak kabul eden Mâtürîdî’yi
muhtemelen derinden etkilemiştir. İktidarların kendisini ilahîirâdeyle
ilişkilendirerek, halka zulüm ve işkence yapmaya kalkışanlara engel
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olabilmek için din ve siyâseti ayırmış da olabilir. Yani Emevî ve Abbasî
hilâfetlerinin meşrûiyetlerini sağlama ve yöneticilerin olumsuz tavırlarının
kadere yükleme çabaları, hilâfet saltanatlarının haksızlıklarını meşrûlaştıran
cebrî din anlayışlarına karşı bir çözüm arayışları olarak da düşünülebilir.
Mâtürîdî, din-siyâset ayrımında siyâseti beşerî ve toplumsal bir düzeye
çekerek, siyâsetin dinin esasları arasına sokulmasını ve bu yolla ortaya
çıkabilecek zulüm ve adâletsizlikleri sorumluluklardan kaçmak, kendi
başarısızlıkların sebebini dine yani kadere mâl etmeyi önlemeye yönelik
çaba olarak kabul edilebilir.
Hz. Peygamber’den sonra yaşanan iç savaşlarda savaşan grupların dînî
bakımdan hükmü, büyük tartışmalara sebep olduğu tarihî vakıadır. Bu siyâsi
olaylara katılanları kâfirlikle suçlayanlar olduğu gibi bunlardan birini
destekleyip diğerini tekfir edenlerler de vardır. Mâtürîdî farklı bir yorumla,
bütünüyle siyâsî karakter taşıyan olayların, dinsel terimlerle örneğin küfre
girmiş olmak gibi yani tekfirlikle değerlendirilmesinin yanlışlığını ortaya
koyar (Düzgün, 2015: 478).O’nun diyânet-siyâsetayırımı, siyâseten yapılan
her türlü icraat ve yorumun dinin özüne zarar vermemesi, çağlara ve
dönemlere göre değişen siyâsetin çağlara ve dönemlere göre değişmeyen
dini tahrif edip, yozlaştırmaması ve ayrışmalara, şiddete, teröre dayanak
teşkil etmemesine yönelik olmalıdır.
Dinin yanlış yönlere kanalize edilmesi toplumsal barışı derinden
etkileyebilir. İslâm kültür tarihinde birçok tartışmalara, ayrışmalara sebep
olan bu konuda Mâtürîdî, son derece önemli değerlendirmeler yaparak ilk
defa bir konunun siyâseten ve sosyolojik olarak doğru olabileceği, ancak
diyânet açısından farklı olabileceği tezini ileri sürmüştür. Din ve şeriat
ayrımını yapan Ebû Hanife, “din” kavramına, imân, İslâm ve şeriatlerin
hepsine birden verilen isim olduğunu söylemektedir (Ebû Hanife, 1992:
58).Mâtürîdî, bu fikri Ebû Hanife’den alması muhtemel olmakla beraber,
bunu daha da geliştirir, imânı; din ve itikad olarak tanımlayarak din-şerîat
ayrımı yapar. Bir yere giden yollar anlamındaki şeriat, İslâm’a âit dinî, ahlâkî
ve hukukî hükümler bütünüdür. Şerîatler, peygamberden peygamber'e
değişen ibadet şekilleri ve şer’i hükümlerden oluşurken din ise Hz. Âdem’den
itibaren hiçbir şekilde değişmez, adı da İslâm’dır. Her peygamberin şerîatı ve
ahkâmı birbirinden farklıdır. Bu kısım nebilerin geldiği dönemin şartlarına
ve toplumsal maslahatlara göre oluşturulan dinîn değişen toplumsal
boyutunu ifade eder (Mâtürîdî, 2004: IV/244-7). Şeriatte değişkenlik söz
konusu iken, dinde değişmezlik ve süreklilik sözkonusudur. Böylece
Mâtürîdî, akılla-din arasında, şeriatla-vahiy arasında bir ilişki kurmaktadır.
Dinin kendi içindeki farklı yorum ve düşünceleri değişken olması
toplumların birbirlerine daha hoşgörülü bakış açısı kazandırabilecek, özü bir
dinle fakat zaman ve mekâna göre farklılık arzeden kurallar mânâsında
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muhtelif şeriatler bir zenginlik olabilecektir. Din-Şeriat ayırımını din ve
siyâset ilişkisine de uygulayan Mâtürîdî’nin bu ayırımı etkisinin izleri,
muhtemelen Ziya Gökalp (ö.1924)’in sosyolojik, Seyyid Bey (ö. 1925)’in
hukûkî ve Ali Abdurrazık (1969)’ın teolojik din ve siyâset yaklaşımlarında
görülebilir(www.sonmezkutlu.
net:2017).Peygamberliği
(nübüvveti)
yönetimden (meliklik, mülki idare) ayırımı geleneği İslâm düşünürleri
arasında çok yaygındır (Düzgün, 2015: 468).
Mâtürîdî, bir konunun siyâseten ve sosyolojik olarak doğru olabileceği, ancak
diyânet açısından farklı olabileceği tezini ileri sürmesi,dinin kendi içindeki
farklı yorum ve düşünceleri birliğe ve dayanışmaya vesile olması arzusudur.
O’nun din-şeriat veya din-siyâset ayırımı düşüncesi dinin kendi içindeki
farklı yorum ve düşünceleri birleştirdiği gibi toplumlardaki semâvî dinlerin
kökeninin bir olduğu hakikatını zihinlere yerleştirme ve idrâki için olması
muhtemeldir. Aynı Yaratıcı’ya inanan toplumların birbirlerinin görüş ve
kanaatlerine saygılı oldukları, bu psiko-sosyal hikmetle birlikte mutlu bir
şekilde yaşayabilecekleri hoşgörü ortamı, irâde ve düşüncesinioluşturmaya
yönelik gayret ve çabalar olduğuda söylenebilir.
Kur’ân ve Sünnet’te yönetim biçimi, yöneticinin görev ve yetkileri, göreve
geliş yolları ve görevde kalacağı süreyi ve diğer hususları belirleyen bir nass
bulunmayışını özellikle vurgulayan Mâtürîdî, din-siyâset veya din-şeriat
ayrımında şeriat ve siyâseti beşerî ve toplumsal bir düzeye çekmektedir.
Siyâsetin dinin esasları arasına sokulmasını ve bu yolla ortaya çıkabilecek
zulüm ve adâletsizlikleri başkalarına yükleyip sorumluluklardan kaçma,
kendi başarısızlıkların sebebini kadere mâl etmeyi önlemeye yönelik çaba
olarak kabul edilebilir. O, bütünüyle siyâsî karakter taşıyan olay ve
durumların, dinsel terimlerle örneğin küfre girmiş olmak, dinden çıkmak,
tekfirlik gibi değerlendirilmesinin yanlışlığını da ortaya koymaktadır.
4. ULÜ’L-EMR VE SİYÂSET
Siyâsetle ilgili bir kavram olan “ulü’l-emr” iki âyette geçer (Nisa, 4/59;
83).“Ulu”, sahip, yetki mânâsında, “ulü’l-emr”,emir, işin başına geçecek yetki
sahibi demektir (İsfahânî, trs: “emr”, mad). Mâtürîdî, ulü’l-emr tabiriyle
kimlerin kastedildiği hususunda çeşitli görüşleri nakleder. Bazılarına göre
sahâbe, muhacirler ve ensar, sahâbenin önde gelenleri, re’y sahibi sahâbîler,
ilim ehli, fakihler veya yöneticilerdir (Mâtürîdî, 2004: III/297; 3556).Bazılarına da göre de ulemâ, fıkıh ve din ehli, seriye komutanları,
Peygamber devrinde toplumun emirleri ve sonraki dönem halifeleri,
hâkimleri anlamlarına da gelir (Mâtürîdî, 2004: III/293 vd).
Nisâ 34.âyette geçen “kavvâm” kavramına Mâtürîdî, “koruyucu, kollayıcı,
gözetici, yönetici” gibi anlamlar verilebileceğini belirtir. Erkeklerin kavvam
olmalarının hikmeti, ailenin iş ve idaresini üzerlerinde taşımaları, sosyal ve
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ticari yönlerden hayatta etkin rol almaları, ailenin ekonomik yükünün
sorumluluğuyla eşlerinin geçimlerini sağlamalarından dolayıdır. Erkekler
kadınların kollama ve işlerini yürütmede yöneticisi olup onların işlerini
yürütür, ihtiyaçlarını yerine getirir ve devamlı olarak bu işleri yaparlar.Yani
asıl olan kadın, işlerini yürüten kaim yani onlar adına işlerini yürütmeye
yetki verilen hizmetkâr olan ise erkeklerdir. Bu örnekte olduğu gibi birey ve
toplumların ihtiyaçları ve işlerin yürüten yetki sahibi emirleryani ülü’l-emr
de asıl olan halk kamu adına işlerini yürütmesiiçin yetki verilen
yöneticilerdir (Mâtürîdî, 2004: III/199-200).
Mâtürîdî’ye göre ulü’l-emr âyeti, şiânın imâmet anlayışını kökten çürüten bir
delildir. Çünkü âyette geçen "ulu’l-emr", ümera, fukaha ve şiilerin iddia ettiği
“imâm” anlamı olmak üzere üç farklı şekilde yorumlanabilir. Ulu'l-emr'eşii
anlayışın ileri sürdüğü şekliyle, “imâm” anlamını vermek ise katiyyen
imkânsızdır. Âyetin devamında "Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Rasûlüne
ve sizden olan ülü’l-emre de itaat edin. Eğer Allah’a ve âhirete iman
ediyorsanız, hakkında ihtilâfa düştüğünüz meseleyi Allah’a ve Rasûlüne
arzediniz" şeklinde olup "Allah'a, rasûlüne ve imâma danışın" şeklinde
değildir. Şiâya göre ise imâma itaat etmek farzdır ve ona muhalefet eden kâfir
olur (İbn Bâbeveyh, 1978: 145-6; Musevi, 1982: II/157). Eğer onların dediği
gibi imâma itaat etmek farz olsaydı Allah'ın bu âyette açıkça, Allah'a,
rasûlüne itaat edin buyurduktan sonra, ayrıca "imâma danışın" demesi
gerekirdi. Bütün bu açıklamalar, ulü'l-emr’in anlamı konusunda âlimlerin
ihtilaf ettiklerini gösterir. Ayrıca bu kelimenin hangi anlamda kullanıldığı
konusunda birlik sağlanamadığı için anlamı da zannîdir. Zann kesin bilgi
ifade etmediğinden (Necm, 53/28), itikâdî konularda muhkem âyet ve
mütevâtir haber olmalıdır (İbn Sînâ, 1966: 188-9; Râzî, 1982: XV/57-8; 2004:
194). Mâtürîdî’de “zann” kesin bilgi olmadığı için itikadî konulara asla delil
olamaz. O halde şiilerin imâmet görüşü, itikâdî konularda zanna yer olmadığı
bakımından da temelsizdir (Mâtürîdî, 2005: I/442-3).
Mâtürîdî, sözkonusu âyeti (Nisa, 4/59) şöyle yorumlar: Bir konuda ihtilâf
çıktığında, önce Kitab'a, onda yoksa ve peygamber hayatta ise O'na, eğer
hayatta değilse O’nun sünnetine başvurulur. Şâyet bu ikisinde de yoksa o
konudaki icma’ya bakılır veictihada başvurulur (Mâtürîdî, 2005: I/4416).İcma, âlimlerin dinî bir meselenin hükmü üzerinde fikir birliği etmeleridir
(Mâtürîdî, 2004: III/294-6; Gazâli, 1994: I/257).İctihad ise nassın lafız ve
mânâsından hareketle, nassın bulunmadığında şer‘î hüküm hakkında zannî
bilgiye ulaşma çabasının genel adıdır (Mâtürîdî, 2004: III/294-6; Gazâli,
1994: II/315). Sosyal bir gerçeklikolan siyâset konusu Mâtürîdî
düşüncesinde kat’i farz olan bir konu değil, Allah’ın insanların akıl, irâde ve
idrâklerine bıraktığı ictihâdî ve zannî bir meseledir (Mâtürîdî, 2005: I/441-
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6).Ulü’l-emr’de birey ve toplumlara âit kurumlarda halkın ihtiyaçları ve
işleriniasıl olan halk yani kamu adına işleri yürüten kanaat önderleri veya
yöneticilerdir (Mâtürîdî, 2004: III/199-200).
5. YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK İLKELERİ
Mâtürîdî felsefesindeinsana bir lütûf olarak verilen en aziz/en değerli
şeyaklını kullanarak (Mâtürîdî, 2004: II/23)nass çerçevesinde yönetim
ilkeleri belirlenmelidir. Bunlar da; Adâlet, ilim ve ehliyet, takvâ ve basîret, biât
ve şûra ile uzman yardımcılar gibi sıralanabilir.
5.1. Hüküm, Eşitlik, Özgürlük ve Hakkaniyet Ölçüsü; Adâlet
Mâtürîdî'ye göre siyâsî yönetimde bulunması gereken önemli bir ilke; hakka,
hikmete, gerçeğe, doğruya ve sünnete uygunluk demek olan hüküm, eşitlik,
özgürlük ve hakkaniyet ölçüsü adâlettir (Mâtürîdî, 2005: IV/ 227). Eşitlik,
özgürlük temelinde olan adâlet, hem yönetimi hem de yargıyı içine alan bir
anlam genişliğine sahiptir. Bu yüzden Mâtürîdî, yöneticilerin icraatlarının
hakka ve adâlete riâyet ile adâlete uygun hareket etmelerinin
öneminiözellikle vurgular (Mâtürîdî, 2005: I/441, II/21, 312, III/113-4).
İtikadî meselelerin yorumunda akla ve irâdeye öncelik veren kelâm ekolü
Mu’tezile’ye göre adâlet prensibini çiğneyen yönetici “iyiliği emir ve
kötülüğünehiy” çerçevesindeitaathakkınıkaybeder (Kadî, 1962: V/241-3,
XII/13, 30, 136, 306, 512). Onların düşünce sisteminde kabul ettikleri beş
esas yani “Usûlü Hamse”den biri de adâlettir (Abdulcebbâr, 2013:
244).Çünkü adâlet, eşitlik ve özgürlük, hem yönetmede hem hüküm vermede
en temel ilkelerdir ve bir yönetim biçiminin İslâm’a uygunluğunun temel
kriterleridir (Düzgün, 2015: 475).Zulmün zıddı olan adâlet, Allah’ın elEsmâü’l-Hüsnâ’sında geçen “el-Adl” ismi ve fiillerinde bariz görünen
özelliğidir ve Allah kullarına zulmetmez, kullarına adâletle hükmeder
(Gazâli, 2005: 111 vd; Râzî, 1905:183-4).Kulun da Allah’ın bu isim ve
niteliğini hikmetlerle dolu hayatın her alanına geçerli kılması, kullanması da
kulluk görevidir (Mâtürîdî, 2005: IX/36, 401).
Kendisi için sevdiği şeyleri başkaları içinde sevmesiadâlet ilkesi gereğidir
diyen Mâtürîdî, "insanlar arasında hükmettiğinizdeadâletle hükmedin"(Nisa,
4/58) âyetinin te’vilindeHz. Peygamber’in: "Kıyamet gününde insanların en
sevimlisi ve Rabbe en yakın olanı âdil yönetici, insanların en kötüsü ve azabı en
şiddetli olanı ise zâlim sultandır" (Tirmizi, 1981: “Ahkâm”, 4; Mâtürîdî, 2005:
I/441; 2004: III/291) dediğini nakleder.Hüküm vereceklere yani savcı ve
hâkimlerin gelişigüzel, anne baba da olsa akrabalık ilişkileri, sevgi veya
nefretlerine göre yani hissî değil, adâletle hareket etmeleri esas olmalıdır
(Mâide, 5/8).Hadis rivâyetlerinde âdil yöneticinin mahşerde gölgeliklerde
olacağı bildirilir (Buhârî, 1981: “Ezan”, 36; Müslim, 1981: “Zekât”, 91). Hz.
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Peygamber’in “Kızım Fatıma bile suçlu olsa cezasını veririm” (Buhârî, 1981:
“Enbiya”, 54)ifadesi yönetim ve kurumlarda adâlet ve eşitlik ilkesinin
önemini vurguladığı da söylenebilir.Bir âyette kanunun, hukukun üstün
olmasında fedakârlığa katlanılmasını, ferdin hoşuna gitmese de toplumun
hayrına olacağını açıklanır (Bakara, 2/216). Allah, yöneticiliği üstlenen Hz.
Peygamber’e de adâletle hareket etmesini emreder (Nisa, 4/58; Şura,
42/15).Hz. Peygamber ve ümmeti adâletle iş görmeleri konusunda uyarılır
(Mâtürîdî, 2004: VII/179-180). Adâletle hareket ve iş görme hususu Hz.
Peygamber nezdinde ümmetlerintoplumsal kurumlarında en küçüğünden en
büyüğüne bütün yöneticilere de şâmil olmalıdır (Mâtürîdî, 2004: II/233;
XIII/74; XIV/10; XVII/358).
Dolayısıyla Mâtürîdî, yönetici ve yardımcılarının insanlar arasında
hükmederken hak ve adâlete riâyet etmelerini elzem ve yönetimin her
alanında gerekli görür (Mâtürîdî, 2005: I/441, II/21, 312, III/113-4,
IV/267).Adâletin yönetimde önemli bir işlevi olduğu, yönetici/yöneticilerin
deâdil olmasının ana ilkelerden biri olması gerektiği söylenebilir (Gazâli,
1974: I/298; 2013: 43-4). Mâtürîdî’nin varlıkların yaratılış gâye ve
konularını açıkladığı hikmet ile eşdeğer saydığı adâlet, hakka, gerçeğe,
doğruya ve sünnete uygunluktur (Mâtürîdî, 2005: IV/227).Yöneticinin
seçilmesi ve görevden alınması gibi görevleri ifa etmek göreviyle “Ehlü’l-Hak
ve’l-Akd” adlı kurul oluşturulması teorisinde bile âlimler, “adâlet” özelliğinin
önemine işâret ederler (Ensârî, 1994: 10/539-541).Adâlet ilkesi ilk
dönemlerden beri savunulagelmiştir. Örneğin ilk dönem âlimlerinden Hasan
Basrî (ö.110/729), Halife Ömer b. Abdülaziz (ö.101/719)'e yazdığı
mektubunda âdil yöneticinin niteliklerini anne, baba ve kalp organına
benzeterek şöyle der;
"Ey mü’minlerin emîri! Âdil yönetici; çocuklarına karşı şefkatli bir baba gibidir.
Küçükken onlar için didinir, büyüdüklerinde eğitimleriyle uğraşır, hayatta iken
onlar için kazanır, ölümünden sonrasına da onlar için mal biriktirir. Ey
mü’minlerin emîri! Ädil yönetici; çocuğuna karşı merhametli, yufka yürekli bir
anne gibidir. Onu meşakkatle taşır, doğurur. Çocukken terbiye eder.
Uyandığında o da uyanır, huzuru ile huzur bulur. Emzirir sonra sütten keser.
Sağlığına sevinir, şikâyetinden kederlenir. Ey mü’minlerin emîri! Âdil yönetici;
organlar içinde kalp gibidir. Onun sağlıklı olmasıyla diğer organlar sıhhat
bulur, bozulmasıyla da bozulur. Bu mektubumu; sevdiği kimseyi sağlığına
kavuşturmak istediği için ona acı ilâçlar içiren bir doktor gibi telâkki et!" (İbn
Rabbihi, trs: I/25; Oral, 2015: 136; 2016: 101).
Bununla ilk dönemlerden beri yönetimde adâlet ilkesinin önemli olduğu
söylenebilir. Birey ve toplum hayatında önemli bir ilke olan adâlet, ifrât ve
tefrit arasında orta yolu tutmak, hak sahibine hakkını tam vermek ve tam
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almak, cezâ ve ödülde eşit davranmak, zulmü terk etmek, verilen ile hak
edilen arasındaki dengeyi sağlamak, hikmet ile hareket etmektir (Topaloğlu
ve Çelebi, 2010: 13-4). Buna göre ferd ve toplum hayatında itidal ve dengi
unsuru olan adâlet, başkalarının gelişigüzel istek ve telkinlerinden
etkilenmeyen istikrarlı bir doğruluk ve ahlâk kanununa itaatla gerçekleşen
ruhî denge ve ahlâkî kemâldir. Adâlet, eşitlik ve doğruluk, sosyal hayatta
bireylerdeki huzursuzlukların kaynağı kin, gıybet, tamah gibi nefsin sufli
arzularından kurtulmanın da ilacıdır (Tatcı, 2008: 306; Emre, 1994: 100
vd).Yönetimde ve yöneticide olması gereken temel ilkelerden biri olan
cevr/zulmün zıddı adâlet, yöneticinin hikmet ve ferâset sahibi olduğunun da
işâretidir (Mâtürîdî, 2005: IX/36, 401). Muhtemelen adâlet ilkesine verdiği
önemden dolayı Mâtürîdî, zulmeden bir yöneticinin hutbelerde gerçeğe
aykırı âdil olarak takdim edilmesini eleştirmektedir(Kutlu, 2003: 29).
Mâtürîdî, Mâide Sûresi 2.âyetinin içeriğinin Kâbe’yi ziyarete gelen müşrikler
hakkında olduğunu söyler. Âyet şudur: “Ey iman edenler! Rablerinin lütûf ve
rızasını arayarak Beyt-i Haram'a yönelmiş kimselere saygısızlık etmeyin.
Mescid-i Haram'a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin
sizi haddi aşmaya sevketmesin!” Burada inanç hürriyeti konusunda siyâsî
algının nasıl tecelli etmesi gerektiği konusunda temel bir ilkeye ulaşan
Mâtürîdî, daha önce onlar Kâbe’yi ziyaret ettirmemişlerdi vb. gibi kin, nefret
ve intikam gibi bahanelerle inançların yaşanmasına engel olunmamasını
ister. Kâbe herkesin özgürce ziyaret edebileceği ortak paydadır. Bireyin en
temel hakkı olan özgür irâdesi ve inancı da değerlidir. Burada Allah yönetim
erkini elinde bulunduranların insanların inançlarını hoşgörü ile özgürce
yaşamalarının önünü açmalarını emretmektedir (Mâtürîdî, 2004: IV/134;
Düzgün, 2015: 477).
İslâmın bütün emir ve yasakların yönetimde, idârede ve görev dağılımında,
vergilerin tespit edilmesinde, toplumsal adâletin uygulanmasında, şahitlikte,
hükümlerin uygulanmasında, öğretimde, iktisâdî hayatta, mülk edinmede,
mülk tasarrufunda yani kazancın fert ve toplumun menfaatleri yolunda
harcanmasında, görüş, fikir ve tasarrufların hepsinde adâlet ile yapılması,
adâlet çizgisinde olunması hikmetini de içerir. İnsan vücûdunun düzenli,
sıhhatli ve adâletli işleyişi gibi yöneticinin idaresi adâletli olursa, ondan
maksat ve gâye meydana gelmiş olur. Aksi halde adâletsizlik ve zulüm ile
vücut düzeni hasta konuma geldiği gibi idarenin adâletsizliği ve zulmü sosyal
hayatın düzenini bozar, medeniyetler ve toplumlar da yıkılabilir (İbn Haldun,
1968: III/33 vd). Mâtürîdî’nin en küçüğünden en büyüğüne toplumdaki
sosyal kurumlarınyönetim düşüncesinde geçerli olanhak, hukuk, özgürlük
gibi hakikat ve hikmetleri içinde barındıran hakkaniyet ve adâletin hem
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yöneticiler hem de yönetilenlerde öncelikli olması gereken önemli ilkelerden
biri olduğu söylenebilir.
5.2. Yönetim ve İstihdam Ölçüsü; İlim ve Ehliyet
Mâtürîdî’ye göre yönetim ve istihdam ölçüsü; ilim ve ehliyettir. Yönetim
erkini üstlenen kişilerde derin, güçlü ilim ve üstün bir kudret yani kuvvetli
bir iktidar ve ehliyet sahibi olmaları da gerekir. O,bu görüşünü şu âyete
dayandırır; “Biz hükümdarlığa daha lâyıkken ve ona fazla bir servet
verilmemişken nasıl hükümdar olur?” diyerek itiraz edince peygamber şöyle
cevap verdi: “Şundan emin olun ki Allah onu sizden üstün kılmış, kendisine
derin bir ilim ve mükemmel bir beden vermiştir.” (Bakara, 2/247)
Mâtürîdî, buradaki mükemmel bir bedeni; eğitim ve tecrübeyle elde edilen
hikmet, bilgi ve siyâsî yönetim kudreti, gücü, derin bir ilimden kasıt da savaş
ilmi olabileceği gibi yönettiği halkın maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılama,
yönetici, firâsetle davranış ilmi gibi diğer türdeki bilgiler de olabilir
(Mâtürîdî, 2005: II/139), der. Mâtürîdî, “Lokman'a, Allah'a şükret diye hikmet
verdik” (Lokman, 31/12) âyetinde hikmetten kasıt önce “ilim”, sonra
“diyânet ve isâbetli fikir kabiliyeti” olduğunu söyler (Mâtürîdî, 2005:
VII/223-4). Çünkü dünyada nefis ve şeytandan, âfetlerden korunma, âhirette
azap ve ikaptan muhafaza da ancak ilimle olur (Mâtürîdî 2005: II, 173, 230,
262).O, itaat edilecek ulü’l-emr’i açıklarken “ilim ehli ve yetenek ve ehliyet
sahibi” olabileceği yorumunuda yapar(Mâtürîdî, 2004: III/297).
İlim ve ehliyet sahibi olmanın yöneticilerin vazgeçilmez ilkelerinden olduğu
hakkında Mâtürîdî gibi birçok âlim de bu şartların önemini vurgularlar
(Eşarî, 1952: 133; Nesefi, 2004: II/449 vd; Gazâli, 2003: 15 vd, 316-7; 1974:
I/170). İtikadî konuların yorumunda akla ve irâdeye öncelikli değer veren
kelâmî anlayış Mu’tezile’ye göre yöneticinin en önemli ilkesi ilim sahibi ve
adaletli olmasıdır(Abdulcebbar, 1962: IV/43 2015: II/692). Ehl-i Kıble olan
bütün kelâmî ekollerde yönetici olacak kişinin ilim, takvâ, şecâat yönünden
ehliyetli olması konusunda görüş birliği vardır (Cüveynî, 1979: 40 vd). İlim
ve ehliyet vasfı olmayan yöneticinin görevden el çektirilmesi bile
tartışılır.(Gazâlî, 1974: I/298). Mâtürîdî gibi birçok âlim yönetimde ehliyet
ilkesinin önemine işâret ederler (Cüveyni, 1979: 40 vd; Nesefi, 2004: II/460
vd). Örneğin siyâsetle ilgilenen mütekellim Ebû Hamid el-Gazâlî
(ö.505/1111), “Seçilen imamda ehliyet sıfatının gözetilmesi de vaciptir,
yönetici, ileri görüşlü, uyanık ve işleri iyi analiz eden, yaptığı işlerinin sonucunu
tahmin eden birisi olur; ona yakın yardımcıları da bu özelliklerde olursa
memleket düzene girer” (Gazâlî, 2013: 148, 314-5)demektedir.
Mâtürîdî’ye göre Hz. Yûsuf krala, “Beni ülkenin hazinelerine bakmakla
görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim”(Yûsuf, 12/55)
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sözünde hazine yönetimi konusunda bilgili olduğunu belirtir.
Hâfız/koruyucu ve âlim, bilen kelimesiyle nitelendirilen Hz. Yûsuf, yedi yıl
bollukta hazineyi iyi koruyacağını, gelecek olan yedi yıl kıtlığı
depoladıklarıyla atlatabileceğini ve bunu da bilerek ve planlayarak
yapacağını söylemektedir. Hz. Yûsuf'un bu talebi devlet işlerinde ehil olunan
işe talip olunması işâretini verir (Mâtürîdî, 2004: VII/323). Bilmeyen kişi,
hazineyi koruyamaz. Hz.Yûsuf, muhtemelen zindan arkadaşlarının tecrubî
anlatımlarından hırsızlık ve hazineyi korumanın şifrelerini iyice öğrenmiş
olmasının da iç rahatlığıyla bu cümleyi söylemiş de olabilir (Râzî, 1981: XVIII,
163-4). O’nun görev talebinin gâyesi, Allah’ın hükümlerini tatbik, hakkı
hâkim kılmak için adâleti topluma yaymak, nebilerin gönderiliş
hikmetlerinin gerçekleşmesinisağlamak olmalıdır (Mâtürîdî, 2005: 276-9;
2004: VII/323). Hz.Yûsuf’un, yönetim ve dünyayı sevdiğinden bu görevi
istediği düşünülemez. O, yöneticiliğin nasıl ve ne şekilde olabileceği
konusunda rehberlik yapmıştır. Bir görev için kişinin doğruluğuyla beraber
konu hakkında ilim sahibi olmasının da önemi, değilse görev talebinin uygun
olmadığı da anlaşılabilir. Allah’ın emrini uygulamak, adaleti tesis etmek ve
haksızlığı ortadan kaldırmak için idarecilik görevinde görev istemenin de
cevazına delil olabilir(Mâtürîdî, 2004: VII/323; Zemahşerî, trs: II/464).Dolayısıyla Mâtürîdî
düşüncesinde bir nebinin bu tavrı, yönetimde ve yöneticilikte ilim ve
ehliyetinönemli bir ilke olduğunu da gösterdiği söylenebilir.Bunu
delillendirmek için Mâtürîdî, Hz. Abbas olayını da örnek verir.
Mekke’nin fethinde Hz. Peygamber’inamcası Hz. Abbas’ın Kâbe’nin su
ihtiyacı, bakımı ve temizliği yani “Sikâye ve Sidâne” görevlerinin kendisine
verilmesini ister. Hz. Peygamber de amcasının bu isteği karşısında onu
kırmaz ve bu görevleri elinde bulunduran ve müslüman olmayan Şeybe
âilesinden alıp Abbas’a teslim eder. Sonra da emâneti ehline verilmesi
gereken âyet ile ülü’l-emr âyeti(Nisa, 4/57-58) nâzil olur. Bu âyetin
nüzûlünden sonra Hz. Peygamber Kâbe’nin anahtarlarını Hz. Abbas’tan geri
alıp ehliyet sahibi eski sahiplerine hem de müslüman olmamış bir âileye iâde
eder(Mâtürîdî, 2004: III/287). İlgili âyetin sebeb-i nüzülü dikkate alındığında
işin başına geçirilecek yöneticide yani “ulü’l-emr” kavramından ehil yani
kapasite ve yetenekli olmak şartı çıkarılabilir (Mâtürîdî, 2004: III/286; Râzî,
1981: X/142; Hatipoğlu, 1978: 143). Bu olay, ehliyet konusunun önemini
gösterdiği gibi, yetenek ve liyakatta inanç değil insanî unsurun önemli
olduğunu da kanıtlamaktadır.
Diğer taraftan Hz. Peygamber yöneticiliğinde kapasiteyi, yeteneği çok iyi
kullanmış,eyâlet valisinden, askerî, malî, yargı, eğitim ve öğretim personeline
kadar yönetim için gereken bütün hizmetlere ehliyetlileri tesbit ederek
bizzât atamıştır(Buhârî, 1981: “Menakıb”, 1). O, “Emânet ehline verilmediği
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zaman kıyametin kopmasını bekleyin” (Buhârî, 1981: “İlim”, 2) diyerek her
yerde istihdam ölçüsünün ehliyet olduğunuişâret ettiği gibi toplumların
siyâsî yönetiminde görevlendirileceklerde ehliyet ilkesinin önemi
vurgulanır. Dolayısıyla bu ikaz, ehil olmayan kamu görevlilerin toplumun
yaşayış düzenini bozacağını da açıklamaktadır. Yöneticiningöz önünde
bulundurulması gereken en önemli ilke, herhangi bir soy veya ırka
mensubiyet olmayıp, o görevin üstesinden gelebilecek ilim, güç ve ehliyete
sahip olmasıdır. Bu niteliklere sahip olan her birey hangi ırk veya nesebe
bağlı olursa olsun yönetici olabilir (Fârâbî, 1990: 127-9; Bakıllânî, 1986: 446
vd).
Mâtürîdî, kişinin güvenilir kabul edildiği her emanetin ehliyet kavramına
dâhil olduğunu belirtir. Hz. Peygamber’in: “Sana güvenen kimseye emânetini
teslim et, hâinlik edene sen hâinlik etme” (Tirmizi, 1981: “Buyu”, 37; Ebû
Davud, 1981: “Buyu”, 79)sözüyle güvenilir olmanın da emânet olduğunu
delillendirir(Mâtürîdî, 2004: III/288).Yine Mâtürîdî, “İstihdam edeceğin en iyi
kimse, güçlü ve güvenilir olandır”(Kasas, 28/26) âyetini açıklarken, her türlü
görevde ehliyet ve güvenilir olmanın öne çıkarıldığını söyler(Mâtürîdî, 2004:
XI/30).
Dolayısıyla Mâtürîdî’ye göre yönetim erkini üstlenen kişilerde üstün bir
kudret yani kuvvetli bir iktidar yani beden ve karakter yönünden dirâyet
sahibi olması da gerekir(Mâtürîdî, 2005: II/139)."Allah bir kimseye ancak
gücü yettiği kadar teklif eder" (Bakara, 2/286) kuralı ile güç yetirilemeyen
şeyin insana yüklenmesi câiz olmadığından görevlerde bilgi, yetenek,
tecrübe ve ehliyet ön planda olmalıdır (Mâtürîdî, 2005: 266). Allah insanları
sorumlu olabilecek kapasite ile bazı özelliklere sahip kılarak yarattığından
bunlarla imtihan etmektedir (Mâtürîdî, 2005: 283, 353). Allah hikmeti gereği
sorumluluğu herkese gücü ve kapasitesi nisbetinde yükler. Kulun gücünün
yetmediği şeylerden sorumlu olmadığı temelinde Mâtürîdî düşüncesinde
bilgi, tecrübe ve ehliyetin yanında yönetim ve siyâset işine tesir edecek olan
kusurlardan salim olması uygundur. Çünkü bunlardan her biri üzerine aldığı
görevleri hakkiyle yerine getirebilmesine engel olabilir(Nesefi, 2004: II/460
vd).Yöneticiliğe“ilahî gölge” denilmesi kendini onaltı sıfatla gösterir.Bunlar;
Akıl, ilim, zekâ, olayları doğru ve isabetli kavrama, sağlam vücut, isabetli
tahmin, yiğitlik, cesaretlilik, itidalli olabilme, hüsnu’l-hulk yani iyi ahlâk
sahibi olma, zayıflara merhamet, mahlukâta sevgi, liderliği ile temayüz etme,
planlı hareket etme, yerinde ve zamanında müdahale, görüşlerinde isabettir.
Yöneticide akıl ile birlikte sağlam bir vücut olmasının önemi dile getirilir
(Gazâli, 2014: 148).
Yöneticilerin uzuvları tam olmalı ve bu organlarla istediğini kolayca
yapabilmeli, konuşulanları anlama ve kavraması iyi olmalı, belleği güçlü
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olmalıdır, denilir. Üst yöneticilik gibi büyük bir vazife için ruh, beden ve irâde
gücüne sahip, körlük, sağırlık, dilsizlik, elsiz ve ayaksız olmak gibi
sakatlıkların olmaması gerektiğini söyleyenler de olmuştur (Fârâbî, 1990:
127-9; Bakıllânî, 1986: 478-9; Cüveynî, 2010: 357-8). Yönetici derdini
anlatabiliyor, teknik imkânları iyi kullanabiliyorsa, onun özür sahibi
olmasının önemli olmadığını söyleyenler de vardır (İbn Haldun, 1968:
161).Hendek savunmasında Medine’ye vekil bırakılmış olan Ümmü Mektum
(ö.14/635), âmâ yani görme özürlü olmasına rağmen bu görevi hakkıyla
yapmıştır (Bakıllânî, 1986: 451 vd; İbn Haldun, 1968: 168 vd).Üst yöneticilik
olan hükümdar, halife veya sultan dışındaki uygun yönetim için bazı özürlü
bireylerin görevlerini yapabilecekleri söylenebilir. Mâtürîdî, yöneticinin
ilimde bilgili, bedendegüçlü olması yani ehliyet sahibi olması gerektiği
Kur’ân’datarihi bir levha halinde sunulduğunu söylemektedir (Bakara,
2/247; Mâtürîdî, 2005: II/139).Yönetici ve yardımcılarında olması gereken
ehliyet, onların siyâsî ve toplumsal olaylar karşısında basiret ve firâsetle
davranmasını gerektirir. Yöneticilerde bulunması icap eden ilim ve ehliyet
olmaz, basiret ve firâsetle davranılmazsa birçok hakkın zayi olacağı, yanlış
kararlar verilebileceği düşünülebilir. Dolayısıyla Mâtürîdî’nin insan
unsurunun istihdam edildiği her türkamusal kurumlarda yönetim ilkeleri ve
istihdam ölçüsü konusunda; ilim ve ehliyeti öne çıkarttığı söylenilebilir.
5.3. YöneticininSaygın Konumda Olması; Takvâ ve Basîret
Mâtürîdî’ye göre yönetim erkini elinde bulunduracak kişilerde bulunması
gereken diğer iki özellik de “takvâ” ve “basîret”tir. Bu aslında yöneticinin
saygın konumda olması da demektir. Takvâ, Allah bilincini sürekli açık
tutmak ve O’nun sürekli gözetim ve kontrolü altında olduğunu düşünmek.
Diğer bir tarifle her fenalığı terketme, her çeşit kötülüğe son verme, dinin
emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda
gösterilen titizlik, Allah’ın bütün emirlerine ve yasaklarına itaat ve bütün
bunlar O’na muhalefeti terktir (Mâtürîdî, 2004: IV/140).İmân eksenli olan
takvâ, üzerine alınan görev ve sorumluluğun adâletli bir şekilde yerine
getirilmesine yardım edici psiko-sosyalbir faktördür(Mâtürîdî, 2005:
IV/548).
Siyâset bilimiyle ilgilenen bazı âlimler de yöneticidetakvâ niteliğininönemli
bir şart olduğunu söylerler (Nesefi, 2004: II/449 vd; Cüveynî, 1979: 40 vd;
Gazâlî, 2013: 314-5). İnsanlar analarından hür olarak doğduklarından
üstünlük; renk, ırk, soy ve sopla değil, takvâ iledir. Bu da Allah’tan korkma ve
iyi bir insan olma ile değerlendirilir (Hucurât, 49/13).Yöneticide takvâ
ölçüsü onun halkı âilesi gibi korumasıdır. Hz. Peygamber, insanları idâre
etmeyi üzerine alan bir kimsenin kendini ve âilesini düşündüğü gibi yönettiği
kimseleri düşünmedikçe kıyamet gününde cennete girmek şöyle dursun
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cennetin kokusunu bile alamayacağını belirtir (Buharî, 1981: “Ahkâm”, 8;
Mâtürîdî, 2004: III/290).Demek oluyor ki takvâ, bilincini sürekli açık tutmak
ve Yaratıcı’nın sürekli gözetim ve kontrolü yani murâkabe altında olduğunu
düşünmektir. Psikolojinin bireyin kendi kendisini incelemesi demek olan iç
gözlem (introspersiyon) ve içe bakış metodudur(Armaner, 1967: 32 vd).
Mâtürîdî, üç yolla takvâya ulaşılabileceğinive fonksiyonunu şöyle
açıklar;Biri; Allah’ın büyüklüğü, celâli ve yüceliğini hatırlamak. Bu hatırlama
Allah’ın emir ve yasaklarına muhalefet etmeyi engeller. Allah’ın azâmetini
hatırlamak kendisinin âcizliğini hatırlatıp gurur ve kibire girmesini önler,
Allah’a muhalefeti de keser. İkincisi; Allah’ın lütfunu ve ihsânını
hatırlamaktır; bu da onun Allah’tan hayâ ederek yasakları yapmasını
engeller. Üçüncüsü de emir ve yasaklarına muhâlefet edildiği takdirde
Allah’ın azâbını ve intikâmını hatırlamaktır; insan bu yolla da Allah’ın
azâbından ve intikâmından sakınmaya çalışır (Mâtürîdî, 2004: II/419-420,
423).
Hakikati keşfetme, sezgi, gerçeği yanlıştan ayırma, bir şeyin içyüzüne vâkıflık
olan basîret ise, insanlar (halk) için en iyi olanı seçebilme yetisine sahip
olmak yani yönetim ve politikanın ihtiyaçları ile ilgili yeterli bilgi ve
tecrübeye sahip olunmasıdır.Ulü’l-ebsâr/basîret ehli akıllılar, ileri görüşlüler
ve marifet ehli de denilebilir (Mâtürîdî, 2004: XII/309; XV/63).Yöneticinin
hislerine kapılmadan ve nefsini günahlarla kirletmediğinden maddî ve
manevî hakikatleri seçebilme yetisi ile ferâsetle yönetmesi kasdedilir
(Topaloğlu ve Çelebi, 2010: 41). Dolayısıyla yöneticide olması gereken takvâ
ve basîret ilkesi Allah ve kul hakkı açısından da önemli olmaktadır. Bu
açıklamalardan takvâ, basîretveya firâset kavramlarınınbireyin hem iç
kontrol ve murâkabesi hem de toplumsal faaliyetlerinde titiz davranması
yönüyle psiko-sosyal boyutu olduğu da söylenilebilir (Krech ve Crutchfild,
1980: 73 vd; Er, 1988: 23 vd).
Mâtürîdî’ye göre yöneticininmuttakîve basîretözelliği ile birlikte, saygın bir
nesebe de mensup olmalıdır.Hz. Ebûbekir bu özellikler olduğu için sahabe
tarafından seçilmiştir. Çünkü o dönemde en saygın nesep, Kureyş
kabilesidir(Mâtürîdî, 2005: I/89, 90; V/522). Kamuya âit işlerin yönetimi
Mâtürîdî’ye göre ayak takımı zümrelere değil, yönetim, yönetim erkini bilen
kişilerin toplumun ileri gelenlerine âit olmalıdır (Mâtürîdî, 2004: II/137).
Mâtürîdî, Hz.Ebûbekir’in yöneticiliği ile ilgili olarak “Ey iman edenler! Sizden
kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki,
Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler” (Maide, 5/54)âyetinin onun
takvâsı ve basîretine işaret ve delil olduğunu belirtir (Mâtürîdî, 2004:
IV/254).Âyet, Allah yolunun düşmanlarına karşı savaşa çıktığı için onun
övüldüğünü, şayet takvâ sahibi olmasa, Hz. Ali’nin hakkını gasbetmiş olsa ya
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da bu işe ehil olmasa veya başkasının hakkına tecavüz etmiş olsa Allah’ın
övgüsüne mazhar olamayacağını belirtir(Mâtürîdî, 2004: IV/254). Ayrıca
Mâtürîdî, Fetih, 48/16.âyette Hz. Ebûbekir’in halifeliğine işâret eder; çünkü
ashabı irtidat edenlerle savaşmaya o davet etmişti, (Mâtürîdî, 2004: IV/254;
XIV/28), der. Mâtürîdî’nin Hz. Ebûbekir’in takva ve basiret sahibi olmasını
değil de hilâfetinin meşruiyyetini bu âyetlerin işâretiyle delillendirmesi
kelâmî açıdan isâbetli olmadığı söylenebilir. Yine O, muttakîlerin özelliklerini
anlatan Bakara 177.âyette Allah’ın imân etmenin ötesinde sosyal etkinlikleri
de saydığını, “anlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirirler” ifadesiyle halk
ile anlaşma yapan yöneticinin halkını düşünmesinin muttakî özelliği
olduğunu da söylemektedir (Mâtürîdî, 2004: IV/139-140).
Hayatın her safhasında önemli olan bu ilkelerin siyâsette de önemine
değinen Mâtürîdî’ye göre takvâ, basîret ve firâsetsahibi yöneticiyi özgür
irâdeyle seçmek de adâlet ve şûra ilkelerine uygun icraatlerde onaelden
geldiğince yardım etmek de gerekir. Çünkü “İyilik ve takvâ konusunda
yardımlaşın, kötülük ve taşkınlıkta yardımlaşmayın”(Maide, 5/2) kuralına
göre toplumun her ferdine dinin yüklediği görevlerden biriolmaktadır
(Mâtürîdî, 2004: IV/139-140).
5.4. Toplumun Ortak Akıl ve İrâdesinin Birleşmesi; Biat ve Şûra
Toplumun ortak akıl ve irâdesinin birleşmesi; biat ve şûradır. Biat; idâre
edenle idâre edilenler arasında yapılan, seçim veya bağlılık karakteri taşıyan
sosyopolitik akittir. Yani biat, yöneticilik tevdî edilen birinin yöneticiliğini
benimsemektir (Kallek ve Türer, 1992: 6/120-5). Mâtürîdî’de özgür irâdenin
temel unsurlarından biri de seçme eylemidir. İrâdenin fert hayatında önemi
olduğu gibi toplum hayatında da önemli bir yeri vardır. Bu
bağlamdayöneticihalkın özgür irâdesi yani seçimle iş başına gelmesi
toplumun ortak akıl ve irâdesinin birleşmesi açısından önemlidir (Mâtürîdî,
2005: III/120). Bu da biatle gerçekleşir. Mâtürîdî’ye göre İslâm’da siyasal
sistemin kaynağı ilahî değil, insanîdir ve kendini toplum sözleşmesinde
gösterir. Bu durumda yöneticiye itaat yöneten ile halkın karşılıklı anlaşması
yani biatıyla gerçekleşir. Bu, el sıkma ve sözle olabileceği gibi oy kullanma
şeklinde de olabilir (Mâtürîdî, 2004: XIV/19-21).
Fetih Sûresi 10.âyetini yorumlarken Mâtürîdî, “Sana biat edenler, kuşkusuz
ancak Allah’a biat etmektedirler. Çünkü Allah’ın eli onların ellerinin
üzerindedir” âyetinde biatın halk ile yöneticinin karşılıklı sözleşmesi
olduğunu söyler. Zira âyetin başında biat, sonunda muahede/karşılıklı
sözleşme geçmektedir. Bu da iki terimin eş anlamlı olduğunu ve biatın
temelde toplum sözleşmesi karşılıklı kullanıldığını gösterir (Mâtürîdî, 2004:
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XIV/19-21). Yapılan biatın yani toplumsal sözleşmenin esas garantörü ise
Allah’tır (Düzgün, 2016: 472).
İnsan irâdesini temyiz kabiliyeti olarak da tanımlayan Mâtürîdî, böyle bir
yaratılışa sahip olan insan, sahip olduğu bu yetiden dolayı Allah tarafından
fert ve toplum düzeyinde müspet fiilleri benimseme, özümseme ve amelahlâk olarak uygulamaya çağrılmaktadır (Mâtürîdî, 2005: 282). Kalbin ameli
olan imân konusunda bile zorlama olmadığı, zorla kabul ettirme olmadığına
göre dünya işlerindeözgür irâde dışında zorlamanın asla olmaması esastır
(Mâtürîdî, 2004: II/160).Buradan onun baskı ve zorlama ile yani yalan, hile,
aldatma vb. gibi dînen câiz olmayan bir takım yöntemlerle halkın irâdesinin
kandırılarakbiat alınmasını uygun görmediği söylenilebilir.“Önderler,
yöneticiler bizi saptırdılar” (A’raf, 7/38); “Bütün insanları kendi önderleriyle
çağıracağımız gün” (İsrâ, 17/71) ifadelerinde Mâtürîdî, bunun halkını türlü
hile ve aldatmalarda kandıran yöneticilerin de ve akıllarını kullanmayan
halkın da günahları ve sevaplarıyla yaptıklarından hesaba çekileceğini söyler
(Mâtürîdî, 2004: V/342; VIII/329).
Allah “Bir millet, kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını
değiştirmez” (Ra’d,13/11) kuralıyla toplumun irâdesine önem atfeder.
Toplumdaki fertler, iyilikleri emretme ve özgür irâdeleriyle hayata
geçirebilme, kötülükleri de imkânları ölçüsünde engel olabilmede toplumun
ortak paydaları da değişebilmektedir. Böylece Allah fert planında olduğu gibi
toplum planında da fiillerin özgür irâdeyle ifâsına önem vermektedir
(Mâtürîdî, 2004: VII/398-9).
Toplumun ortak akıl ve irâdesinin ortaya çıkmasında önemli bir unsur da
“şûrâ”dır. Fert düzeyinde önemli olduğu gibi yönetimin her kademesinde de
önemli bir ilke olan şûra; müşâvere, danışmak, iş hakkında görüşmek,
doğruya, güzele varmak için yolları bilen kişiden o iyi ve güzel yolu
öğrenmektir (İbn Manzûr, trs: “şvr” madd). Aynı zamanda yönetici olan Hz.
Peygamber’e Allah yönettiği kişilere “işler konusunda onlarla müşâvere
et”(Âl-i imrân, 3/159; Şûra, 42/38) diyerek yöneticinin halka danışmasını
emreder (Mâtürîdî, 2004: II/458).Bu istek, sadece nebilere değil, Hz.
Peygamber üzerinden toplumun her katmanında yöneticilere yönelik
olmalıdır. Örneğin çocuğun süt emme müddeti Kur’ân tarafından iki yıl
olarak tesbit edildikten sonra, anne ile baba, aralarında istişâre ile
sorumluluğu üzerlerine alarak, daha önce de çocuğu sütten kesebilecekleri
belirtilir (Bakara, 2/233). Hz. Mûsâ’nın çoban olarak tutulması için Hz.
Şuayb, kızlarının sözünü dinleyip Hz. Mûsâ’ya görev vermiştir (Kasas,
28/26).MelikeHz. Süleyman’dan gelen mektubu vezirlere danışmaktadır
(Neml, 27/29-33). Mâtürîdî’ye göre Melike’nin anlatıldığı kıssasiyâset
ilkelerini, adâb ve erkânını öğretir.Yöneticinin halkına danışması onun

Erciyes University
31 /01/2018 – 02/ 02/2018

946

USBIK 2018 KAYSERI -TURKEY

yapması gereken işlerdendir (Mâtürîdî, 2004: X/381-2).Seb’e Melikesi’nin
siyâset ilkesini uygulayan bir kadın oluşunun öne çıkartılması da dikkâte
şâyândır. Allah bu hikmet içeren örnekleri ibret alınması için sunmaktadır.
Rivâyetlerde birçok istişâre örnekleri mevcuttur. Örneğin Hz. Peygamber
toplumsal bir işlev olan cihatta Bedir’e çıkacağı zaman hem ensâr hem de
muhâcirlerle ayrı ayrı istişâre etmiş ve onların görüşlerini almıştı (Müslim,
1981: “Cihad”, 83). Hubab b. el-Münzir (ö.20/641) ileMedine savunmasında
hendek kazma işini de istişâre eden Hz. Peygamber(Tirmizî, 1981: “Cihad”,
33, 34; İbn Sa’d, trs: II/14; İbn Hişam, 1936: II/272), Selmân-ı Fârisi
(ö.36/656)’nin görüşünü benimsemişti (İbn Hişam, 1936: III/235; İbn Sa’d,
trs: II/66). Bununla fert ve yönetim alanında danışma ilkesininönemli olduğu
söylenilebilir.
Yöneticinin halka siyâsî icraatin konusunu danışması kendi görüşüne destek
şeklinde olmamalıdır. Çünkü Hz. Peygamber, Uhud savaşı öncesi kendi
görüşünü değil, toplumun görüşünü tercih etmişti. Kendi görüşü ise
Medine’de kalmak ve şehri savunmaktı. Sahabelerin çoğunluğunun korkak
gibi davranmayıp şehrin dışında meydan savaşı yapmak istediklerini
belirtmeleri üzerine onların görüşlerine uydu. İçeri girip iki rekât namaz
kıldı. Savaş miğferini giyip dışarı çıkınca Hz. Ebûbekir gibi firâset ve dirayetli
kişilerin onun görüşünün vahiy olabilme ihtimali düşüncesiyle: “Özür dileriz.
Bizim görüşümüz değil, sizin isteğiniz olsun” dediklerinde “bir peygamber
savaş miğferini giydikten sonra kararından asla geri dönnez” dedi(İbn Hişam,
1936: III/67). Bu hal, istişârenin ekseriyetin kararıyla uyulan ve geri
dönülemez bir ilkeolduğunu da gösterebilir (İbn Sa’d, trs: II/45).
Yöneticinin seçilmesi ânında şûrânın olması gerektiği gibi kamu işlerinde de
şûrâ olmalıdır. Bu, halkın direkt veya dolaylı seçimiyle oluşabilecek
“Danışma
Meclisi”,
“Ehlü’l-Hal
ve’l-Akd”
şeklinde
seçilecek
milletvekillerinden veya çağın anlayış ve ihtiyaçlarına uygun farklı şekillerde
istişâre meclisinden oluşabilir. Yani yönetim sisteminde buna meclis, istişâre
heyeti, ehlü’l-Hal ve’l akd vs. denilebilir. Şûra, fert ve müesseselerde,
siyâsette ve devlette olması gereken özelliklerden biri olduğu sonucu
çıkarılabilir. Kişinin kendi dünyasında ve çevresinde olduğu gibi toplumsal
kurumlarda da başarılı olunabilmesi –kişiyi dünya ve âhirette zarara
sokmaması- için istişâre ilkesi her zaman yürürlükte olmalıdır (Mâtürîdî,
2004: XIII/204-5).
Yönetimle ilgili işlerde şûraya kimlerin katılacağı hususunda Kitap ve
Sünnet’te özel bir düzenleme olmadığından Hz. Peygamber bu konuda tek bir
yöntem izlememiş, bazı meseleleri mescidde hazır olan bütün ashapla,
bazılarını ise başta Ebûbekir ve Hz. Ömer olmak üzere ashabın önde
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gelenleriyle istişâre etmiştir.Kadınlarla da istişâre etmiş, birçok hanımın
görüşünü de almıştır. Hz. Peygamber en üst toplum tabakasından birininin
görüşünü aldığı gibi en alt tabaka denilebilecek bir kölenin görüşünü de
almıştır. Yöneticinin seçilmesi ve yönetim idâresi, ülkede izlenecek politika,
idârelerin düzenlenmesi, valilerin kontrol ve muhasebesi, savaş ilânı gibi
genel meseleler olsun, ister muâmelâta, vs. âit meselelerde yine şûra geçerli
olduğu söylenebilir. O halde şûra ilkesi yani fertlerin irâdesiortak aklın
buluşması önemli bir mevkiye sahiptir, denilebilir. İslâmî yönetim “şûra”
niteliğiyle bir şahsın diktatörlüğüne dayanan "otokrasi"den; kendisinde ilâhî
bir sıfat olduğu iddiasıyla ortaya çıkan kişinin idaresine dayanan
"teokrasi"den; üstün azınlık sınıfının hâkimiyetine dayanan "oligarşi"den;
kişilerin heva ve heveslerine göre idare ettiği "demagoji"den ayrıldığı
söylenebilir (Temîmî, 1985: 27).
Mâtürîdî’ye göre yöneticinin seçimi esasen toplumun çoğunluğunun umûmi
biatı ile olmalıdır. Bu da yönetimin ilkelerinden olan şûra ilkesi gereğincedir.
Allah’a itaat Hudeybiye’de Hz. Peygamber’in eliyle mecazen gerçekleştiği gibi
ulü’l-emre itaat de yönetici ile halkın karşılıklı anlaşması, biatıyla gerçekleşir.
Çünkü biat, halkın yöneticiye itaat edeceğine söz vermesidir (Mâtürîdî, 2004:
XIV/19-21).Yönetici olan Hz. Peygamber ile erkek ve kadınların biatlaşması
sözkonusudur (Feth, 48/10; Mümtehine, 60/12; Mâtürîdî, 2004: XV/127-8).
Mâtürîdî’nin görüş almada kadın-erkek ayırımı yapılmaması düşüncesinde
olduğu söylenebilir. Mâtürîdî, kadın ve erkeğin aynı şeyden yaratıldığını, eşit
olduklarını, hiçbir insanın diğeri üzerine yaratılış ve nesep yönünden üstün
olamayacağını, hepsinin tek bir nefisten yaratılmış olmalarından dolayı
birbirlerinin erkek ve kız kardeşleri olduklarını söyler (Mâtürîdî, 2004:
VI/39-41).
“İşlerini veya yöneticiliği bir kadına teslim edenlerin asla felâh bulmaz”
(Tirmizi, 1981: “Fiten”, 75; Buhârî, 1981: “Fiten”, 17; “Megâzi”, 82) âhad
rivâyeti, o dönemde İran tahtına geçen yani kisra olan kraliçe Baran’ın
Medine’de duyulması üzerine söylendiği belirtilir. M.Said Hatipoğlu, bu
rivâyetin, cebrî düşünce sisteminde sorumluluklardan kaçmak, kendi
başarısızlıkların sebebini Hz. Âişe’nin Cemel Olayı’nda Hz. Ali’ye karşı
çıkması bahanesiyle cinsiyete bağlayarak şiî unsurlarınca uydurulduğu
kanaatindedir (Hatiboğlu, 1978: 31, 78, 44; Oral, 2017: 372-387).
Muhammed Gazâli (1917-1996), bu rivâyetin âlimlerce yanlış anlaşıldığı ve
bu yanlışın üzerine dînî hükümlerin bina edildiğini söylemektedir.Bu rivâyet
ehliyetsiz yöneticilerin elinde Sâsânî yönetiminin biteceğini haber
vermektedir(Gazâli, 1992: 81 vd).
Yemen’deki Sebe’ Melike’sini övgü ile bahseden âyetlerden (Neml, 27/1635), kadının, eğer şartlarını taşıyorsa sultan veya yönetici olabileceği
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anlaşılabilir. Melike’nin memleketini büyük bir refah ve ihtişamla
yönettiğini, önemli meselelerde uzmanlarına danışarak gerçekleştirdiğini ve
bu yönetimi de ideal bir yönetici tarzı diye sunulur. Melike, yardımcılarına
istişâre etmeden bir iş yapmayan; adaletli bir yöneticiprototipidir.
Yöneticinin kadın olması Melike’nin vezirleri ve halkı ile Hz. Süleyman’ın
yardımcıları ve halkı tarafından yadırganmamış, Kur'ân bunu bir vakıa
olarak zikrederken sahabe de kadının yöneticiliği konusunda hiç bir itirazda
bulunmamıştır. Kur’ân’ın hiçbir âyetinde kadının başa geçemeyeceğinden
söz edilmemiş, yönetici olmasını ve kamu görevi yapmasını yasaklayan kesin,
açık ve bağlayıcı bir hüküm gelmemiştir(Oral, 2017: 372 vd). Bir hanım olan
Şifâ Hatun (ö.20/641), Peygamber eşi Hz.Hafsa’ya okuma-yazmayı öğretmiş,
Hz.Peygamber ve Hz.Ömer, Şifâ isimli bu hanımı muhtesip/kamu işlerinde
görevlendirmişlerdi (Hamidullah, trs: II/195; Oral, 2017; 383).Hz.Âişe
(ö.58/678), hanım olarak aktif siyâsete katılmış, Cemel’de taraftarlarına
komutanlık etmiştir. Birçok hikmetlerinin yanında aslında bu olay saygın ve
bilgin bir hanımın, en yüksek mevkilere çıkabileceğinin de kanıtıdır(Demirel,
2000: 124 vd).
Hanefî-Mâtürîdî geleneğine göre kadının bazı görevlerden muâf tutulması,
aklı veya zekâsının yetersizliği sebebiyle değil, erkeğe göre ahlâkî, sosyal ve
doğal fonksiyonlarının farklılığındandır(Mâtürîdî, 2004: III/199 vd). Yani
yaratılış itibarıyla erkek, kadına göre daha kuvvetli, maddî ve manevî
yönlerden daha dirâyetli olduğu içindir (Nesefî, 2004: II/438 vd). Kul olmak
bakımından kadınla erkek tamamen aynı iken (Nisa, 4/1; Hucurat, 49/13)
kadının fıtraten erkeklerden farklı olduğu belirtilir (Buhârî, 1981: “Hayz”, 6;
Müslim, 1981: “İmân”, 132).Kur’ân, toplumsal sahada, erkek ve kadının
biyolojik ve psikolojik yapılarının farklı sahalarda farklı şekillerde tezâhür
ettiğini kabul ettiğinden, eşitlik ideali yerine “hak” ve “adâlet” fikrini ön plana
çıkarmaktadır(Güler, 1997: 311 vd).Bu sebepleyönetim ilmini bilen, ferâset,
basîret ve dirâyetli kadınların âilevi sorumlulukların yanında yönetici
olmasında bir sakınca olmadığı söylenilebilir.
“İşleri aralarında şûra ile yürütürler” (Şûra, 42/38) âyetini te’vil eden
Mâtürîdî, bir toplum işlerini aralarında şûra/danışma ile yürütürlerse Allah
onların mevcut durumdan daha iyiye ve güzele gitmeleri sağlar. Böylesi
toplumları Allah’ın övdüğünü belirten Mâtürîdî, işleri müşâvere ile olan
toplum bireylerinin zihin ve akıllarının bir konuda toplu halde işletilmesidir.
Bu durumun övülmesinin hikmeti; tek tek akılların elde edebileceğinden
daha hızlı bir şekilde doğruya, adâlete, hikmete ve hak olana ulaşmayı
mümkün kılmasındandır, der (Mâtürîdî, 2004: XIII/202-3).
Yönetici konumunda bulunanlar, kesin nass bulunmayan ictihadî
meselelerde ilim, uzmanlık ve takvâ sahibi kimselerle veya yardımcılarla
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istişâre ederek şûra yoluyla bir karara varmaları âciz akılların birleşmesi,
hataya düşmeyi asgariye indirme ve ortak paydada güçbirliği yapabilme
irâdesidir. İşleri danışarak çözüme kavuşturma ve uygulamasıhem Kur’ân’ın
ve hem de Hz. Peygamberin bir sünneti olduğu gibi aklın da gereğidir.Bu
durum, ferd ve sosyal psikoloji açısından da önemli olup halkın itaatini,
yönetime katılımını, Allah’ın rahmetinin yöneticilere ve topluma celbetmesi
açısından da önem arzetmektedir. Mâtürîdî’de ortak aklın buluşması olan
şûra ve karşılıklı irâde beyanıyla yapılan sözleşme olan biat ilkesi, sadece
devlet yönetiminde değil, hayatın her alanındabireysel ve toplumsal işlerde
geçerliliğini korumaktadır (Mâtürîdî, 2004: II/458 vd).
5.5. Bireysel ve Kolektif Sorumluluk; Uzman Yardımcılar Edinmek
Mâtürîdî'ye göre, yönetici ma’sum ve ma’sun yani günahsız ve günah
işlemekten de korunmuş değildir; o da hata yapabilir.Bu nedenle kamu
görevini üstlenen yönetici, uzman danışmanlarla çalışmalı ve işlerini istişâre
edip, onların uyarılarını dikkate almalıdır. Sorumluluğun ortak paylaşımını
isteyen Mâtürîdî, ma’sum kabul etmediği yöneticinin kamu işlerini
yürütürken haksızlık ve kul hakkına girilmemesi için yanlışlıkların ehil
kişiler tarafından usulüne göre düzeltilmeye çalışılmasınıönerir.Bir kişi
hataya düşebilir ama ümmetin çoğunluğu veya onun temsil ettiği Kur’ân’ın
genel şartlarına uygun oluşan kurulun veya yardımcıların hata olasılığı çok
azdır(Mâtürîdî, 2005: X/381-2).Yönetimde bireysel ve kolektif sorumluluk
açısından
uzman
yardımcılar
edinmek
hataları
azaltmaya
yöneliktir.Danışmanlar gerektiğinde uyarı görevini yapmalılar; eğer
görevlerini yapmazlarsa, yöneticinin yaptığı bütün yanlışlık ve
haksızlıklarada onlar ortak olurlar (Mâtürîdî, 2005: III/615).
Bununla Mâtürîdî’nin bireyin sorumluluğunu öne alarak en temel hakkı
özgür irâdesine değer atfederek kolektif yükümlülüklere önem verdiği
söylenebilir (Mâtürîdî, 2005: 157, 352). Yukarıda da açıklandığı gibi
Mâtürîdî'nin din-siyâsetveya din-şeriat ayrımı yani dini nebilere, âlimlere,
siyâseti kral veya meliklere tahsis etmesi, muhtemelen siyâsetin hata ve
yanlışlıklarının dine zarar vermesini, yanlış icraatlerin sorumluluğun
üstlenilmeyip cebrî düşünceyi çağrıştıran kanaatlerle kadereveya
başkalarına atılmasını önlemeye yönelik olmalıdır. Mâtürîdî’de insanlar
akıllarını kullanabildiği oranda dünyada ve âhirette mükâfat veya cezaya
müstehâk olurlar (Mâtürîdî, 2005: IV, 76-77, X, 463).Yönetimde ortak akıl ve
şuurla hataların azaltılıp sorumluluğun üstlenilmesi dinin isteği ve en aziz
şey aklın da ortak kullanımıdır (Mâtürîdî, 2004: II/23). Yöneticinin ilim,
uzmanlık ve takvâ sahibi yardımcılarla istişâre etmesi, âciz akılların
birleşmesi, ortak paydada güçbirliği yapabilme irâdesiyle sorumluluk
paylaşımıdır.Kolektif bir sorumluluk anlayışı Allah’ın bireysel ve toplumsal
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fiillerin özgür irâdeyle yapılmasının önemine işâret sayılabilir (Mâtürîdî,
2004: VII/398-9). Hak ve hakikatten özgür irâdeleriyle sapan ve yanlış ahlâkî
niteliklere sahip bireylerden oluşan toplumları Allah,gerçeğe, doğruluğa,
mutluluk ve erdeme, hidâyete iletmeyeceğini belirtmektedir (Mâide, 5/67;
Nahl, 16/107; Saf, 61/5; Mâtürîdî, 2004: VII/398-9, XV/135-6).
Görevleri, icraatleri çevre, asır vs.ye göre değişebilen yönetici ve derecesine
göre değişik dairelerdeki onun temsilcileri, ellerinin altındakilerini görüp
gözetmek, onların elem ve lezzetlerini paylaşmak, onlara mutlu gelecekler
hazırlamak ve onların sıkıntılarını göğüslemekle sorumludurlar. Bu icraat da
–hem kul hakkına girilmemesi hem de toplumun huzur ve refahı açısındanİslam’ın adâlet, liyakat, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine de uygun olmak
durumundadır (Oral, 2017: 172).Kalbi imân dolu insan "Sizi bütün insanlara
örnek olasınız diye âdil ve dengeli bir toplum kıldık" (Bakara, 2/143) uyarısı
karşısında da kolektif sorumluluk taşımalıdır (Mâtürîdî, 2004: I/209211)."Her insanın işlediklerini boynuna dolarız”(İsra, 17/13) âyeti bireysel
sorumluluğu esas almakla birlikte birden çok kişinin istihdam edildiği
kurumsal görevlerde bireysel sorumluluk ile beraber kolektif sorumluluk ve
hesap verilebilirlik önem kazanabilir (Mâtürîdî, 2005: VIII/239-241).
Mâtürîdî’ye göre fiiller, mahiyetleri itibarıyla Allah tarafından yaratılmaları
(En’am, 6/102; Ra’d, 13/16; Fatır, 35/3; Zümer, 39/62; Mü’min, 40/62) ve
bir zamanlar yokken O’nun tarafından icat edilmeleri açısından Allah’a
(halk), kesbedilmeleri ve işlenmeleri açısından da insanlara âittir (Mâtürîdî,
2005: 358-9). Yani insan, Allah’ın kendisinde yarattığı hâdis kudretle, itaat
veya isyan tarzında dilediği fiili özgürce kesbeder. İnsan, kendisinde
yaratılan bir kudretle herhangi bir eylemi iyi ya da kötü yönde kullanma
hürriyetine sahip olduğundan dolayı da bütün yapmış olduğu eylemlerinden
sorumludur (Mâtürîdî, 2005: 215, 228, 255).Bununla Mâtürîdî’nin bireyin
sorumluluğunu öne alarak en temel hakkı özgür irâdesine değer atfettiği
söylenebilir.Kolektif yükümlülükler kişilerin bireysel sorumluluklarını daha
verimli ve etkin yerine getirmelerine yardımcı olabilirler. Eğer mükellefiyet
yani sorumluluk olmazsa hikmetlerin yok olması da sözkonusudur
(Mâtürîdî, 2005: 157, 352).
Mâtürîdî düşüncesinde insan fiillerinde insanın rolü ve Allah'ın kudreti
olmak üzere iki yön vardır. Fiile azm, niyet ile yönelme, onu özgür iradeyle
seçme ve yapma insanın kudret işidir. Bu fiilin yaratılması ise her şeyin
yaratıcısı Allah'a âittir. Dolayısıyla yaratma yönünden fiile etki eden güç
Allah'tır. Yani fiil, gerçekleşme (kesb) yönünden insana, yaratma yönünden
(halk) Allah'a aittir. Fiildeki bu ortaklık, ayrı ayrı şeylere sahip olan ve
sorumluluğu ortadan kaldırmaz.Mu’tezilî ve Felsefî görüşlerin aksine iyi veya
kötü nitelikli her türlü yaratmanın Allah’a mahsus olduğunu dile getiren
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Mâtürîdî’ye göre övgüye değer bir sonuçtan dolayı kötülüklerin ve pis
maddelerin yaratılması hikmet olunca, kötü fiillerin yaratılması da böyledir.
“Allah küfür yarattı” değilde “Allah küfrü çirkin, bâtıl, kötü ve fesat olarak
yarattı” denilir. O’nun fiillerinde asla hikmetsizlik, sefeh, cehâlet görülmez.
İyi, güzel ve faydalı nesne ve olaylar var olduğu gibi kâinatta kötü, çirkin ve
zararlı nesne ve olaylar vardır. Tüm bunları iyi-kötü, güzel-çirkin, faydalızararlı vs. olmaksızın yaratan da Allah’tır. Kâinattaki kötü ve zararlı şeylerin
Allah’a nispet edilmesi, Allah’ın her şeyin yaratıcısı olması açısındandır.
Hikmet, küfrün bu sıfatları taşımasını gerektirir. Allah’ın küfrü bu sıfatlarla
yaratması, hikmettir. Asıl çirkin ve sefeh olan, insanın güzel ve doğru kabul
ederek küfrü işlemesidir (Mâtürîdî, 2005: 101-2). Dolayısıyla insan iyi veya
kötü, adalet ve zulüm her türlü fiillerinden sorumlu olmaktadır. Mâtürîdî,
yönetici ve yardımcılarının insanlar arasında hükmederken hak ve adâlete
riâyet etmelerini elzem ve sorumluluğu gerekli görür (Mâtürîdî; 2005: I/441,
II/21, 312, III/113-4, IV/267). Siyaset bilimiyle ilgilenen âlimlerden Gazâlî
de yöneticinin sorumluluğun önemine şöyle dikkat çeker:
“Ey Sultan! Sen sadece kendi elini hata ve zülümden çekmekle yetinme! Kendini
haksızlıklardan uzak tuttuğun gibi hizmetçilerini, yakınlarını, görevlilerini ve
kapınızı bekleyenleri de terbiye edip güzelleştirmen gerekir. Onların
haksızlıklarınada razı olma! Hem kendini hem de onların kul hakkına
girmelerini engellemiş olursun. Unutma ki sen, kendi yaptıklarından
sorgulanacağın gibi, onların işlediği zulüm ve haksızlıklarından da hesaba
çekileceksin”(Gazâli, 2014: 63, 167).
Hz. Peygamber, yöneticilerin kendilerini ve âilesini koruduğu gibi halkını da
korumasını istemesi (Buharî, 1981: “Ahkâm” 8) sorumluluğun ciddiyetine ve
yöneticide bulunması gereken önemli bir karakter özelliğine işâret edebilir.
Bu bağlamda idâreci veya yönetici olmak sanki ateşten gömlek giymek gibi
düşünülmüştür.

Kenâr-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu,
Gelir de adl-i İlâhî sorar Ömer’den onu(Ersoy, 2009: 101).

İstiklâl Marşı şâiri M.Akif Ersoy’un (1873-1936) Halife Hz.Ömer’in
sorumluluğunu dile getiren yukarıdaki beyti yöneticide her dönem ve
devirde olması gereken kul hakkına riâyet ile sorumluluk anlayış ve
karakterini ortaya koyduğu söylenebilir (Oral, 2017: 174).
Yönetimin ve yöneticinin görevleri arasında olan; memurların ta’yin, azil ve
murakebesi, ordu komutanlığı, harp ilânı, sulh ve antlaşma yapılması, hüküm
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ve cezaların infazı, vb. gibi icraatlarbireysel sorumluluk ile birlikte kolektif
sorumluluğu da gerektirebilir. Yardımcılar ve yardımcı kurumlarla da bu
icraatlersorumluluklar çerçevesinde sağlanabilir. Mâtürîdî'nin anlayışına
göre yöneticilik, sosyal kurumlar ve halkın güvenliği ve huzuru için oldukça
önemli bir yere sahiptir. Toplumda bir düzeninin kurulması ve bunun
biriveya birileri tarafından yönetilmesi gerekir.Yönetici, kurumların işleyiş
biçimini ortaya koyan geniş ve istikrârlı bir siyâsî organizasyon ve güçlü bir
ekiple toplumun taleplerine cevap vermek huzurlu toplum hayatı için
zarûrettir(Mâtürîdî, 2005: 285).
Mâtürîdî’nin özellikle onun insan özgürlüğüne, akla ve ahlâka yaptığı vurgu
son derece önemlidir. O’na göre insan, eylemlerinin gerçek sahibidir. Allah,
insanı güç yetirebileceği şeylerle sorumlu tutar. Yani teklif-i mâ lâ yûtak birey
veya toplumlara takatinin üstünde mükellefiyet yoktur. İnsanlar, dinde güç
yetiremiyeceği şeyle asla sorumlu tutulmazlar. Herhangi bir şeyle sorumlu
tutulmanın öncelikli şartı, emredilen veya yasaklanan şeyin insanın yerine
getirebileceği türden olmasıdır. Buna göre, insanları güç yetiremeyeceği
ibadet ve taatlerle veya yapamadığı şeylere karşılık daha ağırıyla
cezalandırmak dinin sorumluluk mantığına ve ilâhî hikmete aykırıdır.
Yönetim erki görevine kendi irâde ve istekleriyle talip olanlar yaptıkları ve
sebep oldukları iyi veya kötü durumlardan elbette sorumludurlar (Nisa,
4/85). Bu önemli olan göreve talip olan yönetici, her konuda dürüst, âdil,
üstlendiği makam ve mevkinin sorumluluğunu idrâk eden, Allah’a ve halka
karşı sorumlu olduğunun bilincinde yani takvâ sahibi olmalı, yardımcılarını
da bu özellikte seçmelidir. İnsanda var olan ve kendisinin hem dünyada hem
de âhirette sorumlu tutulmasına neden olan eylemleri iradî/ihtiyarî fiillerdir.
Bilgi ve ehliyeti olmayan şeyin ardına düşüldüğünde ilmin sebebi kulak
duydukları, göz gördükleri ve gönül de azm, niyet ve yaptıklarından
beraberce sorumlu olurlar (İsra, 17/36; Mâtürîdî, 2004: VIII/275).
Bu nedenle iyi veya kötü yönetimi veya yöneticiyi seçmek insan ve
toplumların özgür irâdesinde olduğundan dolayı seçenler de seçilenlerde
sorumluluğu da beraberce üstlenirler. İnsanın yaptığı fiillerinin sorumluluğu
konusunda cebr-i mutavassıt/orta cebriye denilen Eş’arîlerin aksine kelâmî
açıdan çok isabetli gördüğümüz bu sorumluluk anlayışı sebebiyle tarihte
Mâtürîdîlik, bazı sultan, hükümdar ve yöneticiler tarafından maalesef fazlaca
rağbet görmemiştir. Cebrî tavırla yöneticiliğe “Allah’ın giydirmiş olduğu
gömlek” denilmesi veirâde, ihtiyar ve sorumluluğu kadere yükleme bahanesi
Mâtürîdî anlayışa kabul edilemez. Kulun kendi azm, niyet, irade ve ihtiyarıyla
yaptığı her türlü fiili isteyen insan, yaratan ise Allah’tır. Yaratma bakımından
insanın özgür irâde ve ihtiyarıyla istediği yöneticilik de Allah’ın kulları için
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yarattığı yani giydirdiği bir gömlek gibidir. Bu yüzden yöneticilik gibi
kamusal alanlarda bireysel ve kolektif sorumluluk esastır.
“Önderler, yöneticiler bizi saptırdılar” (A’raf, 7/38); “Bütün insanları kendi
önderleriyle çağıracağımız gün” (İsrâ, 17/71) âyetlerinin te’vilinde Mâtürîdî,
bunun halkını türlü hile ve aldatmalarda kandıran yöneticilerin de ve
akıllarını kullanmayan halkın da günahları ve sevaplarıyla yaptıklarından
sorumlu olduğunu söylemektedir (Mâtürîdî, 2004: V/342; VIII/329).
Mâtürîdî’ye göre takvâ ve basîret sahibi yöneticiyi özgür irâdeyle seçmek de
adâlet ve şûra ilkelerine uygun icraatlerde ona elden geldiğince yardım
etmek de “iyilik ve takvâ konusunda yardımlaşın, kötülük ve taşkınlıkta
yardımlaşmayın” (Maide, 5/2),kuralına göre toplumun her ferdine dinin
yüklediği görevlerden biridir(Mâtürîdî, 2005: IV/139-140).
Yani hakka ve adâlete bağlı, meşveretle iş gören, zulmü önleyen, İslâm’ın
emir ve kurallarına uygun davranan ve onları uygulamada birlik ve
bütünlükten ayrılmayan yöneticininkamu yönetimini ilgilendiren genel
ilkeleri uyguladığında, halkın haklarını yerine getiren böyle bir yöneticiye
itaat etmek ve yardımcı olmanın halkın da görevi olduğu, hem bireysel hem
de kolektif sorumluluğu olduğunu dile getirmektedir. Mâtürîdî, bir taraftan
yönetici ve yönetilenlerin iyi olması amacıyla eleştirirken diğer taraftan
yöneticiye ve topluma zarar verecek isyana da asla taraftar değildir
(Mâtürîdî, 2005: III/615).
Hz. Peygamber halkın haklarına riâyet eden ve halkın sevgisine mazhar
olmuş, desteğini almış yöneticiyi “en hayırlı emir” yani yönetici diye(Tirmizi,
1981: “Fiten”, 77) vasıflandırır. Halkın özgür re’yini onların iradelerini hile
ve çeşitli entrikalarla kandırmadanalarak işbaşına gelen yönetici ile gönül
bağı olmasını, birbirlerine hayır duâ da bulunmalarının toplumda psikososyal açıdan huzur ve sukûna sebep olacağına da işâret edilmektedir(Nesefi,
2004: II/436 vd).
6. SONUÇ
Türk-İslâm dünyasının önemli âlimlerinden ve “Mâtürîdîyye” adlı itikâdî
ekolün kurucusu Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin (ö.333/944) siyâset anlayışı,
adâletin tesisi ve zulmün kaldırılmasını önceleyen, insan haklarının
korunması ve yetkinin halktan alınmasını gerekli gören hukûki bir
düzenlemeyle ilgilidir. Bunun çerçevesi ve ilkeleri de“adâlet”, “şûra” ve
“ehliyet”tir. Halifeliğin yeryüzünde Allah’ın hükümlerinin yaşatılmasını
sağlayacak bir imar ve yönetim vazifesi olduğunu söyleyen Mâtürîdî, toplum
düzenini sağlayacak yöneticiyi gerekli görmekle birlikte, kimin olacağı, nasıl
seçileceği ve hangi özellikleri taşıyacağı konusunda Kur’ân'da açık bir
hükmün bulunmadığı görüşündedir. Şiî iddialarının aksine imâmet
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konusunda ne bir nass vardır ne de bir ta’yin sözkonusudur. Yani hilâfet veya
siyâset, kat’i farz olan bir konu teolojik değil, toplumdan topluma, kültürden
kültüre değişebilen Allah’ın insanların akıl, irâde ve idrâklerine bıraktığı
ictihadî yani zannî bir meseledir.Dînî bir kurum haline dönüştürülen
kurumsal siyâsetin aksine Mâtürîdî düşüncesinde toplumsal ve siyâset
zemininde insanî bir eylem olarak temellendirilmiştir. Yönetim ilkelerini de
ilim, ehliyet, hakka ve adâlete bağlı olma, meşveretle iş görme, zulmü önleme,
İslâm’ın emir ve kurallarına uygun davranma ve onları uygulamada birlik ve
bütünlükten ayrılmama vb. gibi kamu yönetimini de ilgilendiren genel
ilkeleri belirlemiştir.
İslâm kültür tarihinde birçok tartışmalara, ayrışmalara sebep olan dinsiyâset ilişkisinde Mâtürîdî, ilk defa bir konunun siyâseten ve sosyolojik
olarak doğru olabileceği, ancak diyânet açısından farklı olabileceği tezini ileri
sürer. Bundaki amacının siyâsî kanaatlerle ortaya çıkabilecek menfi
durumların dine mâl olmasına engel olma ve dinin birleştirici yönünü öne
çıkartma arzusudur. Siyâset meselesi kadar hiç bir konu veya ihtilâf
toplumları bu derece parçalamadığından Mâtürîdî’nin konu hakkında
görüşleri muhtemelen toplumları birleştirici ve kitlelerin barışına katkı
sağlamaya yöneliktir.O’nun diyânet-siyâset veya din-şeriat ayırımı, siyâseten
ve hukûken yapılan her türlü icraat ve yorumun dinin özüne zarar
vermemesi, çağlara ve dönemlere göre değişen siyâsetin çağlara ve
dönemlere göre değişmeyen dini tahrif edip, yozlaştırmaması ve
ayrışmalara, şiddete, teröre dayanak teşkil etmemesine yönelik olmalıdır.
Mâtürîdî, Kur’ân’da yönetimin şekli veya biçimi konusunda bilgi
bulunmamasına rağmen genel olarak nass çerçevesi ve aklın ışığında
yönetim ve siyâsetin ilkelerini belirtir.Kur’ân’ın hikmetlerinin idrâk
edilmesinden çıkarılabilen bu ilkeler; Allah’ın irâdesine uygun bir yönetim
sergilenmesi; yani âdil olunması, fitnenin önlenmesi, fert ve toplum irâdesi
yani şûrâ’ya riâyet edilmesi, ortak akıl ve şuurla hataların azaltılıp
sorumluluğun üstlenilmesi, hukuka uyulması, adâletin her alanda
uygulanması, zulmün kaldırılması, inançların korunması vs.dır. Halkın
başına geçecek ehil, yetkin ve âdil bir yöneticinin istişâre yani insanların
özgür irâdeleri ile seçilmesi, ona itaat edilmesi ile Allah’ın rahmeti ve
inayetinin üzerinde olması için kamuoyu desteğinin sağlanması da
önemlidir.
“Toplumun kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını
değiştirmeyeceği”(Ra’d, 13/11) kuralı Mâtürîdî’ye göre Allah’ın kulların
irâdesine verdiği önem ve sorumluluğu hem bireysel hem de kollektif olarak
üstlenilmesi hikmetinden dolayıdır. İnsanda var olan ve kendisinin hem
dünyada hem de âhirette sorumlu tutulmasına neden olan eylemleri
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iradî/ihtiyarî fiillerdir. Bu nedenle iyi veya kötü yönetimi veya yöneticiyi
seçmek insan ve toplumların özgür irâdesinde olduğundan dolayı seçenler
de seçilenlerde sorumluluğu da beraberce üstlenmiş olurlar. Toplumdaki
fertlerin iyilik ve kötülükleri kendilerinin özgür hür irâde ve ihtiyarlarıyla
seçebilmesinin ve toplumdaki hallerin iyi yada kötü yönde değişimin ortak
akıl ve ortak irâde ile olabileceğinin de bir kanıtıdır.
Yönetici günahsız ve günah işlemekten de korunmuş değildir; o da hata
yapabilir. Bu nedenle yönetici, uzman danışmanlarla çalışmalı ve işlerini
onlarla istişâre edip, uyarılarını dikkate almalıdır. Sosyal hayatın her
katmanında yönetici konumunda bulunanlar, kesin nass bulunmayan
ictihadî meselelerde ilim, uzmanlık ve takvâ sahibi kimselerle veya
yardımcılarla istişâre ederek şûra yoluyla bir karara varmaları âciz akılların
birleşmesi, hataya düşmeyi asgariye indirme ve ortak paydada güçbirliği
yapabilme irâdesidir. Mâtürîdî’de ortak aklın buluşması olan şûra ve
karşılıklı irâde beyanıyla yapılan sözleşme olan biat ilkesi, sadece devlet
yönetiminde değil, hayatın her alanında bireysel ve toplumsal işlevlerde
geçerliliğini korumaktadır. Bununla Mâtürîdî’nin bireyin sorumluluğunu öne
alıp en temel hakkı özgür irâdesine değer atfederek kamusal yönetim
görevlerinde kolektif yükümlülüklere de önem verdiği söylenebilir.
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OSMANLI DÖNEMİ KAYSERİLİ ÂLİMLER
Prof. Dr. Recep Dikici*
Özet
Tarihteki en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri de, Kayseri’dir. Bu
bölgedeki mevcut medreseler ile çeşitli bilim dallarında yetişen âlimler, bu
gerçeği açıkca göstermektedir. Bu yüzden Nadir Tabakât kitaplarından ve
Türkiye İhtisas Kütüphânelerinden tespit edebildiğimiz aralarında Dâvûd-i
Kayserî, AbdülmuhsinKayserî, Sâdık Efendi, Osman Efendi, CukurluzâdeHâcî
Torun MehmedSâlih b. Abdillâh Kayserî, Göncüzâde Kâsım Efendi,
Gözübüyükzâde İbrâhim Efendi, Su İçmez Mustafa Efendi, Muhammed Said
Eefendi, Söylemezzâde Abdülhalim Efendi, Arıcızâde Ali Ferdî Efendi b.
Mustafa’nın de bulunduğu Kayserili âlimlerin hayatları ile çeşitli sahalara
dâir kütüphânelerde bulunan Arapça, Farsça ve Osmanlıca elyazması ve
matbû eserlerini topluca sunmak, bilim dünyası için son derece faydalı
olacaktır. Böylece Kayseri kültür tarihi ile ilgili ciddî bir boşluk doldurulacak
ve araştırmacılara bu hususta yön verilecektir. Maalesef böyle önemli bir
konu, günümüze kadar hiç ele alınmamıştır. Nitekim “Kim bir mü’minin
hayat tarihini yazarsa, onu yaşatmış gibi olur.” meâlindeki hadîs-i şerîf ile
“Bizim eserlerimiz, bizi tanıtan belgelerdir. Bunun için, bizden sonra
eserlerimize bakınız.” meâlindeki beyit, bu mevzûnun ne derece büyük
önem arz ettiğini göstermektedir. Onların esasen fazilet ve kemallerine
delalet edecek olan kitaplarının isimleri yazılarak, ilmî yükseklikleri ve
insanlığa yaptıkları hizmetleri ispat edilmektedir. Bunun yanı sıra
“Büyüklerini tanımayan bir millet, asla yükselemez.” veciz söz de, burada
hatırlatılmalıdır. Kayseri’nin kültür tarihini de günyüzüne çıkarmak, şanlı
milletimizin bu azîz değerlerine katkıda bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: OsmanlıDönemi, Kayseri, Âlimler, Kütüphâne,
Eserler.

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı.
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SCHOLARS FROM KAYSERI IN THE OTTOMAN ERA
Abstract
One of the most important culture and science center in history is Kayseri.
Madrasahs present in this region and scholars grown up in various science
fields show this truth up. Therefore, submitting biographies and information
about manuscript and printed works in Arabic, Persian and Ottoman Turkish
of scholars from Kayseri such as Dâvûd-i Kayserî, Abdülmuhsin Kayserî,
Sâdık Efendi, Osman Efendi, Cukurluzâde Hâcî Torun MehmedSâlih b.
Abdillâh Kayserî, Göncüzâde Kâsım Efendi, Gözübüyükzâde İbrâhim Efendi,
Su İçmez Mustafa Efendi, Muhammed Said Eefendi, Söylemezzâde
Abdülhalim Efendi, Arıcızâde Ali Ferdî Efendi b. Mustafa is a whole in which
we detected in rare bibliographic books and Turkish Specialized Libraries
will be very useful for science world. Thus, a significant gap will be filled
related with the cultural history of Kayseri an researchers will be guided in
this issue. Unfortunately, such an important issue like this has not been
handled till today. Hence the hadith of our prophet “Who tells of the
biography of a believer, honours his memory” and the verses “Our works are
documents which introduce us. Look at our works after us” demonstrate how
important this issue is. Therefore, submitting the names of their works point
to their merit and perfection proves their scientific highness and services
that they did for humanity. Beside this the proverb “Nation which does not
recognize its elders cannot proceed.” must be reminded here, too. Revealing
the cultural history of Kayseri is also contribution to our glorious nation’s
precious values.
Keywords: Ottoman Era, Kayseri, Scholars, Library, Works.

GİRİŞ
Tarih boyunca kültür ve ilim merkezi olan bir ilimiz de,Kayseri’dir. Nitekim
kaynaklardan tespit ettiğimiz Osmanlı döneminde Kayseri’deki bulunan
Zekeriya Efendi Medresesi, Hüseyin Efendi Medresesi, Yenisaray Medresesi,
Kozanoğlu Medresesi, İmam Sultan Medresesi, Gözübüyükzâde Medresesi,
Dârü’l-hilâfe Medresesi ve Mesud Efendi Medresesi buna delalet etmektedir.
Bu arada mevzunun daha iyi anlaşılabilmesi için ana hatlarıyla Kayseri
tarihini kaydetmek de faydalı olacaktır.
Türkler Kayseri’yi Malazgirt Zaferinden birkaç yıl önce ele geçirmişler, fakat
tam olarak 1071 zaferinden sonra hâkimiyet kurmuşlardır. Birinci Süleyman
Şah, Kayseri’yi Selçuklu sınırları içine almış ve burası Konya’dan sonra
Selçuklu Devletinin ikinci büyük şehri haline gelmiştir. 1071’den bu yana
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Kayseri devamlı Türk olarak kalmış muhtelif Türk devlet veya beyliklerinin
hâkimiyetinde kalmıştır. Hiçbir işgal ve istilâya maruz kalmamıştır.
Selçuklular devrinde Kayseri, Konya’dan sonra ikinci başkent oldu. Selçuklu
Sultanı Alâeddin Keykubât zamanında Kayseri’nin durumu Bizans devrini
gerilerde bıraktı. En parlak devrini yaşadı. Selçuklu Türkiye’sinin Konya’dan
sonra en önemli şehri Kayseri’ydi. Dünyânın en güzel beldelerinden biri
hâline geldi. Şehir birbirinden güzel eserlerle süslendi. Bugün Kayseri’deki
eski eserlerin çoğu ve en değerlileri Selçuklu devrinden kalmış olanlardır.
Selçuklulardan sonra İlhanlılar bu bölgeye hâkim oldular. 1277’de MısırSuriye Türk Memlûk Sultanı Baybars Kayseri’ye geldi, fakat İlhanlılar’dan
Kayseri’yi geri alamadı.
On dördüncü asırda Emir Eretna İlhanlıların Anadolu genel vâlisi olarak
Kayseri’ye geldi. İlhanlı İmparatorluğu yıkılınca Eratnaoğulları Beyliği
kuruldu ve bu beyliğin Sivas’tan sonra ikinci başkentiydi.
Eretnaoğulları’nın yerine geçen Kadı Burhaneddin’in hâkimiyeti uzun
sürmedi. Şehir 1398’de Sultan Yıldırım Bâyezît tarafından fethedilip,
Osmanlı Devletine katıldı. Fakat dört sene sonra 1402’de Timur ile yapılan
Ankara Savaşından sonra Kayseri’yi Karamanoğulları ele geçirdi. Bir müddet
sonra Kayseri’yi Maraş’ta bulunan Dulkadiroğulları Türk Beyliğine bıraktı.
Karamanoğulları, Kayseri’yi Dulkadiroğulları Türk Beyliğinden geri alınca,
Sultan İkinci Murad Hân 1436’da Kayseri’yi yeniden alarak Dulkadiroğulları
Beyliğine verdi. (İkinci Murâd’ın anası Dulkadiroğulları Beyi’nin kızı idi.) Bir
müddet sonra Karamanoğulları Beyliği Kayseri’yi yeniden ele geçirdi.
Memlûklar bir ara Kayseri’yi kuşattılar fakat alamadılar. 1508’de Şah İsmail
Kayseri’ye geldi fakat kısa bir müddet sonra geri çekildi.
Karamanoğulları Beyliği Osmanlı Devletine katıldığı için Kayseri,
Dulkadiroğulları Beyliğinin idâresindeydi.Yavuz Sultan Selim Han 1515’te
Kayseri’yi Osmanlı Devletine katınca Karaman (Konya) eyâletinin
(beylerbeyliğinin) yedi sancağından (vilâyetinden) birinin merkezi oldu.
1825’te Kayseri’nin şehir nüfûsu 100.000 idi. Tanzimattan sonra Ankara
eyaletinin (vilayetinin) beş sancağından biri oldu, üç kazası vardı.
Cumhuriyet devrinde bütün sancaklara (mutasarrıflıklara) “vilayet-il”
denilince Kayseri vilâyet oldu. “Kaysarîye” ismi (Kayseri)ye çevrildi
(Uzunçarşılı, 1983: 261-262; Danişmend, 1971: 431,136; Komisyon, 1993:
294).
Şimdi Osmanlı dönemi Kayserili âlimleri sırasıyla sunalım:

1.Dâvûd-i Kayserî:
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İsmi, Dâvûd bin Mahmûd bin Muhammed’dir. Aslen Kayserili olduğu için
Kayserî ve bir süre Karaman’da yaşadığı için Karamânî nisbesini almıştır.
Lakabı ise, Şerefüddîn’dir.
Dâvûd-i Kayserî, günümüzde İran sınırları içindeki Save’den Moğol
saldırıları sırasında kaçarak Kayseri’ye yerleşen bir aileye mensuptur.
1258 veya 1261 yılları civarında Kayseri'de doğmuştur. Kayseri'nin o
dönemde Selçuklu ilim ve kültür hayatındaki yeri oldukça iyidir. Burada
dönemin tanınmış âlimlerinden Kadı Sirâceddîn el-Urmevî’den ders
okumuştur. Onun Konya'ya tayin edilmesinden sonra, burada diğer
hocalardan eğitim görmüştür.
Dâvûd-i Kayserî’nin ikinci eğitim durağı Karaman’dır. Karaman’ın
seçilmesinin çok önemli nedenleri vardır. Çünkü o dönemdeki adı Lârende
olan Karaman, Anadolu’da Anadolu Selçuklularından sonra kurulan en
büyük beylik olan Karamanoğullarının merkezi idi. 1256 (654) tarihinde
Karaman b. Nûre es-Sufî tarafından emirlik haline getirilen Karamanlılar,
şehri, kültürel faaliyetlerin ve güzel sanatların merkezi yaptılar. Böylelikle
şehir bu alanda çalışmak isteyenler için bir çekim merkezi konumuna gelmiş
oldu. İbn Battuta, Karaman beyi Bedreddîn Mahmûd döneminde Larende’ye
geldiğini bildirir. Sözü edilen Bey, 1278 (677) tarihinde yönetime geldiğine
göre, İbn Battuta’nın bu tarihten sonra şehre gelmiş olması gerekir.
Muhtemeldir ki, aynı zaman diliminde Dâvûd-i Kayserî de bu şehirdedir.
Çünkü bu tarihler 1351 (751)’de ölen Dâvûd-i Kayserî’nin eğitim
dönemlerine tekabül etmektedir.
İlk önce Kayseri ve Karaman’da ilim tahsil eden Dâvûd-i Kayserî, ilmini
ilerletmek maksadıyla Mısır’a gitmiş ve Kâhire’de hadîs-i şerîf, tefsîr ve diğer
naklî ve aklî ilimleri tahsîl etmiştir. Sadrüddîn-i Konevî hazretlerinin
talebelerinden “Füsûsu’l-hikem” şârihi Kemâlüddîn Kâşânî’nin talebeleri
arasına katılan Dâvûd Efendi, onun yüksek ilminden istifâde edip, feyzlerine
mazhar olmuştur. Ayrıca Tasavvuf yolunda ilerleyip, yüksek derecelere
kavuşan bu zatın ilmindeki üstünlüğü ve derecesinin yüksekliği, Anadolu’da
meşhûr olmuştur. Dâvûd Efendi, Bursa'ya da gitmiştir.
Bu sırada Osmanlı Devleti Sultanı olan Orhan Gazi, İznik’i alıp, ilim
sahiplerine durak ve ilim taliplerine mekân olması için bir medrese inşâ
etmiş ve Dâvûd-i Kayserî’yi de davet edip, bu medreseye müderris tayin
etmiştir. Burada vefâtına kadar vazîfe görmüş ve nice talebeler yetiştirmiştir.
Osmanlı Devleti’nin ilk medresesi olan İznik’teki Orhâniye Medresesi’ne ilk
olarak müderris tayin edilen zat olması hasebiyle, Osmanlı devletinin ilmiye
heyetini teşkil eden ilk kadrolar, onun talebeleri arasından yetişmiştir.
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Dâvûd-ı Kayserî Karamânî, 1350 (751) yılında İznik’de vefât etmiş ve oraya
defnedilmiştir.
Sâlih, zâhid, çok ibâdet eden, insanlara karşı çok merhametli ve güzel ahlâk
sahibi bir zât olan Dâvûd-i Kayserî’nin şöhreti, Muhyiddîn-i Arabî’nin
“Füsûsu’l-hikem”ini şerhederek “Matla-ı husûsi’l-kelâm fî meânî Füsûsu’lhikem” adını verdiği eseriyle daha çok duyulmuştur. Bu kıymetli eser,
Hindistanda basılmıştır. Dâvûd-i Kayserî’nin bu şerhinden başka; “Tahkîk-ı
mâi’l-hayât ve keşf-i esrâri’z-zulâm”, “Nihâyetu’l-beyân fî dirâyeti’z-zemân,”,
“Şerhu’t-Tâiyye li İbni’l-Fâriz” ve daha birçok eseri vardır (Taşköprüzâde,
1310: 70-71; Kehhâle, 1957: 142; Mecdî Efendi, 1269: 27; Çelebi, 1972: 266,
888, 1038, 1262, 1338, 1720, 1987; Sâmi, 1955: 2112; Uyan, 1983: 561;
Bayraktar, 1994: 33; Brockellman, 1942: 231).
Kütüphânelerimizdeki elyazması eserleri: Risâle fi Kavâidi't-Tasavvuf ve
Usûlih, [y.y.] : Yazma, [t.y.], (1b-26b vr.) (Nurosmaniye, 002458); Şerhu
Fususi'l-Hikem , [y.y.] : Yazma, [t.y.], (27b-224b vr.) (Nurosmaniye, 002458);
Kurretü'l-Ayni'ş-Şuhud ve Mir'at Arais Ma'ani'l-Gayb ve'l-Cud, - [y.y.] :
Yazma, 1053. 285 vr. (Ragıp Paşa, 000706); Asusü'l-Vahdaniyyet ve Mebna'lFerdaniyyet, [y.y.] : Yazma, [t.y.] 44b-49a vr. (Bayezid, Vekliyyuddin Efendi,
001814); Nihayetü'l-Beyan fi Dirayeti'z-Zaman, [y.y.] : Yazma, [t.y.] 49b-53b
vr. (Bayezid, Veliyyuddin Efendi, 00814); Keşfü'l-Hicabi'n-Kalem Rabi'lErbab, [y.y.] : Yazma, [t.y.] 54b-60a vr. (Bayezid , Veliyyddin Efendi, 001814).
; Risale fi Istılahati'l-Meşayih fi Evveli'l-Fusus, [y.y.] : Yazma, 878 /1473. 62
vr. (Süleymaniye,Ktb, Ayasofya Bölümü, 001898); Haşiye ala Şerhi'l-Mevakıf,
[y.y.] : Yazma, [t.y.] 77 vr. (Süleymaniye Ktb., Fatih Blm., 002990); Keşf ala
Esrâr Ve'l-Hikem, [Y.Y.] : Yazma, [T.Y.] 100a-302a Yk. (Kastamonu Yek., Khk
3264/02); Risâletü't-Tevhîd,
[Y.Y.] : Yazma, [T.Y.] 193a-193b Yk.
(Kastamonu Yek., Khk 428/07); Şerhü Kasîdeti't-Tâ'îye fî'l-Tasavvûf (19 Hk
2040); Keşfu'l-Hicâb'an Kelâmi Rabbi'l-Erbâb (45 Hk 2936/9); Nihâyetu'lBeyâni fî Dirâyeti'z-Zamân (45 Hk 2936/10); Şerhü'l-Kasîdeti't-Tâ'îye (37 Hk
605/17); Merâtibu't-Tevhîd (45 Hk 2964/6); Keşf alâ Esrâr ve'l-Hikem (37
Hk 3264/2); Mukaddime-i İslâmiye (45 Hk 5822/12); Risaletü fi kavaidi'ttasavvuf ve usulih (34 Nk 2458/1); Tahkiku mai'l-hayat ve keşfu esrari'zzulümat (34 Nk 2687/2); Virdü'ş-Şeyh el-Ekber, [y.y.] : Yazma, [t.y.] 129-130
vr. (Süleymaniye, Halet Efendi, 000819).
2. Abdülmuhsin Kayserî:
İsmi, Abdülmuhsin bin Mecdüddîn olup, Kayseri ve Rûmî nisbet edildi.
Mevlânâ Muhyiddîn Kayserî’den ilim tahsil ettikten sonra, Şam ve Mısır
ulemâsının ilimlerinden’de istifâde etti. Hadîs ve tefsîr ilimlerinde, edebiyat
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ve fıkıh bilgilerinde geniş bilgi sahibi oldu. Memleketine döndü. Çok
geçmeden 775 (m. 1354) yılında vefât etti.
Kısacık ömrüne birçok şeyi sığdıran Abdülmuhsin Kayseri, ömrünü Allahü
teâlânın râzı olacağı şeyleri öğrenmekte ve öğrendiklerini tatbik etmekte
harcadı. Âhıret için faydalı ameller işledi. Fanî olanı verip, bâki olan âhıreti
satın aldı. Kendisinden sonra gelenlere Allahü teâlânın dînini öğretmek için
pek faydalı kitaplar kaleme aldı. “Dürer ve gurer” adlı meşhûr fıkıh kitabını
ve Hanefî mezhebi ferâiz bilgilerini şiir şeklinde yazdı. Endülüsî’nin arûza âit
“Muhtasar” adlı eserini güzel bir şekilde tertîb edip, şerh eyledi Bunlardan
başka, ba’zı kitaplara haşiyeler yazıp açıklamalar yaptı. Çok güzel olan
yazısıyla nadide eserlerden yeni nüshalar yazdı (Kutubî, 1973: 10-11; İbn elİmâd, 1979: 20; Mecdî Efendi, 1269: 31; Kehhâle, 1957: 172; ez-Ziriklî, 1969:
295; Çelebî, 1972: 540,1135,1868; Bağdatlı, 1972: 621; Aynı Müellif., 1972,
491; Brockelmann, 1942: 257; Aynı müellif, 1937: 457).
Abd el-Muhsin b. Mecd ed-dîn Kayserî’nin kütüphânelerdeki eserleri:
Câmi'u'd-Dürer (32 Yalvaç 198/3); Şerhü'l-Arûzi'l-Endelüsî (21 Hk 652/1);
Endelüsi, y.y.., İbrahim efendi matbaası, 1308, 59 s.; Ta'lika alâ'l-Kasîdetü'lHazreciye (05 Ba 1846/4); el-Muhtasar (37 Hk 1214/3); el-Muhtasaf fî İlmi'lAruz (06 Mil Yz A 3567/7).
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3. Sâdık Efendi:
On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda yaşamıştır. Babası, sâlih bir zât
olan Mehmed Sâdık Efendidir. 1768 (H.1182) senesinde Kayseri'de doğdu.
Kayseri'nin Hasbek Mahallesindeki Kavaklı Ev adıyla bilinen evlerinde
dünyâya gelen Sâdık Efendi, ilk öğrenimini babasından gördü. Küçük yaşta
Kur'ân-ı kerîmi ezberledi. Dokuz yaşındayken babası Mehmed Sâdık Efendi
vefât edince, ağabeyi İbrâhim Efendinin terbiyesinde kaldı. Sonra büyük
ağabeyi Ahmed Efendi ile birlikte Ürgüp'e geldi. Ahmed Efendi, kardeşi Sâdık
Efendinin yetişmesi için gayret etti. Ürgüplü Hacı Mustafa Efendinin
Derslerine devâm etti.Ağabeyi vefât edince, Amasya'ya giderek, tahsîlini
Hilfet Gâzi Medresesinde tamamlamaya çalıştı.Sonra Ankara'ya gelip halk
arasında ilim ve fazîleti ile meşhûr Kara Sâlih Efendinin ders halkasına dâhil
oldu. Bilâhare İstanbul'a gelerek meşhûr âlim Fenârî Hâşiyesi sâhibi
Abdullah Efendinin derslerine devâm etti. İlim ve fazîlette yüksek derece
sâhibi oldu. 1816 senesinde İstanbul'da rüûs imtihanını kazanarak Kayseri
Pervâne Bey Medresesi Müderrisliğine tâyin edildi. Kayseri'ye döndüğü
sırada Erzincanlı Hacı Süleymân Efendinin derslerine de devâm ederek,
icâzet, diploma aldı. Seyfullah Efendi Câmii İmâm-hatipliği vazîfesini de
yürüttü. Serçeoğlu Câmiinde vâz ve nasîhat ederek insanlara İslâmiyeti
anlattı. Ağcaşarlı Zekeriyâ Efendinin kızıyla evlendi. Ayrıca uhdesine
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Gemerek kasabası cami kürsü şeyhliği de verildi. Ramazân-ı şerîfte oraya
giderek İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlattı. Az zamanda ders halkasında
binlerce ilim talebesi toplandı. Mâverâünnehr âlimlerinden Abdullah Tâlîu'lBuhârî isminde bir âlim onun sohbetinde ve ilim meclisinde bulunup
üstünlüğünü kabûl etti.
Kayseri'de elli seneden fazla ilim ve feyz saçmakla meşgûl olan Sâdık Efendi,
altı yüz seksen âlim ve fazîlet sâhibi kimseye icâzet verdi. İlmiyle ve güzel
ahlâkıyla insanlara örnek oldu. Ömrünün son yıllarında kırk üç fazîletli zâta
daha icâzet vererek ders ve dâvetini tamamladı. 1849 (H.1266) senesinde
seksen dört yaşında Kayseri'de vefât etti. Kurşunlu Câmii minâresi
yakınındaki kendine mahsus mezara defnedildi (Nazif, 1991: 63).
Sâdık Kayserî’nin eseri: Risâle fî Ef'âli'l-İbâd, Müellif hattı (07 El 2824/6).
4. Osman Efendi:
1734 (H.1147) yılında Konya'nın Akşehir kazâsında doğdu. Bu sebeple
Kayseri'de Akşehirlizâde Osman Efendi Hoca diye şöhret buldu.
Babası Akşehirli Mahmûd oğlu Abdullah'tır. İlk tahsîlini Akşehir'de
tamamladıktan sonra on üç yaşında Kur'ân-ı kerîmi ezberledi. Sonra dört yıl
kadar Akşehir'de sarf ve nahiv öğrendi. Karahisar'a ve oradan Konya'ya
gitti.Konya ve Kayseri'de çeşitli âlimlerden dersler aldı. 1755'te İstanbul'a
giderek Ruûs-ı Hümâyûn imtihânına girdi, ehliyetini ispat ederek doğum yeri
olan Akşehir'e geri döndü. Akşehir'de Reisü'l-Kurrâ Sinoplu Hâfız
Mustafa'nın dersine devâm etti ve Kur'ân'ın yedi okunuş şekli olan kırâat-ı
seb'ayı tahsîl etti.
Hâfız Osman Efendi daha sonra büyük âlim Hâdimî Efendiden ders almak
üzere Konya'nın Hadim kasabasına geldi.Ancak talebelerin çokluğundan
ders halkasında uygun bir yer bulamadı. Câmi-i şerîfin minberi üzerine
çıkarak oradan dersi tâkib etmeye başladı. Bir gün ders esnâsında Hâdimî
Efendi talebelerine; "Mübtedâ ile haberin, ikisinin birden hazfi câiz midir?
(Özne ile yüklemin her ikisini birden cümle içinde ortadan kaldırmak
mümkün müdür?) diye sordu. Talebeler ne cevap vereceklerini
düşünürlerken minberde oturan Osman Efendi, Zâriyât sûresinin 48. âyet-i
kerîmesini okudu. Bunun üzerine kendisini çok takdir eden Hâdimî Efendi,
ona ders halkasının en önünde yer verdi. Böylece zekâ ve istidâdını ortaya
koyarak güzîde talebeler arasına katıldı. Hâdimî Efendinin ders ve
sohbetleriyle ilimde kemâl derecesine kavuştu.
Hocasından icâzet aldıktan sonra yine onun işâreti üzerine yanında müderris
arkadaşı HocaAhmed Efendi de olduğu halde Kayseri'ye gitti. Yolculuk
sırasında, bir akşam üzeri, bir çobana misâfir oldular. Çoban Baba, bunlara
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akşam yemeği olarak bulgur pilavı getirdi. Yemeği yedikten sonra yatsı
namazını kılarak yattılar. Cemâatle sabah namazını edâ ettikten sonra, Çoban
misâfirlerine; "Hepimiz duâdan evvel kalbine bir şey alsın da o isteklerimiz
için hemen birbirlerimize duâ edelim." dedi. Hepsi ayrı ayrı bir şeylere niyet
ederek duâ ettiler. Sonradan izn-i ilâhî ile oradaki duâların kabûle şâyân
olduğunu anladılar.
Hâfız Osman Efendi ile Ahmed Efendi Hoca, Kayseri'ye geldiklerinde
Kurşunlu Câmi civârında bir medresede kalmaya başladılar. Bu iki müderris
hoca uzun bir süre medresede talebe okutup, ilim yaymaya çok gayret ettiler.
Fakat bir türlü Kayseri halkının rağbet ve hürmetini kazanamadılar. Arkadaşı
Ahmed Efendi mesleğini değiştirip ticâretle uğraşmaya başladı ve
Kayseri'den ayrılarak başka diyârlara gitti.
Hâfız Osman Efendi ise daha çok Kayseri dışından gelenlerin bulunduğu
talebeleri okutmaya devâm etti. Fakat günden güne Hoca Efendinin talebeleri
çoğalmaya başladı ve kısa zamanda yüzlerce talebesi oldu. Kayseri halkı da
Hoca Efendinin ilimdeki derecesine vâkıf olduktan sonra kendisine fevkalâde
hürmet ve tâzim göstermeye başladı. Hattâ kendisine rahat etmesi için bir ev
ve daha büyük bir medrese inşâ ettiler. Ancak Hâfız Osman Efendi bir müddet
sonra memleket hasreti sebebiyle Akşehir'e gitmek üzere hazırlık yaptı.
Eşyâlarını develere yükledi. Fakat tam yola çıkacağı esnâda bu haberi duyan
Kayserililer böyle ilim ehli bir zâtı bırakmak istemediklerinden kendisini
bırakmadılar. Pek çok yalvarmadan sonra fikrinden caydırdılar.
Böylece halkın ısrârı netîcesinde kesin olarak Kayseri'ye yerleşen Hâfız
Osman Efendi orada evlendi. Yüzlerce talebe yetiştirdi. Bunlardan pekçoğu
ilimde yüksek derecelere kavuştu ve icâzetle şereflendi. Kayserililerin bu
kadar sevgi ve îtimâdını kazanan Hâfız Osman Efendi, çok geçmeden de
Sultan Üçüncü Selîm Hanın emri ve fermânıyla Kayseri Müftülüğüne getirildi.
Senelerce bu vazîfede kalan Osman Efendi halka vâz ve nasihatlarda bulundu.
Tesirli sözleri ile halkın İslâmiyete olan bağlılığını pekiştirdi, yaşayışlarını
dînimize uygun hâle getirdi. Müşküllerini çözdü.
1811 (H.1226) senesinde vefât eden Hâfız Osman Efendi, Kayseri'de Seyyid
Burhâneddîn Türbesi civârında defnedildi. Kayserililer bugün dahi kabr-i
şerîfini ziyâretle rûhâniyetinden istifâde etmektedirler (Koçer, 1972: 38-39;
Nazif, 1991: 55).
5. Cukurluzâde Hâcî Torun Mehmed Sâlih b. Abdillâh Kayserî:
1799 (H.1214) târihinde Kayseri'de doğdu. Asıl adı Muhammed Sâlih'tir
Babası, Kayseri hanedânından Çukurluzâde Ahmed Ağadır. Ancak küçük
yaşta babasını kaybetmesi üzerine dedesi Hacılarlı Mûsâ Efendinin
himâyesinde büyüdü. Âlim ve zâhid bir zât olan Mûsâ Efendi, kendisine
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"Torun" diye hitâb ettiği için adı halk arasında "Torun Efendi" diye meşhur
oldu. İlk tahsîlini Hacılar'da Mûsâ Efendinin yanında yapan Torun Efendi,
keskin ve parlak zekâsıyla dedesinin hayır duâlarına mazhar oldu. Mûsâ
Efendi Kayseri'de Sivas Kapısı yanında bulunan Çiğdeli Câmisinde vâz
ederken yanına aldığı bu küçük torununu halka göstererek samîmi duâlarda
bulundu.
Gençliğinin ilk yıllarında dedesi Mûsâ Efendinin vefâtı üzerine Kayseri'ye
gelerek halasının kocası Hacı Seyyid Ağanın evinde kaldı. Bu arada zarûret
dolayısıyla dokumacılık sanatını öğrendi ve yirmi yaşına kadar bu işle
meşgul oldu. Bu esnâda bir gece rüyâsında Resûlullah efendimizi gördü.
Resûlullah efendimiz kendisine mânevî bir işâret olmak üzere eline Kur'ân-ı
kerîm vererek "İkrâ" (Oku) hitâbını emir buyurdular. Uyandığı andan
îtibâren içinde büyük bir tahsil, okuma aşkı bulunan Torun Efendi,
dokumacılık sanatını terk etti. Önce Mürekkepçi İsmâil Efendinin derslerine
devâm etti.Yanıkoğlu Câmii İmâmı Hacı Derviş Efendiden Kur'ân-ı kerîmin
yedi çeşit okunuşu üzerine dersler aldı.Aynı zamanda o asırda ilmi etrâfa
yayılmış olan Göncüzâde Kâsım Efendinin derslerinde yetişerek icâzet aldı.
Yine devrin meşhur âlimlerinden Ankaralı Sarı Abdullahzâde Mehmed
Efendi ile Hacı Vahdî Sâlih Efendinin sohbet ve derslerine katıldı.
On sekizinci asırdan îtibâren medreseler ihtiyâca kafî gelmediğinden câmiler
birer ilim merkezi hâline gelmişti. Nitekim Kayseri'de Câmi-i Kebîrin
dersiâmı Hocazâde Mehmed Efendinin ölümü üzerine Torun Efendi burada
müderrislik vazîfesine getirildi. İlimdeki yüksek derecesi sebebiyle kısa
zamanda tedris halkasında yüzlerce talebe birikti. Kayseri'den başka çevre
illerden de ilmini ve fazîletini işitenler derslerine ve sohbetlerine koştular.
Bir aralık hacca da giden Hacı Torun Efendi, gidiş ve dönüşlerinde Mekke,
Medîne ve Şam gibi Osmanlı vilâyetlerindeki âlimlerle karşılaşmış ve onlarla
ilmî sohbetlerde bulunmuştur. Karaman Müftüsü büyük âlim Hadimîzâde
Abdullah Hasib Efendiye de uğrayan Hacı Torun Efendi, onun el yazması
mecmuasını ve diğer eserlerini görmüş bir kısmını istinsah, kopya etmiştir.
Hacdan döndükten sonra da yine Câmi-i Kebîrdeki tedrîs hayâtına devâm
eden Hacı Torun Efendi, talebelere tefsîr, hadîs, fıkıh usûlü, meânî, beyân,
bedî, sarf, nahiv, mantık, âdâb, kelâm, hikmet ve hey'et gibi dersler
okutmuştur.
Otuz yıldan ziyâde Câmi-i Kebîrde ders veren halka vâz ve nasihatlarda
bulunan Hacı Torun Efendi, yaşları yetmişe vardıktan sonra Beydâvî
Tefsîri ile Buhârî derslerinden başka ders okutmayıp daha çok ibâdet ve
zikirle vakitlerini geçirdi. Son zamanlarında pekçok müzmin, tedâvîsi
mümkün olmayan hastalıklara yakalandı. Hastalıklarının en şiddetli
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anlarında dahi hiçbir zaman şuurunu kaybetmedi ve devâmlı cenâb-ı Hakk'a
hamd ve şükürlerde bulundu.
En sıkıntılı anlarında dahi hiç bir zaman hastalığından şikâyet edecek ve
tahammülsüzlüğünü gösterecek bir kelime sarf etmedi. Vefâtına son üç gün
kala ileri gelen talebeleri yanında gece ve gündüz hatm okudular. Kendisi de
o hasta hallerinde onlarla berâber hatm okumaya devâm ederken 1885 yılı
Kasım ayının ikisinde Cumâ günü (H.22 Zilhicce 1302) vefât etti. Hunat
Câmiinin batı kapısından girerken görünen Hunat Hâtun türbesi yanına
defnedildi.
Kabir taşında şu beyit yazılıdır:
Îzâ kâle'l-Müezzinü fi'l-hamsi eşhedü
Ve nahnü nücîbu fi'l-Kubûrî ve neşhedü.
Açıklaması:
Müezzin beş vakit ezanda; "Cenâb-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine ve
Peygamber efendimizin O'nun resûlü olduğuna şehâdet ederim." dediğinde
biz de mezarda olduğumuz halde cevap verir ve şehâdet ederiz (Kehhâle,
1957: 84; Bağdatlı, 1972: 284; Akbulut, 1994: 239; Koçer, 1972: 41-44;
Akgündüz, 2010: 54).
Hacı Torun Efendinin eserleri: 1. İşâretü'l-Kur'ân (06 Mil Yz A 3509). Bu
eeserini Sultan Abdülmecîd Hana takdim edince, eseri beğenen Sultan, Hacı
Torun Efendiye 250 kuruş maaş bağlatmıştır. 2. Risâle fî Lüzumi'l-İnsat ve'lİstima İnde Kıra'âti'l-Hatib (19 Hk 3209/2), 3. Hâşiye alâ't-Tehzîb (19 Hk
3981/6), 4. Risâle fî Vucubi İstima'i'l-Hutbe (19 Hk 2973/2), 5. Risâle fî'l-Hak
ve Zuhr (19 Hk 2973/1), 6. Miftâhu'l-Hayât (Râşid Efendi Eki 11185), 7.
Risâle fî Beyâni Kevn Lafakat Eyva'llâh Yemina (19 Hk 4103/4), 8. Risâletü'lİndirâciyye, 9. Tenbîhü'l-Ağbiyâ, Risâle fî Ta'rîfâti'l-Ahkâmi'ş-Şer'iyye'dir.
6. Göncüzâde Kâsım Efendi:
1761 (H.1175) yılında Kayseri'de doğdu. Babası Göncüzâde Mehmed
Efendidir. İlk tahsilden sonra bir müddet Ankaralı Sarı Abdullah Efendi ile
Akşehirli Osman Efendinin derslerine devâm etti. Sonra büyük âlim Ebü'sSaîd Mehmed Hâdimizâde Mehmed Emîn Efendinin sohbetlerine katıldı.
Uzun yıllar onun derslerine ve hizmetine devâm ederek 1797'de icâzet,
diploma aldı. Fazîlet sâhibi ilimde eşsiz bir zât oldu. Hocasının isteği üzerine
Kayseri'de ilim öğretmeye başlayınca, ders halkası bir anda yüzlerce talebe
ile doldu. Şöhreti kısa bir süre içinde bütün Anadolu şehirlerine yayıldı.
Âlimler arasında "Kâsım Allâme" ünvânıyla şöhret kazandı.
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Şeyh İbrâhim Tennûrî Câmii şerîfinin Şeyhlik kürsüsü ile Hatiplik vazîfesi
Kâsım Efendiye verildi. Şeyh Kâsım Efendi bundan sonra bütün vakitlerini
kâh câmide, kâh câminin karşısında bulunan evinde olmak üzere İslâmiyeti
anlatmak, ilim öğretmek vâz ü nasîhat etmekle geçirdi. Kırk altı sene bu
hizmetleri yerine getirebilmek için canla başla çalıştı. Pekçok âlim yetiştirdi.
Beş yüzü aşkın talebesine icâzet, dîni yayması için izin verdi. Bunlardan
pekçoğu sâhib olduğu ilim dalında en yüksek zirveye çıktı. Nitekim ondan
icâzet alan Hacı Torun Efendi, tefsîr ilminde en ileri dereceye çıkmıştı.
Göncüzâde Kâsım Efendi, halîm selîm, alçak gönüllü bir zâttı. Dünyâya hiç
değer vermezdi.
Haramlara düşme korkusu ile şüphelilerden çok sakınırdı. Çok ibâdet ve
zikrederdi.
1842 (H.1258) târihinde vefât eden Göncüzâde Kâsım Efendi, Kayseri'de
Hunad Câmii-i şerîfi içindeki husûsî kabrine defnedildi. Kabrinin baş
tarafındaki mermer kitâbede şu beyitler yazılıdır:
Hazret-i Kâsım Efendi ki odur bahr-i ulûm
Kâm alırdı der-i fazlında sıgâr ile kibâr

971
Seyyid-i Cürcânî'ye hem Sa'd-i Teftazânî'ye
Olmuş idi sânî her vech ile ol devlet-şi'âr
Nice bin tüllâba tahkîk-i fünûn-ı ilm ile
Neşr-i feyz eylerken oldu âzim-i Dârü'l-karâr
Târîhi üçler çıkıp etdi hesâbı Hayretâ
Göçdi bir allâme-i âlem ferîd-i rûz-gâr.
Mânâsı:
İlimler denizi olan Kâsım Efendinin fazîlet kapısında, küçükler, büyükler
maksatlarına erişirlerdi.
O devletli her yönden Seyyid Şerîf Cürcânî ve Sâdeddîn Teftâzânî'ye halef
olmuştu.

Erciyes University
31 /01/2018 – 02/ 02/2018

USBIK 2018 KAYSERI -TURKEY

Kaç bin talebeye ilim fenlerinin gerçeklerini ortaya koymak sûretiyle feyiz
yayarken, dâimî kalacağı eve gitti.
Ey Hayret! Üçler çıkıp târihi hesapladılar Dünyânın en büyük âlimi, zamânın
eşsiz kişisi göçtü.
Göncüzâde Kâsım Efendinin pekçok eseri arasında en önemlileri: erRisâletü'l-Hücceti fi'l-Mantık ve Şerhü Enmuzeci'l-Ulûm'dur (Akbulut, 1994:
242, 244). Kütüphânelerimizdeki eserleri: Şerhü Cevâhiri'l-Ferâ'iz (01 Hk
676/2); Risâletü'l-Makulafi'l-Aşare(19 Hk 4714/4); Risâletü'l-Hacciye (14
Hk 35/6).
7. Gözübüyükzâde İbrâhim Efendi:
Kayseri âlimlerden olup, tahsilini Ebû Saîd Muhammed Hâdimî’nin seçkin
talebesi Büyük Hüseyin Efendi’nin yanında tamamlamıştır. Bu âlim, 1253
tarihinde vefat etmiş olup, kabri şerifleri Konya’nın Hâdim kazasındadır.
Eserleri otuzdan fazla olup, en mühimleri şunlardır: 1. Tefsîr-i Cüzün nebe, 2.
Şerhu’l-İstiâre li’l-İsâm (Türkçe), 3. Melemâtu’l-Fevâid, 4. Melemâtu’l-Kavâid
(Otuz bir risâle), 5. Terceme-i sûre-i duhâ (Bursalı, 1995: 80; Koçer, 1972:
41).
Kütüphânelerimizde bulunan matbu ve elyazması eserleri: Risale fi Enva'i'tTa'rif, İstanbul : [y.y.], [t.y.] 26-27 s. ; Risale fi Beyani'r-Rabıti'l-Ğayri'zZemani, İstanbul : [y.y.], [t.y.] 45 s. ; Risale fi Ciheti'l-Vahde, İstanbul : [y.y.],
[t.y.] 52-53 s. ; Risale fi'l-Fark Beyne'n-Nazar ve'l-Fikr, İstanbul : [y.y.], [t.y.]
26 s. ; Risale fi'l-Hamli Beyne'l-Mevdui ve'l-Mahmul, İstanbul : [y.y.], [t.y.] 4748 s. ; Risale fi Enne Kelimeten Kane Rabitan Zemaniyyen, İstanbul : Matbaai Amire, [t.y.] 46 s.; Risale fi Kelimeti -La Siyema. İstanbul : [y.y.], [t.y.] 31-33
s. ; Risale fi Kavli't-Teftezani -Ve Huve Hasbi ve Ni'me'l-Vekil, İstanbul : [y.y.],
[t.y.] 50-52 s. ; Risale fi Eczai'l-Kadiyye ale'l-Mezhebeyn, İstanbul : [y.y.], [t.y.]
28-29 s. ; Risale fi Beyani'r-Rabıti'l-Ğayri'z-Zemani, İstanbul : [y.y.], [t.y.] 45
s. ; Risale fi Ciheti'l-Vahde, İstanbul : [y.y.], [t.y.] 52-53 s. ; Risale fi'l-Fark
Beyne'n-Nazar ve'l-Fikr, İstanbul : [y.y.], [t.y.] 26.yp. s. (Süleymaniye, Hasib
Efendi, 000526); Risale fi Kavli'l-Kavm Bi-En Leyse Külle Dallin bi'lMutabaka, İstanbul : [y.y.], [t.y.] 46-47 s.; Risale fi Kavli'l-Fenari -el-Hamdu liMüste'hilih, İstanbul : [y.y.], [t.y.] 48-50 s. ; Risale fi Kavlihi Allahu Vahidun
mine'l-Fıkhi'l-Ekber, İstanbul : [y.y.], [t.y.]; Risale fi Meani'l-Mukaddime,
İstanbul : [y.y.], [t.y.] 19-22 s. ; Risale fi'n-Nisebi Beyne'l-Mutabaka ve'tTedamun ve'l-İltizam, İstanbul : [y.y.], [t.y.] 36-39 s. ; Risale fi Sükuti Hemzeti
İbn, İstanbul : [y.y.], [t.y.] 29-31 s.; Risale fi Tahkiki'l-İlmi'l-İcmali, İstanbul :
Matbaa-i Amire, [t.y.] 39-41 s.; Risale fi Tahkiki İlmi'l-Vacib, İstanbul : [y.y.],
[t.y.] 41-43 s.; İrşâdu’n-Nâsihîn fî Kelimeti Lealle, İstanbul, (y.y.), (t.y.); Risale
fi Enne'l-Lafza İmma Müfred ve İmma Mürekkeb, İstanbul : Matbaa-i Amire,
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1259. 54-56 s.; Risale fi Sükuti Hemzeti İbn Beyne'l-Alemeyn ve Tahkiki
Kelim, İstanbul : Matbaa-i Amire, 1259. 28-31 s.; Risale fi Şerhi Dibaceti'lHayali ve fi Şerhi Kavli Hasbiye, İstanbul : Matbaa-i Amire, 1259. 48-53 s.;
Risale fi Tahkiki Eczai'l-Kadıyye, İstanbul : Matbaa-i Amire, 1259. 26-27 s.;
Risale fi Tahkiki'l-İlm ve İlmi'l-Vacibi Teala, İstanbul : Matbaa-i Amire, 1259.
39-43 s.; İrşadü'n-Nasihin fi Tefsir Bazmin Kelam Rabbi'l-Alemin, y.y. :
Yazma, [t.y.] 91-92 vr. (Süleymaniye, 00414/26); Terceme-i Sûre-i Kadr,
1241 /1825,19+III y.(Mil. Ktb.Yz. A 310); Risale fi Tahkiki Leyse Küllü ve
Tahkiki'n-Niseb Beyne'l-Muta, İstanbul : Matbaa-i Amire, 1259. 35-38 s.;
Risale fi Beyani Mukaddimati'ş-Şura, [y.y.] : Yazma, [t.y.] 40-42 vr.
(Süleymaniye, Yazma Bağışlar, 001439); Mecmû'atu'l-Kavâ'id (32 Yalvaç
111/8); Risâle fî Hakki'l-İstisna (01 Hk 1134/3); Risâle fî'l-Besmele (32 Ulu
93/11), Şerhü'l-Ferîde (32 Ulu 93/5); Risâle fî Hakki'l-Hamdele fî Evâili'lKütüb (45 Ak Ze 5771/4); Risâle fî Hakki Kelîmeti Hâzihî (45 Ak Ze 5771/7);
Meratibü't-Tevhîd (37 Hk 2684/1); Risâle fî Hakki'l-Merfû'ât (45 Ak Ze
6548/3); Risâle fî Hakki't-Tasliye (06 Hk 2221/4); Risâle fî Beyâni
Mukaddimeti'ş Şuru fî'l-İlm (19 Hk 2707/11); Risâle fî Kelîmeti Ama B'ad (19
Hk 2707/9); Zübdetü'l-Kavâ'idi'l-Vaz'îye (06 Hk 4721/2); Risâletü'lMakulafi'l-Aşare (19 Hk 4714/4); Risâle fî Beyâni Enva'i't-Ta'rif (06 Hk
3004/4); İtmâmü'l-Merâm min Nazmi'l-Kelâm (Râşid Efendi Eki 21538/5);
Şerhu'l-Ferîde (06 Mil Yz A 1006/1); Mecmû'atü'r-Resâ'il (Köprülü ktb.,
443); Risâle fi'n-Nahv (06 Mil Yz A 6748/5); Risâle fî Tahkîki İsmi'l-İşâreti fî
Evâ'ili'l-Kütüb (06 Mil Yz A 1006/10); Risale fi hakki's-salât (45 Ak Ze
5771/5).
8. Su İçmez Mustafa Efendi:
Velî olduğu zannedilen ve ilmiyle âmil âlimlerden bir zat olup, Kayserilidir.
Usûl-i Fıkıh kaidelerine tatbik ederek hazırladığı Mirvaha ismindeki
mufassal Mültekâ şerhi eserlerinin en meşhurudur. Senelerce su içmediği
rivâyet edilir. H.1170’de memleketinde vefat etmiş ve Seyyid Burhâneddîn
civarına defnedilmiştir (Kehhâle, 1957: 283; Bağdatlı, 1972: 451; Bursalı,
1995: 441).
9. Muhammed Said Eefendi:
Nakşibendi şeyleri âlimlerinden bir zat olup, Kayserilidir. Muhammed
Şemseddîn Efendi’nin mürşididir. Hacı Bektaş-ı Vel-î dergâhı şeyhliğine tayin
olundu ve 1257’de vefat etti.
Eserleri: Kunûzu’l-Hakâyık, Tefsîr-ü Sûret Vel-âdiyat (, [y.y.] : Yazma, [t.y.]
34 vr. (Süleymaniye Ktb., H.Hayri-Abd. Efendi. Böl. 000036), Tefsir-ü Sûre-i
Vedduhâ, Risâle-i Tasavvufiyyedir (Bağdatlı, 1972: 367; Kehhâle, 1957: 232;
Bursalı, 1995: 191).
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10.Battal Hatibi Hasan B. Ali:
Fazilet sahiplerinden bir zat olup, Kayserilidir. 1181’de memleketinde vefat
etmiş ve Hasanlı mahallesinde Ürgüplü Derviş Mehmedağa’nın yaptırdığı
Hasinli Camii yanındaki Hasinli kabristanına defnedilmiştir.
Semhatü’l-Ebrâr fî Beyân-ı Gamüzi’l-Esrâr isminde büyük bir cilt üzerine
tertip edilmiş Fetevâsı kitabiyat usulü âlimlerinden Bağdatlı İsmâil Paşa’nın
kütüphânesinde görülmüştür. Dürerü’l-Bihâr ve Künûzu’l-Ahbâr isminde üç
cilt Mültekâ şerhi ile Keşfü’l-İştibâh isminde iki cilt Eşbâh şerhi de vardır.
Mültekâ şerhi Veliyyüddîn Efendi kütüphânesinde mevcuttur (Bursalı, 1995:
290; Koçer, 1972: 36).
11. Halil Keşmirî:
Tanınmış âlimlerden bir zat olup, Kayseri’nin Keşmir köyündendir. Köyden
şehre des okumak üzere gelirken, papuçlarını koltuğuna alıp, koşa koşa
geldiklerini ve neden papuçlarını ayağından çıkarttınız sorusuna karşılık:
“Bu ders okumak için geldiğime, bu çıplak ayağım ve ayağıma dokunan taşlar
öbür dünyada benim için şahitlik yapacaklar da ondan” diye cevap verdikleri
mütevatiren
merhumdan
rivâyet
edilmektedir.
1190tarihinde
memleketinde vefat etmiş ve Seyyid Burhâneddin mezarlığına
defnedilmiştir. Kabri şerifleri halen mezarlığın batı tarafına yeni yaptırılan
Mescid-i şerifin doğu kıblesindedir.
Eserleri: Hâşiye-i Akâid, Hâşiye-i Kazi Mir, Serh-i Manzûme-i İshak Efendî
(06 Mil Yz A 6810/2)’dir. .Muhammed b. Ebûbekir el-Halebî el-Kayserî
isminde bir zatın 1197’de yazılmış Fevâid fî Şerhi Mefâhi’d-Dürriyyeti fi’lEmsileti’l-Fârisiyyeti isminde Arapça bir eseri Kuşadası kütüphEânesinde
görülmüştür. Bir nüshası Yahya Efendi’de vardır (Bursalı, 1995: 346; Koçer,
1972: 36-37).
12. Mesud Efendi:
Fıkıh ilmi mütehassıslarından bir zat olup, Kayserilidir. Hacı Torun
Efendi’den icazetlidir. Sonradan İstanbul’a giderek, padişahın hizmetine ve
Müzika-yı Hümayun Arapça muallimliğine tayin olunmuştur. Bir müddet
memleketinin müftülüğünde bulunmuştur. 1310’da vefat etmiş ve Yahya
Efendi dergâhı avlusuna defnedilmiştir.
Eser: Mir'atü'l-Mecelle, [y.y., t.y.] 12-750 vrk.(Süleymaniye, Hacı Mahmud Ef.,
000853; 22 Sel 3702). Mirât-ı Mecelle ismindeki bu eseri basılmış olup, fıkıh
ilmindeki ihtisasına delildir (Bursalı, 1995: 412-413; Koçer, 1972:
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13. Ali Nisârî Efendi:
Âlet ilimlerinde ve Arapça’da derin bilgi sahibi fazilet sahibi bir zat olup,
Aksaraylıdır.
Ali Nisârî, ilk tahsilini Aksaray’da yapmış ve Konya’da Osman Efendi’nin ve
Niğde’de Ak Hasan Efendi’nin derslerine devam etmiştir. 1075 tarihinde
Kayseri’ye gelerek o tarihte Kayseri müftüsü bulunan Kara Mehmed Efendi
ile Gıyâsiye medresesi’nin müderrisi olan Emin Efendi’yi ziyaret edip Sivas’a
hareket etmişlerdir. Sivas’ta Mevlâna Bahâeddîn-i Sivasi, Tokat’ta İsh3ak-ı
Zencânî Diyarbakır’da Recebülkebîr’den istifâde etmiştir. Diyarbakır ve ve
Van’da ulemadan ilim tahsil ettikten sonra Kayseri’ye gelmişlerdir.
Kayseri’de Gıyâsiye Medresesi’nin müderrisliği ile Gürcü hamamının
tevliyeti uhdesine verilmiştir.
1110 tarihine kadar Kayseri’de ders okutarak pek çok ulemâ ve meşâhiri
yatiştirmiş, Kayseri şehrini bir dârü’l-ulûm haline getirmiş olduğundan
kendisine Muhyî-yi Kayserî ünvanı verilmiştir. Mehmet Remzi Efendi, Hafidi
Mehmet Efendi, Ali Ferdî ve Abdülkâfî Efendi’nin aralarında bulunduğu çok
sayıda talebe yetiştirmiştir.
Ali Nisârî Efendi, Kayseri’de bir hayli zaman müftülük yaptıktan sonra,
1110’de İstanbul’da vefat etmiş ve Edirnekapı haricinde defnedilmiştir. Oğlu
Mehmet Beliğ de Kayseri’de müftülük yapmıştır.
Başlıca mühim olan eserleri şunlardır: 1. Hâşiye-i ale’l-Hayâlî, 2. Şerh-i ÂdÂbı
Birgivî, 3. Mecmûatu’n-Nefâsiyye, 4. Kifâyetü’l-ukûl vbe’n-nukûl (Mültekâ
Şerhi), 5. Hâşiye ale’l-Huseymniyye. Ali Nisârî Efendi’nin Kazi Mir eserinden
başka bir de el-Fevâidü’l-Âliyye min mesâil-i şer’iyye li’l-fetâvâ isimli Türkçe
olarak yazılmış bir eseri daha vardır (Bursalı, 1995: 417; Koçer, 1972: 29-30;
Kırboğa, 1974: 147).
Kütüphânelerimizdeki eserleri: Risâle fî Nizâmi'l-Âdâb (10 Hk 80/8); Hâşiye
alâ Şerhi'r-Risâleti'l-Vaz'îye (60 Hk 173/1); Hâşiye alâ't-Tavzîh (19 Hk
4442/1); el-Fevâ'idü'l-Aliyye min'el-Mesâ'ili'ş-Şer'iyye fi'l-Fetâva (06 Mil Yz
A 7053/1; 45 Hk 4656).
14. Remzi Muhammed Efendi (ö.1131/1718):
Kayseri’de yetişen âlimlerden olup, Nisârî Ali Efendi’den tahsilini
tamamlamıştır. Tarikat-ı Muhammediye üzerine Künûzu’r-Rumûz ismiyle
mufassal bir hâşiye yazmıştır. Bunun bir nüshası Nuruosmaniye
kütüphânesinde vardır. Kütüphânelerimizdeki elyazması diğer eserleri
şunlardır: Risâle fî Beyâni'l-Hakîka ve'l-Mecâz, 187a-188a (Mil Ktb.03 Gedik
18113/25);) Rumûzu'l-Kunûz (26 Hk 166). Remzi Muhammed Efendi’nin
şiire de kabiliyeti olup, mürettep divançesi mevcuttur.
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1131’de vefat etmiş ve Seyyid Burhâneddin türbesi civarında defnedilmiştir
(Kehhâle, 1957: 3; Bursalı, 1995: 427; Çelebî, 1972: 1112; Koçer, 1972: 31).
15. Rıfkı Mustafa Efendi:
Fazilet sahiplerinden bir zat olup, Nisârî Ali Efendi’nin talebelerindendir.
Şeyh Hüsrevoğlu diye tanınır. 1140 küsur tarihlerinde Kayseri’de vefat
etmiştir.
Kayseri müftüsü iken 1131’de Kurâzetü’l-Fıkhiyye ve Fekâhetü’r-Rıfkiyye
fi’l-Fetâvâ ismiyle makbul ve matbû bir eser yazmıştır (Bursalı, 1995: 427;
Koçer, 1972: 31).
16. Sabit Muhammed Efendi:
Kayseri’de yetişen muhterem âlimlerinde olup, babasının ismi Abdullah’tır.
Kendisi Hanefî fukahasındandır. Bilhassa eserleriyle halkı irşâda çalışmıştır.
1311’de Kayseri’de vefat etmiş ve Kurşunlu Camii yakınındaki büyük
kabristana defnedilmiştir.
Eserlerinden: Mir’âtu’l-Hamidîn fî Keşfi Esrâri’l-Muhakkikîn ismindeki
Fatiha-yı Şerife tefsiri, 1390’da İstanbul’da basılmıştır. Beyan ilminden
Ferîde ismini Muînü’l-Musteîr ismiyle terceme ettiği gibi, Şifây-ı Şerifteki
Peygamber Efendimizin Şemâil-i Şerifesine dâir bahisleri derleyip toplamış
ve buna Aynü’r-Rahmeti ve’n-Nûr ismini vermiştir ki, ikisi de basılmamıştır
(Kehhâle, 1957: 143; Bağdatlı, 1972: 393, Bursalı, 1995: 431; Koçer, 1972:
44).
17. Ali Şehbaz Efendi:
Aslen Ermeni olup, ilmî tetkikleri neticesinde Müslüman olmuştur. İlk
tahsilini memleketi olan Kayseri’de yapmış, İstanbul ve Avrupa’da
tamamlamıştır.
1316’da vefat eden Ali Şehbaz Efendi, Rumelihisarı mezarlığına
defnedilmiştir. Mülkiye Mektebi ve Hukuk Mektebi, Devletler Hukuku,
Ticaret Muallimi ve Temyiz Mahkemesi azalarındandı.
Eserlerinden Kaanûn-u Ticaret ile iki cilt Mufassal Hukuk-u Düvel ve Usûl-i
Muhâkemât meşhur olmuştur (Bursalı, 1995: 39).
18. Mehmed İzzet Paşa:
Askeriye mensuplarından değerli bir ilim adamı olup, 1258 tarihinde Kayseri
köylerinden Tavloson’da âlimlerden “Âteşzâde Muhammed Efendi’nin oğlu
İsmail Efendi’nin soyundan dünyaya gelmiştir. Yaşı tahsil çağına geldiği
zaman dedesi Muhammed Efendi’den Kur’ân-ı Kerim’i öğrendi ve hafız oldu.
1273 senesinde babası ile İstanbul’a gidip kaydolduğu Bayezid Rüşdiyesinde
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tahsilini bitirdikten sonra askerî liseye ve daha sonra Harbiye mektebine
geçerek, 1284 tarihinde Erkân-ı Harb (Kurmay) yüzbaşılıkla çıkıp Erzurum
İstihkamları inşaat komisyonuna tayin oldu. 1309’da Tuğgeneralliğe terfi
ettirilerek Harbiye Nezâreti İnşaat Dairesine getirildi. Bu dairede hizmet
görmekte iken bedenî arızası dolayısıyla 1325 tarihinde emekliye
sevkolundu. 1258 (1330) tarihinde vefat ederek Karaca Ahmed mezarlığında
ailesine mahsus kabristana defn edildi.
Eserleri basılmamış olup aşağıdadır: 1. Kâmûs-ı Fârisî, 2. Gonca-i Bostan, 3.
Terceme-i Yûsuf ü Zeliha, 4. Terceme-i Nân ü Helvâ, 5. Terceme-i Nân ü
Peynir, 6. Hikâye-i ahlakiye (34 Ae Roman 111). Arap edebiyatı ile ilgili bazı
eserleri de nesir olarak terceme etmiştir (Bursalı, 1995: 186-187).
19. Dini Bütün Mustafa Hilmi Efendi:
Askeriyenin edebiyatçılarından bir zat olup, Kayseri’nin Tavlason köyünde
Âteş Hâfızzâde torunlarındandır. 1280 tarihinde Mekteb-i Harbiye’den
yetiştikten sonra, muharebelerde, daha sonra Askerî Lise kitabet
muallimliğinde, daha sonraları Harbiye Nezaretinde vazifeler gördü. 1333
tarihinde emekli iken vefat etti ve Üsküdar’da Karaca Ahmed mezarlığında
aile kabristanına defn edildi.
1292’de Harbiye matbaasında basılmış “Düstûru’l-Mücâhdîn” isminde
istifadeli bir eseri ve dindarâne bazı manzumeleri vardır (Bursalı, 1995: 244245).
20. Ahmed Hilmi Paşa:
1280 (1863) tarihinde Mekteb-i Tıbbiye’den mezun olan bu zat, Kayserilidir.
Tıbbiye Mektebi Nezaretine yükselmiş en son memuriyeti Makam-ı VâlâySeraskeri (Harbiye Nezareti) Sıhhiye dairesi İkinci Reisliği idi. 1321
(1905)’de İstanbul’da vefat etmiştir. Kadıköy’de Mahmud Baba Türbesi
civarında medfundur.
Eserlerinden Ameliyat-ı Cerrahiye, Emrâz-ı Umumiye-i Cerrahiye, Teşrîh-i
Marazî ve Kimyâ-yı Ma’denî zikredilebilir (Bursalı, 1995: 199).
21. Söylemezzâde Abdülhalim Efendi (1115/1703'de sağ):
Sultan İkinci Mustafa devri âlim ve riyâziyecilerinden bir zat olup,
Kayserilidir. Arapça ilimlerde bazı risâleleri ile riyaziyeden Behcetu'l-Elbâb
fî İlmi'l-Usturlâb (19 Hk 2985/3). Astronomi; Risâle fî Usturlâb ve Mesâ'ilu
Rub'i Müceyyeb (19 Hk 2985/4); Hayyü'l-Hak ve Zahr (19 Hk
3234/5)(Bursalı, 1995: 292).
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22. Ali Fevzi Efendi:
Küçükustaoğlu İbrahim Efendi’nin oğlu olup, 1274’de Kayseri’nin Tahir Ağa
Mahallesinde doğmuştur.
Kayseri’de Dükkanönü mahallinde Zekeriya Efendi Medresesi’nde müderris
Keçeci Hoca Efendi’den ve kayınpederi sabık naiblerden Karaahmetzâde
Ahmed Efendi’den ders görerek 1329’da icazet almıştır. İcazet aldıktan sonra
Kayseri’de adı geçen Zekeriya Efendi Medresesi’ne müderris tayin
olunmuştur (Albayrak, 1980: 256-257; Zerdeci, 2008: 284).
23. Arıcızâde Ali Ferdî Efendi b. Mustafa (1127/1715):
Hâşiyetü'l-Ferdiye alâ'r-Risâleti'l-Hüseynîye (06 Mil Yz A 2614); Risâle fî
Beyâni Sebebi'l-Esmâ’i'l-Buhur li-Tuhfeti Şâhidi (25 Hk 2223/1); Hâşiyetü'lFerdiye alâ'r-Risâleti'l-Hüseynîye (32 Ulu 470/6); Musul Mes'elesi, Müellif
hattı (06 TBMM SS 135); Şerhü Şâh, Türkçe-Arapça sözlük (14 Hk 6/6).
24. Arıcızâde Bekir b. Ali Ferdî:
Muhyi-i Kayserî Ali Nisârî Efendi’nin yetiştirmiş olduğu talebelerinden âlim
ve fazıl bir zat olan Arıcızâde diye tanınan Bekir Efendi, ilmi ile amel eden
sayılı âlimlerdendir. 1139 tarihinde telif ettiği Kasîde-i Bür’e şerhi, halen
Kuşadası Kütüphanesi’nde ve diğer kütüphânelerde mevcuttur. Bir de Buhârî
Şerif Hâşiyesi vardır. 1145 (1732) tarihinde memleketi Kayseri’de vefat
etmiş ve Hükümet dairesi yakınındaki mezarlığa defne edilmiştir (Koçer,
1972: 32).
Kütüphânelerimizde bulunan matbu ve elyazması eserleri: Haşiye ale'lBabi'l-Evvel min Sahihi'l-Buhari. , [y.y.] : Yazma, [t.y.] 36 vr. (Bayezid Ktb.,
000891); Ebu Müslim Destanı, İstanbul : Bolulu İbrahim Efendi Matbaası,
[t.y.] 1-2 c. (316, 338 s.); Muttalau Hususi'l-Kelîm fî Me'âni Fusûsi'l-Hikem
(01 Hk 100); Şerhü Kasîdeti'l-Hemziye (45 Ak Ze 15/2); Keşfu alâ Envâr (37
Hk 735/2); Şerhü Te'vîlât-ı Bismillah (45 Hk 2936/6); Şerhü'l-Kasîdeti'lHamrîye (37 Hk 2684/4).
25. Mahmud Hamdi Efendi:
Kayseri’nin meşhur ulemasından Hacı Abdullah Efendi oğlu Mehmed Emin
Efendi’nin oğlu olup, 1280/1864 senesinde Kayseri’nin Kalenderhane
mahallesinde doğmuştur. İlk tahsilinden sonra Kayseri’de bulunan bazı
ulemadan ders okuduktan sonra İstanbul’a gidip asrının Ahmed Rasim ‘den
dini ve âlet ilimlerini okuyup, 1307/1891’de icazet almıştır. 1304’de de
Mekteb-i Nuvvâb’tan mezun olmuştur.
130/1892’de Bayezit Camii dersiamları arasına girip ders okutmaya
başlamıştır. 1311/1895’de Mekteb-i Nuvvâb Mecelle ve Dürer Muallimi
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olmuştur. Birçok görevden sonra 1330/1914’de Meclis-i Tetkikat-ı Şer’iyye
Reisi olmuş ve fakat bu görevde iken vefat etmiştir (Albayrak, 1980: 27-28).
26. Mehmet Nuri Efendi:
Kutubzâde Mehmed Emin Efendinin oğlu olup, 1267’de Kayseri’de
doğmuştur. Kayseri’de Yenisaray ve İstanbul’da Fatih medreselerinde
tahsilini bitirip icazet almıştır. Mekteb-i Nuvvâbı da bitirip, çeşitli yerlerde
müderrislik kadılık yapmıştır. 1331’de İncesu Kadığından emekli olmuştur
(Albayrak, 1980: 34).
27. Mahmud Kuşçulu Efendi:
1285/1868 yılında Kayseri’de doğdu. İlk tahsilini ve hafızlığını Kayseri’de
Peşekerzâde Hoca Efendi’den okumuş, bilahere medrese tahsilini de
Melikgazi Medrese’sinde zamanın büyük hoca efendilerden okuduktan
sonra, İstanbul’da Âciz Mustafa Ragıp Efendi’den okumuştur. Kayseri’ye
teşriflerinde Hacı Torunağazâde Hacı Nuh Efendi’nin kızıyla evlenmiştir.
İstanbul’da kıraat muallimliği yapmış, Kayseri’de Kur’ân Kursu öğremenliği
ve Hunad Camii iamamlığı görevinde bulunmuştur. Mahmud Kuşçulu Efendi,
1.1.1949 yılında İstanbul’da vefat etmiştir ( Koçer, 1972: 89-90).
28. Ömer Lütfi Efendi:
Arpacızâde Salih Efendi’nin oğlu olup, 1290/1894 senesinde Kayseri’de
doğmuştur. Cami-i Kebir ilk mektebini bitirdikten sonra Gözübüyükzâde
Medresssine kayd olup Hamurcilizâde Osman Hilmi Efendi’nin derslerine
devamla 1323’de icazet almıştır.
Birkaç yerde kadılık ve Kayseri Dârü’l-Hilâfe Medresesi muallimliği
yapmıştır (Albayrak, 1980: 37; Zerdeci, 2008: 142).
29. Tâhir Efendi:
Mesud Efendi’nin oğlu olup, 1258/1843’de Kayseri’de doğmuştur. Mesut
Efendi Medresesi’nde okuyan bu zat, babasoından, Kayseri müftüsü Halil
Efendi’den, 1285’de İstanbu’a gidip Kemankeş Karamustafapaşa
medresi’nde icazet almıştır. Fatih Camiinde ve Kayseri’de Mesudiye
medresesi’nde müderrislik yapmıştır (Albayrak, 1980: 481-482).
30. Ahmed Efendi (Seyyid):
Âlim, fazıl ve alçakgönüllü bir zat olan Ahmed Efendi, Kayserilidir. Nu’man
Paşa’nın hocası olmakla beraber müderris, molla ve Mekke payesi oldu.
1138 (Eylül 1725)’de vefat etti (Süreyyâ, 1306: 244).
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31. Abdürrahîm Efendi:
Abaza Şeyhi veya Sarı Babazâde diye tanınan Kayserili bu zat, âlim ve ârif bir
zat olup, İbrahim Tennûrî’nin torunlarındandır. 1047 (1637)’de vefat etti.
Mihrimah Sultan Medresesi’ne defn edildi (Süreyyâ, 1306: 329).
32. Hamza Efendi:
Kayserili olan bu zat, müderris iken, Zilkade 1035 (Ağustos 1626)’da vefat
etti. Güzel ahlak sahibidir (Süreyyâ, 1306: 253).
33. Hayreddin Halil Efendi:
İbrahim Tennûrî hanedanındandır. Müderris ve Kayseri müftüsüydü.
982(1574)’de vefat etti (Süreyyâ, 1306: 316).
34. Hidâyetullah Efendi:
İbrahim Tennûri’ye mensup olup, Kayserilidir. Sahn müderrisliği yapmış ve
1027 (1618)’de ansızın vefat etmiştir. Eşsiz bir katipti (Süreyyâ, 1306: 627).
35. İshak Efendi:
Kayserili olup, müderris ve molla olmuştur. 1143e (1730)’da vefat etti
(Süreyyâ, 1306: 326).
36. Ömer Efendi:

980

Kayserili olan bu zat, müderrislik yapmış ve 1194 (1780)’de vefat etmiştir.
İnâdiye’de medfundur. Büyük bilginlerden olup, kendisinden icazet alanlar
da dersiâm olmuşlardır (Süreyyâ, 1306: 594).
37. Ahmet Remzi Akyürek:
1872 yılında Kayseri Mevlevîhânesi'nde dünyaya geldi. Babası, elli yıl kadar
Kayseri Mevlevîhânesi'nde şeyhlik yapan Seyyid Süleyman Atâullah
Efendi’dir. Kendisine, babasından önce Kayseri Mevlevîhanesi şeyhi olarak
görev yapan dedesi Seyyid Ahmed Remzi el-Mevlevî'nin adı verildi.
Sıbyan mektebini ve Rüştiye'yi Kayseri’de bitirdikten sonra babasından ve
şehirdeki bazı âlimlerden özel dersler aldı. 1892 yılında İstanbul’a gidip
memuriyete başladı. Ertesi yıl Kayseri’ye döndü ve Kayseri İdadisi’nde
öğretmenlik yaptı. Eğitimcilik hayatı 15 yıl devam etti. Bu arada İstanbul’da
iken Yenikapı Melevihanesi’nde beraber çileye girdikleri Tahirü'l-Mevlevî ile
bu dönemde mektuplaştı ve mektupları “Çilehane Mektupları” adıyla
yayımlandı. Esma Hanım ile evlenen Ahmet Remzi Dede’nin bu evlilikten üç
kızı dünyaya geldi.
II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Konya’ya gitti ve çelebizadelere Mesnevi
dersi verdi. Konya’da bir yıl kaldıktan sonra
Kütahya
Erguniye
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Mevlevihanesi’nde
görevlendirildi.
9
ay
sonra Kastamonu Mevlevihanesi’nde şeyh olarak görevlendirildi; Kısa bir
süre sonra teftiş için Halep’e gönderildi. Yolculuğu sırasında uğradığı
Mevlevihanelerin durumunu ve sıkıntılarını Konya Mevlana Dergâhı’na
rapor etti. Bu görevden sonra Kastamonu’ya döndü.
1914 yılında Halep Mevlevihanesi şeyhi olarak atandı. I. Dünya
Savaşı sırasında kurulan Mevlevi taburuna katıldı. Kayseri Mevlevihanesi
şeyhi olan kardeşi Hüsameddin Efendi ile birlikte taburda görev yaptı. Bu
arada bir diğer kardeşleri Huldî Efendi, Çanakkale Savaşı’nda hayatını
yitirdi[1]. Ahmet Remzi Dede’ye gönüllü Mevlevi Taburu'ndaki üstün
gayretleri dolayısıyla Harp Madalyası beratı ve nişanı verildi.
Şam'dan dan dönüşünde Halep işgal edilmiş olduğu için İstanbul’a gitti.
Üsküdar Mevlevihanesi şeyhinin Karaman Mevlevihanesi'ne nakli üzerine
onun yerine Üsküdar Mevlevîhânesi şeyhi oldu. Kendisine yapılan mebusluk
teklifini ise reddetti.
30 Kasım 1925’te tarikatların lağvedildmesi üzerine şeyhliği sona erince
Üsküdar Selimağa Kütüphanesi memurluğuna getirildi ve mevlevihanede
ikametine izin verildi. Bu görevi sırasında ilgisini çeken Arapça ve Farsça
eserleri Türkçe’ye tercüme etti. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’inde Cuma
hutbeleri vermeye devam eden Ahmet Remzi Dede, şiirle de uğraştı. 17
basılmış, 5 basılmamış eseri bulunur. Şiirleri 'Bergüzâr" adlı bir eserde
toplanmıştır.
12 yıl kütüphanecilik yaptıktan sonra 1937’de istifa edip Ankara'daki
kızlarının yanına gitti. Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'in isteği üzerine
Ankara Eski Eserler Kütüphanesi'nde müşavirlik yaptı. 1944 yılında
Kayseri’de hayatını kaybetti. Mezarı Kayseri’de Seyyid Burhaneddin
Türbesi'ndedir.
Mevlevîlik olmak üzere tasavvufla ilgili pek çok kitap telif ve tercüme
etmiştir. Manzum Kavaid-i Farisî, Tuhfetü s-samiin, Âyîne-i Seyyid-i Sırdan,
Gülzâr-ı aşk, Bir Günlük Karaman Seyahatnamesi, Tuhfe-i Remzi, Tarihçe-i
Aktâb kaleme aldığı eserlerden bazılarıdır (Koçer, 1972: 69-70; Mazıoğlu,
1989: 304-305; İbnülemin, 1988: 1427-1430; Satıoğlu, 1970: 5-10; Bilgin,
2012: 46-47; Develioğlu, 1983: 43).
Kütüphânelerde bulunan eserleri: Müntehab, Sözlük (Koyunoğlu Müzesi,
10593); Rehnümâ-ı Marifet (Koyunoğlu Müzesi, 66-1/1); Terceme-i
Tabsiratü'l-Mubtedî ve Tezkiretü'l-Müntehî, Atatürk Kitaplığı, OE., 88/1);
İrşâdü'l-Gârî fî Beyân-ı ''Dad'' ve't ''ta'' el-Cârî alâ Elsineti't-Tâlî ve'l-Mukrî
(Râşid Efendi Eki 21534).
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38. Mahmud Nahif Ahmed Efendi el-Kayseri: Enisu'l Abidin, İstanbul,
1307, 165 s.
39. Hüseyin Efendî Kemalpaşazâde Kayserî: Risâle fî Bahsi'l-Hidâye, 74a75a (06 Hk 3075/3); Risale fi Eczai'l-Kadıyye, [y.y.] : Yazma, [t.y.] 325 vr.
(Süleymaniye Ktb., Bağdatlı Vehbi Blm., 002046); Edebi Risale (42 Kon
1076/25); Risâle fi îzâhi beyti Ke-enne muhammerü'ş-şakîkâ ve tarafi'tteşbih (34 Ae Arabi 4433/9).
40. Ahmed Bağçeçizade Kayserili: Risale fi Hakkı'l-Kısas, [y.y.] : Yazma,
[t.y.]
16-33
vr.
(Bayezid,
007899).
41. Sabit b. Bekr el-Kayseri: Miratü'l-Hamidin, [y.y.] : İbrahim Efendi
Matbaası, [t.y.], 88 s.
42. İlyas b. Ahmed =ibnü'l-Kemal el-Kayseri: Keşfü'l-Akabe, [y.y.] : Yazma,
727. 244-261 vr.(Süleymaniye Ktb., Fatih Böl., 005426).
43. Hafidu Salih el-Kayseri: Risale fi'l-Ma'lumati'l-Mahsuse, [y.y.] : Yazma,
[t.y.] 20.y. vr.(Süleymaniye, H. Hüsnü Paşa, 000260).
44. Musa b. Musa el-Kayserî: Et-Tuhfetü'l-Mardiyye Fi Şerhi'l-Akideti'lKayseriyye, [Y.Y.] : Yazma, [T.Y.] 1-32 Vr. (Süleymaniye, Hacı Mahmud Ef.,
001364 ).
45. Kayserili İsa: Destan-ı İbrahi, [y.y.] : Yazma, 1201. 79-83 vr.
(Süleymaniye, Hacı Mahmud Ef., 004339).
46. Mehmed Fikri B. Hüseyin el-Kayseri: Risâle-i Mühimmati'l-Gazi fi
Meyadini'l-Megazi, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1284. 109 s.
47. Muhammed b. Ebû Bekr Kayserî(öl. 1157/1744): Fevâ'idu'l-Hisâriye
fî Şerhi Mefâtihi'd-Dürriye, Farsça Gramer (19 Hk 5459/3); Risâle fî Sarfu'lFarisî (19 Hk 2878/1); Lugat (Arapça-Farsça), Farsça (19 Hk 1924/1).
48. Muhammed b. Yusuf el-Asari İbnü'l-Vaiz el-Kayseri: el-İctihad fi
Fazlü'l-Cihad, [y.y.] : Yazma, 1512. 211 vr. (Topkapı, Ahmed III. Ktb.,
000623).
49. Müderriszade, M. Âlim Efendi el-Kayseri: Taarifü'l-İlm, [y.y.] : Yazma,
[t.y.] 20a-20b vr. (Kayseri, Raşid Efendi, 027042/2).
50. Mecdeddin Kayserî: Hukukü'l-Mutsallika bi'l-Tereke ve Beyan-ı
Tertibi'l-Verese, [y.y.] : Yazma, 1678/1089, 125-133 vr. (Manisa İl H.,
001430/3).
51. Hafid Nisari Ebu Sa'id Muhammed b. Abdullah el-Kayseri
(ö.1188/1774): Vasiletü'l-Vüsul ila Mesailü'l-Usul, [y.y.] : Yazma, [t.y.] 375
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vr. (Ragıp Paşa, 000392); Hâşiyetü'l-Mukaddimeti'l-Erba'a (19 Hk 1607/2);
Risâle fî Âdâbi'l-Bahs ve'l-Münâzara (10 Hk 80/6).
52. Abdülkadir Kadri-i Kayseri: Feraidü'l-Feraid. [y.y.] : Yazma, [t.y.], 98117yp Vr., Süleymaniye, Laleli, 001292).
53. Muhammed b. Ahmed el-Kayserî: Enisü'l-Abidin, -- İstanbul: Abdullah
Efendi Matbaası, 1308. 166 S.
54. Ebu's-Su'ud b. Seyyid Sa'dullah el-Kayserî: Mesnevi Şerhi, [y.y.] :
Yazma, 998. 210 Vr. (Süleymaniye, Serez, 001463).
55. Abdurrahim b. Muhammed B. Yusuf el_Kayserî: Mişkatü'l-Misbah Fi
Evradi Muhammed Şemsü's-Sabbah, [Y.Y.] : Yazma, [T.Y.] 106 Vr.
(Süleymaniye, Şazeli Tekkesi, 000031).
56. Mimar Sinan, Abdülmennan El-Kayseri (ö. 958): Tezkiretü'l-Evliya,
[y.y.] : Yazma, [T.Y.] 120 Vr. (Süleymaniye, Yazma Bağışlar, 003473);
Tazarruatı Sinan Paşa, [Y.Y.] : Yazma, [T.Y.] 177 Vr. (Süleymaniye, Yazma
Bağışlar, 003483); Tezkiretü'l-Ebniye (05 Ba 1548/6); Takrîrü'l-İsti'âre (07
El 2844/4).
57. Eş'ârizâde Kasim b.Mahmud el-Kayserî: Risale fi'l-Makalati'l-Aşere,
[y.y.] : Yazma, [t.y.] 71a-72 vr. (Süleymaniye Yazma Bağışlar); Tuhfe li'lUkala, (01 Hk 676/3). Bilgi öğretim yolu; Risâletü'l-Hucce fî'l-Mantık (19 Hk
2507/1); Risâle fî Beyâni Sifâtillahi Te'ala (25 Hk 1662/4).
58. Molulu-zâde Bekir b. Alî Kayserî (1127/1715'de sağ): Şerhü'l-İ'râb
an Kavâ'idi'l-İ'râb (45 Hk 6706/1); Şerhu Kasîdeti'l-Bürde (06 Mil Yz A
2434/3).
59. Şeyh Osmân Kayserî (öl. 1095/1682): İlahiyât (06 Mil Yz FB 217/2).
60. Mehmed b. Mehmed Emîn Kayserî: Akâ'idü'l-İslâmiye, Müellif Hattı (01
Hk 1475/2).
61. Abdullâh b. Muhammed b. İsmâ'îl Kayserî(1152/1739'de sağ):
Hâşiye alâ Şerhi Risâle fî İlmi Âdâbi'l-Bahs (19 Hk 4721/3); Haşiyetün ala
şerh-i adab-i Taşköprüzade (34 Atf 2419/16).
62. Receb b. Ahmed Kayserî(Kehhâle, 1957: 152): el-Vasîletü'l-Ahmediye
(61 Hk 201).
63. İnâyetullâh b. Ramazân Kayserî: Risâletü'l-Belabil fî'l-İstihar, müellif
hattı(07 El 2756/2).
64. Abdunnâsır Kayserî: Tahmîsü'l-Kasîdeti'l-Münferice (21 Hk 565/4).
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65. Şemseddîn Ahmed Kayserî: Mefâtihiu'l-Es'ile fî'l-Mesâ'ili'l-Müşkile (45
Hk 1444); Risâle fî Hakki'l-İştigal bi't-Ticare (45 Hk 1444/4).
66. Mehmed Hilmî Kayserî: Risâletü'l-Kıyâsiye, Müellif hattı (16 Or 880).
67. Şeyh Osmân Kayserî(öl. 1095/1682): İlahiyât (06 Mil Yz FB 217/2).
68. Mustafâ b. Ebî Bekir Kayserî(öl. 1292/1875'den sonra): Damigu'nNusayrîye (Atatürk. Ktb.OE. 97)
69. Mehmed Şâkir Kayserî: Mebhâs-ı Mevt (Atatürk Ktb., OE. 38).
70. Ahmed b. Abdulcabbâr Kayserî: Tefsîr-i 'Amme ve Hikâyât-ı 'Acâyiben
Garâyib (06 Mil Yz A 8691); Tuhfetü'l-Mulûk (06 Mil Yz A 845).
71. Resmî-i Kayserî: Seyâhât-nâme (06 Mil Yz A 4277/2).
72. Muvaffak el_Kayserî: Zübdetü'l-hey'e (34 Nk 2931/1).
73. Emir Alâmüddin b. Abdullah el-Kayseri [vakfeden]: Suretu vakfiyye,
Toprak ekonomisi (34 Ae Arabi 4463).
74. Kayserî Rum'un Mu'âviye'ye sorduğu su'allerin (Re'isü'l-Müfessirîn
Abdullah b. Abbas) hazretleri tarafından halli (34 Ae Şeriyye 46/2).
75. Kayserîzâde: Dürr-i manzum (34 Ae Manzum 1302).
76. Halil Edhem Eldem: Kayseriye Şerhi (22 Sel 1468).
77. Ali Rıza Kayserili: Haşiye-i Muhtasar el-Maani (22 Sel 1519).
78. Mehmet Rüştü Kayseri: Nuhbet el-Etfal (22 Sel 2229).
79. Muhammed b. Hüseyin Kayserî: Faziletli bir zat olup, eserlerinden
Zübdetü’l-Murâd fî emri’l-cihâd kaydedilebilir(Kehhâle, 1957: 240).
80. Yakub b. Abdillah Kayserî (1079/1668): Nakşibendî, tarikatına
mensup ve vâiz olup, eserlerinden el-Mecâlis fi’l-Va’z ve’l-İrşâd
zikredilebilir(Kehhâle, 1957: 251).

SONUÇ
Tarih boyunca kültür ve ilim merkezi olan bir ilimiz de, Kayseri’dir. Nitekim
kaynaklardan tespit ettiğimiz Osmanlı döneminde Kayseri’deki bulunan
Zekeriya Efendi Medresesi, Hüseyin Efendi Medresesi, Yenisaray Medresesi,
Kozanoğlu Medresesi, İmam Sultan Medresesi, Gözübüyükzâde Medresesi,
Dârü’l-hilâfe Medresesi ve Mesud Efendi Medresesi buna delalet etmektedir.
Karamanoğulları Beyliği Osmanlı Devletine katıldığı için Kayseri,
Dulkadiroğulları Beyliğinin idâresindeydi. Yavuz Sultan Selim Han 1515’te
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Kayseri’yi Osmanlı Devletine katınca Karaman (Konya) eyâletinin
(beylerbeyliğinin) yedi sancağından (vilâyetinden) birinin merkezi oldu.
1825’te Kayseri’nin şehir nüfûsu 100.000 idi. Tanzimattan sonra Ankara
eyaletinin (vilayetinin) beş sancağından biri oldu, üç kazası vardı.
Cumhuriyet devrinde bütün sancaklara (mutasarrıflıklara) “vilayet-il”
denilince Kayseri vilâyet oldu. “Kaysarîye” ismi (Kayseri)ye çevrildi.
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MEŞRUİYET KAYGISI BAĞLAMINDA MÜBHEM AYETLER ÜZERİNDEN
KENDİNİ VE ÖTEKİNİ OKUMAK
Dr.Öğr. Üyesi, Muhammed Bahaeddin Yüksel*
Özet
Hz. Peygamber’in (a.s.) risaleti müddetince mücadelesini verdiği daveti,
sonuçta ilahî murada uygun bir toplumun teşekkülüyle sonuçlanmıştır. Ne
var ki barış ve kardeşliğe dayalı bu müesses yapı, daha ilk halife zamanında
ridde olaylarıyla örselenmek istenmiş ve sonraki halifeler döneminde nice
Müslümanın katledilmesine sebep olan isyan ve savaşlar neticesinde
parçalanmıştır. Süreç içerisinde farklı söylemlerle toplumun ana
gövdesinden ayrılan her bir fırka, meşruiyetini ispatlamak amacıyla kendi ve
ötekisini tanımlama gayreti içerisine girmiştir. Kuşkusuz bu amaca hizmet
etmesi açısından toplum nezdinde müstesna yeri olan Kur’ân, hemen bütün
fırkaların başvurduğu bir meşruiyet kaynağı olmuştur. Bu çerçevede herbir
fırka, Kur’ân’ı kendi söylemini destekleyen ve onaylayan bir içeriğe sahip
göstermeye çalışmışır. Kendi söylemlerini Kur’ân’a söylettirebilmek için
başvurdukları ayetler ise, mübhem ifadeler içeren ayetler olmuştur.
Dolayısıyla mübhemât, fırkaların söylemlerini ayetlerin mefhumuna idhal
edebilecekleri en uygun ve münbit bir alan olarak görülmüştür. Bunun için
yapılması gereken ise, ayetleri tealluk ettiği bağlamından kopartarak
atomize etmek ve sonra da bağlamından bağımsızlaşan lafızdaki mübhem
ifadeleri kendi tarih ve söylemleriyle buluşturmaktan ibaretti. Böylece
Kur’ân, kendisinden tahsil edilmek istenen her düşünce ve iddiayı
yorumcusuna sunan tasdik makamı haline getirilmiştir. Teşekküllerine
tekaddüm eden süreçte her ne kadar siyasi bir takım argümanlara sahip
olsalar da, hemen bütün fırkalar varlık ve misyonlarının halk nezdinde kabul
görmesi ve meşruiyeti için söylemlerini ardına sığındıkları dinî kisve
içerisinden dile getirmiş ve Kur’ân’ı bu amaç doğrultusunda
konuşturmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, mübhem, mübhemât, Hariciler, Şia,
Mutezile, Ehl-i Sünnet.
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READING YOURSELF AND OTHER FROM MUBHAM VERSES
IN THE CONTEXT OF LEGISLATION
Absract
The invitation that the Hz. Prophet gave his struggle during his ministry
resulted in the formation of a proper divine society. However, this
institutional structure based on peace and brotherhood was desperately
wanted to be trampled in the first caliphate, and the rebellions and wars that
caused the murder of the many Muslims in the period of the next caliphs were
disintegrated. Each branch, separated from the main body of the society by
different discourses, has endeavored to define itself and its other in order to
prove its legitimacy. Undoubtedly, the Qur'an, which has an exceptional place
in society in terms of serving this purpose, has become a source that almost
all the groups resorted to. In this framework, each party is trying to show
that the Qur'an has a content that supports and confirms its own discourse.
The verses they applied to tell their Qur'an to the Qur'an were verses
containing gentle expressions. Therefore, the mubhamat was seen as the
most suitable and enlightened area where the discourses of the sects can be
absorbed in the sense of the verses. What needs to be done is simply to break
the divine verses into atoms and break them down, and then to bring the
lyrical expressions that are free from their context to their own history and
discourse. Thus, the Qur'an will become the attestation authority that
presents every thought and claim that it is desired to be collected to its
commentator. Even though they have a political set of arguments in the
process of recruiting their entrepreneurs, almost all the factions have
expressed their rhetoric behind their rhetoric for acceptance and legitimacy
before the people and they have made the Qur'an for this purpose.
Keywords: The Qur’an, mubham, mubhamat, kharijites, Shia, Mutazila,
Ehli Sunnah.

1.GİRİŞ
Hz. Peygamber (a.s.), vahye muhatap olmasıyla tebliğine memur olduğu
risaletini, yaklaşık yirmi üç yıl gibi zorlu bir mücadele sonucunda barış ve
kardeşliğe dayanan mümtaz bir toplumu inşa etmekle sonuçlandırmış ve
nihayetinde kendisinden sonrakilere vahyin mana ve maksadına uygun
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olarak teşekkül etmiş müesses bir yapıyı emanet bırakmıştır. Ne var ki bu
emanete, daha ilk halife Hz. Ebu Bekir döneminderidde olaylarıyla kasteden
kimseler çıkmış ve Hz. Peygamber’in tesis ettiği barış ve kardeşliğe dayanan
toplumun birliği örselenmek istenilmiştir. Süreç burada kalmayıp ikinci
halife Hz. Ömer’in katledilmesiyle saçaklanan tefrika fitnesi, üçüncü halife
Hz. Osman’a karşı ayaklanma ve nihayetinde dördüncü halife Hz. Ali’ye karşı
bilfiil savaşmaya kadar uzanmış ve sonuçta Müslümanların birlik ve
beraberliği farklı söylem ve gayelere sahip zümrelerce parçalanmıştır.
Özellikle Hz. Ali’ye karşı Muâviye’nin giriştiği Sıffîn Savaşı, ümmetin
parçalanmasında önemli bir aşama olup farklı siyasî söylemlerle safların
ayrışmasına vesile olmuş, zaman geçtikçe de saflar kendi içinde sürekli alt
kollara ayrılmıştır.
Her bir fırka, sahip olduğu siyasî düşüncelerin haklılığını savunurken,
muhaliflerinin ise haksız ve batıl olduğunu iddia etmiştir. Ne var ki iddialar
söylem bazında kalmamış, karşılıklı çatışmalar cinayetlere ve nihayet
savaşlara kadar uzanabilmiştir. Söz konusu savaşlarda, içinde sahabenin de
olduğu birçok Müslümanın katledilmesi üzerine gündeme gelen büyük günah
(mürtekib-i kebire) gibi birçok mevzu, süreç içerisinde farklı kanaatlerin
oluşmasıyla saflarda sürekli parçalanmaları tetiklemiş ve nihayetinde Hz.
Peygamber’in tesis etmiş olduğu ana gövdeden her kopuş, zamanla kendi
içinde birbirini izleyen bölünmelerle farklı itikâdî fırkaların teşekkülüne
sebep olmuştur.
Nihayetinde teşekkül eden fırkalar, görüşlerinin halk nezdinde kabul
görmesi ve gelecek kuşaklarda temsil edilebilmesi açısından meşruiyetlerini
ispat etme gibi bir arayışın içerisine girmiştir. Meşruiyet arayışı ise iki
şekilde tezahür etmiştir. Birincisi ana gövdeden ayrılma gerekçesi, ikincisi
ise bu gerekçenin halk nezdinde kabul edilebilir bir zemine
kavuşturulabilmesi için ikna kabiliyeti yüksek bir kaynağa dayandırılması
ihtiyacı. Birinci tezahür, ana gövdeden ayrılırken, zorunlu olarak
kendisinden ayrıldığı zeminin hatalı, kendisinin ise isabetli olduğunu,
yanikendi ve ötekisini tanımlama zorunluluğu getirirken, ikinci tezahür bu
tanımlamanın gerekçelerinin halk nezdinde kabulünü sağlaması için bir
kaynağa dayandırılması ihtiyacını hissetirmiştir. Kuşkusuz geçmişte de
günümüzde de meşruiyetin tarih boyunca en etkili ve ikna kabiliyeti en
yüksek entrümanı, din olmuştur. Her ne kadar fırkaların teşekkülü bir takım
siyasî argümanlar çerçevesinde gerçekleşmiş olsa da, meşruiyetlerini temin
ve tahkim etme maksadıyla dinin söylemlerinden faydalanma yoluna
girmişlerdir. Müslümanlar özelinde ifade edecek olursak, bu meşruiyet aracı
Kur’ân ve hadisler olmuştur. Bu amaçla söylemlerini nasslardan elde
edebilmek için özellikle Kur’ân ayetlerini son derece zorlanmış ve adeta
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fırkalar açısındanbütün bir Kur’ân kendi söylemlerini ikrâr eden, onaylayan
ilahî buyruklarmış gibi takdim edilmiş, açıkçası tahrif edilmiştir. Her fırkanın
kendi meşruiyetini Kur’ân’dan temin etmesi ve söylemlerini Kur’ân
üzerinden dile getirebilmesi için başvurabileceği en uygun alan ise, kuşkusuz
istismara son derece açık olan Kur’ân’ın mübhemât ifade eden ayetleriydi. Bu
süreçte Mübhemât, fırkalar nezdinde adeta ayetlerin anlamlarının sevk ve
idare edilebilmesiiçin, kendisine yönelen her görüş ve düşüncenin
önyargılarını doldurabileceği içi boş kelimeler, bağlamı olmayancümle
unsurları olarak görülmüştür. Her bir fırka, mübhemâtı kendi ideolojisi
doğrultusunda anlamlandırıyor ve böylece ayetler, adeta onların siyasi
misyon ve iddialarını dile getiren ilahî buyruklar haline dönüştürülüyordu.
Bunun için yapılması gereken sadece ayetlerin tarihsel bağlamından
kopartılarak lafzî okumaya tabi tutulmasıydı. Nitekim herbir fırka da öyle
yaptı ve böylece Kur’ân, fırkaların kendi ve ötekisini okuduğu, her okuyanın
da kendi parçalanmışlığında kendisini haklı, ötekisini ise haksız çıkarttığı bir
meşruiyet aracı haline getirildi. Bu çalışma, fırkaların bu tür yaklaşımlarının
Kur’ân ilimlerinden olan Mübhemâtu’l-Kur’ân üzerinden nasıl gerçekleştiği,
örnekleri ve mübhemâta dair yaklaşımlar üzerinde duracak ve konuya dair
bazı tespitlerde bulunacaktır.
2.MÜBHEMÂT ÜZERİNDEN KENDİ VE ÖTEKİSİNİ OKUMA
Mübhem kelimesi “b-h-m” kökünden türemiştir. Sülâsî kök anlamında “Yol
güzergâhının belirsizleşip ayrımına varamamak, iş kendisine karışık gelip
çözümüne ulaşamamak, konuşamamak, meramını ifade edememek, bir şeyi
temyiz gücünden yoksun olmak” anlamlarına gelmektedir.1 Bu kökten if’âl
kalıbında ism-i mef’ûl olan mübhem kelimesi “Karışık gelmesi nedeniyle işin
aslına nüfuz edememe, anlamaya imkânı olmaması nedeniyle sözün kapalı
olması” anlamlarına gelmektedir.2 Bu ayrıntıları daha derli toplu ifade eden
Râgıb İsfehânî, duyu veya akıl alanına girmekle birlikte “hissedilmesi ve
akledilmesi güç olan her şeye” mübhem denildiğini belirtmiştir. 3 Anlam
örgüsünde “kendisinden ne kastedildiği tam olarak tayin edilememiş
olankelimeler” 4 olduğu anlaşılan mübhemâtın terim anlamını, Kur’ân-ı
Kerim’de sarih olarak isimleri zikredilmeyip, ismi mevsuller, ismi işaretler,
zamirler ve cins isimlerle ifade edilen erkek, kadın, melek, cin, topluluk,

İbn Manzur, Lisânu’l-Arab, Dâru’l-Meârif, Kâhire trs., s. 376.
İbn Manzur, Lisânu’l-Arab, s. 376-377.
3 Râgıb İsfehânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, Dâru Kahramân, İstanbul 1986, s. 82.
4 Halis Albayrak, “Mübhemâtu’l-Kur’ân İlmi ve Kur’an Tefsirindeki Yeri”, Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 32, 1992, s. 156.
1
2
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kabileler, mekân, zaman, sayılar, yıldızlar ve adetler olarak tarif edebiliriz.5
Fırkaların ‘kendi’ ve ‘öteki’ okumalarında Kur’ân’dan elde etmek istedikleri
anlamları tahsil etmek için istismar edilmeye en müsait alan, mübhemât
ifade eden ayetler olmuştur. Fırkalar açısından mübhemât, ideolojik
okumanın en münbit toprağı idi. Zira nüzul dönemi muhataplar açısından her
hangi bir müphemlik ifade etmeyen ayetler, sonraki muhataplar açısından
mübehmlik ifade ettiği için, spekülasyona oldukça müsait idi.Daha önce de
ifade edildiği üzere Kur’ân, nüzulü döneminde olaylara ilişkin konuşurken
olayların cereyan ettiği yer, zaman ve tarafların isimlerini genellikle
zikretmez, bunların yerine ismi-i mevsul, ism-i işaret, zamir veya cins isimler
kullanarak işarette bulunur. İşte Kur’ân’ın bu ifade tarzını, erken dönemde
zuhur eden fırkalar maksatlarını gerçekleştirmek için bir fırsat olarak
görmüşler veayetlerdeki mübhem ifadeleri metnin dilsel ve anlamsal
verilerine bakmadan, bağlamlarını gözardı ederek kendi lehlerinde,
muhaliflerinin ise aleylerinde kullanmışlardır. Kısacası mübhemâtı istismar
etmişlerdir.6
Tarihin belli bir döneminde ilk nüveleri henüz söylem olarak beliren ayrılık
fikirleri, aslında siyasî bir söyleme sahip olsa da, duyduğu meşruiyet kaygısı
ile gün yüzüne çıkacağı uygun bir zamanı, ardına saklanarak ifşâ edeceği dinî
kisvesine kavuşana dek beklemiş ve nihayet hicri I. asırda hilafet ve buna
bağlı olarak gündeme gelen büyük günah ve iman problemleri etrafında ilk
önce Haricilik, daha sonra ise Şia, Mürcie ve Haşviye (Şamlılar ve Muaviye
taraftarı), hicri II. asrın ilk çeyreğinde ise Muteziletarihteki yerlerini
almışlardır. İlerleyen süreçte ise görüşleri İslam düşünce tarihini çok
derinden etkileyip sürekli meşgul edecek olan Haricilik, Şia, Mutezile ve Ehli Sünnet olarak teşekküllerini tamamlamışladır.7
2.1.Hariciler
Hz. Peygamber’in vefatından sonra ortaya çıkan ilk fırka olarak kabul edilen
Haricîlerin tarih sahnesine çıkışları, genellikle Sıffîn Savaşı’nda gerçekleşen
hakem olayı ile ilişkilendirildiği malumdur. Bu yaklaşıma göre Haricîler,
sadece Allah’a ait olan hüküm yetkisini insanlara devreden Ali’nin (r.a.)

Suyûtî, Celâleddîn Abdirrahmân, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, (Bâkıllânî’nin İ’câzu’lKur’ân’ı ile birlikte) Kahraman Yayınları, Dördüncü Basım, İstanbul 1978, c. 2, s. 185;
Mevlüt Erten, “Mübhemâtü’l-Kur’ân ve Fırkalar (İdeolojik Tefsir)”, EKEV Akademi
Dergisi –Sosyal Bilimler-, c. 3, Sayı, 1, 2001, s. 69; Demirci, Muhsin, Tefsir Usulü ve
Tarihi, Marmara Ü. İlahiyat F. Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, s. 162; Cerrahoğlu, İsmail,
Tefsir Usulü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Yedinci Baskı, Ankara 1989, s. 186.
6 İsmail Çalışkan, Siyasal Tefsir, s. 258.
7 İsmail Çalışkan, Siyasal Tefsir, s. 66
5
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kararına muhalif olmuş ve siyasî bir manevra ile başlattıkları bu hareket,
daha sonra dinî bir karaktere bürünerek itikâdî-mezhebî bir fırka olarak
varlığını sürdürmüştür. Oysa Haricîlerin bir fırka olarak zuhuru, sadece Sıffîn
savaşı ile ilişkilendirilemeyeceği gibi, Haricîlerin varlık bulmalarında
müessir olan tarihî sebeplerin de gözden kaçmasına sebep olmaktadır. Sıffîn
Savaşı, bu varlık buluşun zahirî plandaki aşamalarından sadece birisidir. Asıl
sebepleri görebilmek için daha gerilere; Sıffîn Savaşı, Cemel Savaşı, Ali’nin
(r.a.) halife seçilmesi ve özellikle başlangıç olarak Osman (r.a.) döneminde
ortaya çıkan gelişmelere kadar geri gitmeyi gerektirir.8 Kimi araştırmacılar
ise Hariciliğin kökenlerini, Hz. Ebû Bekir döneminde meydana gelen ridde
hareketlerine kadar götürmektedirler. Bu yaklaşım Haricilik düşüncesinin
siyasî bir söylemle tarih sahnesine çıkışının temelinde kabileler arasında
öteden beri süregelen çatışma tezine dayanmaktadır. Bu teze göre Ebû Bekir
döneminde isyan edenler, Osman’ı (r.a.) öldürenler 9 ve Ali’nin (r.a.)
ordusundan ayrılıp muhalif olanlar aynı kabileye mensup kökenden
gelmekteydiler. Hepsinin de ortak amacı öteden beri aynı idi: Kureyş’in
siyasal iktidarına son vermek. 10 İşte bu siyasî amaç doğrultusunda ortak
tepkiye sahip olan oluşum, Sıffîn Savaşı sonrasındaHaricilik adıyla etekemiğe bürünüpfırka olarak teşekkül etmiştir.
Haricîler Kur’ân’ın anlaşılmasında katı bir lafızcılığa sahiptirler. Muhtemelen
hayatlarını kuşatan bedevi yaşam koşullarının eşyayı, olay ve olguları soyut
yönünden değil, fakat sürekli somut, sade ve zahiri veçhesinden okumanın
getirdiği bir anlayışın bu yaklaşımda etkisi oldukça baskın olsa gerek.
Dolayısıyla Haricîler, bâtınîlerin tam aksine ayetlerin lafızlarına ve zahiri
anlamlarına önem vermiş ve bu konuda da tavizsiz davranmışlardır. 11
Harun Yıldız, Kendi Kaynakları Işığında Hâricîliğin Doğuşu ve Gelişimi, Araştırma
Yayınları, Ankara 2016, s. 43; Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda Îtikadî İslâm Mezhepleri,
Selçuk Yayınları, Ankara 1993, s. 87-89.
9 Sıffîn Savaşı esnasında Muaviye’nin ordusu Kur’ân sayfalarını mızrakları ucunda
koyarak hileye başvurmasına aldanan ve daha sonra adları Harici olarak
adlandırılacak bir kısım insanlar, Ali’nin (r.a.) ordu konumatanı Eşter’in şavaşı
durdurmaması halinde daha önce Osman’a yaptıklarının aynısını kendisine de
yapacaklarını söyleyerek Hz. Ali’yi tehdit etmişlerdir. Bkz. Ebu’l-Feth Muhammed b.
‘Abdulkerîm b. Ebî Bekr Ahmed el-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, Dâru’l-Ma’rife, Beyrût
1975, s. 114; Muhammed İbrâhîm el-Feyyûmî, el-Havâric ve’l-Murcie, Dâru’l-Fikri’l‘Arabî, Kâhire 2003, s. 73.
10 Avni İlhan, “el-Emru bi’l-Ma’rûf ve’n-Nehyü ani’l-Münker”, DEİF Dergisi, 1986, Sayı 3, s.
115; Mehmet Evkuran, Sünnî Paradigmayı Anlamak, s. 65.
11 Celal Kırca, “Mezhebî Tefsir Ekolünün Ortaya Çıkışı”, İslamî Araştırmalar, Cilt 2, Sayı 5,
Ekim, Ankara 1987, s. 57. Şia’nın hadis uydurma konusundaki tutumunun aksine,
Hariclerin hadis uydurmaktan uzak tutan yönleri de, aslında bu katı lafızcı
yaklaşımlarının bir sonucu olsa gerektir. Zira Hariciler mütekib-i kebire’nin kâfir
8
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Onların bu katı lafızcı yaklaşımları kendilerini, attıkları her adım için
Kur’ân’dan bir referans bulmaya sevketmiş, zahirî ve şekilselci tutumları
kimi zaman ‘öteki’ni dışarıda, kimi zaman da zahire aykırı hareket eden
kendi mensupları içinde görmeye sevketmiştir. Haricilerin bu lafızcı
yaklaşımlarına şu olay güzel bir örnektir: Mutezile’nin ileri gelenlerinden
Vâsıl b. Atâ, arkadaşlarıyla birlikte yürürken Haricîlerin Harûriye kolundan12
bir grubun karşıdan geldiğini görür. Bunun üzerine yanında bulunan
arkadaşlarına, “Sakın siz müdahale etmeyin, onlarla beni baş başa bırakın.”
der. Haricîler Vâsıl b. Atâ’ya, “Sen ve arkadaşların kimsiniz, necisiniz?” diye
sorar. Vâsıl, “Bizler, Allah kelâmını dinlemek için size iltica etmiş müşrik
kimseleriz.” şeklinde cevap verir. Bunun Kur’ân’daki karşılığını anlayan
Haricîler, “Size sığınma hakkı verdik.” deyince, Vâsıl, “O halde bize
inançlarınızı öğretin.” der. Bunun üzerine Haricîler kendi inançlarını Vâsıl ve
arkadaşlarına anlatmaya başlarlar. Vâsıl da onlar anlattıkça “Ben ve
arkadaşlarım bunu kabul ettik.” diyerek karşılık verir. Onların bu cevabı
Haricîleri çok sevindirir ve “Sizi bırakıyoruz, çabuk uzaklaşın.” derler. Bunun
üzerine Vâsıl, “Bu size yakışmaz; zira Allah Teâlâ, ‘Müşriklerden biri sana
sığınırsa, onu emniyet altına al ki Allah’ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven
içinde bulunacağı bir yere ulaştır’ 13 buyuruyor.” der. Haricîler birbirlerine
bakınıp “Doğru, bu sizin hakkınız.” derler ve onları güven içinde olacakları
yere kadar götürürler.14 Bu misalden de anlaşılacağı üzere, Hariciler Kur’ân’ı
son derecekatı bir lafızcı okumaya tabi tutmuşlardır.
Haricilerin ayetleri aşırı zahirinden okuma eğilimleri Kur’ân’ın mana ve
mesajına nüfuz etmelerine engel olmuştur. Dolayısıyla bu tutumlarıKur’ân’ın
mana ve maksadını hayatlarına aktarmalarına da mani olmuş ve yapıpettikleriyle Kur’ân’ın getirdiği rahmet ve barış iklimini heder etmişlerdir.
Örneğin bir kimse yetimin malından küçük bir miktar yemiş olsa, Nisa Suresi
10. ayetinde geçen, “Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz
olduğuna inanır. Yalan söylemeyi de bu büyük günahlardan saydıkları için,
Peygamber’e (a.s.) yalan isnatta bulunmaktan kaçınmışlardır. Nitekim İbn Teymiye en
fazla yalan uyduranların Şiiler olduklarını, Haricilerin ise, Kur’ân’ı anlamada kusurlu
olmakla birlikte, içlerinde yalan söylemekle tanınmış bir kimsenin olmadığını ifade
eder. Bkz. İbn Teymiye, Mecmuul Fetava, c. 13, s. 30-31.
12 Grubun oluşmasında temel siyasi olaylardan olması açısından Haricîlerin Harûra’da
toplanması ve Kur’ân’ın bu süreçte nasıl yorumlandığı hakkında geniş bilgi için bkz.
Kenan Ayar, Sahabe Dönemi Siyasi Olaylarında Kur’ân’ın Rolü, Ankara Okulu Yayınları,
Ankara 2014, s. 311-320.
13 Tevbe, 9/6.
14 Ebu’l-Abbas Muhammed b. Yezid Muberrid, el-Kâmil fi’l-Luga ve’l-Edeb ve’n-Nahv ve’tTasrîf, Dâru’l-Fikri’l-‘Arabî, Kâhire 1997, c. 3, s. 122; Muhammed Huseyin ez-Zehebî, etTefsir ve’l-Müfessirûn, Yedinci Basım, Mektebetu Vehbe, Kahire 2000, c. 2, s. 229-230;
Nihat Uzun, Siyaset-Tefsir İlişkisi, 204.
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karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe
gireceklerdir.” ayetine dayanarak o kişinin cehennem ateşinde yanmasını
vacip görürler; ancak bu kimse yetmin malını yemek yerine o yetimin
kendisini öldürse veya ellerini kesip karnını yarsa, herhangi bir cezayı
gerekli görmezler. Çünkü ayetlerde bu konuda bir bilgi geçmemektedir. 15
Buna başka bir örnek de Haricîlerin Meymûniyye kolunun lideri Meymûn el‘Acerdî’nin kişinin kendi evlatlarının kızları ile erkek ve kız kardeşlerinin
çocuklarının kızları ile evlenmeyi caiz görmesini delillendirmek için yaptığı
şu yorumudur: Memûn diyor ki, Kur’ân’da haram kılınan evlilik kişinin
annesi, kızları, kız kardeşleri, halaları, teyzeleri, erkek kardeşinin kızları, kız
kardeşinin kızları ile olan evliliklerdir. Ama Kur’ân kişinin kendi kızlarının
kızları, oğullarının kızları, erkek kardeşlerinin çocuklarının kızları ve kız
kardeşinin çocuklarının kızları ile olan evlilik hakkında bir bilgi
vermemiştir.” 16 Dolayısıyla Meymûn’a göre bu sayılanların Kur’ân’da
geçmemiş olması, onlarla evlenmenin helal olduğu anlamına gelmektedir.
Keza Hariciler, Hz. Aişe’ye karşı olan hasmene tutumlarına gerekçe olarak,
“Allah ona ‘Evinizde vakarla oturun’ 17 dediği halde onun evinden dışarı
çıktığını; 18 benzer şekildeKur’ân’da Muhsin bir kadına iftira atana had
cezasının uygulanması gerektiğini, ancak Muhsin bir erkeğe iftira atana bir
ceza gerekmediği, zira Kur’ân’da bu konuda bir bilginin bulunmadığını
söylemişlerdir.19
Haricilerin katı bir lafızcı oluşları, ayetleri bağlamından ve sebeb-i
nüzulünden bağımsız okumalarına da sebep olmuştur. Siyasî söylem ve
eylemlerinin anlık gereksinine de uygun olarak ayetleri, ifade ettiği
bağlamsal anlamından kopartarak kendi amaç ve arzuları doğrultusunda
konuşturmaktan çekinmemişlerdir. Örneğin Belâzurî’nin (ö. 279/892)
verdiği bilgiye göre Hariciler, muhaliflerinin çocuklarının öldürülmesini
menfaatlarının bir gereği olarak görmüş ve bu niyetlerini meşrulaştırmak
için Kur’ân’da farklı bir bağlamda geçen “Müşrikleri bulduğunuz yerde
öldürün” 20 ayetini bir başka ayet olan “Sen onları bırakırsan kullarını
saptırırlar; yalnız ahlâksız, nankör (olacak evlatlar) doğrururlar”21 ayetiyle

Ebu’l-Ferec Abdurrahmân ‘Ali İbnu’-Cevzî, Kitâbu Telbîsi İblîs, thk. Ahmed b. ‘Usmân
el-Mezîd, Dâru’l-Vatan, yy. trs., s. 574-575; Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, c. 2, s. 230;
Mevlüt Erten, Mübhematu’l-Kur’ân, s. 71.
16 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, c. 2, s. 230.
17 Ahzâb, 33/33.
18 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, c. 2, s. 231.
19 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, c. 2, s. 231.
20 Tevbe, 9/5.
21 Nûh, 71/27.
15
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yan yana okuyarak muhaliflerinin çocuklarının öldürülmesini kendileri için
helal ve meşru görmüşlerdir.22
Emevîler döneminde Haricilerin kendileri için seçtikleri ad, canlarını Allah
yolunda satan kimseler anlamındaki şurât’tır.23 Haricilerin isimleriyle atıfta
bulundukları ayetler, Bakara, 2/207 ve Tevbe, 9/111 ayetleridir.24Hariciler,
kendi aralarında hiziplere ayrılmadan önce Sıffîn savaşı sonrası
gerçekleştirilen tahkim olayına karşı gelmelerinden dolayı muhakkime,
Ali’nin (r.a.) ordusundan ayrılıp toplandıkları yer olan Harûra’ya nispetle
Harûriyye ve kendilerine liderlik eden Abdullah b. Er-Râsibî’ye izafeten
Vehbiyye gibi farklı isimlerle de anılmıştır.25
Daha önce fırkalar hakkında genel bir husus olarak ifade ettiğimiz üzere
Haricilik de tarih sahnesine siyasî bir söylemin sahibi olarak çıkmış, ancak
mevcudiyetinin meşruiyetini temin için Kur’ân’a başvurmuş ve amacına
ulaşmak için arkasına saklandığı dinî kisvesi ardından söylemler
geliştirmiştir.Bu çerçevede örneğin Hariciler tahkim olayının batıl olduğuna
delil olarak Maide Suresinin 44, 45, 47. ayetlerinde geçen “Kim Allah’ın
indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar kâfirlerdir, zâlimlerdir, fasıklardır.”
ifadesine referansla “Hüküm ancak Allah’ındır” sloganı ile kamufle ettikleri
siyasî emellerini bu kisve ardından dillendirip asıl maksatları olan Kureyş
iktidarına muhalefetlerini, imametin vacip olmadığı konusunda delil
getirdiklerişûrâdan (istişâre) bahseden Şurâ Suresi’nin 42/38. ayeti ile
maskeleyerek gerçekleştirmişlerdir. 26 Haricî bir müfessir olan Itfeyyiş Al-i
İmran Suresi 106. ayetinde bahsedilen yüzleri kararanlar’ın kendilerine
muhalefet eden ötekiler olduğunu ifade ederken; aynı surenin 107.
ayetindeyüzleri ağaranlar’ın da kendi mezhebi olan Hariciler olduğunu

Belâzurî, Ensâbi’l-Eşrâf, c. 7, s. 144-145. Ayrıca bkz. Ebu’l-Hasan ‘Ali b. İsmâ’îl el-Eş’arî,
Makâlâtu’l-İslamiyyîn ve İhtilâfi’l-Musallîn, Beyrût 2005, s. 89; Muhammed Huseyn ezZehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, c. 2, s. 228; Mehmet Evkuran, Sünnî Paradigmayı
Anlamak, s. 73.
23 Eş’ârî, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, s. 127; el-Bağdâdî, Ebû Mansûr ‘Abdulkâhir b. Tâhir etTemîmî, Usûlu’d-Dîn, Matba’atu’d-Devle, İstanbul 1928, s. 232; Ethem Ruhi Fığlalı,
“Hâricîler” mad., DİA, Ankara 1997, c. 16, s. 169; Evkuran, Sünnî Paradigmayı Anlamak,
s. 71.
24 Ethem Ruhi Fığlalı, “Hâricîler” mad., DİA, c. 16, s. 169; Mevlüt Erten, Mübhematu’lKur’ân, s. 73.
25 Eş’ârî, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, s. 127; Ethem Ruhi Fığlalı, “Hâricîler” mad., DİA, c. 16, s.
169.
26 Nihat Uzun, Siyaset-Tefsir İlişkisi, s. 205; Nihat Uzun, Bağlam ve Kur’an’ın Anlaşılması
Üzerine, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2016, s. 43-44.
22
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söyleyerek mübhemât üzerinden kendi ve ötekini okumanın klik bir örneğini
sunmuştur.27
Bununla birlikte meşruiyet temini tek başına yeterli olmayacağı için, kendisi
açısından bir ötekinin üretilmesi sürecin doğal sonucu olacaktır. Bir kesimi
tarafından açıkça cennet ehli olduklarını iddia eden Hariciler,28 öteki olarak
hedef tahtasına Ali’yi (r.a.) yerleştirmiştir. 29 Hariciler her ne kadar Ali
yanında yine Osman’ı, iki hakemi, Cemel Savaşı’na katılanları ve tahkim
olayına rıza gösterenlerin tamamı da öteki edinmiş olsalar da 30 onlar
açısından Ali ilk ve en büyük ötekidir; zira Harcilerin toplumdan hurucu,
onun tahkim kararıyla gerçekleştiği için bütün muhalif söylemlerini onun
şahsında dile getirmişlerdir. Bu sebeple Ali, Kur’ân’da tanımlanan bütün kötü
hasletlerin kaynağı ve sebebidir. Dolayısıyla ortadan kaldırılması Allah
katında büyük bir fazilet olacaktır. Şu halde yapılması gereken, Hz. Ali’yi,
meşruiyetini Kur’ân’dan alan bir öteki olarak ayetlerden okuyabilmektir.
Mübhemât, bu amacı gerçekleştirmek için istenilen malzemeyi Haricilere
fazlasıyla sunabilecek istismara açık münbit bir alan olacaktır. Hariciler de
öyle yaptılar ve mübhemâtı olabildiğinde istismar ile Ali (r.a.) aleyhinde
konuşturdular. Bunlara şu örnekleri verebiliriz:
Haricilere göre Kur’ân’da, “Dünya hayatı hakkında söyledikleri hoşuna giden
kimseler vardır. Kalbinde olana Allah’ı şahit tutar. Oysaki o hasımların en
yamanıdır.”31 ifadeleriyle eleştirilen kişi Ali’nin (r.a.) kendisidir.32Yine onlara
göre, “Şeytanların saptırıp şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri,
arkadaşlarının ise: ‘Bize gel!’ diye doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi
gerisin geri (inkârcılığa) mı döndürüleceğiz?’” 33 ayetinde “ellezî” ve “hû”
mübhem zamirleriyle kastedilen saşkın ve sapkın kişi Ali’dir. Ayetin
sonundaki, “Allah’ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize âlemlerin Rabbine
teslim olmamız emredilmiştir.” İfadesiyle kastedilenler ise hak yoldan

Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, c. 2, s. 226, 245; Mevlüt Erten, Mübhematu’l-Kur’ân, s.
74.
28 Eş’arî, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, s. 119.
29 Eş’arî, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, s. 86.
30 Ebû Mansûr Abdulkâhir b. Tâhir b. Muhammed el-Bağdâdî, el-Fark beyne’l-Fırak, thk.
Muhammed ‘Usmân el-Huşt, Mektebetu İbn Sînâ, Kâhire 1988, s. 73; Eş’arî, Makâlâtu’lİslâmiyyîn, s. 87.
31 Bakara, 2/204.
32 Eşari, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, 102; Şehristani, el-Milel ve’n-Nihal, c. 1, s. 120;Nihat Uzun,
Siyaset-Tefsir İlişkisi, s 204
33 En’âm, 6/71.
27
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saparak şaşkın kalan Ali’yi doğru yola davet eden Nehrevan’daki
Haricilerdir.34
Hariciler, varlıklarını Hz. Ali’nin icraatlarına borçlu oldukları için onu
ötekileştirmeleri ve bütün olumsuz hasletleri ona nispet etmeleri sürecin
doğal bir sonucu olarak görülebilir. Ancak bu muhalefet yerinde durmamış,
söylem sınırlarını aşan bu hasmâne tutum varlığını tehlikeli buldukları Hz.
Ali’nin katlinin gerekli olduğu düşüncesine sevketmiştir. Bir Cuma günü
sabah namazı için evinden çıkan Hz. Ali, İbn Mülcem tarafından zehirli kılıcı
ile şehit edilir.35 Hariciler Kur’ân’da, “İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah’ın
rızasını almak için kendini feda eder.”36ayetinde bahsedilen kişinin, Hz. Ali’yi
katleden cani İbn Mülcem olduğunu iddia etmişlerdir. 37 Aynı ayetin
mübhemliğinden faydalanmak isteyen Şia, ayette bahsedilen kişinin, hicreti
esnasında Hz. Peygamber’in yatağına yatıp canını Allah’ın rızasını kazanmak
için tehlikeye atan Ali olduğunu iddia etmiştir.38
Kendini ve ötekini Kur’ân üzerinden okuma eğilimi Haricîler’in lafızları salt
zahiri veçhesinden okuma tutumlarıyla birleşince, bu katı tavırları
ötekileştirmenin bir müddet sonra kendi içlerinde de gerçekleşeceği
sonucuna götüreceği kaçınılmaz olacaktır. Nitekim öyle de olmuş; kısa bir
süre sonra Haricîler kendi içlerinde de birbirlerine göre Kur’ân’da
bashedilen ötekiler olmaya başlamışlardır. Örneğin Haricilerden Necedât
kolunun lideri Necdet b. Âmir ile diğer kolu olan Ezârika’nın lideri Nâfî b.
Ezrak’ı Tevbe, 9/91; Nisâ 4/95-96 ve En’âm 6/164 ayetlerinde geçen menfi
ifadelerin sahibi görerek eleştirir. Bu eleştirilere karşı Nâfî ise, Nisâ 4/97,
Tevbe, 9/81, 90 ve Nûh 71/26-27 ayetlerinde ifade edilen menfi tanımlaları
delil getirerek Necedât’ı mahkûm eder. Doğal olarak bütün bu ötekini
okumaların, ayetleri öncelikle bağlam ve siyakından kopartarak
gerçekleştirilmektedir. Amaç ise aynı: Meşruiyeti ve öteki yergisini
Kur’ân’dan devşirmek.39

Eşari, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, 102; Erten, Mübehmatul Kuran ve Fırkalar, 73.
Ayrıntı için bkz. İbn Ebi’d-Dünyâ, Ebû Bekr ‘Abdullâh b. Muhammed b. ‘Ubeyd b.
Sufyân, Kitâbu Makteli Emîri’l-Mu’minîn ‘Ali b. Ebî Tâlib, thk. İbrâhîm Sâlih, Dâru’lBeşâir, Dımaşk 2001; Rasûl Kâzim ‘Abdusâde, Maktelu’l-İmâm ‘Ali, Muessesetu’l-Belâg,
Dımaşk 2005.
36 Bakara, 2/207.
37 Eş’arî, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, s. 102; Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, c. 1, s. 120.
38 Tabersî, Ebu Aliyyi’l-Fadl b. Hasan, Mecmeu’l-Beyân fî Tefsiri’l-Kur’ân, Dâru’l-‘Ulûm,
Beyrut 2005, c. 2, s. 48.
39 Nihat Uzun, Bağlam ve Kur’an’ın Anlaşılması, s. 45.
34
35
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2.2.Şia
Şia, Hz. Peygamber’den sonra Ali’nin hilafet ve imametinin açık (celî) veya
gizli (hafî) olarak nass ve vasiyyet ile tayin edildiğine, bu görevin Ali’den
sonra onun evlatlarına intikal ettiğine inanan topluluğun müşterek adıdır.
Şia’ya göre imamet, halkın oylarıyla sübut bulan sıradan bir iş olmayıp Hz.
Peygamber tarafından kendisinden sonraki imamı tayin ve ilan etmesiyle
yerine getirilmesi gereken dinin temel rükünlerinden birisidir. Onlara göre
Hz. Peygamber’in, dinin böylesi önemli bir aslını ihmal etmiş olması,
kendisinden sonra gelecek imamın tayin ve ilanını terketmiş veya imamın
tespitini halkın serbest seçimine bırakmış olması düşünülemez. İmamın nass
ile belirlenmesi ve Peygamber (a.s.) tarafından tayin edilmesi hususunda
bütün bir Şia ortak görüşe sahiptir. Nasıl ki nebiler büyük-küçük günahtan
masum ise, imamlar da küçük-büyük günahlardan söz veya fiillerinde
tamamen
masumdurlar. 40 Kur’ân,
bu
masumiyete
vurgu
41
yapmıştır. İmâmiyye Şia’sına göre imâmet, vahiy kurumunun bir devamı
niteliğinde olup, nübüvvetin idari cephesini oluşturmaktadır.42
Şia kendi içinde farklı gruplara ayrılmış olup tek sesli değildir. Başlangıçta
Ali’nin (r.a.) diğer halifelerden üstün olduğu ifade edilmiş43, ancak süreçte bu
tafdil algısı farklı kollarında zamanla Ali’nin peygamberliğine ve nihayet
ilahlığının iddiasına kadar yol bulabilmiştir.44
Şia’nın en temel yaklaşımını iki madde ile özetleyecek olursak; a) Hz. Ali’nin
imâmeti, bizzat Hz. Peygamber tarafından tartışmaya mahal olmayacak bir
şekilde dile getirmişveKur’ân’da nassla tespit edilmiştir. Bu zorunlu bir
haldir; zira dinde imamın tayin edilmesinden daha önemli bir başka şey
yoktur. b) İmamın söyledikleri şeriattandır; zira o hata yapmaktan masum
olup ondan şeriata aykırı bir söz sadır olmaz. 45 Bu genel ilkeler
doğrultusunda Şia’nın Kur’ân tefsir esaslarını belirleyen beş temel inanç
Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, c. 1, s. 146.
Tabersî, imamların masumiyetine dair örneğin Ahzab Suresi’nin 33. ayetinde yaptığı
yorumda, ayetin bu yönde bir bildirimde bulunduğunu ispata çalışır. Bkz. Tabersî,
Mecme’u’l-Beyân, c. 8, s. 120. Oysa Zehmahşerî, bu ayette bahsedilen Ehl-i Beyt’in çok
açık bir şekilde Hz. Peygamber’in eşleri olduğunu gösterdiğini ifade etmiştir.
Zemahşerî muhtemelen bu düştüğü kayıtla Şia imamet mitolojisine göndermede
bulunmak istemiştir. Bkz. Zemahşerî, Ebul Kâsım Mahmûd b. Omer, el-Keşşâf an
Hakaiki Gavâmidu’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Akâvîl fî Vucûhi’t-Tenzîl, thk. Adil Ahmed
Abdulmevcûd, Ali Muhammed Muavvız, Mektebetu’l-Ubeykân, Riyad 1998, c. 5, s. 67.
42 Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi, 225.
43 Eş’arî, Makâlâtu’l-İslâmîn, s. 65.
44 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Fecr Yayınevi, Ankara 1996, c. 1, s. 354.
45 Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 1: 146; Kırca, Mezhebi Tefsir, 56; Celal Kırca, İlimler ve
Yorumlar Açısından Kur’ân’a Yönelişler, Tuğrâ Neşriyat, İstanbul 1993, s. 92.
40
41
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esasları bulunmaktadır. Bunlar; imâmet, ismet, mehdîlik, ric’at ve
takiyye’dir.46Şia, inanç dünyasına hâkim olan bu genel ilkeler doğrultusunda
Kur’ân’ın tefsirini yapmış, ayetleri bu ilkeler doğrultusunda konuşturmuştur.
Bu paradigmaya göre Kur’ân’ın gerçek manasını imamlar bilir. Bu sebeple
sadece onlardan gelen rivayetlerin kabul edilmesi gerekir. Bu zorunluluğun
sebebi, bütün nebilerin ilmine sahip olan Hz. Muhammed’in ilmini tevarüs
eden Hz. Ali, kendisinden sonra gelen nebilere bu ilmi devrettiği için, Kur’ân
ayetlerinin gerçek mana ve tefsiri sadece imamlarda bulunduğu inancından
kaynaklanmaktadır.47 Nitekim Şia’ya göre Kur’ânda bu gerçeği, “Kendisinde
Kitap’tan ilim olan kişi.” 48 diyerek onaylamıştır; zira bu ayette kendisinde
Kitap’tan ilim olan ile kastedilen kişi, Emiri’l-Müminîn olan Hz. Ali’dir. 49
Kummî’nin aktardığı bir rivayete göre Hz. Âdem’in cennetten yeryüzüne
getirdiği ilmin tamamı ileHz. Muhammed’e kadar olan bütün nebilerin,
kendilerini diğer insanlardan üstün kılan ilimlerinin tamamı Hz. Ali ve Ehl-i
Beytin mensuplarındadır.50
Şia fırkasının Kur’ân’ı ideolojisi doğrultusunda okuma bakımından en aşırı
giden grup olduğunu söylemek mümkündür. Rivayetleri sadece imamlardan
alma prensipleri doğrultusunda kendilerini sınırlandırmaları, tefsir için
gerekli olan eksik malzemeyi imamları adına kendilerinin uydurmalarına
sebep olmuştur. Bu durum, kendilerinin ilk hadis uyduran zümre olmalarına51
ve aynı zamanda en çok hadis uyduran fırka olmalarına sebep olmuştur.52Bu
tutumlarının bir sonucu olarak, Kur’ân’ı baştan sona kadar Şia’yı ve
hasımlarını anlatan bir kitap olarak görmüşler veayetleri öylesine katı bir
teşeyyü düşüncesi temelinde okumaya tabi tutmuşlardır ki; Kur’ân’ın her
hangi bir şekilde hakikî anlamını ifade etmesine fırsat verebilecek tarihî bir
kayıtla anlamlandırılmasına fırsat tanıyacak bütün kapıları kapatmış ve kendi
düşüncelerinden başka bir şeyi söylemesine imkân tanımamışlardır. Bu
sebeple rivayetleri kendi imamları ve taraftarlarından kabul edip hariçten
rivayetleri terketmişledir. Böylece tarihin farklı bir kayıt ile olayları

Şia’nın bu inanç esaslarının geniş açıklaması için bkz. Mustafa Öztürk, Tefsirde Ehl-i
Sünnet & Şia Polemikleri, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2012, s. 15-146.
47 Mevlüt Erten, Mübhemâtü’l-Kur’ân, s. 76.
48 Ra’d, 13/43.
49 Ebu’l-Hasan ‘Ali b. İbrâhîm el-Kummî, Tefsiru’l-Kummî, Muessesetu’l-İmâmi’l-Mehdî,
thk. Muhammed Bâkır el-İsfehânî, Kum 1435, c. 2, s. 522.
50 Kummî, Tefsîru’l-Kurmmî, c. 2, s. 522.
51 Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi. İlmî Yayınlar, Ankara 1981, s. 112.
52 Musâid Abdullah Muslim, Eseru’t-Tatavvuri’l-Fikrî fi’t-Tefsîr fi’l-Asri’l-Abbâsî,
Muessesetu’r-Risale, yy. 1984, s. 112; Musâid Abdullah Muslim, Gelişme Döneminde
Tefsir, çev. Muhammed Çelik, Akademi Yayınları, İzmir 2006, 102; Talat Koçyiğit,
Hadis Tarihi, s. 109.
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aydınlatmasına hiçbir şekilde imkân tanımamışlar, inhisarcı bir anlayış ile
doğru adına ne varsa sadece kendi imam ve taraftarlarının aktardıklarından
ibaret olduğunu iddia etmişlerdir. Bu anlayışta Kur’ân, tamamen Şia’yı anlatan
bir kitap olmaktan başka bir misyona sahip değildir. Öyle ki Şia düşüncesine
aykırı gelen ayetlerin Kur’ân’a sonradan dâhil edildiğini ve böylece Kur’ân’ın
tahrif edildiğini dahi söylemekten çekinmemişlerdir.
Bu çerçevede Şia’ya göre Kur’ân dört kısımdan oluşmaktadır: Kur’ân’ın dörtte
biri Ali taraftarlarının meselelerine, ikinci dörtte biri onların düşmanlarına,
üçüncü dörtte biri şeriat kurallarına, son dörtte biri de kısas ve mesellere
aittir. 53 Bu yaklaşımda nüzul dönemine dair ifadeler içeren Kur’ân, adeta
bağlamından kopartılıp Hz. Peygamberin vefatından sonra Ehl-i Beyti ve onun
hasımlarıyla olan mücadelelerini anlatan bir kitap olmaktadır. Şia’nın
hasımları olan öteki ise bazı sahabeler, Hariciler, Emeviler, özellikle de
Muaviye ve onun soyundan gelenlerdir. 54 Bu çerçevede örneğin Enfal
Suresi’nde geçen “Şayet bir kavmin ihanetinden korkarsan…” 55 ayetinin,
Emiri’l-Müminin olan Hz. Ali’ye ihanet eden Muaviye hakkında, 56 “Allah
katında canlıların en kötüsü iman etmeyen kâfirlerdir.” 57 ayetinin ise Benî
Ümmeye hakkında indiği iddiaları58ve yine Mâide Suresi’nde geçen, “Bugün
kâfirler, sizin dininizden ümit kesmişlerdir.” 59 ayetindeki kafirlerin Benî
Ümeye, sözü edilen Müslümanların ise Ehl-i Beyt olduğu iddiası, Şia’nın
müphemât üzerinden ötekini okuma biçiminin tipik bir örneğini sunar.60
Şia’nın varlık sebebi, Hz. Ali’nin imametinin gasbı fikrine dayanmaktadır.
Dolayısıyla Şia’ın mevcudiyetinin meşruiyeti Hz. Ali’nin imametinin ispatını,
bu ispatın halk nezdindeki kabulü için de meşruiyetin Kur’ân’dan tahsilini
gerektireceği aşikârdır. Şia da bu doğrultuda hareket etmiş ve Hz. Ali ve
soyunun imametini Kur’ân’dan okumaya çalışmıştır. Tabi, bu iş için en uygun
ayetler, mübhemât içeren ayetler olacaktır. Burada dikkat çeken husus, diğer
fırkalarda da olduğu gibi Şia’nın da teşeşekkülünde tamamen siyasî sâikler
eğemendir. Ancak meşruiyet, onu zorunlu olarak dinî söylemlerin ardına
sığınmaya sevketmiştir.

Ignaz Goldziher, İslam Tefsir Ekolleri, Çev. Mustafa İslamoğlu, Denge Yayınları, İstanbul
1997, s. 315; Nihat Uzun, Siyaset-Tefsir İlişkisi, s. 207-208.
54 İsmail Çalışkan, Siyasal Tefsir, s. 242, 248.
55 Enfâl, 8/58.
56 Kummî, Tefsîru’l-Kurmmî, c. 1, s. 398.
57 Enfâl, 8/55.
58 Ebu’n-Nadr Muhammed b. Mes’ûd el-Ayyâşî, et-Tefsîr, Muessesetu’l-Bi’se, Kum 1421, c.
2, s. 204.
59 Mâide, 5/3.
60 Ayyâşî, et-Tefsîr, c. 2, s. 9.
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Zira bilindiği üzere imam tayin meselesi siyasî bir meseledir. Bununla birlikte
Şia bu hususu bir akîde konusu olarak ele almış, amacına hizmet etmesi için
kimi ayetleri tahrif ederek imâmetin aslını Kur'ân’da aramış ve böylece Hz.
Ali’nin Rasulullah’tan sonraki gerçek imam olduğunu, hakkında nass
bulunduğunu, bu nass gereğince Hz. Peygamberinde Ali’yi imamlığa tayin
ettiğini; zira imam tayininin dinin en esaslı rükünlerinden birisi olup halkın
seçimine bırakılamayacağını ispat cihetine gitmiştir. Örneğinbu itikat
mucibince Kur'ân’ı okumaya çalışan Tabersî, Mâide Suresi’nin 3. ayetinde
geçen “Bugün sizin için dininizi tamamladım.” ayetine dayanarak, Hz.
Peygamber’in, Ali’yi (r.a.) kendi yerine nasbettiğini ve bunun da farzların
sonuncusu olduğunu iddia ederken,61Ayyâşî bu ayetin direk anlamının Ali’nin
velayetinin ilahî bir tespitle dinin kemale erdiği ve nimetlerin tamamlandığı
anlamında olduğunu ifade etmiş; 62 Kummî ise imamet hakkını Ali’den
gasbedenlerin kıyamet günü ‘Keşke toprak bizi yutmuş olsaydı da Rasul’ün
emri olan Ali’nin kendisinden sonraki imam olduğuna dair sözünü
gizlemeseydik.” diyeceklerini Nîsâ Suresi 42. ayetinden okuyabilmiştir. 63 Şu
halde Fatiha Suresi’nde sapıtanlar (dâl), Ali’nin imametini bilmeyen
şüphecilerdir.64
Şia’nın mübhemât üzerinden kendi ve ötekini okuma örnekleri burada
sayılamayacak kadar ciddi anlamda fazladır. Bunlara şu örnekleri verebiliriz:
Örneğin Mâide Suresi’nde geçen, “Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ
et. Eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni
insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğuna rehberlik
etmez” 65 ayetinde Allah Teâlâ’nın Hz. Peygamber’e tebliğ etmesini emir
buyurduğu şey, Ali’nin (r.a.) imametidir. Dolayısıyla bu ayet Ali’nin
imametinin nassla tayin edilmiş olduğunu, bu bilgiyi insanlar hazır Gardîr-i
Hum’da toplanmış iken Hz. Peygamber’in tebliğ etmesini, aksi halde risalet
görevini yerine getirmemiş olacağını ifade etmektedir. 66 Kummi ise ayetin
devamının kırpıldığını iddia etmektedir. Ona göre ayetin aslı “yâ eyyühe’rrasûl, belliğ mâ unzile ileyke min rabbike fî ‘aliyyin” yani “Ey Rasul! Ali
Tabersî, Mecme’u’l-Beyân, c. 3, s. 227; Ebu’l-Hasan ‘Ali b. Muhammed el-Vâsitî İbnu’lMegâzilî, Menâkibu Emîri’l-Mu’minîn ‘Ali b. Ebî Tâlib, Dâru Mektebeti’l-Hayât, Beyrût
trs., s. 31; Kırca, Mezhebi Tefsir, s. 57.
62 Ayyâşî, et-Tefsîr, c. 2, s. 9-10.
63 Kummî, Tefsîru’l-Kurmmî, c. 1, s. 203-204.
64 Kummî, Tefsîru’l-Kurmmî, c. 1, s. 54.
65 Mâide, 5/67.
66 Ebû ‘Abdullâh Muhammed b. Muhammed b. En-Nu’mân el-‘Ukberî, el-İrşâd fî Ma’rifeti
Huceci’llâhi ‘ale’l-‘Ibâd, Muessesetu Âli Beyt li İhyâi’t-Turâs, Beyrût 2008, c. 1, s. 175;
‘Afîf en-Nâblusî, min ‘Akâidi’ş-Şîati’l-İmâmiyye, Dâru’l-Hâşim, Beyrût trs., s. 59-63;
Öztürk, Tefsirde Ehl-i Sünnet & Şia Polemikleri, s. 24.
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hakkında rabbin tarafından sana indirilen mesajı tebliğ et!” şeklinde nazil
olmuştu, ancak daha sonrafî aliyyin ibaresi kaldırılarak ayetin tahrife tabi
tutulduğunu iddia etmiştir. 67 Hz. Ali’nin nass ile tayinine dair delil olarak
getirilen birçok ayetten birisi de Maide Suresi’nde geçen, “Sizin dostunuz
(veliniz) ancak Allah’tır, Rasulüdür ve iman edenlerdir; onlar ki Allah’ın
emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekâtı verirler” 68 ayetidir. Tabersî
ayette kastedilen kişinin Hz. Ali olduğunu belirtmiştir; ziratefsirinde
aktardığı rivayetlere göreHz. Peygamber ile namaz kılarken yanlarına gelen
dilenciye hiçbir kimsenin yardımcı olmaması üzerine rukû halinde iken
parmağındaki yüzüğü çıkarıp almasını işaret eden Hz. Ali’yi, namaz sonrası
Hz. Peygamber ayette bahsedilen rükû halinde iken zekâtını veren dost
(veli)ve kendisinininde veziri olarak ilan etmiştir.69 Bu durumda Hz. Ali’nin
velayet ve imameti nassla belirlenmiş ve nebevî tefsirle de kesinleşmiştir.70
Bakara Suresi’nde geçen, “Allah, Âdem’ebütün isimleri öğretti” 71 ayetinden
maksat, Allah Âdem’e Nebi Muhammed ve onun soyundan gelecek olan
bütün imamların isimlerini öğretmiştir, şeklindedir.72 Yine Tâhâ Suresi’nde
geçen “Biz daha önce Âdem’den söz almıştık ama o sözünü unuttu. Biz onda
gerekli azmi göremedik”73ayeti, “Biz ona Muhammed ve ondan sonra gelecek
olan imamlar hakkında söz aldık, ancak o bunu terk etti.” anlamına
gelmektedir. 74 Hz. Muhammed risalet ile görevlendirildiği ilk yıllarında,
“Yakın akrabalarını uyar.” ayetiyle tebliğine görevlendirildiği şey, Ali’nin
kendisinden sonraki velayetinin ilanıdır.75
Tabersî’nin naklettiğine göre İmam Muhammed Bâkır ve Ca’fer Sâdık,
kendilerinden gelen bir rivayete göre Fatır Suresi’nin,“Biz Kitab’ı, kullarımız
arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan kimi kendisine zulmeder, kimi
ortadadır, kimi de Allah’ın izniyle hayırlarda öne geçmekiçin yarışır” 76
ayetinde geçen “seçilenler” ifadesi hakkında “Bu ayette biz kastedildik,

Mustafa Öztürk, Tefsirde Ehl-i Sünnet & Şia Polemikleri, s. 24.
Mâide, 5/55.
69 Tabersî, Mecme’u’l-Beyân, c. 3, s. 296-297.
70 Sultân ‘Ali Şâh, Beyânu’s-Saâde fî Makâmâti’l-‘İbâde, Muessesetu’l-‘A’lemî, Beyût 1988,
s. 91-92
71 Bakara, 2/31.
72 Gımârî, Abdullah Sıddîk, Bideu’t-Tefsîr, Dâru’r-Reşâdi’l-Hadîse, Dâru’l-Beydâ, İkinci
Baskı, yy. 1986, s. 14.
73 Tâhâ 20/115.
74 Kummî, Tefsiru’l-Kummî, c. 2, s. 651. Nâsır b. Abdullah b. Ali el-Gafârî, Usûlu Mezhebi’şŞî’a, 1994, s. 58.
75 ‘Afîf en-Nâblusî, min ‘Akâidi’ş-Şîati’l-İmâmiyye, Dâru’l-Hâşim, Beyrût trs., s. 57.
76 Fatır35/32.
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bizden bahsedilmiştir.” demişler 77 ve bu çerçevede yaptıkları tefsire göre
ayette bahsedilen üç sınıfın tamamı da Şia’yı betimlemekte olup zalim,
Şia’dan zulme karışıp imamın hakkını tanımayan; orta yolda giden
(muktesid) imamın hakkını tanıyanı; hayırda yarışan ise imam Ali’yi ifade
etmektedir.78
Nisa Suresi’nin 4/59 ayetinde sözü edilen “ulu’l-emr” ifadesiyle kastedilenler
ise, Hz. Peygamber’in ehl-i beytinden gelen imamlardır. Allah Teâlâ kendisine
ve Rasulüne itaati farz kıldığı gibi, onlara da mutlak itaati farz kılmıştır. 79
Emiru’l-müminîn’e muhalefet ve düşmanlık edenler ise mükezzibin,
ashabu’l-meş’eme, dehriyyûn, cibt ve tâgût, münafık, sözleri lahnu’l-kavl,
küfredenler ve dostları tâğût olanlar, Allah’ın indirdiğini gizleyenler, kıyamet
günü yüzleri alçalan ve kapkara olan, cehennemde zanilerin ferclerinden
çıkanı içenler, haksız yere gururlananlardır.80
Al-i İmran Suresi 3/7. ayette geçen “râsihûn” ifadesinden maksat,
müteşabihlerin ilmini bilen Hz. Peygamber ve ondan bu ilmi alan vasileri Ali
ve onu takip eden imamlardır.81Asr Suresi’nde hüsrana uğramaktan kurtulan
ve iman etmiş olan kişiler, Emiri’l-Mü’minîn Ali’nin imametine iman etmiş
olanlardır.82Ahzab Suresi’nde geçen, “Allah bir adamda iki kalp yaratmaz.”83
ayetinde anlatılan, Ehl-i beyt sevgisi ile onun düşmanlarının sevgisinin bir
arada bulunamayacağını ve eğer böyle biri varsa onun Şia’dan olmayacağını
anlatmaktadır. 84 Bakara Suresi’nin başında geçen“İçinde şüphe olmayan o
kitap, muttakiler için yol göstericidir.” 85 ayetindemuttakileri hidayete
kılavuzlayan kitaptan maksat, Ali’dir; muttakilerden maksat ise Şia’dır. 86
Kur’ân’da ifade edilen hikmet’ten maksat, çok hayır demek olan müminlerin
emiri Ali ve imamları tanımaktır. Yine İlim verilenler (ûtu’l-‘ilm)87ifadesinden
Tabersi, Mecme’u’l-Beyân, c. 8, s. 186; Nihat Uzun, Siyaset-Tefsir İlişkisi, s. 209.
Tabersi, Mecme’u’l-Beyân, c. 8, s. 187; Kummî, Tefsîru’l-Kurmmî,, c. 3, s. 851; İsmail
Çalışkan, Siyasal Tefsir, s. 234.
79 Tabersî, Mecme’u’l-Beyân, c. 3, s. 96. Kummî de buna yakın ifadeler kullanmıştır. Bkz.
Kummî, Tefsîru’l-Kurmmî,, c. 1, s. 207.
80 İsmail Çalışkan, s. 243-244.
81 Kummî, Tefsîru’l-Kurmmî, c. 1, s. 145; Tabersî, Mecme’u’l-Beyân, c. 3, s. 196; Nihat
Uzun, Siyaset-Tefsir İlişkisi, s. 211.
82 Kummi, Tefsîru’l-Kurmmî, c. 3, s. 1180. Kummî, benzer şekilde Beyyine, 98/6-7
ayetlerinde iman eden ve salih amel işleyenlerden kastedilenlerin Ehl-i Beyt olduğunu
ifade etmiştir. Bkz. Kummî, Tefsîru’l-Kurmmî, c. 3, s. 1170; İsmail Çalışkan, Siyasal
Tefsir, s.226.
83 Ahzab, 33/4.
84 Kummî, Tefsîru’l-Kurmmî, c. 3, s. 806; İsmail Çalışkan, Siyasal Tefsir, s. 226.
85 Bakara, 2/2.
86 Kummî, Tefsîru’l-Kurmmî, c. 1, s. 55.
87 Nahl, 16/27; Ankebut, 29/49; Sebe, 34/6.
77
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maksat, Şia imamlarının imametidir. Seb’u’l-mesânî 88 imamları betimler.Essâbikûne’l-evvelîn, 89 Emiri’l-müminîn’e ilk iman eden ve bu imanında sabit
kalanlardır. Şuhedâ, 90 Ehlu’z-Zikr, 91 ni’met 92 ve en-Nahl 93 ifadelerinden
maksat, imamlardır. Ashabu’l-meymene ve ashabu’l-yemin Ali ve onun Şiası;
ashabu’ş-Şimâl ise onların düşmanlarıdır. Ayrıca Nur Suresi 35. ayetinde
geçen her bir kavram, sembolik olarak Ehl-i Beytten bir kişiyi temsil
eder. 94 Neml Suresi’nde bahsi geçen Dâbbe’den 95 maksat ise, imam Ali olup
ayet onun çıkışını anlatmaktadır.96
İbn Teymiye, Tefsir Usulü’ne dair yazdığı Mukaddime’sinde Şia’nın Kur’ân
üzerinden kendi ve ötekini okumasına değinerek tefsir kitaplarında geçen şu
örnekleri verir: “Ebu Leheb’in iki eli kurusun!”97 ayetindeki iki elden maksat
Ebu Bekr ve Ömer’dir; “Allah’a ortak koşacak olursan, tüm amellerin boşa
çıkar” 98 ayetinde sakınılması istenilen “şirk”, Ali’nin hilafetine Ebu Bekr ve
Ömer’in ortak kılınmasıdır; “Allah bir sığır kesmenizi emrediyor”99 ayetindeki
kastedilen kurbanlıkHz. Aişe’dir; “Kâfirler topluluğununelebaşlarıyla
şavaşın”100 ayetinde kastedilenkâfirlerinelebaşları Talha ve Zubeyr’dir; “O, iki
büyük su kütlesini birbirine kavuşmak üzere salıverdi”101 ayetinde kastedilenler
Hz. Ali ve hanımı Hz. Fatıma’dır; “Bu iki denizden inci ve mercan
çıkar”102ifadesiyle kastedilenler ise Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir.103
Kummî, Kur’ân üzerinden kendi ve ötekini okuma çabasını kimi zaman
ayetlerin lafızları üzerinde operasyonlar yaparak, açıkçası tahrifatta
bulunarak da gerçekleştirmiştir. Bu çabasının bir örneği olarak Âl-i İmrân
Suresi’nde, “Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı
ümmetsiniz” 104 ayetinde geçen“( ”)أمةkelimesini “( ”)أئمةşeklinde okuyarak
elde ettiği yeni formda ayetin anlamını, “Siz, insanların iyiliği için ortaya

Hicr, 15/87.
Tevbe, 9/100.
90 Hac, 22/78.
91 Nahl, 16/43.
92 Nahl, 16/83.
93 Nahl, 16/68-69.
94 İsmail Çalışkan, Siyasal Tefsir, s. 230.
95 Neml, 27/82.
96 Kummî, Tefsîru’l-Kurmmî, c. 2, s. 747.
97 Tebbet, 111/1.
98 Zumer, 39/65.
99 Bakara, 2/67.
100 Tevbe: 9/12.
101 Rahmân, 55/19.
102 Rahmân, 55/22.
103İbn Teymiye, Mukaddime Fî Usûli’t-Tefsîr, thk. Adnân Zarzûr, Dımaşk 1972, s.87.
104 Âl-i İmrân, 3/110.
88
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çıkarılmış en hayırlı imamlarsınız.” şeklindebelirler. Kummî, kullandığı bir
rivayetten yola çıkarak ayetin bu anlamı ifade eden bir formda olması
gerektiğini şu argümana dayandırmaktadır: Ümmetin en hayırlıları diye
Kur’ân’da bahsedilen topluluk, müminlerin emiri Ali’yi, Hasan ve Hüseyin’i
katledenler olabilir mi? Bu mümkün müdür? Görmüyor musun; ayetin
devamında “Sizler iyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a
inanırsınız” 105 diyerek Allah Teâlâ imamlara işaret etmekte ve onları
övmektedir. 106 Yine Bakara Suresi’nde geçen, “Sizi vasat bir ümmet
kıldık.” 107 ayetindekiümmet ( )أمةkelimesinin imamlar ( )أئمةanlamında
olduğunu ifade etmiş ve ayetin Hz. Peygamber’in imamlar için, imamların da
insanlar için şahitler olduğunu ifade ettiğini, ancak ayette imamlar
kastedilerek ümmet kelimesinin kullanıldığınıiddia etmiştir.108 Bu durumda
Kummî’ye göre ayette kastedilen “en hayırlı ümmet”, nüzul dönemi
Müslümanlarının geneli değil, Ehl-i Beyt’ten gelen imamlar olmaktadır. Yine
Şia İsrâ Suresi’nde geçen “Doğrusu bu Kuran, mahza doğru olana
kılavuzlar”109 ayetindeki “elletî” ism-i mevsulü üzerinde operasyon yaparak
“ile’l- imâm’” şeklinde okumuş ve ayette kastedilenin; Kur’ân’ın imâma
ilettiğianlamında olduğunu iddia etmişlerdir.
İbnu’l-Mutahhar el-Hillî (ö. 726/1325) Nehcu’l-Hak isimli eserinde ilk üç
halifenin hilafetini meşru sayanların akla ve nakle aykırı düştüklerini ifade
etmiş ve iddiasını ispat sadedinde bir takım aklî deliller yanında naklî olarak
seksen ayet ve kendisinin mütevatir olduğunu ifade ettiği yirmi sekiz hadis
nakletmiştir. Hillî’nin Kur’ân’daki mübhemattan istifade ederek Ali (r.a.) ile
ilişkilendirği ayetleri “Ali’nin İmametinin Kur’ân ile Ta’yîni” başlığı altında
tadâd eder. Seksen dört alt başlıkta sıraladığı bu ayetler şunlardır: Bakara,
2/37, 43, 124, 156, 207, 274; Âl-i İmrân, 3/61, 173; Nisa, 4/54, 59; Maide,
5/3, 54, 67; A’râf, 7/43-44, 172, 181; Enfâl, 8/24, 62, 64, 75; Tevbe, 9/3, 19,
61, 100, 119; Yûnus, 10/2; Hûd, 11/3, 17; Yûsuf, 12/108; â’d, 13/4, 7, 19, 29,
43; Hicr, 15/47; Nahl, 16/43, 76; Meryem, 19/96; Enbiyâ, 21/7, 101; Hac,
22/34-35; Nur, 24/35; Furkân, 25/54; Şuarâ, 26/84; Neml, 27/89; Ankebût,
29/2; Secde, 32/18; Ahzâb, 33/25, 33, 43, 56; Fâtır, 35/32; Saffât, 37/24,
130; Zümer, 38/32-33; Şûrâ 42/23; Zuhruf, 43/41, 45, 57; Muhammed,
47/30, 32; Fethm, 48/29; Necm, 53/1; Kamer, 54/55; Rahmân, 55/19;

Âl-i İmrân, 3/110.
Kummî, Tefsîru’l-Kurmmî, c. 1, s. 164.
107 Bakara, 2/143.
108 Kummî, Tefsîru’l-Kurmmî, c. 1, s. 98.
109 İsrâ, 17/9.
105
106
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Vâkı’a, 56/10; Hadîd, 57/19; Mücâdile, 54/12; Tahrim, 66/4, 8; Hâkka,
69/19; Beyyine, 98/7; Asr, 103/3.110
Şia, her vesilede Kur’ân’da geçen olumsuz tavır ve davranışları ilk üç halife
ile ilişkilendirmiş, her güzel davranış ve kavramı ise Hz. Ali ile
özdeşleştirmiştir. Bu baptan olarak Kur’ân’da geçen munker, fuhşâ, bagy,
küfr, fusûk ve isyân kavramlarının karşılıkları Ebu Bekir, Ömer ve Osman’dır.
Buna karşın Hz. Ali, adl, ihsan, zinet, ‘âlâ(nimet) ve mizandır. 111 Yine
Kur’ân’da geçen halîfe, imâm, vâris, velî, vezir, emîn, hüdâ, Hâdî, nûr, sebîl,
sırât, mîzân, sünnet, şâhit, meşhûd, şehîd, şühedâ, vesîle, kavl, sıdk, sâdık, sıddîk,
musaddık, silm, din, imân, islâm, ihsân, cennet, rıdvân, fıtrat, saat, kıble, abd,
ibâd, vâlid, insân, racul, ricâl,bakiyye, yusr gibi kavramlar yanında,es-sırâtu’lmustakîm, imâmu’n-mubîn, sâlihu’l-mu’minîn, en-nebeu’l-‘azîm, el-bi’ru’lmuattala, el-kasru’l-meşîd, uzunu’n-vâiyeh, lisânu sıdk, el-‘urvetu’l-vuskâ,
zulkarneyn, dâbbetu’l-arz, hablullah, huccetullâh, kelîmetullâh, zikrullâh,
nimetullâh, rahmetullâh, fazlullâh gibi terkip ve tabirlerin hepsi Ali’yi (r.a.)
ifade etmektedir.112
Bu sayılanlar ve burada zikredilmeyenlere bakıldığında, Şia açısından
Kur’ân’ın baştan sonra Şia’nın siyasi düşüncesini anlatan ve aynı zamanda
savunan bir kitap olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu durum, Şia nezdinde
mübhemâtın son derece suiistimal edildiğini göstermektedir.
2.3.Mutezile
Mutezile, hicrî II. yüzyılın ilk yarısında Basra’da ortaya çıkmış olan bir
fırkadır. 113 Sözlükte “ayrılmak, uzaklaşmak, bir tarafa çekilmek” anlamına
gelen i’tizal kelimesinden ismini aldığı ifade edilen Mutezile’nin, bu isimle
tesmiye edilmesine dair sebepler arasında Hz. Ali ile Hz. Âişe arasındaki
mücadelede veya Hz. Ali ile Muâviye arasındaki çekişmeye taraf olmayıp bir
kenara çekilenlere isim olarak verildiği, daha genel bir yaklaşımda ise Hasan
el-Basrî(ö. 110/728) ile onun ilim meclisine müdâvim olan Vâsıl b. Atâ (ö.
131/748) arasında geçen ve büyük günah işleyen (mürtekib-i kebîre)
kimsenin durumu hakkında çıkan ihtilafa binâen Vâsıl’ın ilim meclisinden
ayrılması üzerine Hasan el-Basrî’nin “Vasıl bizden ayrıldı.” sözünden

Hasan b. Yûsuf el-Mutahhar el-Hullî, Nehcu’l-Hak ve Keşfu’s-Sıdk, Dâru’l-Hicre, Kum
1407, s. 172-212; Mustafa Öztürk, Tefsirde Ehl-i Sünnet & Şia Polemikleri, s. 21.
111 İsmail Çalışkan, Siyasal Tefsir, s. 245.
112 Mustafa Öztürk, Tefsirde Ehl-i Sünnet & Şia Polemikleri, s. 22.
113 Mustafa Öztürk, Kur’an’ın Mu’tezilî Yorumu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2013, s.
10.
110
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mülhem olarak bu oluşuma Mutezile denilmiştir. 114 Ancak İslam düşünce
tarihini iki yüzyıl boyunca çok derinden etkileyecek olan ve Ehl-i Sünnet
düşüncesinin belli bir ölçüde şekillenmesinde etkisi görmezden
gelinemeyecek olan Mutezile’nin ortaya çıkışını, “Vasıl bizden ayrıldı.”sözüne
irca etmek, pek de ikna edici görünmemektedir. Mutezile düşüncesinin
günyüzüne çıkışında etkili olan en temel faktör, Emevilerin saltanat
rejimidir. Emevi saltanatı, halka olan zulüm ve baskısını Allah’ın takdir ve
dilemesi olarak gösteriyor, bu değişmez ilahî takdire karşı halkın razı
gelmesini İslam’ın bir gereği olarak telkin ediyordu. Emevi sultanlarının, işi
Allah’ın takdirine havale ederek kendi elleriyle yaptıkları kötülüklerin
sorumluluğundan kaçmalarına karşı çıkan ve insanın fiillerinde özgür
olduğunu savunan bir söylem, emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-munker (iyiliği
emretmek, kötülükten men etmek) prensibine dayanan muhalefetini
zamanla ete kemiğe büründürerek tahrih sahnesindeki yerini almıştır. 115
Daha sonra bu oluşum, Mutezile olarak tesmiye edilmiştir. 116 Kaynaklarda
Mutezile isminin hasımları tarafından her ne kadar aşağılayıcı bir amaçla
söylendiği belirtilmiş olsa da, buradaki ayrılmanın/uzaklaşmanın hakikatten
veya cemaatten bir ayrılma değil, batıldan uzaklaşmak anlamına geldiğini
söyleyen Mutezile, kendilerine Ashâbu’l-adl ve’t-tevhîd, Ehlu’l-hak, elMuvahhide, Ehlu’t-tenzîh, Ashabu’l-aslah ve el-Munezzihe gibi isimler
vermişlerdir. 117 Hasımları ise Mutezile’ye Kaderiye ve Muattıla isimlerini
yakıştırmıştır. Fiilerin yaratılmasını kişinin kendisine nispet ettiği için
Kaderiye; Allah’ın zatı ile âlim, zatı ile kâdir olup zatından ayrı kadîm sıfatlara
hâiz olmadığını söylediği için de Muattıla olarak isimlendirilmiştir.118
Kur’ân’ı anlama ve yorumlama faaliyetinde aklı nassa hakem veya
mukaddem kılma usulünü benimseyen Mutezile, çoğunlukla zahid,
entelektüel, dil ve edebiyat alanında oldukça donanımlı, hitabet ve ikna
Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, c. 1, s. 262. Mezhepler tarihine dair yazdığı eserinde
bu sayılan görüşlerden farklı olarak Ebu’l-Hüseyin el-Malatî, Mutezile’ye bu ismin
verilme sebebinin Hz. Ali’nin evladı olan Hasan b. Ali’nin kendi hakkı olan halifelikten
vazgeçip görevi Muaviye’ye bırakması ve ona biat etmesi üzerine Hasan ve Muaviye’den
ayrılıp ev ve mescitlerine çekilip (i’tizâl) kendilerini ibadet ve ilme vermeleri ile ilgii
olduğunu ifade etmiştir. Bkz. Ebu’l-Hüseyin el-Malatî, et-Tenbîh ve’r-Red ‘alâ Ehli’l-Ehvâ’
ve’l-Bida’, thk. Muhammed Zâhid b. el-Hasan el-Kevserî, el-Mektebetu’l-Ezheriyye li’tTurâs, Kâhire 2007, s. 44.
115 Mustafa Öztürk, Kur’an’ın Mutezilî Yorumu, s. 10.
116Mutezile’nin ismini hangi olay veya sebeplerden aldığı hakkında geniş bir kritik için
bkz. Muhammed Ahmed Nûh, Cinâyetu’t-Te’vîli’l-Fâsid ‘ale’l-‘Akîdeti’l-İslâmiyye, Dâru
İbn ‘Affân, yy. trs., s. 205-210.
117 Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, c. 1, s. 43; Mustafa Öztürk, Kur’an’ın Mutezilî Yorumu, s.
11.
118 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, c. 1, s. 262.
114
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kabiliyeti oldukça güçlü ilim erbabı öncülüğünde teşekkül etmiş bir
fırkadır. 119 Zamanla aralarındaki bazı farklı yaklaşımların oluşması
nedeniyle Mutezile, Basra ve Bağdat Mutezilesi olarak iki farklı mektebe
ayrılmıştır.
İnsanların fiillerinde özgür olduğu ve bu sebeple yaptıklarından sorumlu
olduğunu savunduğu için Emevi sultanları tarafından baskıya maruz kalan
Mutezile, Abbasiler zamanında özellikle Memun (ö. 218/833), Mu’tasım (ö.
227/842) ve Vâsık (ö. 232/847) döneminde Halku’l-Kur’ân (Kur’ân’ın
yaratılmışlığı) görüşleri halifeler tarafından devletin resmi görüşü olarak
kabul görmesiyle birliktesiyasal iktirarın desteğini de arkasına alan
Mutezile’nin Bağdat ekolü, muhalifleri üzerinde baskı kurmuş ve mihne
sürecini başlatmıştır. Bu durum Mutezile’nin halk nezdindeki itibarını
zedelemiş ve Ehl-i Hadis’e teveccühü olan halife Mütevekkil’in (ö. 247/861)
iktidara gelmesiyle birlikte etkinliğini kaybedip zamanla tarih sahnesinden
silinip kaybolmuştur.120
Mutezile, İslâmî ilimlere dair pekçok eser telif etmiş olmasına rağmen bu
eserlerin büyük bir kısmı günümüze ulaşmamıştır. Bunda söz konusu
dönemde gerçekleşen Moğol istilaları yanında, Mutezilî görüşleri içeren
kitapların okunmasını haram gören fetvaların da Mutezilî terekenin yok
edilmesinde etkisi bulunmaktadır. Ortadoğuda yaygın olan Maniheizm,
Hermesizm ve aşırı Şiîlik (Gulât-ı Şia) gibi gnostik menşeli farklı din ve
kültürelere mensup İslam düşmanı kimselerin Kur’ân’a yönelik saldırılarını
bertaraf etme mücadelesinde en fazla gayret gösteren ve bu yönde hayli
başarılı savunma ve açıklamalarda bulunan Mutezile’nin121Sünnî gelenekte
sapkın bir fırka olarak Ehl-i Bid’at kategorisi içinde gösterilmesinde,
nassların anlaşılması ve yorumlanmasında akla tanıdığı yetkininEhl-i Sünnet
nezdinde bulduğu karşılığın bir tezahürü olduğu zahirdir.122 Nitekim İslam
Mustafa Öztürk, Kur’an’ın Mutezilî Yorumu, s. 13.
Halife Mütevekkil, Mutezile’nin halk nezdindeki etki ve itibarını kırmak için, Ehl-i
Hadis’ten Mutezile aleyhinde rivayetlerde bulunmalarını istemiştir. Bkz. Öztürk,
Kur’an’ın Mutezilî Yorumu, s. 15, 17.
121 Mustafa Öztürk, Kur’an’ın Mutezilî Yorumu, s. 18.
122 Örneğin erken dönem mezhepler tarihi üzerine Eş’ârî’den sonra eser yazar Ebu’lHüseyin el-Malatî, kitabı et-Tenbîh ve’r-Red ‘alâ Ehli’l-Ehvâî ve’l-Bida’ isimli eserinde
yirmi fırka olarak taksim ettiği Mutezile’nin kitabında anmaktan imtina ettiği fikirleri
olduğunu, İslam’ın ana caddesinden küfrün ara sokaklarına daldığını söylemesine
rağmen, eleştiriye tabi tutacağı bir fikirlerini sunmaması ve yine “Onlar, kelam erbabı
olup cedelle uğraşan, temyiz sahibi, tefekkür yeteneği bulunan, nasslardan hüküm
istinbat edebilen, kendilerine muhalefet edenlere muknî deliller getirebilen, kelamın
her çeşidini bilen, nakli ilimlerle akli ilimleri ayırt edebilen, hasımlarıyla münazarada
insaflı davranan kişilerdir.” (Ebu’l-Hüseyin el-Malatî, et-Tenbîh ve’r-Red ‘alâ Ehli’l-Ehvâ’
119
120
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geleneğinde aklı en etkin bir şekilde kullanan mezhep, Mutezile Mezhebi
olmuştur. Akıl-nakil çatışmasında akla öncelik tanımış, nassı aklın
hakemliğinde 123 ve belirlediği beş esas çerçevesinde tevil etmiştir.
Mutezile’ye göre akıl ile nakil arasında her hangi bir çelişki söz konusu
değildir, olamaz.
Mutezile’nin söz konusu beş esası şunlardır: Tevhit, Adalet, V’ad veVa’îd,
Menzile
beyne’l-Menzileteyn,
Emr-i
bi’l-Ma’ruf
Nehy-i
ani’l124
Münker.
Mutezile, kendi içinde bazı alt kollara ayrılsa da, bütün bir
Mutezile bu beş esas üzerinde müttefiktir.125Mutezile, Kur’ân’ı bu beş temel
prensibi esas alarak tevil etmiştir. Genel muhtevası bu prensiplere aykırı
düşen ayet ve rivayetleri, prensiplerine uygun düşücek şekilde
yorumlamışlardır. Buradan hareketle Mutezile mezhebinin tefsirinin
karakteristik özelliklerini şu maddelerde özetlemek mümkündür:
1. Tefsirde temel amaç, Allah’ın muradının ortaya koyulmasıdır.
2. Ayetlermezhebin beş prensibi çerçevesinde anlaşılmalı.
3. Beş prensip ile çelişen rivayetler kabul edilemez.
4. Beş prensibe aykırı gelen kıraatlere değil, uygun olan kıraatlere itibar
edilmelidir.

ve’l-Bida’, s. 43-44) sözleriyle haklarını teslim etmekten geri kalamaması, aslında
Mutezile’nin söz konusu dönemde sapkın görülmesindeki aslî sebebin, onların nassların
anlaşılmasında aklı esaslı olarak kullanmaları ve nassların zahirine değil, beş
prensipleri dâhilinde ve aklın ilkeleri doğrultusunda anlamayı usul olarak
benimsemelerinden kaynaklandığını göstermektedir.
123 Mutezile’nin akıl-nakil tearuzunda akla öncelik tanımasının sebebi, husun-kubuh
meselesindeki yaklaşımıyla yakından ilgilidir. Mutezileye göre bir nebi gönderilmemiş
olsa dahi akıl, husun-kubuh meselesine yetkindir. Kur’an’ın gönderilmesi, akla
yerleştirilmiş bu temel ve evrensel ilkeleri onaylamak ve teyit etmek içindir. O halde
akıl-nakil çelişmesi gerçekte söz konusu olmayıp naklin aklın ilkelerine uygun anlamını
tespit etmek gerekir. Bu çerçevede tespit edilen beş esasın, Kur’ân’ı anlamada akla
rehberliğinin gözetilmesi de elzemdir. Bkz. İbrâhîm Abdeyyiş, “Eseru’l-İtticâhi’lMezhebî fî İhtilâfi’t-Tefsîr ‘inde’l-İmâmeyni’s-Seâlebî ve İtfeyyiş”, Câmi’atu Telmisân,
Cezâir 2014, s. 27.
124 Bu esasların açıklaması için bkz. Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, 1: 263; Cerrahoğlu,
Tefsir Tarihi, c. 1, s. 284-285; Halis Albayrak, Kur’ân’ın Bütünlüğü, Şûle Yayınları,
İstanbul 1992, s. 62; Funeysân, Suûd b. Abdillah, İhtilâfu’l-Müfessirîn Esbâbuhû ve
Âsâruhû, Dâru İşbîliyyâ, Riyâd 1997, s. 233-248; Ayrıca Mutezile’nin esasları ve
görüşlerinin tahlil ve değerlendirmesi için bkz. Mustafa Öztürk, Tefsir Tarihi
Araştırmaları, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2011, s. 73-107.
125 es-Sa’îd Şenuka, et-Te’vîl fi’t-Tefsîr, s. 72. Bu beş esastan her hangi birisini kabul
etmeyenin Mutezilî olduğuna hükmedilmez.
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5. Ayetlerin anlamını tayinde lügavî anlam esastır.126
Daha önce de ifade edildiği üzere Mutezile düşüncesinin çıkışı, Emevi
iktidarının yaptığı zulümlerin sorumluğunu ilahî takdir anlayışı üzerinden
Allah’a havale etmesine olan tepki temeline dayanmaktadır. Bu durumda
Mutezile’nin bir mezhep olarak varlığının meşruiyeti, kulların fiillerinde
özgür ve hür olduğunun ispatına bağlıdır. Bu durum Mutezile’yi,
meşruiyetini halk nezdinde kabul edilebilir bir zemine kavuşturmak için
görüşlerini Kur’ân’dan temellendirmeye sevketmiştir. Bu çerçevede kötü ve
çirkin fiileri Allah’a nispet eden bütün ayetleri müteşâbih kategorisinde
görerek tevil etmiştir. Mutezile’nin Emevi cebir anlayışına karşı geliştirdiği
aklî ilke, adâlet prensibidir. Bu ilkeye göre Allah Teâlâ, çirkin ve kötü şeyleri
yaratmaktan münezzehtir. Bu O’nun adaletine yakışmaz. Şu halde kullardan
sadır olan kötü ve çirkin davranışları Allah Teâlâ değil, kulların kendileri
yaratmaktadırlar. Kaldı ki kullara dünya hayatında yaptıklarının karşılığı
olarak mükâfat ve cezanın verilebilmesi için, insanların kötü davranışlarında
hür olması elzemdir. Allah’ın adaleti bunu gerektirir.127
Mutezile’nin ileri gelenlerinden Amr b. Ubeyd’e bu anlayışları çerçevesinde
Kur’ân’ın Levh-i Mahfûz’da saklı bir kitap olduğu ifade edilen Kur’ân’ınBurûc
Suresi 85/21-22 ayeti ile Tebbet Suresi’nde sözü edilen Ebu Leheb’in
lanetlenmesini nasıl açıklayacağı sorularak; Ebû Leheb’in lanetlenmesinin
Levh-i Mahfûz’damukayyed ezelde takdir edilmiş ilahî bir hüküm olup
olmadığı konusundaki görüşü sorulduğunda Amr b. Ubeyd, “Hayır,
zannettiğiniz gibi değil. Bu ayetin anlamı, Ebû Leheb’in yaptığı gibi
yapanların elleri kurusun, demektir, şeklinde olmuştur.128 Bir başka örnekte
ise İbn Lehî’a mescitte oturan Amr b. Ubeyd’in yanına gelerek kişinin
iradesini nefyeden manasına işaretle, “Çabalasanız da eşleriniz arasında adil
davranmaya güç yetiremezsiniz.”129ayeti hakkında düşüncesini sorar. Amr b.
Ubeyd bu soruya cevap olarak ayette kastedilen şeyin kalbin hissettiği sevgi
olduğunu, sevgi konusunda ise insanın duygularına hükmedemeyeceği ve bu
sebeple de istese de adaleti sağlamayacağını belirtip bu konuda kulların
mükellef olmadığını ifade etmiştir. O yüzden ayetin devamında, “Bâri birisine
tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın.” buyurulduğunu
söylemiştir. Bu cevap üzerine İbn Lehî’a Amr’ın cevabını doğru bulup haklı
olduğunu söylemiştir.130
Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, 1: 264-268; krş. İsmail Çalışkan, Siyasal Tefsir, 101.
Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi, 217-218.
128 Fahreddin Râzî, Ebu Abdillah Muhammed b. Umer, Tefsîru’l-Fahru’r-Râzî (Mefatîhu’lGayb, et-Tefsîru’l-Kebîr), Dâru’l-Fikr, Beyrût 1981, c. 2, s. 52.
129 Nîsâ, 4/129.
130 Nihat Uzun, Siyâset-Tefsir İlişkisi, s. 217.
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Kur’ân üzerinden kendi ve ötekini okumanın ideolojik yönüne dair
Mutezile’de her ne kadar bazı örnekler görmek mümkünse de, bu okumanın
rengi ve koyuluğu Haricî ve Şia okumalarıyla kesinlikle benzerlik arz etmez.
Haricî ve Şia’nın kendi ve öteki okumaları siyasî duruşun bir aşamadan sonra
patlak verdiği parçalanmışlığın Kur’ân üzerinden temellendirilmesi söz
konusu iken, Mutezile’de Emevî iktidarının halkı din üzerinden aldatmasına
karşı şekillenen muhalefetinin bir fırka olarak teşekkülüne belli bir tonda
siyasî renk katıyor olsa da aslında zamanın ilim otoritelerinin ilim
meclislerinde temeli atılmış bir ekoldür. 131 Dolayısıyla Mutezilî tefsirlerde
beş prensibe uygun ayet okumalarında kendini okumaörnekleri mevcut
olmakla birlikte, birkaç cüzi örneklerini bir kenara bırakırsak hasmane
(müfrit) bir öteki okumanın mevcut olmadığını söylemek mümkündür.
Mutezile’nin beş prensip çerçevesinde kendini okumasına dair şu örnekleri
verebiliriz: Örneğin Zemahşeri, “Allah mutlak hak ve hakikatin ifadesi olarak
kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ile kendilerine ilim
verilenler de adalet üzere inanıp bunu ikrâr etti”132 ayetinde bahsedilen “ilim
sahiplerinin”, tevhid ve adâlet ilkelerine sahip olan kendilerinin, yani
Mutezile mezhebinin olduğunu ifade eder. 133 Bilindiği üzere Mutezile
Mezhebi, Ehlü’l-Adl ve’t-Tevhid olarak da isimlendirilmiştir.134Zemahşerî’nin
bu yorumu, ayet üzerinden kendini okumanın bir örneğini sunmaktadır. Bir
başka vesile ile Zemahşerî, Fâtır Suresi’nde geçen “Kulları içinde Allah’a
gerçek manada saygı ve bağlılık gösterenler, bütün bu hakikatleri hakkıyla
anlayıp kavrayan kimselerdir” 135 ayetinde kastedilenlerin de Allah’ın
sıfatlarını layıkıyla anlayıp kavrayan ve ulûhiyetine yakışmayan şeylerden
O’nu tenzih eden Mutezile mezhebi olduğunu iddia etmiştir. 136 Yine
Zemahşerî’nin mezhebî meşruiyetini devşirmek için başvurduğu ayetlerden
birisi de “Allah’a çağıran, salih işler yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden
daha güzel kim olabilir?” 137 ayetidir. Zemahşerî bu ayette, her ne kadar
Rasulullah ve ashabının anlatıldığını biliyor olsa da, burada kastedilenler
ilmiyle amil olan Ehli’l-Adl ve’t-Tevhîd zümresidir, demekten kendisini
alamamıştır. 138 Keza Yunus Suresi’ndeki, “Gerçek şu ki onlar iyice düşünüp
tartmadıkları, dolayısıyla gerçek mahiyetini kavramadıkları, ayrıca birçok
ayette kendilerne haber verilen kıyamet, ahiret, azap gibi gerçeklerle de henüz
İsmail Çalışkan, Siyasal tefsir, s. 91.
Âl-i İmrân, 3/18.
133 Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 1, s. 537.
134 Bkz. Zehmahşerî, el-Keşşâf, 1: 537, 1 nolu dipnot.
135 Fâtır, 35/28.
136 Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 5, s. 154.
137 Fussilet, 41/33.
138 Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 5, s. 383; İsmail Çalışkan, Siyasal tefsir, s. 225.
131
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karşılaşmadıkları için Kur’ân’ın Allah kelamı olduğu gerçeğini
yalanladılar” 139 ayetinde betimlenen müşriklerin Kur’ân ayetlerini işitir
işitmez anlamadan, işin aslı üzerinde kafa yormadan, tedebbür etmeden,
mana ve maksadına vakıf olmadan, sırf babalarından tevarüs ettikleri
dinlerine aykırı buldukları için bedevî bir üslupla behemahal inkârına cüret
ettiklerini ifade ettikten sonra, bu tıyneti muhalifleriyle özdeşleştirerek,
mezhebine üstünkörü bir taklitle bağlanmış Haşeviye’nin 140 de bu seciye
üzere olduğunu; zira onların da mezheplerinden öğrendiklerine aykırı bir
söylem duyduklarında, velev ki bu duydukları şeyin hakikat ve doğruluğu
güneşten daha berrak olsa bile, duyarduymaz derhal inkâr ederler. Sözün
doğru-yanlış olduğuna dair zerre bir akıl yorma zahmetinde dahi
bulunmadan mezhebine aykırı bir görüşün kulağına temas etmesiyle o
sözden tiksinti hisseder, nefret duyar; zira o, hak namına ne varsa mezhebine
ait, dışındaki herşeyin ise batıl olduğu hususunda sabit fikirlidir, yorumunda
bulunur.141
Zemahşerî’nin Kur’ân üzerinden ötekini okumasına da şu örnekleri
verebiliriz: Örneğin Zemahşerî, “Kendilerine onca ayet, onca ilahî ikaz
gelmesine rağmen bölünen, çeşitli gruplara ayrılıp birbirlerine düşenler gibi
olmayın. [Bilin ki] böylelerinin hakkı, müthiş bir azaba mahkûm olmaktır”142
ayetinde kastedilenlerin her ne kadar Yahudi ve Hıristiyanlar olduğunu
biliyor olsa da, ötekini okuma sâikiyle ayette kastedilenlerin son tahlilde
kendilerine muârız olan bidatçı fırkalar, yani müşebbihe, cebriye, haşeviye ve
benzerleri olduğunu ifade etmiştir. 143 Yine beş prensiplerine aykırı gelen
şefaat inancını kabul edenleriAmr b. Ubeyd ehl-i haşv ve yol kesiciler (kuttâi’ttarîk) olarak nitelemiş; 144 insanın kötü fiillerini de Allah’ın yarattığını
savunduğu için Ehl-i Sünnet’i Allah’ın düşmanları (a’dâullâh), 145 cebriyeci
yalancılar, kötülükleri Allah’a izafe etmeleri sebebiyle helaki yaklaşmış,

Yûnus, 10/39.
Haşeviye veya Haşviyye (bazen de ehlü’l-haşv) tabiri, dinî konularda akıl yürütmeyi
reddeden, nasların zahirine bağlı kalmak suretiyle teşbih ve tecsîme kadar varan
telakkileri benimseyenlere verilen ad, olarak tarif ediliyors olsa da, bu tabiri
Mutezile’nin Ehl-i Sünneti tanımlaması dışında başka fırkalarca da kullanılmış olması,
kavramın belli eğilimlere sahip kişileri aşağılamak amacıyla “yalan-yanlış şeyler
söyleyen avam ve cahil insanlar” anlamında genel bir kullanıma kavuştuğunu
söylemek mümkündür. Bkz. Metin Yurdagür, “Haşviyye” mad., DİA, Ankara 1997, c. 16,
s. 426; İsmail Çalışkan, Siyasal Tefsir, s. 240.
141 Zemahşeri, el-Keşşâf, c. 3, s. 137; Mevlüt Erten, Mübhemâtü’l-Kur’ân, s. 83.
142 Âl-i İmrân, 3/105.
143 Zehmahşerî, el-Keşşâf, c. 1, s. 606-607. Örneklerin açıklamaları içn bkz. Mevlüt Erten,
Mübhemâtü’l-Kur’ân, s. 80-83.
144 Zemahşeri, el-Keşşâf, c. 4, s. 539.
145 Zemahşeri, el-Keşşâf, c. 3, s. 491.
139
140
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Peygamber’e, sahabeye ve tabiine yalan yakıştıran kavim’ 146 olarak
nitelendirmiştir.”147Benzer şekilde Zemahşerî, “Onlar bir kölülük yaptıkları
zaman, ‘Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti.’ derler. De
ki: ‘Allah kötülüğü emretmez. Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri mi
söylüyorsunuz?!’”148 ayetini açıklarken, yaptıklarının sorumluluğunu Allah’a
havale eden müşrik Arapları tanımlarken, cebrî/kaderiyeci anlayışı savunan
muhaliflerine inceden bir göndermede bulunarak (tefsirin şârihi bu
göndermenin Ehl-i Sünnet’e yönelik olduğunu söyler), “Onlar, cebirci
kaderiyedir.” yorumunda bulunmuştur.149
2.4.Sünnî Gelenek
Ehl-i Sünnet kavramı kapsamlı bir ifade olduğu için, tek sesli ve belirli bir
zümreyi ifade ettiğini söylemek güçtür. Zira bugün geldiği şekliyle Ehl-i
Sünnet’in kendi içinde farklı seslerin ve görüşlerin yer aldığı malumdur. “Ehli Sünnet” kavramının ilk defa ne zaman ortaya çıktığına dair geriye doğru
baktığımızda, bu kavramı ilk olarak İbn Sîrîn’in (ö. 110) kullandığı, bir başka
iddiaya göre ise İbn Abbas’ın (ö. 68) kullandığı söyleniyor olsa da, burada
aslındamezhebin aidiyetini Rasulullah’a kadar ulaştırabilmek için işi bir
şekilde sahabeyle ilişkilendirme arzusu olduğu gayet açıktır; zira söz konusu
dönemde bu isimle müsemma bir mezhebin henüz mevcut olmadığı
bilinmektedir. Süfyân-ı Sevrî’nin (ö. 161) kendisi ile aynı görüşleri
paylaşanları Ehl-i Sünnet olarak kabul etmesi ve fakat yaptığı tanımın içinde
bugün Ehl-i Sünnet’in lider isimlerinden kabul edilen İmam Ebu Hanîfe’ye (ö.
150) yer vermeyişi, dahası onu Mürciî olarak görmesi ortaya koymaktadır ki,
Ehl-i Sünnet ifadesi, o dönemlerde henüz statik bir tanıma kavuşmamış, daha
çok siyasî sâiklerle ortaya çıkıp zamanla itikadî söylemler geliştiren “Ehl-i
Bid’at” olarak kabul edilen Havâric, Şia, Mutezile gibi bir takım mezheplerin
dışında kalan gelenekçi Müslümanları tanımlamak için geliştirilen şemsiye
bir kavramdır. Bununla birlikte bu tabirin, özellikle sünnetin rivayetiyle
meşgul olanları ifade etmek için kullanılmış olduğu, gelen rivayetlerden
anlaşılmaktadır.150
Eş’arî’nin, kitabı Makâlât’ında ekolün temel görüşlerine dair bilgi sunumu
yapmak için kullandığı “Ashâbu’l-Hadîs ve Ehlu’s-Sünne’nin Görüşleri”

Zemahşeri, el-Keşşâf, c. 2, s. 428-429.
İsmail Çalışkan, Siyasal Tefsir, s. 238-239.
148 A’râf, 7/28.
149 Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 2, s. 436-437.
150 Ayrıntı için bkz. Esen, Ehl-i Sünnet, 79-100. Bu rivayetlerin bir kısmını ve
değerlendirmesini görmek için bkz. Mevlüt Özler, Tarihsel Bir Adlandırmanın Tahlili
Ehl-i Sünnet-Ehl-i Bid’at, s. 37-38.
146
147
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(Hikâyetü Cümleti Kavli Ashâbi’l-Hadîs ve Ehli’s-Sunne) şekindeki başlık,151
Ehl-i Sünnet kavramının kendisinden önce mevcut olduğunu
göstermektedir. Aynı zamanda başlıktaki bu kullanım Ehl-i Sünnet kavramı
ile kastedilenin selefin izi üzere yürüyen kimseler anlamında selefîler,
yaniAshâbu’l-Hadîs olarak tarif edilen zümre olduğu anlaşılmaktadır. Şu
halde Ehl-i Sünnet doktrini ile kastedilenler Eş’arî ve Mâturîdî değil, onlardan
önce kendilerine Ashâbu’l-Hadîs denilen zümreler olmaktadır. Bu zümreye
Ashâbu’l-Hadîs ismi yanında ayrıca Ehl-i Hadîs, Sünnî, Eseriyye ve Selef gibi
isimler de verilmiştir.152
Özellikle Hz. Osman’ın katledilmesi sonrasında toplumun Hariciler, Şia ve
Mutezile isimleriyle parçalanması karşısında ortaya atılan fikirleri
benimsemeyen ve toplumun birlik ve beraberliğinin dağılmasından endişe
duyan daha mutedil bir merkezî geniş halk kitlesi bulunmaktaydı.
Müslümanların yönetimi başına geçmiş olan Emevî iktidarına karşı farklı
sebeplerden muhalefet konusunda görüş birliği içinde olan Haricî, Şia ve
Mutezilî söylemler karşısında görüşler ortaya koyan ve toplumun vahdetini
savunan bu kesim, ileride Ehl-i Sünnet olarak tesmiye edilecek olan
oluşumun ilk mümessilleriydi. Zamanla ismine siyasî çağrışımlar içeren “elcemâ’at” ekini de alarak “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâ’at” şekinlinde tanımlanması,
söz konusu oluşumun siyasî hareketlilikten bağımsız bir oluşum olmadığını
göstermektedir. 153 Bu çerçevede teşekkül eden söz konusu oluşum, Hz.
Osman sonrası gündeme gelen tartışmalardaMürtekib-i Kebîre’nin küfre
düşmediğine ve Emevî saltanatının meşru olduğuna hükmederek toplumun
birliğine yönelik söylemler geliştirmiştir.
Teşekkül sürecinde ümmetin parçalanmaması gibi çok ulvî ve yerinde bir
gaye ile yola çıkılmış olsa da, sonuçta mezhebî bir varlık olarak tarih
sahnesinde bulunmak, diğer bütün mezheplerde de olduğu gibi varlık
sebebini kabul edilebilir bir meşruiyet zeminine dayandırmayı ve aynı
zamanda kendi ve ötekini okumayı da doğal olarak beraberinde
getirmektedir. Hz. Peygamberin sünneti üzere olup ondan sadır olan
hadislere diğerlerinden daha çok sahip çıktığını ifade eden Ashâbu’l-hadîs,
Ehl-i Sünnet tabirinin zamanla elde ettiği doğru ve hak yolda olma (fırka-i
nâciye) anlamının bahşettiği meşruiyetten istifade ile kurtuluşa erecek olan
Fırka-i nâciye’nin Ehl-i Sünnet mezhebi, yani kendileri olduğunu, geri kalan
bütün fırkaları ise ehl-i bid’at/dalâlet kategorisinde değerlendirmiştir. Bu
durum, Ehl-i Sünnet tabirinin zamanla bütün Müslümanları kuşatıcı bir
Eş’ârî, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, s. 290-297.
Mevlüt Özler, Tarihsel Bir Adlandırmanın Tahlili Ehl-i Sünnet-Ehl-i Bid’at, s. 36-38.
153 Bu yönde bir değerlendirme için bkz. Fazlur Rahman, Tarih Boyunca İslamî Metodoloji
Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 1995, s. 65-66.
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kavram olmaktan çıkıp Müslümanların içinde belli bir kesimi tanımladığını
göstermektedir.154 Ehl-i Sünnet oluşumu ve fikirlerinin meşruiyetini temin
için bu oluşumun izlerini önce sahabelerde, ardından da Hz. Peygamber’in
müjdelerinde arama ihtiyacı hissedeceği sürecin doğal bir sonucu olsa gerek.
Fırka-i nâciyerivayeti üzerinden kendini okuma, doğal olarak ötekini de
okumayı getirecektir. Peki, Ehl-i Sünnet’in öktekisi kim veya kimlerdir? Bu
sorunun cevabını Ehl-i Sünnet’in ötekini tanımlamak için çok sık kullandığı
ehl-i bid’at kavramı üzerinden yaptığı tanımlamasında bulmaktayız; bu
durumda Ehl-i Sünnet’in ötekisi, mezhebin görüşlerine aykırı görüş beyan
eden her fırka ve mezheptir. Kısacası ehl-i bid’attır. Bu tasavvur Said b.
Cübeyr’e (ö. 94/713) şu sözleri söylettirmiştir: “Benim için, tam anlamıyla
fâsık bir sünnî ile dostluk, ibadetlerine düşkün ama bid’atçı olan biriyle
dostluktan daha iyidir.”155
Ehl-i Sünnet’i bu çerçevede bir okumaya tabi tutan İbn Teymiye (ö. 728):
“Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Mezhebi, Allah Teâlâ daha Ebû Hanife’yi, Mâlik’i,
Şâfiî’yi ve Ahmed b. Hanbel’i yaratmadan önce bilinen kadîm bir mezheptir.
Ehl-i Sünnet, sahabenin Hz. Peygamber’den tevarüs etmiş olduğu bir
mezheptir. Bu mezhebe muhalif olanlar ise, mübtedi’ kimselerdir.” diyerek
Ehl-i Sünnet’in mutlak meşruiyetini temellendirmeye çalışmıştır. 156 İbn
Teymiye’nin fikirlerinde öncelikli yeri olan ve Ehl-i Sünnet’in lider
isimlerinden olan Ahmed b. Hanbel (ö. 241) de Ehl-i Sünnet’in bizzat
sahabeden intikal eden hak bir mezhep olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla
Ahmed b. Hanbel’e göre Ehl-i Sünnet’e tabi olmak, sahabe yoluna tabi olmak
demektir. Bu sebeple Ehl-i Sünnet’e uymayanlar “cemaat”, “sünnet”, ve “hak
yol”dan ayrılmış olan “muhâlif”, “mübtedî” ve “sapkın” kimselerdir.157

Nitekim erken döndemden bu kavramın tanımladığı zümrenin Müslümanların genelini
değil, belli bir kısmını ve azınlığı ifade ettiğine işaret eden rivayetler bulunmaktadır.
Örneğin Hasan Basrî, Ehl-i Sünnet’in, insanların/Müslümanların çok az bir kısmını ifade
ettiğini belirtmiş; İmam Sevrî Sünnet ve Cemaat Ehli’nin azlığından şikâyet edip
hüzünlenmiş; Süfyan Sevrî ise Sünnet Ehli’nin garipler dediği az bir insan topluluğu
olduğunu belirtmiştir. Bkz. Muammer Esen, Ehl-i Sünnet, Ankara Okulu Yayınları,
Ankara 2014, s. 84.
155 Fığlalı, Çağımızda İtikadî İslâm Fırkaları, s. 54; Ejder Okumuş, “Ehl-i Sünnet ve’lCemaat’in Bir Meşrûiyet Aracı Olarak İcat ve İstihdamı”, Marife, Yıl 5, Sayı 3, Kış 2005, s.
48. Buradaki bid’at ehli olma algı ve ölçüsünün, mehzebin görüşlerine aykırı beyanlarda
bulunan her görüş olduğuna dair bkz. Mevlüt Özler, Tarihsel bir Adlandırmanın Tahlili
Ehl-i sünnet-Ehl-i bid’at, s. 31-44.
156 Muammer Esen, Ehl-i Sünnet, s. 88.
157 Muammer Esen, Ehl-i Sünnet, s. 88.
154
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Yine İbn Teymiye, Fatiha Suresi’nde, “Bizi Sırât-ı Mustakîm’e hidayet eyle”158
ayetinde geçen sırat-ı mustakîmifadesi üzerinde yaptığı uzun tahliller
sonucunda lafı Ehl-i Sünnet’e getirip bu ifade ile kastedileninEhl-i Sünnet
olduğunu savunmuştur. 159 Ehl-i Sünnet’in Kur’ân’da bahsedilen sırât-ı
mustakîm ifadesinin karşılığı olduğu konusunda emin olanlardan bir başkası
da kanaatini şöyle dile getirmektedir: “Sünnet ve cemaat ehli, bizim için bir
fırka değil, doğrudan doğruya Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Nebeviye’nin özüne
ve aslına sahip çıkan cumhur’un yoludur. Allah’ın buyurduğu es-Sırâtu’lMustakîm’dir. İtikâdî görüşleri itibariyle bizatihi Kur’ân ve Sünnet’in
tezahürüdür.”160
Muhammed b. Sîrîn (ö. 110/729) Mümin Suresi’de geçen, “Allah’ın ayetleri
hakkında tartışanlara bakmadın mı? Nasıl da döndürülüyorlar (onu tasdik
etmeye yanaşmıyorlar)!” 161 ayeti hakkında, “Eğer bu ayet Kaderiyye
hakkında nazil olmadıysa, kimin hakkında nazil olduğunu bilmiyorum.”
demiştir. Onun bu sözüyle kastettiği kimseler, yaptıkları zulümleri Allah’ın
ezelde takdir ettiği ilahi bir hüküm olarak halka empoze eden Emevî
saltanatının kader anlayışını reddeden Ma’bed el-Cühenî (ö. 83/702), Gaylân
ed-Dımeşkî (ö. 105/723) ve Ca’d b. Dirhem (ö. 124/742) ve aynı görüşleri
savunanlardır.162
Hasan Basrî, Tevbe Suresi’nde geçen, “Eğer antlaşmalarından sonra
yeminlerini bozarlar ve dininize saldırırlarsa, küfrün önderlerine karşı
savaşın” 163 ayetinde geçen küfrün önderleri ifadesini açıklarken “Onlar
Deylemîlerdir.” iddiasında bulunur. 164 Oysa müfessirler arasındaki genel
kabule göre bu ayette anlatılarlar, Hz. Peygamber döneminde müşriklerden
bazı ileri gelenlerden başkası değildir. Görünen o ki Hasan Basrî’nin böyle bir
yorumda bulunmasının altında, öteki’ni Kur’ân üzerinden okuma gayreti
yatmaktadır. Keza aynı sâikle Al-i İmran Suresi 7. ayette tarif edilen

Fâtiha, 1/6.
Takiyyuddîn Ahmed b. Abulhalîm İbn Teymiye, Mukaddime fî Usûli’t-Tefsîr, thk.
‘Adnân Zarzûr, Dımaşk 1972, s. 42.
160 Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda Îtikadî İslâm Mezhepleri, Selçuk Yayınları, Ankara 1993,
s. 86.
161 Mü’min, 40/69.
162 Taberî, Câmi’u’l-Beyân, c. 20, s. 360-361; Nihat uzun, Siyaset-Tefsir İlişkisi, s. 199.
163 Tevbe, 9/12.
164 Hasan el-Basrî, Tefsîru’l-Hasani’l-Basrî, thk. Muhammed Abdurrahîm, Dâru’l-Hadîs,
Kâhire 1992, c. 1, s. 410.
158
159
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“kalplerinde zeyg bulunanlar” ifadesi le kastedilenlerin de Harciler olduğunu
iddia etmiştir.165
İbn Nedîm’in naklettiği bir rivayete göre İmam Mâlik bir arkadaşına şu
tavsiyede bulunmuştur: “Sakın Kaderî olan birisiyle birlikte oturma ve Allah
için ona düşmanlık et.” Rivayete göre İmam Mâlik, böyle bir tavsiyede
bulunma gerekçesini Mücâdile Suresi’nde geçen, “Allah’a ve ahiret gününe
inanan bir toplumun –babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsaAllah’a ve Rasulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin”166 ayeti ile
açıklamıştır. Yine kendisine Müslüman bir kadının Kaderî olan bir erkekle
evlenip evlenemeyeceği hakkında sorulduğunda İmam Malik’in, “Hayır”
cevabını verdiği ve ardından bunu da Bakara Suresi’nde geçen, “İman
etmedikçe putperest erkeleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile,
putperest bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir” 167 ayetiyle
gerekçelendirmiştir.168
İbn Şihâb ez-Zührî ise, Al-i İmrân 3/154 ve 168. ayetlerinde bahsedilen,
“savaşa katılmayıp evde oturmaları halinde ölümün kendilerine
ulaşamayacağını” iddia eden kimselerin Kaderiye olduğunu ve ayetin bu
kimseler hakkında indiğini söylemiştir. 169 Müfessir Yahya b. Sellâm, Kehf
Suresi 103. ayetinde sözü edilenamel bakımından kayıpta olan kimseler
ifadesi ile kastedilenlerin hakikatte Ehl-i Kitap olduğunu belirtmesine
rağmen, aynı zamanda ayette tarif edilen kimselerin Ehl-i Harûrâ (Hariciler)
olduğuna dair bir rivayeti de yorumsuz olarak nakletmekten kendisini
alamaz.170
Son bir örneği de Ebu Bekir, Ömer ve Osman’ın (Allah hepsindan razı olsun)
hilafetine sıcak bakmayan ve mübhemat üzerinden Hz. Ali’nin ilk halife
olarak tayin edilmişliğini ispat çabası içerisinde olan Şia’ya cevap
mahiyetinde Ehl-i Sünnet’in erken dönem simalarından Ebu’l-Hüseyin elMalatî’nin yorumundan verelim: IV. yüzyıl âlimlerindenEbu’l-Hüseyin el-

Hasan el-Basrî, Tefsîru’l-Hasani’l-Basrî, c. 1, s. 202; Nihat Uzun, Siyaset-Tefsir İlişkisi, s.
220-221.
166 Mücâdile, 58/22.
167 Bakara, 2/221.
168 Mâlik b. Enes, Merviyyâtu İmâm Mâlik b. Enes fi’t-Tefsîr, thk. Muhammed b. Rızk b.
Tarhûnî ve Hikmet Beşîr Yâsîn, Dâru’l-Mueyyed, Riyâd 1995, s. 50; Nihat Uzun, SiyasetTefsir İlişkisi, s. 223.
169 Ahmed b. Muhammed b. Abdurabbih el-Endelusî, el-‘Ikdu’l-Ferîd, thk. Mufîd
Muhammed Kamîha, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrût 1983, c. 2, s. 218; Nihat Uzun,
Siyaset-Tefsir İlişkisi, s. 223.
170 Yahya b. Sellâm, et-Tefsîr, thk. Hind Şelebî, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrût 2004, s.
210; Nihat Uzun, Siyaset-Tefsir İlişkisi, s. 225.
165
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Malatî (ö. 377), sapkın fırkalara karşı Ehl-i Sünnet ifadesi karşılığında
kullandığı “selef” düşüncesini savunurken, kitabı et-Tenbîh’te Kur’ân’ın
ideolojik okunuşunun tipik bir örneğini sunmaktadır. O, Şia’nın Hz. Ali’nin
hilafet teorisine karşı Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in hilafetinin meşruiyetini
temellendirmek maksadıyla şu ayeti delil getirir: “[Ey Peygamber!]
Bedevîlerden (sefere gitme hususunda) geri kalmış olanlara de ki: ‘Siz yakında
çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Eğer emre itaat
ederseniz Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi
yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.’” 171 Ebu’l-Hüseyin elMalatî bu ayeti şöyle yorumlar: Hudeybiye’de Hz. Ebû Bekir’in hilâfeti
zamanında mürtedlere (Ehl-i Ridde’ye) karşı ve ardından Hz. Ömer’in hilafeti
zamanında da Fars ve Rumlara karşı savaşmak için çağırıldığınızda, bu iki
halifeye itaat ederseniz, Allah sizlere bunun karşılığında güzel bir mükâfat
verecektir. Yok, eğer Hudeybiye’de yaptığınız gibi sırt döner ve davete icabet
etmezseniz, o zaman da Allah sizi elîm bir azab ile cezalandıracaktır. 172
Görüldüğü üzere bu yorumunda Malatî, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in
hilafetinin meşruiyetinin, daha nüzul döneminde ayette dile getirildiğini,
dolayısıyla Ebu Bekir ve Ömer’in hilafetinin meşruiyetini Kur’ân üzerinden
okurken onlara karşı muhalif olanları da ayette ifade edilen azaba maruz
kalma tehlikesiyle uyarmaktadır.
Bu çabasında Malatî yalnız değildir; Suyutî de Şia’nın mübhemat üzerinden
giriştiği meşruiyet çabasına karşı argümanlar geliştirmiş ve bu bağlamda
daha mutedil ve hakkaniyet üzere hareket ederek ama tarihsel sırayı haklı
çıkaracak şekildeKur’ân mübhemâtında övgü barındıran ifadeleri Hz. Ebu
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali ile ilişkilendirmiştir. 173 Yine İbn
Teymiye’nin bildirdiğine göre bazıları, “Sabreden, sadık olan, kunût eden,
hayra harcayan, seher vaktinde Allah’tan bağış dileyenler…” 174 ayetinde
“Sabreden” Muhammed (a.s.), “sadık olan” Ebû Bekr, “kunût eden” Ömer,
“hayra harcayan” Osman, “seher vaktinde bağış dileyen” Ali’dir şeklinde
yorumladıkları;
yine
benzer
şekilde
“Muhammed
Allah’ın
rasulüdür.” 175 ayetininin devamında geçen “Beraberinde olanlar…”
ifadesinden maksat Ebû Bekr,“…kâfirlere karşı şiddetli…” ifadesinden maksat
Ömer, “…kendi aralarında merhametli…” ifadesinden maksat Osman,

Fetih, 48/16.
Ebu’l-Hüseyinel-Malatî, et-Tenbîh ve’r-Red ‘alâ Ehli’l-Ehvâ’ ve’l-Bida’, s. 17-18.
173 Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebû Bekr es-Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, thk. El-Lecnetu’l‘İlmiyye, Dâru’l-Minhâc, Beyrût 2013, s. 99-311. İlk dört halifenin Kur’ân ayetleriyle
ilişkilendirilmesi hakkında bkz. İsmail Çalışkan, Siyasal Tefsir, s. 149 vd.
174 Âl-i İmrân, 3/17.
175 Fetih, 48/29.
171
172
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“…onları ruku ve secde eder halde görürsün…” ifadesinden maksat ise Ali’dir,
şeklinde yorumladıklarını bildirmektedir.176
Görüldüğü üzere mezhebî kaygıların güdülediği taassubun yönlendirici
etkisinden, Kur’ân’ı anlama konumunda bulunan hiçbir insan teki için
arınmışlık ve masumiyet söz konusu değildir. Şu veya bu oranda bir
etkilenmişlik, farklı seviyelerde kendisini göstermektedir. Nitekim yaratılışı
zafiyet üzere olan âdemoğlununinsan olma yönü, yanı sıra tamamen öznel
bir alana tekâbul eden “anlama” edimi, içinde bulunduğu birçok çevresel
unsurun etki ve biçimlendirmesine maruz olan “bilinç”in sahibi bir varlık
olan insanın nesnel düşünceyi temsil ettiğini iddia etmesi, asla doğru olamaz.
Bu çerçevede yukarıda adı geçen fırkaların eğilimlerini özetleyecek olursak;
mezheplerin genel tutumlarına baktığımızda Hariciler ayetlerin zâhirine; Şia
işârî ve bâtınî te’vîline; Mutezile akıl ve dile dayalı te’viline sarılırken, Ehl-i
Sünnet ayetlerin tefsirinde zâhirden te’vile doğru ilerlemiş, sonuçta te’vil ve
zâhir birlikte kullanılmıştır. Çağdaş söylemin diliylekısaca ifade edecek
olursak, genel olarakHaricîler salt düşünce ve eylemde, Şia siyasî otoritenin
meşrûiyyetinde, Mutezile ise akılda radikal karakterlidir.177 Genel eğilimleri
bu yönde olmakla birlikte, Kur’ân’dan meşruiyet devşirme amacında olan
herbir fırka veya oluşumun, geçmişte, günümüzde ve muhtemelen gelecekte
bu amacını gerçekleştirebilmek için başvurabileceği yaklaşımlar: 1.Âmm bir
ifadeyi hâss/indirgeme veya Hâss bir ifadeyi âmm/genelleme yapmak,
2.Mübehmât ifadeleri bağlamından kopartarak atomize etme ve ardından
mübhem ifadelere kendi arzu ettikleri gösterilenleri yükleyerek ideolojileri
doğrultusunda konuşturmak, 3.Çoğunlukla Şia’nın tutumunda olduğu gibi
ayetlerin anlamlarına zâhir-bâtın ayrımı yaparak müdahale etmek,
4.Ayetlere istenilen anlamın yüklenebilmesi için anakronik inzal anlayışı
sergileyip serbest yorumda bulunmak, 5.Kur’ân bütünlüğünü ihmal edip
parçacı yaklaşmak ve böylece Kur’ân öğretisini parçalayıp mezhebi
söylemlerin kolayca Kur’ân’a söyletilmesine imkân tanımak, 6.Kavramların
içeriklerini mezhebi kabullere uygun gelecek anlamlarla tanımlamak.178
3.SONUÇ
Varlık bulmaları belli olayların ardından gerçekleşmiş olsa da, fırkaların
teşekkülü belli bir tarihsel süreci gerekli kıldığı için zahirde görünen sebep,
bu sürecin sadece teşekkül aşamalarına ait duraklarından birisidir. Varlıkları
İbn Teymiye, Mukaddime fî Usûli’t-Tefsîr, s. 88. İbn Teymiye’nin ilk dört halife ile
ilişkilendirilen ayetlere dair verdiği örnekler bunlarla sınırlı değildir. Gerek Şia’nın Hz.
Ali ve gerekse Ehl-i Sünnet’in dört halifenin tamamı ile ilişkilendirdiği ayet ve
tefsirlerini görmek için bkz. Mukaddime, s. 87-89.
177 İsmail Çalışkan, Siyasal Tefsir, s. 136.
178 İsmail Çalışkan, Siyasal tefsir, s. 144.
176
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genelde siyasî söylemlere dayanmakla birlikte fırkalar, manevra alanlarını
ardına sığındıkları dinî kisveleri ile genişletme eğiliminde olmuşlardır. Zira
her fırka, ete kemiğe bürünmesinin ardından aynı sorunla karşı karşıya
kalmışlardır: meşruiyet. Meşruiyet arayışı ise iki şekilde tezahür etmiştir.
Birincisi ana gövdeden ayrılma gerekçesi, ikincisi ise bu gerekçenin halk
nezdinde kabul gören bir kaynağa dayandırılması ihtiyacı. Birinci tezahür
kendi ve ötekisini tanımlama zorunluluğu getirirken, ikinci tezahür bu
tanımlamanın gerekçelerinin söz konusu metinden istihracını gerektirmiştir.
Söz konusu metin Müslümanlar açısından evveliyetle Kur’ân’dır. Fırkalar her
iki hususta da aradıklarını Kur’ân’dan elde edebilmek için ayetleri son derece
zorlamış, örneğin bu amaçla, Kur’ân’da eleşrilen topluluk ve davranışların
kendilerine muhalif olan ötekileri için nazil olduğunu söylerken, övülen
kimse ve o davranışları konu edinen ayetlerde ise kendilerinin kastedildiğini
iddia etmişlerdir. Keza Kur’ân’ın muhataplarına hedef gösterdiği ilke ve
esasların da kendileri tarafından dillendirilen söylemler olduğunu,
dolayısıyla Kur’ân’ın baştan sona kendi mezhepleri ve görüşlerini
detaylandıran, onaylayan, tasdik eden bir kitap olduğunu savunmuşlardır.
Fırkaların bütün bu iddialarını elde etmek için başvurdukları ayet kümeleri
ise, mübhemât ifade eden ayet türleri olmuştur. Canlı diyalog ortamında
gösterilenlerin hazır bulunması nedeniyle bağlamsal unsurları metne dâhil
etmek yerine, onlara mübhem ifadelerle referansta bulunma üslubu, fırkalar
tarafından söylemlerini ayetlerin mefhumuna yüklemek için bir fırsat olarak
görülmüş ve bu kapıdan giren her fırka söz konusu ayetleri suiistimal ederek
mezhebi görüş ve misyonlarını ilgili ayetler üzerinden Kur’ân’a
söylettirmişlerdir. Mübhemât ihtiva eden ayetler üzerinde yapılacak bu
operasyonlar için yapılması gereken ise, sadece ayetlerin tarihsel
bağlamından kopartılarak lafzî okumaya tabi tutulmasıydı. Nitekim herbir
fırka da öyle yaptı ve böylece Kur’ân, fırkaların kendi ve ötekisini okuduğu,
her okuyanın da kendi parçalanmışlığında kendisini haklı, ötekisini ise
haksız çıkarttığı bir meşruiyet aracına dönüştürülmüştür.
Bu aşamadan sonra sünnî çevrelerde mübhemâtu’l-Kur’ân’a dair eserlerin
kaleme alınmaya başlanmış olması faydalı ve zorunluluk halini almış olmakla
birlikte, ne yazık ki mübhem tayini kendisine biçilen sınırlar içerisinde
kalmamış, bu arada bilgisini Allah Teâlâ’nın kendisine has kıldığı alanlar da
dâhil olmak üzere Kur’ân’ın başından sonuna kadar mübhemlerin medlülleri
isimleriyle belirlenme cihetine gidilmiş, ancak bu arada hayli sıkıntılı
nakillerde bulunulmuştur. Mübhemât tespitinin mahza rivayete dayalı
gerçekleşmesi gerektiğine dair çok da yerinde ve isabetli bir kaideyiteklif
eden Suyûtî’nin konuya dair yazdığı eserinde kişisel kanaatleri de bu tespit
işinde istihdam etmekten kendisini alamamış olması, mübhemâta dair
bilgilerin güvenilirliğini gölgelemiştir. Sonuç olarak, kanaatimizce bu
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hususta en doğru yaklaşım, Maturîdî’nin de ifade ettiği üzere mübhemâtın
tespit ve tayininde öncelikle Kur’ân’ın kendisi ve onun mübelliği Hz.
Peygamber’den mervî mütevâtir rivayetlerin rehberliğinin esas tutulmasıdır.
Bu kaidenin esas alınması, gerek geçmişteki fırkaların ve gerekse gelecekte
teşekkül etmesi muhtemel hiziplerin Kur’ân’ı suiistimal etmelerine, Kur’ân
üzerinden insanları sömürmelerine ve kendi iddia ve söylemlerini Kur’ân’ın
mübhemâtı üzerinden dile getirmelerine, daha açıkçası Kur’ân’ı anlam
bakımından tahrif etmelerine imkân vermeyecektir.
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KENDİNE VE TOPLUMA YABANCILAŞAN İNSANA BİR ÇÖZÜM OLARAK
TASAVVUF
Tuğba NURLU*
ÖZET
Antik çağ felsefesinde metafizik bir düşünce olarak ele alınıp, endüstri
devrimi ile Karl Marks’ ın felsefesinde somutlaşan yabancılaşma kavramı;
günümüz insanı gerçeğinde de bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sosyolojik, psikolojik, entelektüel ve iktisadî nedenleri olan yabancılaşma
olgusunun, kutsal atfedilen değerlerin yer değiştirmesi ile birlikte dinî
perspektiflerden de değerlendirmeye açık olduğu söylenebilir. Bu çalışmada,
günümüz insanının yabancılaşma sorununa tasavvufî yorumlar ile çözüp
üretip üretilemeyeceği tartışmaya açılmıştır. Bu çerçevede ilk bölümde
yabancılaşmanın kelime ve felsefi anlamı açıklanmış ve yabancılaşma
kavramının tarihsel gelişimi incelenmiştir. İkinci bölümde “ İnsanın kedine
yabancılaşması” ve “ İnsanın topluma yabancılaşması” başlıkları altında
yabancılaşma sorunu ele alınmış, Kur’an’
da kendine ve topluma
yabancılaşan insana işaret eden ayetler değerlendirilmiştir. Son bölümde
tasavvuf disiplini bağlamında insanın yabancılaşma sorunu irdelenmiştir.
Bireyi her türlü manevi hastalıktan kurtarmayı, nefs tezkiyesi ile onu ideal
insan haline getirmeyi hedefleyen Kur’ an merkezli tasavvuf disiplinin;
bireyin yüz yüze geldiği kendine ve topluma yabancılaşma sorununa bir
çözüm olabileceği üzerinde durulmuştur.
Anahtar kelimeler: yabancılaşma, insan, toplum, tasavvuf
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TASAWWUF AS A SOLUTION FOR MAN ALIENATED TO HIMSELF AND
TO THE SOCIETY
ABSTRACT
The concept of alienation, concretized at Carl Marx’s philosophy during the
Industrial Revolution and discussed as a metophisical idea in the Ancient
Period, emerges as a problem for the reality of today’s man. It can be claimed
that since alienation phenomenon, having sociological, psychological,
entellectual and financial reasons, replaces the values attributed as divine, it
is also open to evaluation from religious perspectives. At this paper, whether
the problem of alienation of today’s man can be solved through mystic
interpretations or not came up for discussion. Within this frame, in the first
part, word and philosophical meanings of alienation are explained and
historical development of alienation concept is analized. İn the second part,
the alienation problem is discussed under the titles of, “man’s alienation to
himself” and “man’s alienation to the society” and verses from Holy Qur’ an
addressing to man alienated to himself and to the society is evaluated. In the
last part, man’s alienation prpblem is examined within the context of
tasawwuf dicipline, which aims saving individuals from any kind of spritual
illnesses and makes them ideal beings through “nafs tazkiya” (selfpurification) can be solution to the alienation problem of the human being to
himself and to the society.
Keywords: alienation, man, society, tasawwuf

1.GİRİŞ
1.1. Yabancılaşma Kavramının Kelime ve Istılah Anlamı
Yabancılaşma (ing: alienation, Frs:alienation, Alm:entfremdung) kavramının
Latin orijini alienare fiilinden türetilen “alienation”’ dur (Schacht,1970:1)
.Latincede başkası ve yabancı anlamlarına gelen “alienus” kelimesi, zihni
hastalıklarla ilgili kılındığında, kişinin kısmen veya tamamen kişilik
aidiyetini kaybetmek suretiyle bizzat kendi kendine ve içinde yaşadığı
topluma yabancılaşıp, kendi öz faaliyetlerinin kontrolünün sona ermesini
ifade etmektedir (Budak,2000:817).Yabancılaşma kavramı, Latin
kullanımında olduğu gibi Ortaçağ İngilizcesinde de şuursuzluk veya bilişsel
gücü kaybetme manasında kullanılmıştır (Schacht,1970:2). Arapçada
“tahvil”, “nakl”, “targîb” veya “tağarrub” ve “habal” veya “habâl” kelimeleri
aşağı yukarı yabancılaşmayı karşılar mahiyettedir. “Terğib” kelimesiyle aynı
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kökten gelen “garîp” kelimesi, yabancı bir diyarda tek başına kalan eşi-dostu
olmayan kişi manalarını ifade etmektedir (İsfehanî, 359).
Felsefi bir kavram olarak ise; fenomen ve ilişkilerin kendi olduklarından
daha başka bir şeye dönüşmeleri, insanların zihinlerinde yaşamdaki kendi
gerçek ilişkilerinin çarpık hale gelmesi (Frolov, 1997: 519). Bir kimsenin
kendi emeğinin ürünlerinden aşırı biçimde kopması; genellikle yaşamın
aslında çekici ve değerli olabilecek kimi yönlerinden açıkça nefret etmeyle ya
da bunlara kayıtsız kalmayla sonuçlanan toplumsallıktan ayrı düşme (Güçlü
vd. ,2003: 1563). Bir kimsenin kaybettiği bir takım özellikleri kendi dışındaki
bir varlıkta bulunduğunu fark etmesi halini ifade eder veya dış şartların
etkisiyle şahsiyet özelliklerini kaybetmiş bir kimsenin veya bir grubun bu
duruma karşı kazandığı bilinç halidir (Bolay,2004:451) Marx’ a göre ise;
yabancılaşma uygarlığın beraberinde getirdiği psikopatolojinin en bariz
ifadesi olan ruhsal bir bozukluktur (Fromm,1961: 47) İnsanın kendi maddi
ve düşünsel ürünlerini, “kendine ait” olarak kavramaktan çıkarak, onları
dışsal kendi üzerinde, kavranılamaz, anlaşılmaz ve kadir-i mutlak varlıklar
olarak algılar hale gelmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Demirer ve Sibel,
1999: 52).
Tüm bu tanımlar referans alınarak denilebilir ki; yabancılaşma insanda
meydana gelen zihinsel ve ruhsal bozulma halidir. Bu bozulma kişinin
benliğinde meydana gelebileceği gibi diğeri ile ilişkisinde de bir anomali
olarak açığa çıkabilir. Yani insanın iç ve dış dünyasında genel bir uyumsuzluk
halini ifade eder. Biri insanın kendine yabancılaşması, diğeri ise insanın
türdeşi ile olan ilişkisinin anlam kaybetmesi sonucu meydana gelen sosyal
yabancılaşma olarak tanımlanabilir. İlerleyen bölümlerde kendine ve
topluma yabancılaşan insan profili detaylı olarak ele alınacaktır.
1.2. Yabancılaşma Kavramının Tarihsel Gelişimi
Daha önceleri bir kavram olarak kullanılmamış olsa da; yabancılaşma
olgusunun kökleri lonya felsefesine kadar götürülebilir. Eski Yunan
felsefesinde; Plotinus ve Augustine yabancılaşmayı tartışan filozoflar
arasında yer almaktadır. Yabancılaşmanın önceleri teoloji alanında,
metafizik bir çerçevede ele alındığı görülmektedir. Bu kapsamda
yabancılaşmanın temeli, insanoğlunun kendi yarattığı putlara tapmasıyla
açıklanmaktadır. İnsanın kendi benliği ile ancak putlara tapma yoluyla ilişki
kurarak içsel zenginliğinden uzaklaşması yabancılaşma olarak
yorumlanmıştır (Tolan, 1980:143). Ortaçağda ise yabancılaşma şeytani bir
durum olarak algılanmış, tanrıyı yeteri kadar sevmeme, tanrının oluşturduğu
düzene başkaldırı olarak kabul edilmiştir (Ladner, 1967:235). Protestanlar
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da asli günah sebebiyle insanın Tanrıdan ayrı düşmesini yabancılaşma olarak
yorumlamışlardır ( Kon,1967:507)
Antik Dönemden 18. Yüzyıla kadar soyut bir kavram olarak karşımıza çıkan
yabancılaşma, Sanayi Devrimi ile somutluk kazanmış ve bir sistem içerisinde
kavramlaşıp farklı boyutları ile incelenir hale gelmiştir (Bayat,1996:6-17).
Bu kavram felsefe alanında ilk kez Hegel tarafından ele alınmış ve böylelikle
literatürde yerini almıştır (Kılıç,1984: 14). Çünkü Hegel “Ruhun
Fenomenojisi” adlı kitabında yabancılaşma kavramını sıkça kullanmıştır
(Kaufmann,1970: xiii, xv). Hegelde yabancılaşma dağılma anlamına gelir,
basit bir birleşimin dağılıp daha karmaşık bir birleşim haline gelmesidir
(İnwodd,1992: 36). Hegel Marks’ ın aksine yabancılaşmaya geniş bir
perspektiften bakarak olumlu bir anlam yüklemiştir (Kiraz,2012). Hegel,
Fransız Devrimi ile başlayan ve Napolyon savaşları ile sona eren bir dönemde
yaşamıştı. O dönemde Avrupa çok büyük bir kargaşa ve dönüşüm yaşıyordu
ve bu dönüşümü tarihi sürecin bir parçası olarak değerlendirmek oldukça
önem kazanmıştı. Hegel, tarihi ilk ve her şeyden önce insan özgürlüğünün
tarihi olarak görüyordu. Hegel’in teorisinin önemli bir özelliği insanlık
tarihindeki belirli aşamaların nasıl diğerleri ile yer değiştirdiğini anlatma
yöntemi olmasıydı (Swain,2013: 14). Hegel için kaos bir fırsattı, tarihin
çeşitli aşamalarında çıkan sorunlar, mutsuzluk ve acılar yok edilmesi
gereken olumsuzluklar değil olumlu bir süreç olan tinin (ruhun)
yabancılaşma sürecinin bir parçasıydı. Bu yabancılaşmada tek tek bireylerin
kendilerine ait güçleri devrederek “Devlet’i” oluşturmalarıydı. Eğer devlet
olmazsa karmaşa ve düzensizlik olurdu, birey özgürleşip kendini
gerçekleştiremezdi (Kiraz,2012). Bu bakımdan denilebilir ki, Hegel
yabancılaşmaya sanılanın aksine olumlu bir anlam yüklemiş ve
yabancılaşmayı insanın kendini gerçekleştirmesinin bir yolu olarak
görmüştür.
Marx ise, Hegel’ i idealizme saplanmakla eleştirmiştir. Marx’ a göre Hegel,
insanların dünyada kendilerini var etme yolunun önemini belirtmekte
haklıyken, bu kavrayışın gerçekleşmesi önündeki maddi engelleri
olduğundan önemsiz gördü. Marx dünyada kendimizi gerçekleştirmek için
önemli olan şeyin düşünce değil, bilinçli üretim faaliyeti – emek olduğunu
ileri sürerken: Hegel insan faaliyetini sadece bilginin farklı aşamalarının
dışavurumu olarak ele alıyordu. Bu da Marx’a göre Hegel’ i insan faaliyetinin
gerçek sonuçlarına karşı körleştirdi (Swain,2013:18). Bu durum Marx’ ın
yabancılaşmayı tarihsel ya da politik açıdan değil de ekonomik açıdan
değerlendirmesi ile ilgili olabilir. Çünkü Marx’ ın yabancılaşma tanımı insan
emeğini merkeze koyuyordu. İnsan modernite ile birlikte yaptığı işin hâkimi
yerine esiri haline geliyordu, insanın tabiatını gerçekleştirecek bir etkinlik
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değil ancak geçim için çalışılan bir etkinlik olarak görülüyordu ve böylelikle
insan emeğine yabancılaşıyordu (Marx,1844:138-153). Çünkü Endüstri ile
birlikte üretim tek tip ve ölçülebilir bir hal almıştı. Çalışan emeğine imzasını
atamamakta, ürün çıktısındaki denetimini kaybetmekteydi. İnsanlar
kendilerini çalışırken ifade edemiyordu. Diğer yandan ise hiçbir zaman sahip
olamayacakları şeyler için çalışıyorlardı. Üstelik ürettikleri kendilerine ait
değil işverene aitti (Swain,2013:38).
Marx’ dan sonraki dönemde yabancılaşmayı eserlerinde ana konularından
biri olarak işleyen Fromm ise yabancılaşmayı daha çok bireysel açıdan
değerlendirmiş, “insan doğası” olarak nitelendirdiği yeni bir ölçüt getirmiş
ve bireyin yabancılaşmış olmasına rağmen bu durumun farkında
olmayabileceğini ileri sürmüştür. (Karaca,2014:64) Yabancılaşan insan
kendisini dünyanın merkezine koyamamış, tam tersine kendisini
davranışlarının yaratıcısı olarak görmek yerine, davranışlarının sonuçlarını
dünyasının merkezine koymuştur (Fromm,1996:116) Yani bireyselliğinin
sorumluluğunu alamamakta, kendi eylemlerinin yaratıcısı değil kölesi
durumundadır denilebilir. Fromm insanların, söz konusu birey olma
süreçlerinde onları motive eden, varoluş koşullarından kaynaklanan
birtakım ihtiyaçlarından söz etmektedir. Bu ihtiyaçlar; insanın, birey olmak
uğrunda doğayla sürdürdüğü beraberliğinden koparak yeniden özgür ve
yaratıcı bir şekilde doğaya bağlanmasını ifade eden ilişki ihtiyacı; insanın
yaratıcı bir varlık olarak üretken etkinliklerde bulunmaya yönelmesini ifade
eden aşkınlık ihtiyacı; diğer insanlardan farklı olduğunu hissetmesini içeren
kimlik ihtiyacı; ancak bir yandan dünyanın tamamlayıcı bir parçası olduğunu
hissetmesini içeren köklülük ihtiyacı ve içinde yaşadığı dünyayı tutarlı bir
şekilde algılamasını sağlayacak bir algı dayanağı ihtiyacı olarak sıralanabilir
(Fromm,2014:12-13). İnsanın bu ihtiyaçları karşılanırsa birey hiçlik ve
yalnızlık hislerinden kurtulabilir. Ancak Fromm’a göre kapitalist
toplumlarda yabancılaşmanın önlenmesi mümkün değildir, sosyalist
toplumlarda da bugüne kadarki uygulamalarda bir başarı sağlanamamıştır.
İnsanın evrensel gereksinimlerine uygun düşecek “ insancıl ortaklaşmacı”
sistemin yabancılaşmaya karşı tek önlem olacağını söylemiştir
(Fromm,2014:334-336).
Sonuç olarak denilebilir ki Hegel’ in temellerini attığı yabancılaşma kavramı
Marx’ın felsefesinde somutlaşmıştır. Fromm Marx’ ın yabancılaşma kuramını
zaman zaman psikoanalitik temel üzerinden okumaya çalışsa da Marx’ın
yabancılaşma ile ilgili görüşlerinin büyük çoğunluğunu kabul ettiği
söylenebilir. Varoluşçuluk filozofları da Hegel ve Marx’a benzer bir şekilde,
genel olarak diğer insanlara yabancılaşmak, kurulu sosyal düzene kayıtsız
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kalmak ve bireyin dünyaya karşı kendi bireyselliğini kaybetmesi
manAlarında bir yabancılaşma kavramı kullanmışlardır (Karaca,2014:74)
2.YABANCILAŞMANIN İKİ BOYUTU
2.1.Kendine Yabancılaşma
Kendine yabancılaşma, bireyin aktüel durumu ile temel veya ideal tabiatı
arasındaki ayrıklık şeklinde tanımlabilir (Schacht,1970:256). Kişinin
kendisinin kim olduğunu, ne yapmayı isteyip istemediğini tam olarak
bilememesi hali olarak da yorumlanabilir. Self-alienation, self-estrangement
kelimeleri ise karşılığıdır. Kendine yabancılaşma, yabancılaşmanın kişisel bir
durumudur denilebilir. Bu durumu tecrübe eden kişinin zihninde ve
eylemlerinde kendisi ile ilgili imajı olduğundan farklılık arz edebilmektedir.
Marx’a göre bu hali tetikleyen kapitalist sistemdir. Üretimi sürekli daha hızlı,
daha kolay ve daha ucuz yapmanın yollarını arayan varlık sahipleri, birbirleri
ile yarış halinde olmuşlar ve bunun sonucunda çevrelerindeki dünyayı
değiştirerek kendilerini gerçekleştirmenin peşinde koşmuşlardır. Ancak bu
kendini gerçekleştirme kapitalizm altındaki çoğunluk için hiçbir zaman
mümkün olmamıştır (Swain, 2013: 34). Çünkü kapitalist sistemin çarkında
öğütülen birey, ağır çalışma koşulları ve mesailerle kendi farkındalığından
uzaklaştırılmakta, gündelik hayat içerisinde yetenekleri ve kabiliyetleri
doğrultusunda varlığını gerçekleştirme şansını yitirebilmektedir. Düşünme,
hayal etme eylemi onun için günden güne anlamını kaybederken, zihni de
tıpkı çalışma eylemi içerisinde olduğu gibi robotlaşabilmektedir. İnsan her
yerde bizzat kendisinin uzağına düşmekte, o, her yanda gerçek insani kişisel
varlık imkânlarını yitirmektedir (Weischedel,1993:401). Kapitalizm iş
yaşamını sömürüp yabancılaştırırken bununla da yetinmeyip, boş zaman
(free time), eğlence zamanı (leissure time) ve tatil zamanı (vacation time)
gibi kavramlar üretip, gündelik hayatı metalar üzerinden sömürmektedir
(Merrifield,2006:9). İnsanlar bir haftalık tatiller için aylarca çalışmak
zorunda kalabilmektedir. Tatil ve boş zaman mefhumlarının içi anlamsız bir
şekilde doldurulmakta, böylelikle kapitalist sistem bireyin iş dışındaki
zamanını da kontrol altında tutarak onu tüketmek için üreten bir nesne
haline getirebilmektedir.
Tatmin edici ve yaratıcı çalışma üzerinden kendini ifade edemeyen insan
farklı yollar arayabilir. Sahip olduğu objeler üzerinden kendini ifade etme
ihtiyacı duyabilir. Fromm’a göre yabancılaşma; nevrozlar, para ve iktidar
hırsı ve cinsî isteklere aşırı düşkünlük gibi belli bir tutkunun bireye hâkim
olması ve onun kişiliğinden ayrılmasıyla ortaya çıkar ve giderek bireyi bir
kuvvet olarak yönetmeye başlar. O artık varlığının bir parçasına mahkûm bir
hale düşer. Kendinde kalan her şeyi bu arzusunun emrine verir. Bu arzu
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güçlendikçe kişi yenik düşer ve bir parçasının kölesi haline geldiği için insan
kendine yabancılaşır (Fromm,1995: 59). Bir insan ancak kendisini ifade
ettiği ve içindeki güçleri kullandığı taktirde kendisi olur. Eğer bunu yapmazsa
ve eğer hayatı olmaktan ziyade “sahip olmayı” ve kullanmayı içerirse, o
zaman kendisi olmaktan çıkar ve ancak bir şey olur. Hayat onun için anlamsız
bir hale gelir ve bir acı kaynağı halini alır. Oysa asıl haz gerçek aktivite ile
elde edilir. Gerçek aktivite ise, insanın güçlerinin ortaya çıkarılıp
kullanılmasını gerektirir (Fromm,1996:48). Sonuç olarak denilebilir ki
yabancılaşmanın tezahürü olan tüketme, sahip olma ve kendini nesneler
üzerinden tanımlama durumu aynı şiddetle yabancılaşmanın nedeni de
olabilmektedir.
İnsanın kendine yabancılaşmasının bir diğer sonucu ise kişiliksizleşme ve
kimlik kaybıdır. Marx’ a göre birey açısından aynı anda çok sayıda toplumsal
rolü yerine getirmek zorunluluğu ve diğer yandan bu rolleri belirleyen
normlar arasındaki çatışmalar, insanın kendisini, kendi özüne karşı yabancı
hissetmesini beslemektedir (Tolan,1991:308-311). Katı kurallar ve uzun
çalışma saatleri arasında bireyin ruhu preslenmekte, kendisinin ne olduğu
ile ilgili algısı çarptırılır hale gelebilmektedir. İnsanın ne olduğundan çok ne
olması gerektiği ile ilgilenen üretim sistemi ve toplum tarafından oluşturulan
suni akımlar insanı özsel değerinden uzaklaştırabilmektedir. Rekabetin
yoğun olduğu ortamlarda ise, üstünlük yarışı ve sürekli kazanma telâşı da
insanı kendinden ayrı düşürüp, insanın kendini dış etkenlere göre
konumlandırmasını tetikleyebilmektedir. Kişi bir kez, diğerlerinin
beklentileriyle biçimlenen yapay bir yaratık haline gelince, kişinin kendi
beninin ve kendi değerlerinin anlamı diğerlerinin eline geçer
(Dent,2002:332). Bu durum ise kişilik ve kimlik kaybı ile sonuçlanabilmekte
ve insanı diğer güçlerin objesi haline getirerek kendine
yabancılaştırabilmektedir.
2.2.Sosyal/ Toplumsal Yabancılaşma
İnsanın özünü ya da türsel varlığını ancak başkalarıyla ahenkli ilişkiler
içinde, bireylerin özgürce gelişme ve hareket etme koşullarını hazırlamış bir
cemaat hayatında veya komünal bir yaşamda gerçekleştirebileceği dikkate
alınırsa, sosyal yabancılaşma bireyin, kendi varlığının gerçek hayattaki
görünümüne uygun düşen bir toplumsal zeminden yoksun kalması anlamına
gelir (Cevizci,2014:873-874). Sanayi devriminin başlaması ile birlikte
modernleşme bu yabancılaşma sürecini daha da hızlandırmıştır. Toplumsal
ruh kayboldukça birey de yığınlar içinde kaybolabilmektedir. Kendini ifade
etme ortam ve imkânını bulamayan insan toplumun dışında kalabilir. Bu da
onu toplumdan ayrı bir noktaya götürebilmektedir. Bu durumun
tetikleyicilerinden birinin de sınıfsal farklılıklar olduğu kabul edilebilir. Bir
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grup insan zor çalışma koşulları altında mücadele içindeyken, diğer bir
grubun tüketim ve konfor odaklı yaşam tarzı gruplar arasındaki makası
açmakta bu da bir diğerinin ötekine yabancılaşmasına neden olabilmektedir.
Marx’ a göre meskeni bodrum olan işçi sürekli takip eden ve kirasını
ödemezse kendisini sokağa atabileceği bir yabancının evinde bulur kendini.
Kendi meskeni ile diğer dünyada yaşayan insanın meskeni arasındaki
çelişkinin de farkındadır (Swain, 2013: 52). Bu farklılıklar ortak değer
etrafında birleşmeyi imkânsız hale getirdikçe insanlar türdeşlerini birer
yabancı olarak görebilmektedir. Yabancılaşma hali toplumsal güveni de
zedeler hale gelebilir. Güven ve paylaşım duygusunun olmadığı ortamlarda
insanlar yalnızlık halini yaşarlar. Bu yalnızlık hali rakamlarla ilgili değildir.
Gezegende yaşayan milyarlarca insan bir yabancı ile konuşmanın daha az
insanın yaşadığı eski günlere oranla daha tehlikeli olduğunu düşünmektedir
(Botton,2014: 23) . Buna göre sosyal ilişkilerde güven sorunu
yabancılaşmanın önemli bir boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır
(Wolfe,1976:151-152)
Fromm’a göre toplumsal yapı, sosyo-ekonomik yapı ve toplumda hakim olan
fikir ve idealler arasında bir etkileşim mekanizması olup; kültürel ve nesnel
koşullar dingin kaldığı sürece dengeleyici bir unsurdur. Fakat dış koşullar
geleneksel toplum yapısına uymayacak şekilde değişirse, söz konusu
toplumsal yapı parçalayıcı bir ögeye dönüşür (Fromm,1981:97-104). Sosyal
normlar insanın mutluluk ve huzurunu amaçlamaktan çıkarılıp, insanın
kendini ifade etme ve gerçekleştirmesi önünde bir engel olarak bireyin
karşısına çıkarılırsa, bireyde toplumsal yasa ve anlaşmalara karşı ya aşırı
uyumcu bir tutum ya da normları çiğneme hali görülebilir. Sosyal kurallara
tutucu bir bağlılık, kişinin kalabalığa oynaması, kendi görüntüsünü onların
beklentisine uydurmasını gerektirir (Dent,2002: 332). Bu durum ise bireyin
kendine yabancılaşmasına sebep olurken, diğer yandan ise kural tanımazlık,
kendi arzusu doğrultusunda diğer insanlarla iletişimi terk etme hali ise
topluma yabancılaşmaya neden olabilmektedir. Bu bağlamda denilebilir ki
İnsanın hem kendisi hem de çevresi ile uyum içinde kalabilmesi için kendi
değerleri ile toplumun değerlerinin çatışmaması gerekir.
2.3. Kur’an-ı Kerim’ de Yabancılaşma Kavramı
Kur’an-ı Kerim’ de doğrudan bir yabancılaşma kavramı bulunmamaktadır.
Fakat Kur’an-ı Kerim’in bütününe baktığımız zaman insandan, insanın
fıtratından ve insanın sosyal hayatından bahsedildiğini görebiliriz. Bu
doğrultuda kendine ve topluma yabancılaşan insana işaret eden ayetler ile
karşılaşılması da mümkündür denilebilir.
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Örneğin; “Şüphesiz biz insanı, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz, bu
sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster
şükredici olsun ister nankör.” (İnsan,76/2,3) ayetleri ile insanın bu dünyaya
bir amaç için gönderildiği, belli melekeler ile donatıldığı, vahiy aracılığı ile
kendisinin bir rehber sahibi olduğu ve seçim özgürlüğünün olduğu
belirtilmektedir. İnsanın halifelik makamına sahip olduğu (Bakara,2/3;
En’âm, 6/165), onun emanet sorumluluğu ile görevlendirildiği
(Ahzâb,33/72) vurgusunda bulunarak insanın manevi donanımına atıfta
bulunulurken; insanın başıboş bırakılmadığı, insanın dünya hayatının
sonunda Rabbine döneceği, yaptığı ve yapmadığı her şeyin hesabını vereceği
doğrultusunda ikazda bulunulmaktadır (Zilzal,99/7,8).
İnsan kendi haline terk edilecek, kötülük çukuruna yuvarlanacak ve ihmal
edilecek bir varlık değildir. Gönderilen peygamberler, nazil olan kutsal
kitaplar, okunan Allah’ın ayetleri her dönemde insanın yabancılaşmaktan
kurtulması için gönderilmiştir (Özköse,2016:12). Bu doğrultuda denilebilir
ki Kur’an-ı Kerim’i ve kâinatı okumasını bilen insan hayatın çeldirici güçleri
ile mücadele edebilmekte ve ahsen-i takvimden esfel-i sâfilîn derekesine
düşmemektedir.
2.3.1. Kur’an’ da Kendine Yabancılaşan İnsan Örneği
“İnsanlardan inanmadıkları halde “Allah’ a ve ahiret gününe inandık” diyenler
de vardır. Bunlar Allah’ ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece
kendilerini aldatırlar da farkında değildirler. Kalplerinde münafıklıktan
kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır.
Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır”
(Bakara,2/8,9,10). Kur’an kalplerinde hastalık bulunan insanların yalan
içerisinde olduğunu, ancak bu yalanın sadece topluma karşı değil asıl
kendilerine karşı olduğunu belirtmektedir. Bu ayet ekseninde kendini
olduğundan çok farklı gösteren insanın bir patoloji içerisinde olduğu ve bu
halin devamı durumunda insanın kendine olan yalanının onu kendine
yabancılaştıracağı yorumu yapılabilir. İnsanı ve onun tabiatını tanıyan Allah
(Mülk,67/14), ona fıtratına uygun normlar sunuyor. Ancak Allah’ın düzenine
uymayan, sorumsuz bir hayat yaşayan insan manevi bir düşüş yaşıyor
(Şems,9/10) ve kendine yabancılaşıyor (Âraf, 7/175,176)
Metalaştırılan şeylerin insanın kendisi ile arasında bir engel teşkil ettiğini ve
sahip olma duygusunun insanı kendine yabancılaştırdığına değinilmişti.
Kur’an da bu duruma dikkat çekmekte, dünya hayatının aldatıcılığına vurgu
yaparak insanı uyarmaktadır. “Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş,
salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana
süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel
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yer ancak Allah’ın katındadır” (Âli İmran,3/14) İnsanın düşünmesi, fikir
üretmesi bilinenlerden hareketle olduğu için ayette önce insanların dünya
hayatında bildikleri, yaşadıkları nimet ve hazlara, etkisi altında bulundukları
cazibe merkezlerine işaret edilmiş, daha sonra; İşte bunlar dünya hayatının
geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah’ ın katındadır,
buyrularak bunların değerinin çok sınırlı kaldığına, asıl imrenilmesi ve
arzulanması gereken şeyin Allah katında üstün bir mevki elde etmek
olduğuna dikkat çekilmiştir (Karaman vd.,374). Eğer insan dünya ile ahiret
arasında bir denge kuramazsa dünyayı sonsuzlaştırıp, manayı ihmal edip,
maddî olanın ihtirasına kapılırsa insanın fıtrî dokusunun bozulması ve
kendine yabancılaşması kaçınılmazdır. Allah bu konuda şu uyarıda bulunur.
“Allah'ı unutup da, Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler
gibi olmayın; onlar, yoldan çıkmış kimselerdir” (Haşr,59/19). Kendini unutan
kendine yabancılaşır, kendine yabancılaşan giderek kendisi ile kavgalı hale
gelir. Kendini unutandan, şahdamarından yakın olan Allah’ı hatırlaması
beklenmez. Dolayısıyla insanın kendine uzaklaşması, aynı anda Allah’tan
uzaklaşması anlamına gelir. Tıpkı tersinin de doğru olduğu gibi. İnsanın
Allah’ ı unutmasından Allah zarar görmez, fakat bu kendine yabancılaşmayı
getirdiği için insan zarar görür ve hepten kaybeder (İslamoğlu,2010:855).
2.3.2. Kur’an’ da Topluma Yabancılaşan İnsan Örneği
Kur’an topluma ve toplum hayatına önem verir. İnsanlara toplumdan ayrı
düşmeme ve dağılmama öğütlenir. Birlikte, Allah’ın ipine sımsıkı sarılın;
birbirinizden ayrılmayın… Sizden, insanları hayra çağıracak, iyiliği emredip
kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun (Âli İmran, 3/103,104). Allah
insanlar içerisinde birliği överken, birbirlerine karşı adaletli ve ihsan üzere
davranmalarını da emreder. “De ki, Rabbim adaleti emretti” (Hadid, 57/25),
“Gerçekten Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya yardımı emrediyor” (Nahl,
16/90). “Allah’ın sana ihsan ettiği gibi sen de iyilik et” (Kasas, 28/77), “İyilik
ediniz; çünkü Allah, iyilik ve ihsanda bulunanları sever” (Bakara, 2/195) .
Dünyada insanı en çok düşündüren, yoran, boğuşturup çarpıştıran, kamplara
bölen kavgaların kökü, infak, yani yeme, içme ve gelir dağılımı meselesidir.
Kendileri patlayıncaya kadar yiyip de Allah için yedirmekten, vergi
vermekten kaçınan, toplumdaki muhtaçların ihtiyacını düşünmeyen harisler,
insanlıkla ilgisi olmayan zavallılardan başka bir şey değildirler. Bütün bunlar,
ben yiyeyim, sen yeme diye kavga ederler. Böylelerinin yüzündendir ki,
yeryüzü fitneye verilir, kin ve düşmanlık artar, insanlar birbirine kıyarlar
(Yazır, 1935: c. I s. 949, c.VI s.5014). Allah bu durumla ilgili şöyle buyurur;
“Gördün mü dini yalan sayanı! İşte yetimi itip kakan da yoksula yedirmeyi
özendirmeyen de odur. Vay haline o namaz kılanlara ki, onlar namazlarının
özünden uzaktırlar. Halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar” (Mâ’un,
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7/1,2,3,4,5,6). Bu ayet ile Allah’ın insanın topluma yabancılaşmasına işaret
ettiği söylenebilir. Çünkü topluma yabancılaşan insanın belirgin özelliği bir
diğerini anlamaması her açıdan türdeşi ile arasında uçurum olması
denilebilir. Kişi diğerlerine karşı merhametten yoksun ve bencil olursa, kendi
hazları ve gösterişleri ile meşgul olup toplumda cömerlik ve şefkate muhtaç
olan kişileri görmezse kişi ilahi mesajın ruhundan uzaklaşır ve hatta onun
ibadetleri bile sadece birer ritüel haline gelir. Kur’an toplumda adaleti
önceler. Adaletin olduğu, herkesin hakkını aldığı bir düzen önerir. İnsanlar
arası ilişkilerde adalet olduğu müddetçe ve insanlar birbirlerinin hakkına
riayet ettiği zaman toplumda sınıfsal farklılıklar görülmez ve insanlar
birbirlerine yabancılaşmaz. Kur’an’ ın öngördüğü insanlar arası birlik
gerçekleşebilir.
Sonuç olarak denilebilir ki; Kur’ an insanın yabancılaşmaya sahip bir fırtat
üzere olduğunu vurgular. Cimrilik, gösteriş, riya, hırs, nankörlük gibi kötü
özelliklerin esiri ve kurbanı olabileceği hususunda insanları uyarır. Fakat bu
özelliklerin yanı sıra kişinin diğer varlıklardan ayırt edici üstünlüklerinin de
olduğunu vurgular. Onu yeryüzüne halife kıldığını belirtir. Burada insana
düşen sorumluluk vahyin ruhundan kopmamaktır. Aklın en önemli niteliği
Allah’ın ayetleri üzerinde akıl etmek ve düşünüp ibret almak olmalıdır. İnsan
ancak o zaman Allah’ a kulluğunu ve yeryüzünün halifesi olması görevini
yerine getirecektir (Erten,2014:327,328).
3. Tasavvuf ve Yabancılaşma
Tasavvuf, dini sadece kaideler olarak almayıp onun derûnî mânâsına nüfuz
etmeye çalışmak ve dolayısıyla mânevî hayatı maddî hayata üstün kılmak,
Allah’la kul arasındaki münâsebeti iyice derûnîleştirmek şeklinde alınırsa,
İslam ile tasavvuf hemen hemen aynı mânâya gelir (Güngör,1982:55).
Nitekim İslamın ilk yıllarında Kur’an-ı Kerim’in muhtevasına ve Hz.
Peygamber’in sözlerine ve yaşantısına dayanan bir ahlak anlayışı söz
konusuydu. Yaklaşık II. Yüzyılın başlarından itibaren karşılaşılan bazı
olaylar, Müslümanları yeni birtakım problemler ve durumlarla yüzleşmek ve
bunlar için çözümler üretmek zorunda bıraktı. Zamanla ortaya çıkan İslam
ilimleri, üzerlerine düştüğü ölçüde bu alana katkı sağlamaya çalıştı (Konur,
2007:10). Böylelikle tasavvuf ilmi de kaynağını Kur’an ve sünnetten alan bir
disiplin olarak İslam ilimleri arasında yerini aldı denilebilir. Tasavvuf;
menşei, mesnedleri ve konuları bakımından İslami ilimlerle olduğu gibi,
metodları ve konuları itibari ile felsefe, sosyoloji, psikoloji, pedagoji ve
ekonomi gibi sosyal bilimlerle de alakalıdır. Bu alaka bazen doğrudan, çoğu
zaman da dolaylı yollarladır (Yılmaz, 2014:64). Bu itibarla sosyal, psikolojik,
ekonomik boyutları olan kaynağını felsefeden alan yabancılaşma kavramına
tasavvufi bir yorum da getirilebileceği söylenebilir.
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3.1. Kendine Yabancılaşan İnsana Tasavvufî Bir Bakış
Tasavvuf disiplini insanı; Allah katında bir gözdeki bebek gibi, âleme nazaran
yüzükteki kaş, padişahın hazineleri üzerine vurduğu mühür gibi görür
(Arabî,1971: 21). Bu bakımdan insanın meleklerden bile üstün bir
mertebede olduğu anlaşılabilir. Melekler, Âdemin sahip olduğu “câmi’
(kuşatıcılığa)” sahip değillerdir. Çünkü beşeri cinste temessül eden ilahi
isimlerin hepsi, onlarda temessül etmemiştir (Afîfî,2002: 82). Ancak
sonsuzluktan sonlu boyuta gelme hali, ölümsüzlükten ölümlü hale bürünme
durumu, letafetten kesafete dönüşme süreci, Allah’tan gelirken Allah’ a uzak
duran bir yaşama bürünme seyri insanı ulvi âlemden süfli âleme indirmiştir
(Uçman,2014:576,577). Bu bakımdan denilebilir ki Metafizik anlamda tam
manasıyla kemalat sıfatını taşıyan insan, imtihana tabi tutulması ile birlikte
bocalamaya başlamıştır. Yaratılış serüveni boyunca vahdet âleminde her
türlü kaygı, sancı, acı, felaket, ıstırap ve kötülükle karşılaşmazken insan
imtihan yurdu olan şahadet âleminde artık kötülük, felaket, darlık ve
zafiyetle sınanmaya başlamıştır (Özköse,2016:12). Bu sınanma ile birlikte
insan kendinden ve Allah’tan uzak düşebilmekte ve ontolojik kemalatını
yitirebilmektedir. Fakat insanlar tasavvuf aracılığıyla, bu dünyanın
divaneliklerinden yüz çevirip kendilerine gelmek suretiyle ayıklığa
ulaşabilmektedirler (Chittick,2003: 94). Âlemin ve kendinin farkında olan
insan varlığına ve hayata bir anlam yükleyebilir. Bu anlamın şeriat, tarikat ve
hakikat ekseninde olması insanı kemal mertebesine taşır (Çelik, 2010: 59).
Bu manada denilebilir ki tasavvuf insana nefis terbiyesi ve kalp tasfiyesi ile
bir rota çizer, bu rotanın sonu insan-ı kâmil mertebesidir. Asli bir hedefi olan
ve kat edeceği yolu keşfetmiş insanın hayatın girdabında yabancılaşmaktan
kurtulacağı söylenebilir. Çünkü o hayatına bir anlam bulmuştur. Hayatının
anlamı ve amacı tekAmülünü tamamlamaktır. Bu hedefin kendini
gerçekleştirme arzusundan bile daha ulvi olduğu söylenebilir. İnsan-ı kâmil
ayağındaki zincirleri kıran, kollarındaki bu kağıları koparan, ruhunu saran
kementleri söküp atan, şıkıştırıldığı kapanları ortadan kaldıran, Allah ile
kendi arasında gerilen, gözünün ve gönlünün görüş ufkunu kapatan günah
perdelerinden zulmani ve nurani perdeleri sıyıran insandır. Kendinden
kaçan, aslına yabancılaşan, tenezzül ettiği mertebeleri tekrar aşamayan,
manevi mertebeleri kat edemeyen, kemalat sırrına eremeyen insan süfli
hayatın pençesinde erimeye, gündelik hayatın belirsiz adreslerinde
savrulmaya, eşyanın tasallutunda köleleşmeye mahkûmdur (Özköse, 2016:
13)
Kendine yabancılaşmanın tetikleyicilerinden birinin maddi olan şeylerin
kutsallaştırılması olduğu kabul edilebilir. Tasavvuf geleneği ise, insanın
maddeye esaretine karşılık zühd düşüncesini, seküler tabiata karşılık fakr
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anlayışını, ihtiras tutkunluğuna karşılık kanaat hazinesini, hodbinlik ve
menfaatpereslik karşısında tevazu ve alçak gönüllüğü şiar edinen bir yaşam
biçimini öngörmektedir (Özköse,2016: 14). Cüneyd-i Bağdadiye zühdün ne
olduğu sorulunca şöyle demiştir: “Zühd, eli mal-mülkten çekmek, kalbi de mal
peşine düşmekten uzak tutmaktır.” (Kuşeyri,2009:167). Dünyevi ihtiraslar,
maddi olanı önceleyen tutum ve davranışlar insanın kederini, sıkıntısını
arttırmakta ve onu kendi varlığına yabancılaştırabilmektedir. Bir hazza
ulaşmayı uman ya da ona ulaşmış hiç kimse o hazzın çabucak sona
ermesinden kurtulamaz. Ya bizatihi o hazdan dolayı ya da ondan doğan bir
sebeble onun ardından gelecek utançtan kendini alamaz (İbn-i Sînâ,2011:
29). Arzulara takılı kalmak kişilik gelişimini ketleyebilir ve ciddi psikolojik
bozukluklara yol açabilir (Sayar,2000: 21). Kişide her daim daha çok
kazanma hırsı olduğu müddetçe, o farkındalığını kaybedebilir. Artık hayat
onun için bir metadan ibarettir, hele bir de sahip olduğu şeyleri kaybederse
tam bir boşluk hissi yaşayabilir. Modern insan acımasız egoizmi ve sonsuz
açlığını kontrol etmekten acizdir. Bu açlığı ondaki bütün yükselme çabasını
kademeli olarak öldürmekte ve onu hayattan bezdirmektedir. Görünür
mevcut duyu kaynağında kaybolduğu için, kendi varlığının keşfedilmemiş
derinlikleriyle bağlantısı tamamen kopmuştur (İkbal,2013:226,227).
Zahidler ise elinde bulunan şeylere sevinmeyen ve kaybettiği şeylere de
üzülmeyen kimselerdir. Bu özelliği kazananan insanların kendileri ve
hayatları ile barışık olduğu söylenebilir. Aynı zamanda kendi
farkındalıklarının da yüksek olduğu ifade edilebilir.
İnsanı kendine yabancılaştıran unsurlardan biri de riya/gösteriş halidir
denilebilir. Riyanın zıttı ise ihlasdır. Tasavvuf erbabı ihlası şöyle tarif
etmiştir: İhlas kulun zahirdeki ve batındaki (gizli ve aşikâr) bütün fiillerinin
eşit olmasıdır (Kuşeyri,2009:245). Yani denilebilir ki ihlaslı kişi kendini
olduğundan farklı göstermeyen, başkalarının istekleri doğrultusunda
kendini başkalarına uydurmaya çalışmayan kişidir. Riya halini terk edip tam
bir ihlâs hali içerisinde olan kişi hem Allah’a karşı hem de diğer insanlara
karşı samimidir denilebilir. Onun benliğinde ikilikler yoktur ve bu yüzden
kendisi ile çatışmaz. Riya içerisinde olan insan ise ikiyüzlülük ve gösteriş
içerisindedir denilebilir. Böyle olan insanın kendi iç dünyasında hep gel
gitleri vardır. Bu yüzden denilebilir ki o diğer insanlara samimi olmadığı
kadar kendine de samimi değildir. Allah katında ise kaybeden olarak görülür.
Bu durumla ilgili Serî-i Sakatî şöyle demiştir: “Kim kendisinde olmayan bir
amel ve sıfat ile insanlara güzel görünmeye çalışırsa, Allah Teâlâ’ nın
nazarından düşer.” (Kuşeyri,2009:245). Kendisini ifade edememe, kendi
gerçekliğini yaşayamama hali onu benliğine yabancılaştırabilir. İhlas anlayışı
ise; kişiyi henüz keşfedemediği ilahi özüyle yüzleştirdiği ve onu menfaate
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dayalı samimiyetsiz ruh halinden arındırdığı için kişilik bozukluklarının
temelinde yatan karakter zafiyetini ortadan kaldırır (Sayın,2014:127).
Tasavvufi bir pratik olan murakabenin de insanın kendine yabancılaşmasını
önleyebileceği düşünülebilir. Murakabe, kulun yüce Rabbinin her an
kendisinin halini bildiğini ve gördüğünü bilmesidir (Kuşeyri,2009:228). Her
an Allah tarafından gözetlenip denetlendiğini bilen kişi; bir an olsun dikkatini
nefsinden ve eylemlerinden ayırmamaktadır. Kişinin kendi güdü ve
eylemlerinin farkına varmasına ise “iç görü” denilir. İç görü, kişinin
kendisiyle; davranışıyla, dürtü sistemi ile veya bilinçdışıyla ilgili bazı önemli
şeyleri keşfettiği durumlarda ortaya çıkar (Yalom, 1945:42). İç görü
yönteminden daha kapsamlı murakabe metodu vasıtasıyla insan, kendi
kalbine ve duygularının derinliklerine hâkim olur. Kişinin kendi duygusal ve
zihinsel tutun-davranışlarına hâkim olması demek, kendini tanıması ve
bilmesi demektir (Sayın,2014:79). İnsanın tüm açıklığı ile kendini bilip,
tanıması onu aynı zamanda geliştiredebilir. Zaaflarını ve eksikliklerini bilen
insan her an tetik dedir, kusurlu tutum ve davranışlardan bu farkındalık ile
kaçınabilir. Güçlü yanlarının farkında olması ise onları beslemesine ve
pekiştirmesine yardımcı olabilir. Bu bağlamda denilebilir ki murakabeyi
pratik haline getiren insan da kendine yabancılaşma hali görülmez; çünkü o,
hem kendine hem de davranışları üzerinde hakimdir.
3.2. Topluma Yabancılaşan İnsana Tasavvufi Bir Bakış
İnsanların
toplum
içerisinde
ayrışmalarının
ve
birbirlerine
yabancılaşmalarının nedenlerinden birisi olarak adalet ve sevgi
mefhumlarının o toplumda mevcut olmaması düşünülebilir. Çünkü sosyal
düzenin önemli dayanaklarından biri sevgi, diğeri adalettir. İnsanlar
birbirlerini sever ve birbirlerine sevgiyle davranırlarsa adalete ihtiyaç
duymazlar (İsfahânî,273). Denilebilir ki tasavvuf geleneğinde de insanların
birbirlerine karşı muhabbetleri ve yardımları, bireysel ibadetler kadar ön
plana çıkarılmıştır. Şeyh Ebu Said’e Allah’ a ulaşmanın yolları sorulduğunda
şöyle cevap vermiştir: “Allah’a ulaşmanın yolları çoktur. Fakat bunlardan en
kısa ve kolay olanı başkalarına yardım etmektir. Yani diğerlerini zor durumda
bırakmak yerine onlara yardım etmek için uğraşılmalıdır.” (Bayat,2003:53).
Aynı şekilde İbn Atâ’ nın şu sözleri de bu durumu destekler niteliktedir: “Bir
kimsenin yirmi yıl münafıklık yolundan ayrılmayıp, bu süre içerisinde
kardeşinin çıkarı için bir kerecik bir adım geri atması, altmış yıl ihlaslı bir
şekilde kendi kurtuluşu için ibadet etmesinden daha erdemlidir.”
(Attar,2007:449). Tasavvuf disiplini içerisinde manevi gelişim için halvet
kavramı her ne kadar önemli olsa da, sufilerin hiçbir zaman kendilerini
toplumdan soyutlamadıkları söylenebilir. Sufiler için her zaman zahirde
halkla, batında Hak’la olmak manevi bir hedef olarak kabul edilebilir. İnsan
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muhabbet ve emniyet hisleriyle dolu bir ortamda kendini emniyette
hissettiği zaman kendini daha iyi ifade edebilir ( Frager, 2016:210). Kendini
ifade etme imkânı bulan insanın topluma karşı riya ihtiyacı hissetmeyeceği
söylenebilir. Bir tutarlılıkla sosyal düzen içerisinde varlığını sürdürdüğü
müddetçe de, toplumsal yapının bir bütünü olarak kalabilir. Ayrıca
tasavvufun güzel ahlak olduğu kabul edilirse, erdem değerleri vasıtası ile
kişilik gelişimini tamamlayan insanın davranışlarının toplumun normları ile
çelişmeyeceği söylenebilir Örneğin tasavvuftaki istikâmet anlayışı bu
düşünceye karşılık gelebilir. Doğruluğun özü ve kaynağı olan istikamet;
kişinin; inancının, niyetinin, düşüncelerinin, işlerinin, söz, iş ve
davranışlarının, hakikate, adalete ve gerçeğe uymasıdır (Sayın,2014:33).
Toplumun her bir ferdi güzel ahlak üzerinde istikametini koruduğu
müddetçe toplumsal düzensizlik ve yabancılaşma halinin görülmeyeceği
söylenebilir.
Toplumdaki sınıfsal farklılıkların, insanları diğerlerine yabancılaştıracağına
değinilmişti. Tasavvuf geleneği içerisinde ise böyle bir ayrımın olmadığı
söylenebilir. Gücün ve servetin tek elde toplanmaması ve insanların manevi
değerlerin önüne maddi olanı geçirmemesi için tasavvufun insanlara züht,
alçakgönüllülük, îsâr anlayışını öğütlediği söylenebilir. Erdem sahibi
insanlar, mal edinip biriktirmekten hoşlanmazlar, onu infak etmede acele
ederler. Onlar mal ve serveti kendileri için değil övülmüş gayeler uğrunda
harcamak isterler. Böyle insanların birikmiş servetleri yoktur (İsfahânî,294).
Bu ahlaka sahip insanların olduğu toplumlarda gelir dağılımı eşitsizliği ve
buna bağlı sınıfsal farklılıkların görülmeyeceği öngörülebilir.
Tasavvuf, tarikat biçiminde teşkilatlanmaya başlayınca X. Yüzyıldan itibaren
ibadetlerin yanında önceleri “Ribat” sonraları “tekke”, “hangah” adları ile
anılan müesseseler kurulmaya başlamıştır. Câmi ve mescidin dışında tarikat
zikir, ayin ve sohbetleri bu mekânlarda icra edilir hale gelmiştir. Zamanla
tekke kültürü oluşmuş ve bu tekkeler sosyal hizmet misyonunu da üstlenir
olmuşlardır. Eğitim- öğretim faaliyetleri, fakir ve yoksulları doyurma,
toplumdaki hasta, sakat, düşkün ve çaresizlerin bakımlarının yapıldığı
mekânlar olarak öne çıkmaya başlamışlardır. (Yılmaz, 2014:267-271). Bu
itibarla tekkelerin sosyal hizmet projeleri ile toplumdaki dezavantajlı
insanlara imkânlar sunduğu söylenebilir. Bu durumda böyle insanlar toplum
içerisinde eriyip, sosyal hayata yabancılaşmamakta tam tersine rehabilite
edilerek topluma kazandırılmaktadır denilebilir. Bunun yanı sıra tekkelerde
yapılan tatbiki eğitimler olarak bilinen tarikat ayinleri, toplu zikir ve sema
törenleri; kalp tasfiyesi ve gönlün duru hale getirilip ilahi mesajı alacak
seviyeye yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir (Yılmaz,2014:273).
Buralar da yapılan manevi ritüeller ve yaşanan manevi tecrübeler insanlar
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arasındaki bağları güçlendirmeye yardımcı olabilir. Toplumun farklı
kesimlerinden insanları bir araya getirme vasıtasıyla insanlar arasındaki
duygusal ve zihinsel mesafeler aşılabilir. Böylelikle insanların topluma
yabancılaşmayacağı tam tersine sosyal ilişkilerde pozitif bir hal alacağı
söylenebilir.
4.Sonuç ve Değerlendirme
Yabancılaşma kavramı, insanın içinde bulunduğu koşullar ile kendi benliği
arasında bir ilişki kuramaması veya kurduğu ilişkinin zayıflaması olarak
tanımlanabilmektedir. Tam olarak kavramlaşmasa da Eski Yunan
Felsefesinde teoloji alanında, metafizik bir çerçevede ele alınan bir konu
olduğu söylenebilir. Sanayi devrimi ile birlikte ise sosyoloji ve psikolojide de
karşılık bulmaya başlamıştır. Alman filozof Hegel bu kavramı ele alan ilk
filozof olarak kabul edilebilir. Hegel, yabancılaşmayı tek tek bireylerin
kendilerine ait güçleri devrederek “Devlet’i” oluşturmaları olarak
açıklıyordu, eğer devlet olmazsa birey Hegel’e göre özgür olamaz ve kendini
gerçekleştiremezdi. Bu anlamda Hegel yabancılaşma kavramına pozitif bir
anlam yüklerken, Marx’a göre bu durum kapitalist toplumun, onun üretim
ilişkilerinin, özel mülkiyetin ve tüm bunların ortaya koyduğu toplumsal
yapının bir ürünüydü. Ona göre yabancılaşan insan, nesnelerin ve
durumların kölesi haline gelmiş, dış dünyanın bir parçası olmaktan çıkmıştır
ve bu durumun sorumlusu olarak ise kapitalist sistemdir denilebilir.
Marx’dan sonra yabancılaşma kavramını ele alan Fromm ise Marx’ ın
yabancılaşma kuramını zaman zaman psikoanalitik temel üzerinden
okumaya çalışsa da Marx’ın yabancılaşma ile ilgili görüşlerini genel manada
kabul ettiği ifade edilebilir. Sonraki dönemlerde varoluşçuluk filozofları da
yabancılaşma kavramını Marx’ın görüşlerini baz alarak ele almışlar fakat
yabancılaşma kavramının içeriğini ve boyutlarını teferruatlandırmışlardır.
(Soren Kierkegaard, Jean Paul Sartre, Albet Camus)
Bu çalışmada ise yabancılaşmanın iki farklı boyutu ele alınmış, insanı
kendine ve topluma yabancılaştıran faktörler ve bunların sonuçları
açıklanmaya çalışılmıştır. Kendine yabancılaşmanın geri planında kapitalist
sistem, üretim ve tüketim alışkanlıkları ve modern dünyanın olumsuzlukları
yatarken, kendine yabancılaşan insanın kişilik ve kimlik kaybı yaşayarak
diğer güçlerin objesi haline geldiği ifade edilebilmektedir. Topluma
yabancılaşma ise, bireyin içinde bulunduğu sosyal ortamda kendi varlığını
ifade edememesi, yer yer toplumu ve toplum düzenini reddetmesi, diğeri ile
olan ilişkisini sağlıklı bir zemine oturtamaması olarak tanımlanabilmektedir.
Bu durumun sorumlusu olarak yine modernitenin getirdiği dezavantajlar
karşımıza çıkarken, kapitalist sistemin sonucu olarak kabul edilebilecek
toplumsal sınıf farklılıkları ve toplumdaki değerlerin anlamını kaybedip
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birleştirici görevini yerine getirememesi sosyal yabancılaşmanın müsebbibi
olarak görülebilmektedir.
Vahiy perspektifinden yabancılaşma kavramına baktığımızda ise; doğrudan
bir yabancılaşma kavramı ile karşılaşmayız. Ancak, insan ve insanın fıtratı
üzerine ayetleri incelediğimiz zaman, insanın kendine ve topluma
yabancılaşmaya müsait bir yapıda yaratıldığına dikkat çekilir. İnsanın görevi
ise Allah’ın bu ayetleri üzerinde akıl etmek ve düşünüp onlardan ibret almak
olmalıdır denilebilir.
Tasavvuf disiplininde ise, insanı manevi açıdan geliştirmeyi hedef alan bir
yapı ile karşılaşabiliriz. Sufilerin, tarih boyunca hem insan özelinde hem de
toplumsal boyutta manevi rehberlik rolünü üstlendikleri söylenebilir. Bu
bağlamda tasavvuf disiplini, modern insanın karşılaştığı yabancılaşma
sorununa da çözüm getirebilir. Nitekim, tasavvuf öğretilerine ve pratiklerine
baktığımız zaman insanı pozitif anlamda dönüştürmeyi amaç alan bir metot
ile karşılaşabiliriz. Örneğin denilebilir ki; tasavvuf disiplinin öğütlediği züht
anlayışını benimseyen insan, maddi olan şeylerin, onu özünden
uzaklaştırmasına izin vermez, Sufiler tarafından yerilen riyayı terk edip tam
bir ihlas hali ile yaşamaya çalışırsa da benliğinde ikilikler, çelişkiler görülmez
ve Allah tarafından sürekli denetlendiği bilinci içerisinde olup, murakabeyi
bir alışkanlık haline getirdiği için de her an iç dünyasına yolculuktadır ve
böylelikle kendi varlığına yabancılaşmayacaktır. Toplumsal boyutta da
tasavvufun; insanlar arasında iyiliği, yardımseverliği ve samimiyeti
hedeflediği söylenebilir. Tasavvuf geleneğinin bir ürünü olarak ortaya çıkan
tekkeler bu amacın pratik mekânları olarak kabul edilebilir.
İnsanın tecrübe ettiği problemlerin farklı nedenleri, sonuçları ve çözümleri
olabilir. Tasavvuf disiplini perspektifinden insanın yabancılaşması sorununu
ele aldığımız zaman ise, tasavvuf disiplininin bu konuda çözümün bir parçası
olabileceği ifade edilebilir.
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NEBEVİ TAVSİYELER IŞIĞINDA BİR İNSANI İNSANLARIN EN HAYIRLISI
YAPAN ERDEMLER

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Uyar
Özet

Kuran-ı Kerim’in ifadesiyle, “Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman,
Allah’ı çok zikreden kimseler için Üsve-i Hasene” olarak vasfedilen Hz.
Peygamber, özellikle ve öncelikle inananlar, genel çerçevede ise tüm insanlık
için eşsiz bir rehber konumundadır. Hz. Peygamber’in temel hedeflerinden
biri de, hayatını ve (hemcinsleri de dahil olmak üzere) kendisi dışındaki
canlı/cansız tüm varlıklar ile olan münasebetini Allah’ın çizdiği sınırlar ve
koyduğu ölçüler içinde yaşayan/tanzim eden bireyler yetiştirmek ve bu
bireylerden oluşan bir toplum inşa etmektir. Hadis külliyatı içerisinde, bu
hedefi gerçekleştirmeye matuf çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Erdemli bir
toplumun inşasında hayati önem arzeden söz konusu rivayetlere ve bu
rivayetlerde altı çizilen hususlara dikkat çekmek arzusuyla, bu çalışmada,
bazı sahabilerin, “Allah’ın Rasulü /Sevgili Dostum bana tavsiye etti ki” ifade
kalıbı ile naklettikleri rivayetlerden ve Hz. Peygamber’in “Sizin en
hayırlınız/İnsanların en hayırlısı” nitelemesiyle, bir insanı, insanların en
hayırlısı yapan eylem ve nitelikleri haber veren rivayetlerden yapılan bir
seçki üzerinden, insanların fert ve toplum olarak, dünyevi ve uhrevi
saadetlerinin garantörü nebevi tavsiyeler üzerinde durulacaktır.
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VIRTUES THAT MAKE PEOPLE HUMAN UNDER THE LIGHT OF
PROPHETIC HADITHS
Abstract
With the testimony of the Holy Qur’an: In the Messenger of Allah a beautiful
pattern (of conduct) for any one whose hope is in Allah and the Final Day.
The Prophet, in particular and primarily for the believers, is a unique guide
for all humanity in the general framework. One of the basic goals of the
Prophet is to educate individuals who took into consideration the rules of
God and to build a community of these individuals. There are many hadiths
on this subject in hadith books. In this study, we will focus on the Prophet's
recommendations which are vital importance in the construction of a
virtuous society and we will draw attention to the points underlined in these
recommendations. These recommendations are expressed by some
companions, via expression pattern "The Prophet of Allah/My Dear Friend
recommended to me". In this recommendations which are informs people
about the actions and qualities that make them the best of the people, our
Prophet used that expression pattern "The best amongst you/The best
person". The topic will be covered through selected examples.
Keywords: Hadith, Good, Benefit, Virtue, Advice

I. GİRİŞ
“Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” 1 buyuran, Kuran-ı
Kerim’in ifadesiyle, “Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok
zikreden kimseler için Üsve-i Hasene”olarak vasfedilen 2 ve yüksek ahlakı
müseccel olan 3 Hz. Peygamber, özellikle ve öncelikle inananlar, genel
çerçevede ise tüm insanlık için eşsiz bir rehber konumundadır.
Hz. Peygamber’in temel hedeflerinden biri de, hayatını ve kendisi dışındaki
canlı/cansız tüm varlıklar ile olan münasebetini Allah’ın çizdiği sınırlar ve
koyduğu ölçüler içinde yaşayan/tanzim eden bireyler yetiştirmek ve bu
bireylerden oluşan bir toplum inşa etmektir. Sahip olduğumuz muazzam
hadis külliyatına yakından baktığımız zaman, bu külliyat içinde, Hz.
Peygamber’in güzel ahlakını tavsif eden çok sayıda rivayetin yanında, bizzat
Hz. Peygamber’in, yukarıda zikrettiğimiz hedefini gerçekleştirmeye matuf
çok sayıda hadis-i şerifinin de bulunduğu görülmektedir.

1Mâlik

b. Enes, el-Muvatta, Hüsnü’l-Huluk, 8; Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, hadis no: 273.
21.
3Kalem, 4.
2Ahzab,
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Erdemli bir toplumun inşasında hayati önem arz eden söz konusu rivayetler
ve bu rivayetlerde altı çizilen hususlara dikkat çekmek arzusuyla, bu
çalışmada, bazı sahabilerin, “Allah’ın Rasulü/Sevgili Dostum bana tavsiye etti
ki” ifade kalıbı ile naklettikleri rivayetlerden ve Hz. Peygamber’in, “Sizin en
hayırlınız/İnsanların en hayırlısı” nitelemesiyle, bir insanı, insanların en
hayırlısı yapan eylem ve nitelikleri haber veren rivayetlerden yapılan bir
seçki üzerinden, bu rivayetlerde ön plana çıkarılan bazı hususiyetlerin altı
çizilecektir.
Tabii ki, Hz. Peygamber’in ümmetini insan olma vasfının en üst derecesine
yönlendirmek/yerleştirmek, onları insani meziyetlerin en ulvi olanları ile
donatmak için sarf ettiği sözleri sadece bu ifade kalıpları ile sınırlı değildir.
Burada bizim maksadımız da bu konuda kullanılan ifade kalıplarının, ilgili
rivayetlerin, rivayetlerin geçtiği eserlerin detaylı bir dökümünü vermek,
tasnifini/tavsifini yapmak değildir. Aşağıda zikredilecek rakamlardan da
anlaşılacağı üzere, konu ile ilgili rivayetlerin kemiyeti ve keyfiyeti dikkate
alındığında, zaten bir bildiri metni çerçevesinde bu mümkün de değildir.
Diğer ifade kalıplarına göre, çoğunlukla, bir zorunluluğu/asgari sınırı değil
de olgunluğu ve kemali ifade etmesi hasebiyle söz konusu ifade kalıplarıyla
gelen rivayetler üzerinden bir seçki tercih edilmiştir.
Her ne kadar, maksadımız bu konuda kullanılan ifade kalıplarının, ilgili
rivayetlerin, rivayetlerin geçtiği eserlerin detaylı bir dökümünü vermek,
tavsif ve değerlendirmesini yapmak değildir demiş olsak da, bir fikir vermesi
açısından söz konusu ifade kalıpları ile gelen rivayetlerle ilgili istatistiki bazı
rakamları zikretmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Aşağıda zikredeceğimiz bu rakamlar, Ebû Hacer Muhammed es-Saîd b.
Besyuni Zaglul’un, Mevsuatu Etrafi'l-Hadisi'n-Nebeviyyi'ş-Şerif 4 adlı eseri
esas alınarak yapılmış tespitlerdir. 11 cilt olan bu eser, alfabetik bir hadis
indeksidir. Mukaddimesinde belirtildiğine göre, 150 kitaptan 5 derenmiş
rivayetleri ihtiva etmektedir. Esere sonradan eklenen 4 ciltlik bir de zeyli
bulunmaktadır ve bu zeyl kısmında bulunan rivayetler de, yine
mukaddimede belirtildiğine göre ilk 11 ciltte taranan eserlerden farklı 105
kitaptan 6 derlenmiş rivayetleri ihtiva etmektedir. Böylelikle, toplam 255
kitapta geçen rivayetleri bir araya getiren, zeyli ile birlikte 15 ciltlik bu eser,
250 bin civarında rivayet (hadis ve eser/haber) ihtiva etmektedir.

4Zaglul, Ebû Hacer Muhammed es-Saîd b. Besyuni, Mevsuatu Etrafi'l-Hadisi'n-Nebeviyyi'ş-

Şerif, I-XI, Zeyl, I-IV, Beyrut, Dârü'l-Kütübi’l-İlmiyye, Tarihsiz.
5 Bu eserlerin listesi ve bu eserler için kullanılan rumuzlar için bkz. Zaglul, I/16-21.
6 Bu eserlerin listesi için bkz. Zaglul, Zeyl, I/4-25.
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II. SAHABE TARAFINDAN “ALLAH’IN RASULÜ/SEVGİLİ DOSTUM BANA
TAVSİYE ETTİ Kİ” İFADE KALIBI İLE NAKLEDİLEN ERDEMLER
Bu başlık altında, Hz. Peygamber’in bazı sahabilerine (onların şahsında tüm
ümmetine) yönelik, onların hem Yüce Yaradan’ları ile aralarındaki bağı
düzenleyip kuvvetlendirecek, hem de başta aile ve akrabaları olmak üzere,
ilişki içinde olduğu tüm insanlar, hatta diğer canlılar ve eşya ile
münasebetlerini belli esaslara oturtup, istenmeyen durumların yaşanmasına
engel olacak tavsiyelerinden bazıları üzerinde durulacaktır.
Bu çalışmamızda ele alacağımız iki temel ifade kalıbından birincisi olan
“Allah’ın Rasulü/Sevgili Dostum bana tavsiye etti ki” ifade kalıbı ile bazı
sahabilerin naklettiği hadislerde, Hz. Peygamber tarafından nelerin tavsiye
edildiğine genel olarak baktığımızda bunlardan bazılarının şunlar olduğunu
görmekteyiz:

















Her türlü masiyetten sakınma,
Her ay üç gün oruç tutma,
Farz namazları ilk vaktinde kılma ve tadil-i erkâna riayet etme,
Kuşluk namazı,
Uyumadan önce vitir namazı,
Miskinlere/düşkünlere merhamet etme ve onlarla birlikte zaman
geçirme,
Mal, mevki, makam, sağlık vs. açısından kendisinden yukarıdakilere
değil aşağıdakilere bakma,
Sıla-i rahimde bulunma, onlar bağı koparsa da yakın akraba ile bağı
koparmama,
Acı ve zor da olsa hakkı söyleme, doğruluktan ayrılmama,
İnsanlardan dünyalık talep etmeme,
Doğru olanı yapma konusunda kınayanın kınamasından korkmama,
Anne babaya itaatte kusur etmeme,
Ailesine karşı cömert ve müşfik olma,
İnsanlara güler yüz gösterme,
Komşularına ikramda bulunma,
Düşmana karşı yılgınlık ve korkaklık göstermeme.7

Burada zikredilen hususların, kulluk bilincinin diri tutulması, ihtiraslara gem
vurulması, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk, kanaat, şefkat ve merhamet
duygularının geliştirilmesi, insanlar arası ilişkilerin sağlam bir zemine
7Bu

listede bazılarına işaret edebildiğimiz, konu ile ilgili rivayetlerin tamamını bir arada
görmek için bkz. Zaglul, IV/32-38; Zaglul, Zeyl, I/382-383.

1050

USBIK 2018Kayseri - Turkey

oturtulması ve dolayısıyla sosyal yapının selameti, huzur ve güvenin tesisi
için taşıdığı hayati önem izaha gerek bırakmayacak kadar açıktır.
Ebû Hacer Muhammed es-Saîd b. Besyuni Zaglul’un, Mevsuatu Etrafi'lHadisi'n-Nebeviyyi'ş-Şerif adlı eserini esas alarak yaptığımız tespite göre:
Evsânî (bana tavsiye etti) ifadesiyle gelen 67 rivayet8, ayrıca zeyl kısmında
da 7 rivayet9 olmak üzere toplam 74 farklı rivayet bulunmaktadır.
Ûsîke (sana tavsiye ederim) ifadesiyle gelen 31 rivayet 10 , ayrıca zeyl
kısmında da 6 rivayet11 olmak üzere toplam 37 farklı rivayet bulunmaktadır.
Ûsîkum (size tavsiye ederim) ifadesiyle 28 rivayet12, ayrıca zeyl kısmında da
4 rivayet13 olmak üzere toplam 32 farklı rivayet bulunmaktadır.
Bu ifadelerle gelen rivayetlerin sayısı hakkında bir fikir vermesi açısından bu
bilgileri zikrettikten sonra şimdi bu rivayetlerden altı tanesini, söz konusu
rivayetlerdeki tavsiye edilen şeylerin sayısına göre, azdan-çoğa doğru
sıralayarak, daha yakından ele almak istiyoruz.
Örnek olarak ele alacağımız ilk rivayet, Ebû Hureyre’den nakledilmektedir.
Bu rivayete göre Ebû Hureyre şöyle demiştir: Allah Rasulü sevgili dostum
bana, ölünceye kadar asla terk etmeyeceğim şu üç tavsiyede bulundu: Her ay
üç gün oruç tutmak (her bir sevaba on katı ecir verildiği düşünüldüğünde bu
durumda o ayın tamamı oruçlu geçirilmiş gibi sevap alınmaktadır), kuşluk
namazı ve vitir kılmadan uyumamak.14 Burada zikredilen tavsiyelerle ilgili
olarak, bu tavsiyelere muhatap olan sahabinin “ölünceye kadar asla terk
etmeyeceğim” ifadesinden (bu durum tasrih edilsin veya edilmesin),
sahabenin Hz. Peygamber’in tavsiyelerine ne denli önem verdiği
görülmektedir. Söz konusu tavsiyelerde, kulun Allah ile irtibatını diri tutan
ve güçlendiren bazı nafile ibadetlere teşvik vardır. Yaratan ile irtibatı güçlü
olan bireylerin, yaratılanlarla münasebeti de daima ölçülü, seviyeli ve
adaletli olacaktır.
İkinci örneğimiz, Ebû Zer’den gelen bir rivayettir. Bu rivayette Ebû Zer şöyle
demektedir: Allah Rasulü sevgili dostum bana üç şey tavsiye etti,
(halife/idareci olarak başımıza seçilmiş bulunan) burnu ve kulağı kesik bir
köleye dahi olsa sözünü dinleyip itaat et, çorba yaptığın zaman biraz fazla
8Zaglul,

IV/32-35.
Zeyl, I/382.
10Zaglul, IV/36-37.
11Zaglul, Zeyl, I/382.
12Zaglul, IV/37-38.
13Zaglul, Zeyl, I/382-383.
14 Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, Savm, 60, Teheccüd, 33; Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, Salatu’lMüsafirin, 85, 86; Ebû Dâvud, es-Sünen, Vitr, 7.
9Zaglul,
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yap ve ondan komşularına da ikram et, namazı ilk vaktinde kıl, mescide
gittiğinde imamı namazı kıl(dır)mış bulursan sen zaten namazını kıldın, aksi
halde (eğer cemaate namaz kılıyorlarken yetişir ve onlara katılıp tekrar
kılarsan) bu senin için nafile olur.15 Bu rivayetteki tavsiyelere baktığımızda,
öncelikle siyasi/idari sükûnetin ilk şartı olan idarecilere itaatin tavsiye
edildiği görülmektedir. Daha sonra sosyal dayanışma ve kardeşliğin,
yardımlaşmanın ilk adımlarından biri olan komşuya ikram tavsiye
edilmektedir. Daha sonra ise dinin direği olan namazın ilk vaktinde kılınması,
namazın hayatın merkezine konulması ve gereken özenin gösterilmesi
tavsiye edilmektedir.
Üçüncü örneğimiz, Ebu’d-Derdâ’dan gelen bir rivayettir. Bu rivayette Ebu’dDerdâ şöyle demiştir: Allah Rasulü sevgili dostum bana şunları tavsiye etti:
Kesilsen de yakılsan da Allah’a şirk koşma, farz namazları asla kasten terk
etme, kasten terk edenden zimmet düşer, içki içme, o bütün şerlerin
anahtarıdır.16 Görüldüğü gibi, Allah’ın Rasulü öncelikle, çok zor/can yakıcı
durumlarda bile şirke düşülmemesini ve farz namazların asla kasten terk
edilmemesini tavsiye ederek manevi zemini tahkim ettikten sonra, her türlü
şerre ve masiyete kapı aralayan, aileyi ve toplumu temelinden sarsan içkiden
uzak durulmasını tavsiye etmektedir.
Dördüncü örneğimiz de ikinci örneğimizde olduğu gibi Ebû Zer’den
gelmektedir. Bu rivayette Ebû Zer şöyle demiştir: Allah Rasulü sevgili dostum
bana şu beş şeyi tavsiye etti: Miskinlere merhamet etmemi ve onlarla birlikte
oturmamı, kendimden yüksekte olanlara değil kendimden aşağıda olanlara
bakmamı, onlar alakayı kesmiş olsa bile akrabaları ziyaret etmeyi, acı da olsa
hakkı söylememi, ‘la havle ve la kuvvete illa billah’ dememi.17 Ebû Zer’den
gelen iki rivayetin her birindeki tavsiye konularının biri birinden farklı
olması bize göstermektedir ki, Hz. Peygamber, zamana ve ihtiyaca göre farklı
kimselere farklı tavsiyelerde bulunmakta, hatta aynı kimseye farklı
zamanlarda farklı tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu durum, söz konusu
tavsiyelerin akılda kalıcılığını ve uygulanabilirliğini arttırmaktadır. Bu
rivayette, toplumun ilgiye ve şefkate en muhtaç kesimini oluşturan
düşkünlere zaman ayrılması ve ilgi gösterilmesi, insanı ihtiraslarının elinden
kurtarıp onu kanaat sahibi yapacak olan, kişinin kendisinden daha geniş
imkânlara /nimetlere sahip olanlara bakıp onlara özenip hırs göstermesi
yerine, hırs gösterdiği/gösterebileceği hususlarda kendisinden daha aşağıda
olanlara bakarak kanaat sahibi olması tavsiye edilmektedir. Her şeye rağmen
akrabalık bağlarının kopartılmaması, haktan hakikatten ayrılınmaması ve
15Buhârî,

el-Edebü’l-Müfred, hadis no: 113.Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V/161.
Mâce, es-Sünen, Fiten, 23.
17Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V/173.
16İbn
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yegâne güç-kuvvet sahibi olanın Allah olduğunun unutulmaması da bu
rivayette tavsiye edilmektedir.
Beşinci örneğimiz de üçüncü örneğimizde olduğu gibi Ebu’d-Derdâ’dan
gelmektedir. Bu rivayette Ebu’d-Derdâ şöyle demiştir: Allah Rasulü bana şu
dokuz şeyi tavsiye etti: Yakılsan veya kesilsen de Allah’a asla şirk koşma, farz
namazları asla kasten terk etme, kasten terk edenden zimmet düşer, içki
içme, o bütün şerlerin anahtarıdır, anne-babana itaat et onlar dünyandan
vazgeçmeni isterlerse onlar için vazgeç, haklı olduğunu düşünsen bile
idarecilerle tartışma, arkadaşların kaçsa ve helak olsan bile düşmana hücum
esnasında savaştan kaçma, malını ehline harca, ehline asanı (elini) kaldırma,
onlar hakkında Allah’tan kork. 18 Ebu’d-Derdâ’dan nakledilen önceki
rivayetteki (üçüncü örnek) tavsiyelere ek olarak burada, anne-baba (meşru
çerçevede) her ne isterse onlara itaat, lüzumsuz ve faydasız tartışmalardan
kaçınma, en zor durumlarda bile savaşta korkaklık ve gevşeklik göstermeme,
aile efradına karşı kibar ve cömert davranma, onların hakkına hukukuna
riayet tavsiye edilmektedir.
Son örneğimiz Muaz b. Cebel’den gelmektedir. Bu rivayette Muaz b. Cebel
şöyle demiştir: Allah Rasulü bana on şey tavsiye etti: Yakılsan da öldürülsen
de Allah’a asla şirk koşma, ehlini ve malını terk etmeni isteseler bile annebabana isyan etme, farz namazları asla kasten terk etme, kim kasten terk
ederse ondan Allah’ın zimmeti düşer, içki içme içki her türlü kötülüğün
melanetin başıdır, masiyetlerden uzak dur, masiyetler Allah’ın gazabını
getirir, insanlar helak olsa bile düşmana hücum esnasında savaştan kaçma,
sen de içlerindeyken insanlar arasında veba salgını baş gösterirse, aralarında
kalmaya devam et (oradan kaçma), malını ehline harca, ehline asanı (elini)
kaldırma, onlar hakkında Allah’tan kork.19 Görüldüğü gibi Hz. Peygamberin
tavsiyelerini içeren rivayetler içerisinde en geniş kapsamlı olan rivayetimiz
budur. Bu rivayette, önceki rivayetlerde söz konusu olan tavsiyelere ilaveten,
her türlü masiyetten uzak durma ve Allah’a güvenme ve takdirine rıza
gösterme tavsiye edilmektedir.
Hz. Peygamber’in, bireyi faziletli bireyler, toplumu erdemli bir toplum,
dünyayı daha yaşanabilir bir dünya kılmak arzusuyla sarf ettiği bu
tavsiyelerinden sonra, yine aynı amaca yönelik olarak, “Sizin en
hayırlınız/İnsanların en hayırlısı” ifade kalıbı ile ifade buyurdukları
erdemlere geçmek istiyoruz.

18Buhârî,
19Ahmed

el-Edebü’l-Müfred, hadis no: 18.
b. Hanbel, el-Müsned, V/238.
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III. HZ. PEYGAMBER TARAFINDAN “SİZİN EN HAYIRLINIZ/İNSANLARIN
EN HAYIRLISI” NİTELEMESİYLE BİRLİKTE İFADE EDİLEN ERDEMLER
Bu çalışmamızda ele alacağımız iki temel ifade kalıbından ikincisi olan, “Sizin
en hayırlınız/İnsanların en hayırlısı” ifade kalıbı ile, Hz. Peygamber’in, hangi
vasıfları taşıyanları en hayırlılar olarak nitelediğine genel olarak
baktığımızda ise bunlardan bazılarının şunlar olduğunu görüyoruz:












Kuranı öğrenen ve öğreten,
Ahlakı en güzel olan,
Yükümlülüklerini en güzel şekilde yerine getiren, borcunu en güzel
şekilde ödeyen,
Kendisinden hayır umulan, şerrinden emin olunan,
Ehline ailesine karşı hayırlı olan,
İnsanlara ikramda bulunup, selamına mukabele eden,
Cemaatle namaz kılarken sağındaki solundaki insanlara sıkıntı
vermeyen,
Ömrü uzun ameli güzel olan,
Kalbi temiz sözü doğru olan,
İnsanlara en çok faydası dokunan,
Seferde iken oruç tutmayıp namazı da kısaltan.20

Yukarıda bazıları zikredilen erdemlere baktığımızda bunların insani
ilişkilere ve birlikte yaşama/paylaşma kültürüne getirdiği katkı ve boyut net
olarak görülmektedir. Bu rivayetlerde hassaten, Allah’ın kitabı ile irtibatı
koparmamaya, özü sözü bir dürüst insan olmaya, ahlakı güzelleştirmeye,
sorumlulukları titizlikle yerine getirmeye, elden geldiğince insanlara faydalı
olmaya vs. teşvik vardır.
Ebû Hacer Muhammed es-Saîd b. Besyuni Zaglul’un, Mevsuatu Etrafi'lHadisi'n-Nebeviyyi'ş-Şerif adlı eserini esas alarak yaptığımız tespite göre:
Hayrukum (sizin en hayırlınız) ifadesiyle 45 rivayet21, ayrıca zeyl kısmında
da 4 rivayet22 olmak üzere toplam 49 farklı rivayet bulunmaktadır.
Hayru’n-nâs (insanların en hayırlısı) ifadesiyle gelen 38 rivayet 23 , ayrıca
zeyl kısmında da 4 rivayet 24 olmak üzere toplam 42 farklı rivayet
bulunmaktadır.

Bu listede bazılarına işaret edebildiğimiz rivayetlerin tamamını görmek için bkz. Zaglul,
IV/648-651, 661-663; Zaglul, Zeyl, II/701-703.
21Zaglul, IV/661-663.
22Zaglul, Zeyl, II/703.
23Zaglul, IV/648-650.
24Zaglul, Zeyl, II/701.
20
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Hayru ümmetî (ümmetimin en hayırlısı) ifadesiyle gelen 20 rivayet25, ayrıca
zeyl kısmında da 4 rivayet 26 olmak üzere toplam 24 farklı rivayet
bulunmaktadır.
Bu ifadelerle gelen rivayetlerin sayısı hakkında bir fikir vermesi açısından bu
bilgileri zikrettikten sonra şimdi bu rivayetlerden yedi tanesini daha
yakından ele almak istiyoruz.
İlk örneğimiz, Osman b. Affan’dan nakledilmektedir. Bu rivayete göre Hz.
Peygamber şöyle buyurmuştur: Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve
öğreteninizdir. 27 Bu rivayette Kuranın, onu öğrenmenin ve öğretmenin
şerefine işaret vardır. Kuranı örenmek ve bu doğrultuda bir hayat yaşamak
insanı insanların en hayırlısı yapmaktadır.
İkinci örneğimiz Ebû Hureyre’den gelmektedir. Bu rivayete göre, Hz.
Peygamber şöyle buyurmuştur: Sizin hayırlınız kendisinden hayır
umulanınız ve şerrinden emin olunanınızdır. En şerliniz ise kendisinden
hayır beklenmeyeniniz ve şerrinden emin olunamayanınızdır.28 Bu rivayette,
toplumsal huzurun ve güvenin temel esaslarından biri olan güven duygusuna
işaretle, insanlara bu güven duygusunu veren insanlar, insanların en hayırlısı
olarak nitelenmektedir.
Üçüncü örneğimiz Hz. Aişe’den gelmektedir. Bu rivayete göre Hz. Peygamber
şöyle buyurmuştur: Sizin en hayırlınız ehline ailesine karşı en hayırlı
olanınızdır. Ben sizin ehline ailesine karşı en hayırlı olanınızım.29 Burada, Hz.
Peygamber kendisini de örnek göstererek, kişinin öncelikle ehline ailesine
karşı hayırlı olmasının önemine vurgu yapmaktadır. Zira kendi ailesine hayrı
olmayanın başkasına hayrı olmaz.
Dördüncü örneğimiz Abdullah b. Amr’dan nakledilmektedir. O, Hz.
Peygamber’in yüksek ahlakı ile ilgili olarak şöyle demiştir: Rasulullahın
sözlerinde veya fillerinde asla bir müstehcenlik, kabalık veya çirkinlik
olmazdı. Allah’ın Rasulü, sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır
derdi. 30 İyilik güzel ahlaktır 31 buyuran Hz. Peygamber, bu rivayette, güzel
ahlakın, sahibine her türlü hayrın kapısını açacağını haber vermektedir.

25Zaglul,

IV/650-651.
Zeyl, II/702.
27Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, Fedâilu’l-Kuran, 21, Ebû Dâvud, es-Sünen, Vitr,14; Tirmizî, esSünen, Fedâilu’l-Kuran, 15.
28Tirmizî, es-Sünen, Fiten 76.
29Dârimî, es-Sünen, Nikâh, 55; Tirmizî, es-Sünen, Menâkıb, 63; İbn Mâce, es-Sünen, Nikah,
50.
30Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, Menâkıb, 23, Edeb, 39;Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, Fadâil, 68.
31Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, el-Birr ve’s-Sıla ve’l-Adab 14; Tirmizî, es-Sünen, Zühd, 52.
26Zaglul,
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Beşinci örneğimiz Ebû Hureyre’den nakledilmektedir. Bu rivayete göre Hz.
Peygamber şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en kâmil
olanı, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız kadınlarına karşı en hayırlı
olanınızdır.32 Burada, ahlâkî kemal olmadan imânî kemalin de olmayacağına
güçlü bir vurgu vardır. Zayıf bir konumda bulunan kadınlara karşı nezaket
göstermek ve güzel muamelede bulunmak, o kişinin sahip olduğu erdemlerin
göstergesidir.
Altıncı örneğimiz Abdullah b. Abbas’tan gelmektedir. Bu rivayete göre Hz.
Peygamber şöyle buyurmuştur: Sizin en hayırlınız namaz esnasında
omuzları en yumuşak olanınızdır (omuzlarıyla cemaate sıkıntı
vermeyeninizdir). 33 Günde beş vakit, cemaatle kılınan namaz esnasında
cemaate her hangi bir sıkıntı vermemeye özen göstermek, bu incelikte ve
nezakette olmak da önemli bir erdem olarak vasfedilmiştir.
Son örneğimiz ise, Abdullah b. Busr el-Mazeni’nin naklettiği şu rivayettir: Hz.
Peygamber’e insanların en hayırlısının kim olduğu sorulunca, O şöyle
buyurmuştur: Ömrü uzun ve ameli güzel olandır. 34 Bu rivayette, din
kardeşine güler yüz göstermek bile olsa, iyilik namına hiçbir şeyi küçük
görmeyen Hz. Peygamber35, uzun bir ömre sahip olup, bu uzun yılları Allah’a
taat, hayır ve hasenatla doldurmuş, ahiret için çok sermaye biriktirmiş
olanları insanların en hayırlısı olarak nitelendirmiştir.
IV. SONUÇ
“Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyuran, Kuran-ı
Kerim’in ifadesiyle, “Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok
zikreden kimseler için Üsve-i Hasene” olarak vasfedilen ve yüksek ahlakı
müseccel olan Hz. Peygamber, özellikle ve öncelikle inananlar, genel
çerçevede ise tüm insanlık için eşsiz bir rehber konumundadır. Hz.
Peygamber’in temel hedeflerinden biri de, hayatını ve kendisi dışındaki
canlı/cansız tüm varlıklar ile olan münasebetini Allah’ın çizdiği sınırlar ve
koyduğu ölçüler içinde yaşayan/tanzim eden bireyler yetiştirmek ve bu
bireylerden oluşan bir toplum inşa etmektir. Sahip olduğumuz muazzam
hadis külliyatına yakından baktığımız zaman, bu külliyat içinde, Hz.
Peygamber’in güzel ahlakını tavsif eden çok sayıda rivayetin yanında, bizzat
Hz. Peygamber’in, yukarıda zikrettiğimiz hedefini gerçekleştirmeye matuf
çok sayıda hadis-i şerifinin de bulunduğu görülmektedir.

32Ahmed

b. Hanbel, el-Müsned, II/472; Tirmizî, es-Sünen, Radâ, 11; İbn Mâce, es-Sünen,
Nikâh, 50.
33Ebû Dâvud, es-Sünen, Salat, 93.
34Tirmizî, es-Sünen, Zühd, 21.
35Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, el-Birr ve’s-Sıla ve’l-Âdâb, 144.
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Söz konusu rivayetlere baktığımızda ön plana çıkan tavsiyelerden bazılarının
şunlar olduğunu görmekteyiz: Her türlü masiyetten sakınma, her ay üç gün
oruç tutma, farz namazları ilk vaktinde kılma ve tadil-i erkana riayet etme,
kuşluk namazı, uyumadan önce vitir namazı, miskinlere/düşkünlere
merhamet etme ve onlarla birlikte zaman geçirme, mal, mevki, makam, sağlık
vs. açısından kendisinden yukarıdakilere değil aşağıdakilere bakma, sıla-i
rahimde bulunma, onlar bağı koparsa da yakın akraba ile bağı koparmama,
acı ve zor da olsa hakkı söyleme, doğruluktan ayrılmama, insanlardan
dünyalık talep etmeme, doğru olanı yapma konusunda kınayanın
kınamasından korkmama, anne babaya itaatte kusur etmeme, ailesine karşı
cömert ve müşfik olma, insanlara güler yüz gösterme, komşularına ikramda
bulunma, düşmana karşı yılgınlık ve korkaklık göstermeme vs.
Burada zikredilen hususların, kulluk bilincinin diri tutulması, ihtiraslara gem
vurulması, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk, kanaat, şefkat ve merhamet
duygularının geliştirilmesi, insanlar arası ilişkilerin sağlam bir zemine
oturtulması ve dolayısıyla sosyal yapının selameti, huzur ve güvenin tesisi
için taşıdığı kritik önem izaha gerek bırakmayacak kadar açıktır.
Hz. Peygamber’in, hangi vasıfları taşıyanları en hayırlılar olarak nitelediğine
genel olarak baktığımızda ise bunlardan bazılarının şunlar olduğunu
görüyoruz: Kuranı öğrenen ve öğreten, ahlakı en güzel olan,
yükümlülüklerini en güzel şekilde yerine getiren, borcunu en güzel şekilde
ödeyen, kendisinden hayır umulan, şerrinden emin olunan, ehline ailesine
karşı hayırlı olan, insanlara ikramda bulunup, selamına mukabele eden,
cemaatle namaz kılarken sağındaki solundaki insanlara sıkıntı vermeyen,
ömrü uzun ameli güzel olan, kalbi temiz sözü doğru olan, insanlara en çok
faydası dokunan, seferde iken oruç tutmayıp namazı da kısaltan vs.
Yukarıda bazıları zikredilen erdemlere baktığımızda bunların insani
ilişkilere ve birlikte yaşama/paylaşma kültürüne getirdiği katkı ve boyut net
olarak görülmektedir. Bu rivayetlerde hassaten, Allah’ın kitabı ile irtibatı
koparmamaya, özü sözü bir dürüst insan olmaya, ahlakı güzelleştirmeye,
sorumlulukları titizlikle yerine getirmeye, elden geldiğince insanlara faydalı
olmaya vs. teşvik vardır.
Hz. Peygamber’in, bireyi faziletli birey, aileyi erdemli bir aile, toplumu
erdemli bir toplum, dünyayı da daha yaşanabilir bir dünya kılma arzusuna
matuf bu tavsiyeleri, tespitleri ve tavsifleri her zaman olduğu gibi bu gün de
bizim için hayati önem taşımaktadır.
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MEHMED EMÎN YÜMNÎ EFENDİ VE TERKÎB-İ BENDİ

Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet ALTUNMERAL*

Özet
Terkîb-i bend veya terkîb-bend olarak adlandırılan nazım şekli genellikle
zamanın eleştirisini ele alan; felsefi, tasavvufî ve hikemî konulara yer veren
uzun şiirlerdir. Hicviye, medhiye, mersiye, naat gibi nazım türlerinin zaman
zaman bu nazım biçimi ile yazıldığı da görülür. Mehmed Emîn Yümnî Efendi,
Zilkade 1261’de (Kasım 1845) Süleymaniye’de dünyaya gelmiş ve 28 Şaban
1342’de (4 Nisan 1924) İstanbul’da vefat etmiştir. Van, Şarki Karahisar,
Şehrizur gibi değişik şehirlerde görev yapan Yümnî Efendi aynı zamanda
Arapça ve Farsça kâtipliği de yapmıştır. Kitâb-ı Cezbe-i Aşk adlı eserinde
Hafız Divanı’nı Farsça olarak tahmis etmiş, Müntehabât-ı Durûb-ı Emsâl
olarak bilinen eseri Farsça’dan Türkçe’ye çevirmiştir. Kahramân Kâtil, HeftPeyker, Nesâyihü’l-Etfâl, Müntehabât-ı Eş’âr-ı Fârisî, Perde-i Esrâr ve
tebliğimizin konusu olan Terkîb-i Bend kaleme aldığı diğer eserleridir.
Mehmed Yümnî Efendi’nin Terkîb-i Bendi, müstakil bir kitap olarak 1289’da
(1872-1873) Zarataryan Fabrikasında basılmıştır. 15 sayfa tutarındadır.
Metin, 10 bendden oluşmakla birlikte bendlerin beyit sayılarında birlik
bulunmamaktadır. Kimilerinde 10, kimilerinde 11 beyit yer almaktadır.
Tebliğimizde önce Mehmed Emîn Yümnî Efendi’nin hayatı ve eserleri
hakkında bilgilere, sonra Terkîb-i Bend metninin şekil ve muhteva açısından
incelemesi ile günümüz Latin harfleriyle çeviri yazısına yer verilecektir.
Anahtar kelimeler: Yümnî, Terkîb-i Bend, Perde-i Esrâr, Kitâb-ı Cezbe-i
Aşk
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MEHMED EMIN YUMNI EFENDI AND HIS ERKIB-I BEND
Abstract
The form of poetry referred to as terkîb-i bend or terkîb-bend means long,
philosophical, mystical and epic poems with in the critique of the era. It is
also seen in forms such as hicviye, medhiye, mersiye and naat verse forms.
Mehmed Emîn Yümnî Efendi was born in Suleymaniye in the month of
Zilkade 1261 (November 1845) and died in Istanbul on the 28th of Shaban
1342 (April 4, 1924). He worked in different cities like Van, Şarki Karahisar,
Şehrizur, also made Arabic and Persian transcriptions at the same time. In
his book named Kitâb-ı Cezbe-i Ashk he wrote Hafız Divanı in Persian in the
form of tahmis and translated his work known as Muntehabât-ı Durûb-ı
Emsâl from Persian to Turkish. Kahraman Kâtil, Heft-Peyker, Nesaihi al-Etfâl,
Müntehab al-Ash'ar-i Fârisî, Perde-i Esrâr are other works in terkîb-i bend
form which is the subject of our study. Mehmed Yumni Efendi’s Terkîb-i Bend
was published as a separate book in 1289 (1872-1873) at Zarataryan
Factory. It is made up of 15 pages. The text is composed of 10 bends, but there
isn’t any collaboration with the number of the couplets. Some have 10 and
some have 11 couplets. In our paper, first information will be given about
Mehmed Emîn Yumnî Efendi's life and works and then the text of Terkîb-i
Bend will be examined in terms of form and content, and finally the
translation with today’s Latin letters will be given.
Keywords: Yumnî, Terkîb-i Bend, Perde-i Esrâr, Kitâb-ı Cezbe-i Ashk

1. Mehmet Emin Yümnî Efendi’nin Hayatı
Mehmet EmînYümnî Efendi hakkında bilgi bulabildiğimiz tek kaynak İbnü’lEmin Mahmud Kemal İnal’ın Son Asır Türk Şâirleri (İnal, 2013; 2468-2471)
adlı biyografisidir. Tuhfe-i Nâilî, bu eserden aldığı bilgileri kaydetmiştir
(Tuman, 2001; 1226-1227). Mahmud Kemal İnal’ın eserindeki bilgilere göre
hayatı şöyledir:
Mehmed Emîn, Ahmed Efendi nâmında birinin oğlu olup Zilkade 1261’de
(Kasım 1845) Süleymaniye’de doğdu. 1 Medrese eğitimi alıp 1282’de
(1865/1866) Süleymaniye Tahrirat Müdüriyeti Muavinliğine tayin oldu,
ardından bu görevden istifa etti. 1284’te (1867-1868) mülâzemetle Bâbıali
Tercüme Odası’na devam ederek 1291’de (1874/1875) Hûr şehbenderliğine
atandı ve dört buçuk sene sonra bu görevden ayrıldı. Şarkikarahisar,
Hikâye-i Tercüme-i Kahramân Kâtil adlı eserinin son kısmında kendisini “Mehmed Emîn
el-mütehallis Yümnî es-Selmâniyevî” şeklinde tanıtır. [Mehmed Emîn Yümnî], Hikâye-i
Tercüme-i Kahramân Kâtil, 1285, s. 136.
1

1060

USBIK 2018Kayseri - Turkey

Mamuretül-aziz, Şehrizur, Van, Musul, Müdde-i Umumî Muavinliğinde ve
Cidde bidâyet mahkemesi riyâsetinde bulundu. Riyâsetden 1312
(1894/1895) senesinde azledildi. 1250 kuruş mazûliyet maaşı tahsis edildi.
Umûr-ı Şehbenderî Kalemine devam ve 1315’te (1897/1898) rütbe-i
mütemayiziyi kazandı. Beyaz sakallı, esmer, orta boylu, ehl-i dâniş; Arapça,
Farsça kitabet edip Kürtçe ve Fransızcaya âşinâ olan Mehmed Emîn Efendi
28 Şaban 1342 (4 Nisan 1924) tarihinde vefat etti. Mezarı Merkez Efendi
Kabristanındadır.
Hikâye-i Heft-Peyker, Hikâye-i Tercüme-i Kahramân Kâtil, Nesâyihü’l-Etfâl,
Müntehebât-ı Eş’âr-ı Fârisî, Kitâb-ı Cezbe-i Aşk, Perde-i Esrâr ve tebliğimizin
bahis konusu olan Terkîb-i Bend Mehmed EmînYümnî’nin eserleridir.
2. Eserleri:
2. 1. Hikâye-i Heft-Peyker
Tercüme-i Hikâye-i Heft-Peyker2 olarak da bilinen bu eser Matbaa-i Ahmed
Kâmil’de 1341’de (1922/1923) basılmıştır. 512 sayfa tutarındaki bu hacimli
eser GenceliNizâmî’nin aynı adlı eserinden tercümedir. Mensur olarak
kaleme alınan eser üzerinde Aytekin Yıldız’ın bir kitap çalışması
bulunmaktadır (Yıldız, 2016).
2. 2. Hikâye-i Tercüme-i Kahramân Kâtil3
Farsçadan tercüme yoluyla kaleme alınmış, doğu edebiyatından almış diğer
bir eserdir. Eserin sonunda 29 Şaban 1285 (30 Kasım 1868) tarihi
bulunmaktadır. Eser135 sayfa tutarında olup 136. sayfada bir hâtime
bulunmaktadır. Burada kendisini tanıtan ve gurbete geldiğini belirten
Yümnî, kendi memleketinden uzak kalan, dostlarından ayrı düşen ve
zamanın dertleriyle dolu olan kişilerin elinden ancak bu kadar gelir diyerek
eksiklerine özürle kitabına son verir (Yümnî, 1285; 136).

2Heft-peyker

mesnevileri Sasanî hükümdarı Behrâm-ı Gûr’un hayatı ve efsaneleri üzerine
yazılan eserlerdir. “yedi güzel” veya “yedi suret” şeklinde ismi günümüz Türkçesine
çevrilen bu eserin ilk örneğini İran sahasının en önemli isimlerinden biri olan Genceli
Nizâmî kaleme almış ve bu eser Türk şairlerini geniş ölçüde etkilemiştir. Daha fazla bilgi
için bakınız: İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, İstanbul
2004, s. 202-203; Rıdvan Canım, Divan Edebiyatının Kaynakları, Akıl Fikir Yayınları,
İstanbul 2016, s. 361-362.
3Kahramân Kâtil adlı eserler, İran mitolojisinde “Kâtil” lakabıyla tanınan Kahramân isimli
şahsın başından geçen olayları anlatmaktadır. Kahramân ve eser hakkında daha fazla bilgi
için bakınız: Pala, age, s. 252; Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü,
Hazırlayan: Cemal Kurnaz, Birleşik Yayınevi, Ankara 2007, s. 220-221; Canım, age, s. 301302.
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2. 3. Nesâyihü’l-Etfâl
İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal böyle bir eseri olduğunu kaydediyorsa da
henüz bu esere ulaşılamamıştır.
2. 4. Kitâb-ı Cezbe-i ‘Aşk
İranlı meşhur şair Hâfız-ı Şirâzî’nin Divân’ının tahmis edildiği Farsça bir
eserdir. 1339/1923’te İstanbul Matbaa-i Âmire’de basılmıştır. 844 sayfa
tutarındaki bu hacimli eserin 845 ve 846’ncı sayfalarında Farsça olarak
Yümnî hakkında bilgiler kaydedilmiştir. 847 ile 865’inci sayfalar arasında ise
hata-sevab cetveli yer almaktadır.
2. 5. Tahmîs-i Divân-ı Hâfız
Hâfız-ı Şirâzî’nin tahmis edilmiş bazı gazellerin yer aldığı 16 sayfalık küçük
bir kitaptır. 1303 (1885/1886) senesinde Bağdad Vilâyet Matbaasında
basılmıştır. İncelendiğinde yer alan şiirlerin Kitâb-ı Cezbe-i Aşk’da bulunan
şiirlerden 6 tanesi bulunmaktadır. Bu eserin basım tarihinin Kitâb-ı Cezbe-i
Aşk’tan yaklaşık 38 sene evvel olduğu göz önünde bulundurulursa
varacağımız sonuç şöyledir: Yümnî, Hâfız Divanı’nı tahmis etmeye
başladıktan kısa süre sonra bunları bir cüz olarak Bağdat’ta yayımlamış,
bundan yaklaşık 38 sene sonra tahmis etmeyi tamamlayarak eseri Kitâb-ı
Cezbe-i Aşk başlığı ile İstanbul’da bastırmış.
2. 6. Temsîlât-ı Fârisiyye
Farsça atasözlerinin Türkçeye tercüme edilerek açıklandığı bir eserdir.
1289/1872’de İstanbul Zarataryan Matbaası’nda basılmıştır. İbnül-Emin
kitabında Yümnî’nin Müntehabât-ı Durûb-ı Emsâl-i Türkçe’ye tercüme
ettiğinden bahsetmektedir (İnal, 2013; 2468). Kastettiği eserin bu olması
muhtemeldir.
2. 7. Perde-i Esrâr
Şems Matbaasında 1330/1911-1912 yılında basılan, terkîb-i bend tarzında
yazılmış bir manzum eserdir. 31 sayfadan ibarettir. 29 bendden oluşan
eserin 25 bendi 8, 2 bendi 9 ve 2 bendi 7 beyiten oluşmaktadır.
Mefûlü/Mefâîlü/Mefâîlü/Feûlün kalıbıyla kaleme alınmıştır. Devrin
eleştirisi, hikmet, tasavvuf vb. konuları işleyen eserin ilk bendi şöyledir.
Sâkî, getir ol âteş-i sûzân gibi âbı
Kim şevk ile tasvîr edelim ´ahd-i şebâbı
Biz genc iken, eglenmez idik pîr-i mugânla
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Rehber oluyordu bize, hep re’y-i savâbı
Şimdi, görürüz ´aksini eyvâh ki ağyâr
Düşmen gibi, uğraşdırıyor şeyh ile şâbı4
Bilmem ne için uğraşırız birbirimizle
Hep de ederiz birbirimizden bu ´itâbı
5

Dünyâ çığırından çıkarak azdı bu mahlûk
Yâ Rab ne vakitdir limenil-mülkü5hitâbı
Hep hîle vü tezvîr iledir kavl ile fi´lin
Senden aramazlar mı sanırsın bu hesâbı
Hırs u garazın kuvveti bir râddededir kim
Çıkmaz yola sapdırdı bütün ehl-i kitâbı
Her şeyde kişi maslahat-endîş gerekdir
Kim âhir-i kâr etmesin îcâb, hicâbı

9

Kalkarsa eğer cümlemizin bildiği perde
Ma´lûm olacakdır o zamân hayr da şerde

2.8. Terkîb-i Bend
Bu eser hakkında aşağıda ayrıntılı bilgi verilecektir.
3. Mehmed Emîn Yümnî’nin Terkîb-i Bendi
3. 1. İnceleme
Bu eser, 1289/1872-1873 senesinde Zarataryan Fabrikasında basılmıştır. 15
sayfadır. Eser aruzun Mef´ûlü/Mefâîlü/Mefâîlü/Feûlün kalıbıyla kaleme
alınmıştır. Toplamda 10 bendden oluşmaktadır. 5 ve 9. bendleri 10, diğer
bendleri 11 beyit şeklindedir.

4
5

“şâbbı” olarak okunması gereken kelime kafiye gereği “şâbı” şeklinde okunmuştur.
“Mülk kimindir?” Ayetten iktibastır. Mü’minSûresi 16. Ayet.

1063

USBIK 2018Kayseri - Turkey

Son benddeki şu beyit eserin Ziyâ Paşa’ya nazire olarak yazıldığını
göstermektedir.
Meydân-ı sühan vâsi´ ve bizler de mübâriz
Zulmetde bulunsak bile hem-rezm-i Ziyâ’yız (X/10)
Eserde işlenen konular tıpkı diğer terkib-i bendlerde olduğu gibi şunlardır:
Dünyanın geçiciliği;
´Ömründe vefâ var mı ki dünyâdan umarsın
´Ömrün gibi dünyâ dahi lâ-büdd güzerândır (I/9)
Derd ü gam u şâdîsini aldırma cihânın
Bir kimseye dâ’im değil â devlet-i ´âlem (II/8)
Allah sevgisi ve Allah’a münacat;
Olmazsa eğer bir kuluna merhametin yâr
Hüsrânda kalır kalmaz anın câ vü penâhı

Rahm eyle İlâhî kuluna etse de ´isyân
Zîrâ ki seninki Hak anınki heme vâhî (III/3-4)
Dünya ve zamanın eleştirisi;
Râhat arar isen bulunur mu bu cihânda
Ahbâb-ı muvâfık dahi var mı bu zamânda (IV/11)
Nasihat ve hikmet;
Bu çarh-ı cefâ-pîşenin işinden acınma
Her lazha döner bir tarafa hâlet-i ´âlem (II/7)

Dergâh-ı Hudâ hâzır u mevcûd iken ey dil
Şerm eyle utan başkasının kalma derinde (V/9)
Ahiretin önemi;
Gördük hele bu dâr-ı fenâyı ne kazandık
´Ukbâyı kazan andaki hep emn ü emândır (I/6)
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3. 2. Terkîb-i Bend Metni6
-I1

Mutrib çal o sâzı ki sesi râhat-ı cândır
Hâmî-i ferah mâhî-i âlâm-ı cihândır

2

Mutrib çal o sâzı ki verir câna meserret
Âsâr-ı meserret dahi a´zâda´ayândır

3

Ol sâz-ı tarab-bahş ki Dâvûd işidirse
Dünyâya döner gerçi ki me’vâsı cinândır

4

Mey nûrdur ammâ sâz ile nûrun ´alâ nûr
Varsa bu iki şey’in üçüncüsü yalândır

1065
5

Gam nâfile hem beyhûde endîşe sitemdir
Zîrâ ki görüp çekdiğimiz bunca zamândır

6

Gördük hele bu dâr-ı fenâyı ne kazandık
´Ukbâyı kazan andaki hep emn ü emândır

7

Râm oldu senin sâzına bi’l-cümle havâssım
[3] Çal sâzını mutrib ki bana hükmü revândır

8

Mutrib beni sâzın ile bir hâle getir kim
Vâkıf olayım da bileyim kangı zamândır

Metin oluşturulurken tam transkripsiyon yapılmamış; uzun ünlüler (^), ayn (´) ve hemze
(‘) gösterilmiştir. Ayrıca eserin yazılış tarihi göz önünde bulundurularak metin, günümüz
Türkçesine uygun bir şekilde okunmaya çalışılmıştır.
6
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9

´Ömründe vefâ var mı ki dünyâdan umarsın
´Ömrün gibi dünyâ dahi lâ-büdd güzerândır

10

Gâfil olamam dinliyorum sâzını mutrib
Gafletde olan hâlini bilmez ki yamandır

11

Şûrîde-serim mutrib eger sâzını çalsın
Aldırmam eger başıma dünyâ da yıkılsın

-II1

Mechûl değil bence bu mâhiyyet-i ´âlem
Lâkin bulunur mu bile hâsiyyet-i ´âlem

2

Minnet edilir şey mi ´ömür olsa da bin yıl
Encâmı´abes olsa eger hey’et-i ´âlem

3

Bilsem ki ´abesdir olurum pey-rev-i gaflet
Bir pâreye olsa alamam hikmet-i ´âlem

4

Biz evvel ü îcâdını gördük mü cihânın
[4] Tâ şimdi dahi yok diyelim gâyet-i ´âlem

5

´Akl ü hıredi yâver ise sâhib-i hâlin
Anlar ki değil beyhûde bu hilkat-i ´âlem

6

Sen âb-ı hayât-ı emele nâ’il olursan
Sa´yınla olursa tayy eger zulmet-i ´âlem
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7

Bu çarh-ı cefâ-pîşenin işinden acınma
Her lazha döner bir tarafa hâlet-i ´âlem

8

Derd ü gam u şâdîsini aldırma cihânın
Bir kimseye dâyim değil â devlet-i ´âlem

9

Nakmetle hazîn ni´met ile olma ferah-nâk
Tedbîr ile tahsîl olamaz ni´met-i ´âlem

10

Sen zât-ı Hudâya sığın ol hurrem ü şâdân
Zâten keder ü gam iledir ´âdet-i ´âlem

11

Mümkün mü ´aceb bilmesi bu hâl-i ´acîbin
Evsâfı biter şey mi bu ahvâl-i garîbin
-III-

1

Bu sun´-ı ´acîbi yaradan sensin İlâhî
[5] ´Akl irmez ana olsa da ger nâ-mütenâhî

2

Hayvânı bırak vâkıf olan zâtına hergiz
İnsân olamaz cism-i za´îfiyle mübâhî

3

Olmazsa eger bir kuluna merhametin yâr
Hüsrânda kalır kalmaz anın câ vü penâhı

4

Rahm eyle İlâhî kuluna etse de ´isyân
Zîrâ ki seninki Hak anınki heme vâhî

5

Şükrün ile hep ´ömrü geçirsek de ne mümkün
İcrâ edebilmiş olalım şükri kemâhî
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6

Bir derde dûçâr olmasa câhil seni bilmez
Dermânı arar olsa giriftâr-ı devâhî

7

Katran kesilir gökde dahi suda kurulur7
Olmazsa eğer merhametin mâh ile mâhî

8

Her kim ki eder şübhe sapar doğru yolundan
Hem yol bulamaz hem şaşılır meslek ü râhı

9

Aldanma sakın rütbe vü câhına cihânın
Zîrâ ki mü’ebbed olamaz rütbe vü câhı

10

[6] Sendendir İlâhî sahat u ´afv-ı mü’ebbed
´Afv u sahat-ı dâ’imî sendendir İlâhî

11

Dîvâne olur tâli´ ü ikbâle kananlar
Pervâne olur nûr-ı tecellîye uyanlar
-IV-

1

Var mı haberi bir beşerin sırr-ı kazâdan
Kendisini reh-yâb edecek var mı belâdan

2

İlk önce gelip âhirete rıhlet edenler
Buldukları lezzet ne idi dâr-ı fenâdan

3

İstersen eğer mazhar-ı eltâf-ı Hak olmak
Dâyim hazer et fâsık olan ehl-i riyâdan

Bu kelimeyi kavrulur şeklinde okumak daha uygun olacaktır lakin bu durumda vezne
uymamaktadır.
7
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4

Ger ´âkil isen nâzını çekme ´ukalânın
Minnetle kabûl eyle cefâyı cühelâdan

5

Şâhâne der isen edeyim celb-i havâtır
Nefret edemezsin ebeden harf-i gedâdan

6

Uçsan feleğe saklanasan8 zîr-i zemînde
Kurtarmayacaksın yakanı dest-i kazâdan

7

[7] Evkâtını beyhûde geçirmek hele dursun
Bir nef´ alınır mı ´acabâ çûn u çerâdan

8

Bir başka Hudâ olmalı kim hâlıkı görsün
İşin değil ey bende senin geç bu ezâdan

9

Ma´nâdan eğer ister isen bir şeyi bilmek
Dikkat ile sen gûşunu ayırma sadâdan

10

Nîk ü bed-i dünyâyı geçirmek ne kolaydır
Ol şartla ki ayrılmayasın bâb-ı rızâdan

11

Râhat arar isen bulunur mu bu cihânda
Ahbâb-ı muvâfık dahi var mı bu zamânda
-V-

1

Dünyâyı bilir mi nedir âdem hazarında
Ahvâl-i cihânı bilir âdem seferinde

8

Bu kelime ağız özelliği ile yazılmış olmalıdır.
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2

Gâ’ibde cihân vasfını herkesden işitmek
Benzer mi ana kim ola hâzır nazarında

3

Çok fâ’ideler ´ibret ile renc ü safâlar
Vardır sefer-i dûr ü dirâzın eserinde

4

[8] Lâkin seferin mihnetine kim ki dayanır
Dâyim kalacak râhat u şâdî üzerinde

5

Kalmazsa da bâkî eseri sâhib-i hâlin
Lâkin sevinir yâ eseri kalsa yerinde

6

Eylerse fenâlık kişi yâ itse iyilik
Pâdaş u mükâfâtı bulur reh-güzerinde

7

Bir hüznünü görsen bu cihânın keder itme
Binlerce ferah ta´biyelenmiş kederinde

8

Envâ´-ı meşakkatle ´azâbı çekecekdir
Her kimse ki râhat hevesi var serinde9

9

Dergâh-ı Hudâ hâzır u mevcûd iken ey dil
Şerm eyle utan başkasının kalma derinde

10

9

Rahm eyle İlâhî bize zîrâ ki garîbiz

Hece eksik, aruz aksamaktadır.
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Aslî vatanı görmeğe bî-sabr u şekîbiz

-VI1

Dünyâ için âdem çekiyor bunca sefâlet
Encâmı ´abesdir kazanır şerm ü hacâlet

2

[9] Dünyâ ferahı bir seneolsa ana değmez
Kim zerre kadar çeksin âdem ta´n u rezâlet

3

Dünyâda kanâ´at gerekir âdeme dâyim
Bîş ü kemine olmaya mahkûm-ı melâmet

4

Her bir kişinin koltuğuna girme sokulma
Her makineye uymayacak başka bir âlet

5

Asl u neseb ile edemez fahr hıred-mend
´İlm ü hüner ile eder ibrâz-ı besâlet

6

Bir vech ile ahbâbını incitmeyesin sen
Her-çend ki olsa sana bâdî-i melâlet

7

Hayfâ ki sadâkat yerine geçdi hıyânet
Eyvâh ki ´irfânı esîr etdi cehâlet

8

Me’mûl ederim zât-ı Hudâ’dan ki hemîşe
Bed-nâm ola rüsvâ ola ashâb-ı hazâlet

9

Birgün açılır gonce-i tâli´ sen üzülme
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Gûşişde bulun nâfiledir ye’s ü ´atâlet

10

Zâlimden alır hayfını mazlûm olanlar
[10] Amma ne gününde der isen rûz-ı ´âdâlet

11

Bi’llâhi bizim tudduğumuzdur reh-i bâtıl
Bir vech ile tutmaz bu yolu âdem-i ´âkil

-VII1

Birbirlerinin etlerini yerdiler insân
Göndermemiş olsaydı Hudâ anlara sultân

2

Bir âdem eğer kendisine etse fenâlık
Söyler ki evet etdi fenâlık bana devrân
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3

Bir kerre düşünmez ki yaşarsa iki bin yıl
Fânî olur encâm olacak hâk ile yeksân

4

Hırs u tama´ın ile cihân mâlını cem´ et
Cem´ eylediğin olmayacak sanki perîşân

5

´Âkil isen ol ´azlde mansıbda müsâvî
Tâ olmayasın ´azl olur isen de püşeymân

6

´Azlinde bütün âdemi kâmil görüyordum
Bir mansıba geçdiyse kemâli idi noksân

7

İnsân ana derler ki ola ´âkil ü kâmil
[11] Hem ´âkil ü kâmil o durur kim ola insân

USBIK 2018Kayseri - Turkey

8

Ger evveli de böyle imişse bu zamâne
Ver müjde kazandıklarıdır cümlesi hüsrân

9

Ebnâ-yı zamânın gidişi böyle kalırsa
Hüsrân bulacak haşrde dünyâda da hizlân

10

Dünyâda ger aldatdın ise cümle-i halkı
´Ukbâ günü aldanmıyor â Hazret-i Sübhân

11

Zulm eyler isen söyleme ahkâm-ı kaderdir
Söylersen eğer söylediğin cümle hederdir

-VII1

Dünyâda bütün âdemi bî-gam mı sanırsın
Gam-dîdelerin mihnetini kem mi sanırsın

2

Söz anlayacak ´âkil olan bir kişiyi bul
Her bir har-ı lâ-yefhemi âdem mi sanırsın

3

Renc ü gam u şâdî vü ferah içre bulunsan
´Aklın var ise anları her dem mi sanırsın

4

Dîvâne ve hüşyâre müsâvî sayılır ´aşk
[12] Ancak anı Mecnûna müsellem mi sanırsın

5

Kardaşın ise andan emîn olmaya gelmez
Sen kendini de kendine mahrem mi sanırsın
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6

´Allâme-i dehr olsan efendi değişilme
Kendin ile ikbâlini tev’em mi sanırsın

7

Her gün bana bin dürlü cefâ gelse felekden
Gayretsiz olup yüzü çevirsem mi sanırsın

8

Ummaz iken ahbâb-ı muvâfıkda nemânet
A´dâya ne kaldı beni sersem mi sanırsın

9

Envâ´-ı hüner bende iken ta´n-ı ´adûyla
İzhâr-ı hünerden geri kalsam mı sanırsın

10

Beyhûde hased eyleme ´irfânıma düşmen
Andan hasedinle güzer etsem mi sanırsın

11

Sendendir İlâhî bana bu tâli´ ü ikbâl
Hürriyetim olmuş bana bir şevket ü iclâl

-VIII1

Dünyâya dedin bir şeye değmez ne demekdir
[13] Elbetde ´ayârı için insâna mehekdir

2

Bir kerre düşün kendini bil bî-haber olma
Bî-gâye uzundur seferin rencîde-pekdir

3

Hâlık bana rahm eyler edersem deme ´isyân
Ancak sana yardımcı olan sâde emekdir
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4

Etmiş seni ef´âline Allâh muhayyer
Ef´âline mâni´ ne cihândır ne felekdir

5

Bu cîfe-i dünyâ ile lâyık mı tefâhür
Zîrâ arayan cîfeyi elbette köpekdir

6

Gerçi sana tatlı geliyor ni´met-i ´âlem
Bunda sana bir eshel-i temsîl gerekdir

7

Lezzet ile evvel yediğin tatlı yemekler
Mebrezde gibi gör ki hem ol tatlı yemekdir

8

Sultân-ı cihân olsa da düşmen hased etmem
Bâkî olamaz saltanatıyla gidecekdir
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9

Ahbâba mürüvvet dahi a´dâya müdârâ
Elverse sana dâyimî Allâh me´ekdir

10

[14] Hürriyet içinde yaşarım ben ne olursa
Düşmen hased etsin bana bulsun ne bulursa
-X-

1

Biz gâh melah gâh zagan gâh hümâyız
Pâ-beste-i ser-rişte-i takdîr-i Hudâ’yız

2

Şûrîde-seriz bize lâzım değil âmâl
Cân u dil ü âmâl ile cânâna fedâyız

3

Bizde arasan kizb ü hilâfı bulamazsın
Zîrâ ki sadâkat kuluyuz ´abd-i vefâyız
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4

Şâhenşeh ü sultân-ı cihân bizleriz ammâ
Hâk-i der-i cânânede bil-cümle gedâyız

5

Ahbâb ile düşmen ile bir kalkıp otursak
Ahbâba ferah düşmene de derd ü belâyız

6

Menfûru idik evvel eğer zevk ü safânın
Şükr eyleyelim şimdi de menfûr-ı cefâyız

7

Elfâz u me´ânînin eğer sâhiri çokdur
Meydân-ı sühan-sencîde Mûsâ’ya ´asâyız

8

[15] İnkâr edemem sâye-i şâhânede bizler
Fahr etmiyoruz da yine fahrü’ş-şu´arâyız
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9

Yümnî yeni çıkdı bu senin lâf u güzâfın
Gel şimdi hitâm et ki ana biz de rızâyız

10

Meydân-ı sühan vâsi´ ve bizler de mübâriz
Zulmetde bulunsak bile hem-rezm-i Ziyâ’yız

11

Kahr etse sevinse bana yok minneti çarhın
Anlaşılacak şey mi ´aceb niyeti çarhın
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SEYYİD ŞERİF CÜRCANİ VE BELAGAT İLMİNDEKİ YERİ
Dr.Öğretim Üyesi, Yüksel ÇELİK*
Özet
Arap edebiyatında belâgat çalışmaları önce edebî tenkit şeklinde başlamış,
İlk İslâmî dönemde ise hem Kur’ân’ı kerîm’ini’cazı, hem de edebî tenkit
sebebiyle bu faaliyet daha hızlı bir şekilde devam etmiştir. İslam’ın ilk
çağlarında belâgat konuları daha çok Beyânu’l-Kur’ân, Ma’âni’l- Kur’ân,
İ’câzu’l-Kur’ân ve Mecâzu’l-Kur’ân gibi başlıklar altında ele alınmıştır. Her
ilimde olduğu gibi belâgat ilminde de zamanla gelişmeler olmuş, ilk
dönemlerde Nahiv, Edebiyat, Lügat ve Tefsir içerisinde işlendiği halde, daha
sonra müstakil bir ilim haline gelmiştir. Son olarak es-Sekkâkî (ö.626/1229)
ve onu izleyen otoriteler tarafından sistemleştirilerek bu günkü halini
almıştır. Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 816/1413) İslâm düşünce tarihinde hicrî
sekizinci, milâdî on dördüncü yüzyılın ikinci yarısıyla, hicrî dokuzuncu,
milâdî on beşinci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış önemli bir düşünür ve bilim
adamıdır. Çok yönlü araştırmacı ve yazar olan Seyyid Şerîf, mantıkçı-dilci
oluşu sebebiyle sekizinci yüzyılın belâgat ilminde mantık ekolünün
takipçilerinden biri olarak görülmektedir. Bu bildiri, Seyyid Şerif Cürcani Ve
Belagat İlmindeki Yerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî, Arap dili, Belagat.
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Tahkik Ve Tahlili (Edisyon Kritik)" adlı doktora çalışmamdan elde edilmiştir.
*
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SAYYİD SHARİF JURJÂNÎ AND ITS PLACE İN THE RHETORİC
Abstract
Researches on eloquence (belagah) in Arabic literature, first of all, were
started as critics of literary then in early Islamic priod due to both laconic
(i‘ciaz) of Quran and critics of literary continued faster than before. The
contents of eloquence in the early centuries of Islam were Beyanu’l Quran,
Me’ani’l Quran, İ’caz’ul-Quran and Mecaz’ul-Quran. As happens in every
discipline, in the long run, there was some progression in eloquence. Even
though in the early periods it was included in syntax (nahiv), literature,
dictionary (lugah), and exegesis (tafsir), then it became an independent
discipline. Finally, it became systematized by research of es-Sekkaki
(d.626/1229) and his competent followers. Sayyid Sharif Jurjânî
(born.816/1413), a scholar and scientist in the history of Islamic thought
lived in the second half of the 8th and the first half of the 9th centuries after
Hijrah (second half of the 14th and first half of the 15th centuries AD). Sayyid
Sharif Jurjânî was a prolific researcher and author. Due to his deep
knowledge in logic and linguistics, he is regarded as one of the followers of
the logic school in the science of Rhetoric in the 8th century. In this report
we aimed to define Sayyid Sharif Jurjânîs place in the Arabic linguistics and
Rhetoric.
Keywords: Sayyid Sharîf al-Jurjânî, Arabic linguistics, Rhetoric
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1.GİRİŞ
1.1. Cürcani’nin
Durumu

Yaşadığı

Dönemin

Siyasi,

Sosyal

ve

İlmi

1.2. Siyasi ve Sosyal Durum1
VII/XIII asır boyunca İslâm âlemi Moğol istilasından dolayı tarihte benzerine
rastlanmayan maddi ve manevi felaketlere maruz kalmıştır.
Cürcânî yaşadığı ülke olan İran'a gelince; 8. asrın ilk yansında bu bölgeye
İlhanlılar hâkimdi. 70 yıl hüküm sürdüler. 736/1335'de İlhanlıların
müslüman olan hükümdarı Ebûsa'îd (ö. 736/1335)'in ölümünden sonra
İlhanlılar Devleti çökmeye yüz tuttu. Bunun neticesinde İrandaiç isyanlar ve
baş kaldırılar oldu. 1335'te İranda İlhanlı hakimiyeti Muzafferiler Devleti
tarafından sona erdirildi. 1356’da muzaferiler Fars bölgesiyle Irak'a kesin bir
şekilde hâkim oldular.2
1385-1393 yıllarında Timur (ö.807/1405)'un İran'ı istilasına kadar
Muzafferiler bu bölgede nisbi bir sükûn ve asayiş sağlamışlardır. Ancak
Timur'un istilasıyla bu devlet tarihe karıştı.
Hicri VIII. asrın II. yarısında çeşitli mücadele ve savaşlardan sonra
Maveraünnehir'de yeni bir devlet kurup, istila hareketine başlamış olan
Timur 786/1387 tarihinde Şiraz'ı zaptedip şehrin yağma ve talan edilmesini
emretmiştir.
İlhanlılar siyasi bakımdan tarihe karışırken iktisadi yönden de Cürcânî'nin
yaşadığı topraklar çok zayıflamış ve şiddetli geçim sıkıntısı baş göstermiştir.
İktisadi buhran baş gösterdiği için ticari hayat tamamen durmuştu.3
Sonuç olarak diyebiliriz ki; siyasi istikrarsızlık ekonomik hayatın
bozulmasına neden olmuş, sosyal doku bozulmuş, eşkıyalığın, siyasi kargaşa

1 Bkz

Hitti, Philip, Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi,Çev: Salih Tuğ, I-IV, Özel Matbaası,
İstanbul 1980,III, 769-770; Ebu'l-‘Abbâs ed-dımeşkî, Ahmed b. Yûsuf, Ahbâru'd-duvel ve
âsâru'1-uvel fi't-târîh, s. 284; Sa'idî, ‘Abdu'l-Mute‘âl, el-Muceddidûn fi'1-İslâm mine'lkarni'l-evvel ilâ'r-râbi' ‘aşer, s. 284; Butrus el-Bustâni, Dâiratu'l-Meârif, X, 299; Şevkânî,
Muhammed b. Ali, el-Bedru't-Tâli' bimehâsini Men ba'de’l-Karni‘t-tâsi‘, I,183;
İbnTağrîberdî el-Etâbekî, Yusuf, en-Nücûm ez-Zâhire fi mulûki Mısra ve'1-Kâhire, Dâru’lkutub, Mısır t.s., XII, 254; Şevki Dayf, Âsâru'd-duvel ve'1-imârât, s. 243-244; . Sadreddin
Gümüş, SeyyidŞerîfCürcânî ve Arap Dilindeki Yeri, Fatih yayınları, İstanbul 1984, s. 6164; Dursun Hazer, Sadettin et-Teftâzânî ve Arap Dili ve Belagatındakiyeri, Uludağ
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış doktara tezi, Bursa 1994, s. 8-9.
2BertoldSpuler, İlhanlılar, İslam Ansiklopedisi (İA.), V/II, MEB. Yayınları, İstanbul 1940, s.
970.
3Hitti, a.g.e., III, s. 970.
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ve çalkantıların içine düşen İran halkının sosyal durumu da büyük zarar
görmüştür.
Siyasi ve iktisadi durumu bu kadar bozulan İran'ın sosyal yapısı da çok
karışık olup, mütecânis bir birliği yoktu. İran halkı başta Müslümanlar olmak
üzere Hristiyan, Şamanist ve Budistlerden meydana geliyordu. Müslümanlar
arasında Sünnilik ve Şiilik rekabet ve sürtüşmesi devam ederken, diğer din
ve mezheplerin salikleri arasındaki durum da bundan farklı değildi.
Dolayısıyla halkın desteğini kazanmak isteyen İlhanlı hükümdarlarının
zaman zaman din ve mezhep değiştirdiklerini görmekteyiz.4
1.3 İlmi Durum5
Moğol istilasından sonra (656/1258) şarkta ilmî çalışmalar tamamen
duraklamış, Moğol imparatoru Hülagu İslâm kültürünü yok etme çabasına
girmiştir. Bu istiladan sonra İslâm âlemi maddi ve manevi felaketlere maruz
kalmış, İslâm topraklarında devamlı birbirleriyle savaşan güçsüz, küçük
devletler zuhur etmişti6.
Hicri VIII. asırda bütün karışıklık ve ihtilallere rağmen duraklamış olan ilmi
hareketler yeni bir canlılık göstermiştir. İlhanlı hükümdarlarının ilim
adamlarını korumaları ve onlara yardımcı olmaları neticesinde İranda
astronomi, tıp ve tarihçilik gelişti. Buna paralel olarak mantık, felsefe ve diğer
akli ilimlerde hissedilir derecede ilerleme kaydedildi. Özellikle İlhanlı
hükümdarlarından EbûSa'îd (ö. 736/1335)'in ilim adamlarına sahip çıkması
bilimsel çalışmaları canlandırmıştır 7 . 1335 yılında İranda İlhanlı
hakimiyetinin Muzafferiler Devleti tarafından sona erdirilmesiyle yeni bir
safha açılmış, Şah Şuca‘ (ö. 786/1384) gibi ilim ve âlimleri seven
hükümdarlar tarafından çeşitli medreseler açılıp ilim adamları himaye
edilmiştir. Bağdat, Basra, Küfe, Horasan, İran ve Maveraünnehir gibi
medeniyet merkezlerinde ilim meşalesi yeniden parlamaya başlamıştır8.
VIII/XIV. asırda ilim alanında görünen bu canlanma Moğol istilasından
önceki ilmi seviyeye ulaşmaya yetmedi. Bu asırdan sonra yetişen ilim
4Spuler,

a.g.e, V/II, s. 967-970; Gümüş, a.g.e., s. 63.

5Bkz. Gümüş, a.g.e., s. 64-70; Hazera.g.e., s. 8-9; Hitti, a.g.e., a.y.;Suyûtî, Celaleddin, Târîhu’l-

hulefâ (Menâhilü’s-safâbi-tevârîhi’l-eimmeve’l-hulefâ),nşr. Muhammed Ebü’l-Fazlİbrâhim,
Kahire, 1976, s. 471-472Tantâvî, Muhammed, Neş'etunNahv ve eşhuru'n-nuhât, Talîk
Abdul-Azîm eşŞeravî. Muhammed Abdurrahman el-Kurdî, 2. Baskı, Kahire s. 204;;İbn
Kesir, el-Bidâye ve'n-nihâye XIII, s.201; İbnu'1-‘îmâd el-Hanbelî, Şezerâtu’z-Zeheb fi ahbâri
men zeheb, V, s. 271; İbnTağrîberdî, a.g.e., VII, s. 51; Yınanç, Mükrimin Halil, İcâzetnâmeler
Ve SeyyidŞerîfCürcânî, (Makale), TS (Tarihten Sesler-Mecmua), II, sy.22-23, İstanbul 1943,
s. 5.
6Spuler, a.g.e, V/II, s. 970.
7Hitti, a.g.e., III, s. 770; Spuler, a.g.e, V/II, s. 967.
8Hazer, a.g.e., s. 8.
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adamları Moğol istilasından önce yazılmış eserlere, şerh, haşiye ta'lik yazmış
veya onları ihtisar etmişlerdir 9 . Bu sebeple hicri VIII. asrı şerh ve
haşiyeciliğin sistemli olarak doğduğu çağ diye niteleyebiliriz. Diğer bir
ifadeyle, Seyyid Şerîf Cürcânî'nin yaşadığı dönemin bariz özelliği derleme,
inceleme, yorumlama ve tamamlamadır. Bu sebeple SeyyidŞerîfCürcânî'nin
eserlerinin neredeyse tamamı şerh, haşiye, risale ve ta'lik olarak ortaya
çıkmıştır.
Hicri VIII. asırda ilmin ışığının parladığı yerler olan Horasan, İran,
Maveraünnehir gibi yerlerde yetişen âlimlerin şerh, haşiye, ta'lik yoluyla
eserler telif etmeleri, yaygın olan kanaate göre Arapça bilmeyen ve Arap
kültürüne yabancı olan öğrencilerin, konuları orijinal eserlerden
anlayamamaları, bunun sonucu olarak, hocalarının orijinal eserlerini
kendilerinin
anlayacakları
seviyeye
indirmeye
çalışmalarından
10
kaynaklanmaktadır .
Hicri VIII. asırda ilmi hareketler her ne kadar yeniden gelişme dönemine
girdiyse de eski hızını bulamadı. 'Adududdin el-îci (ö. 756/1355), etTeftâzânî (ö. 792/1390), İbnTeymiyye (ö 728/1327), İbnHişâm (ö.
761/1360), EbûHayyan en-Nahvî (ö. 745/1345), SeyyidŞerîf el-Curcânî (ö.
816/1413) ve bunlara mümasil bazı ilim adamlarını istisna edecek olursak,
bu asırda İslâm dünyasında Moğol istilasından önce yetişmiş olan ilim
adamlarının benzerlerinin yetişmediğini görürüz. Gerçekte akli ilimlerde bir
dereceye kadar ilerleme kaydedilmiş olmakla beraber, naklî ilimlerde
öncekilere bir şey ilâve edilmediği, hatta fıkıh ilminde gerileme olup, önceki
asırlarda yetişmiş olan müctehidlerinemsâli fıkıh âliminin bu asırda
yetişmediği görülmektedir.11
2. Seyyid Şerif Cürcani ve Belagat İlmindeki Yeri
2.1.İlmi ve Edebi Şahsiyeti
2.2. İlmi Şahsiyeti
On dördüncü asrın ikinci yarısıyla on beşinci asrın başlarında yaşamış olan
Cürcani, devrinde İslâm dünyasında İbnHaldûn, et-Teftâzânî ve Şemseddin
el-Fenârî gibi birçok büyük ilim adamları arasında ön sırada yer almaktadır.
Cürcani, medreselerde okutulan ilimlerden başta belagat ve kelam olmak
üzere, felsefe, mantık, fıkıh ve usulü, tefsir, hadis, Arap dili ve edebiyatı,
münazara gibi ilimlerde söz sahibiydi. Bütün kaynaklar, onun zeki, çalışkan,
müdakkik ve muhakkik olduğunda, derin anlayışlı, ince görüşlü, fesahat ve
9Gümüş,

a.g.e., s. 66.
a.g.e., s.9.
11Gümüş, Sadreddin, a.g.e., s. 66.
10Hazer,
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talâkat sahibi, ibaresi güzel, münâzara, mübahase ve ihticac yollarını çok iyi
bilen, münazara esnasında kuvvetli ve makul konuşan biri olduğunda ittifak
etmektedir.12
Cürcani, çocukluk çağında eser yazmaya başlamış, hayatta iken şöhreti her
tarafa ulaşmış ve eserleri bütün İslâm dünyasında, özellikle İran ve
Anadolu'da yaygın hale gelmişti. Ondan sonra gelenler onun söz ve
görüşlerine o kadar itimat ettiler ki sonunda ona es-Seyyidü's-Sened unvanını
verdiler.13
Cürcani'nin talebelerinden Afîfüddîn el-Cerhî'nin, O’nun, asrında ilmiyle âmil
olan âlimlerin sultanı olup, müfessirlerin medâr-ı iftiharı, ahlâk ve faziletin
timsâli, fakirlerin hamisi ve çok mütevazı bir zat olduğunu söylediği rivayet
olunur. 14 Hattâ onun şöhretinin ve ilimlerdeki maharetinin, asalet ve
necabetini unutturacak derecede fazla olduğu zikredilmektedir.15
SeyyidŞerîf'in şöhreti o denli yaygın hale gelmiş ki o dönemde yaşamış olan
bazı ileri gelen devlet ve ilim adamları ona «İnsanlığın üstadı ve on birinci
akıl» unvanını vermişlerdir.16 Oğlu Nûreddin Muhammed de babasını aynı
unvanla anmıştır.17
Cürcani, yalnızca yaşadığı dönemde değil, öldükten sonra da şöhreti ve etkisi
asırlar boyu Şark İslâm âlemi ve ilim merkezlerinde devam etmiştir.18
es-Sehâvî ve el-Isfahânî, eserlerinde SeyyidŞerîfCürcani'nin ilim ve hikmet
fenlerini hâvî, âlemin âlimi, belagat erbabının lideri, aklî ilimler incilerinin
nâzımı, naklî ilimler dekaikının nâsiri, ilim hazinelerinin anahtarı, mevcut ve
ma‘dûmunhakaikının müdriki, araştırıcıların efendisi gibi üstün vasıflarla
tavsif edildiğini nakletmektedirler.19
Cürcani, daha çocuk yaşlarda kalem ve kitabı eline almış ve tam bir ilim
adamına yakışır şekilde bütün hayatını ilme vakfetmiştir. Ömrünün
sonlarında ölüm hastalığında bile eser telifi ile meşgulken vefat etmiş ve
eseri yarım kalmıştır. Hâşiyeale'l-Mutavassıt adındaki bu eserini oğlu
Muhammed ikmal etmiştir.20

12Isfahânî, Ravdât, III, 425; Şevkânî, el-Bedr, I, 490; Leknevî, Fevâid, 125; Gümüş, a.g.e., 94.
13Leknevî,

Fevâid, 125; Gümüş, a.g.e., 94-95.
ed-Dav’, V, 329; M. H. Yınança.g.m., II /22-23, s. 4; Gümüş, a.g.e., s. 95.
15Sehâvî, ed-Dav’, V, 329; Gümüş, a.g.e., 95.
16 M. H. Yınanç, a.g.m., II. cilt, sy. 22-23, s. 4.
17 Muhammed b. Ali Cürcani, Şerhu'l-Fevâidi'l-Gıyâsiyye, Sülm. Ktp., Laleli blm., nr. 2873,
1a.
18 M. H. Yınanç, a.g.m., sayı, 8-9, s. 10; Gümüş, a.g.e., s. 95.
19Sehâvî, ed-Dav’, 5/329; Isfahânî, Ravdât, III, 425; Gümüş, a.g.e., 96.
20Leknevî, a.g.e., s. 132 (dipnot); Gümüş, a.g.e., s. 96.
14Sehâvî,
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Cürcani'nin, Arap dilinin sarf, nahiv ve belagatine dair Arapça ve Farsça
eserleri Şark İslâm dünyası medreselerinde ilim adamlarının ve öğrencilerin
el kitabı olarak, nesilden nesle intikal etmiştir. Aklî ilimlerden felsefe ve
mantığa dair yazmış olduğu eserler, onun bu sahada da hüccet olduğunu
ispata kâfidir. Devrinde Şark İslâm dünyasında bu sâhanın lideri idi. kelâm
ilmine dair telif ettiği Şerhu'l-Mevâkıf adındaki, ölümsüz eseri, altı yüz yıldan
beri bu sahada medreselerin baş kitabı olarak kabul edilmiş ve günümüzde
de tazeliğini muhafaza etmiştir.21
Cürcani, çok yönlü bir bilim adamı olduğu için neredeyse her sahada kalem
oynatmıştır. Telif ettiği kıymetli eserleriyle, İslâm hukukunun usul ve
fürûunda da ilmî kudretini ispat etmiş, özellikle miras hukukunda Şerhu'lFerâidi's-Sirâciyye adıyla şöhret bulan eser, zamanımıza kadar medreselerde
ders kitabı olarak okutula gelmiştir.22
Cürcani'nin, terimler sözlüğü olarak ele aldığı et-Ta‘rîfât adlı eseri,
döneminde sahasında kendilerinden öncekileri gölgede bırakacak kadar
orijinal bir te’liftir. Bu eser, aynı zamanda onun lügat ilmine vukufunu
göstermektedir.23
Cürcani, bu zikrettiğimiz alanların dışında, tefsir, hadis, usûl-i hadis,
mübahase ve münazara, ilm-i vad‘, hendese, astronomi ve tasavvuf
sahalarında da değerli eserler vücuda getirmiştir. SeyyidŞerîfCürcani'nin
bütün bu eserleri âlimler tarafından kabul görmüş, hattâ sahalarının mühim
eserlerinden sayılmıştır.24

2.3.Edebi Şahsiyeti
Biyografi yazarları, Cürcani’yi tanıtırken sempatik ve güler yüzlü olduğunu,
akıcı bir üsluba ve fasih bir anlatıma sahip bulunduğunu; güzel karakterli,
doğru sözlü, çalışkan, gayretli, yalan ve gösterişten uzak bir kişiliğe sahip
olduğunu belirtmektedirler. Onun, tartışmayı sevdiği ve savunduğu konuları
aklî delillerle kanıtlama gücüne sahip biri olduğu da özellikle ifade
edilmektedir. 25 Semerkand’ta bulunduğu dönemlerde çeşitli sahalarında
Gümüş, a.g.e., s. 96.
Kâtip Çelebi, Keşf, II, 1248; Gümüş, a.g.e., s.. 97.
23 Gümüş, a.g.e., 97.
24 Bkz. Gümüş, a.g.e., 97
25Sehâvî, a.g.e., V, 330; Şevkânî, a.g.e., I, 489; Cürcani tartışmanın adabına dair müstakil
bir risale kaleme almıştır. Söz konusu risalesinde Cürcani tartışma yapmanın genel
kuralları ile karşı tarafı anlama ve ona göre bir yol takip etme gibi hususlara değinerek
toplu ve öz bilgiler vermektedir. Risale fi Âdâbi’l-Bahs, Hacı Selim Ağa ktp., Kemankeş
blm.nr. 341.
21
22
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başarıyla sonuçlanan birçok ilmî tartışmaya katılmasına ve et-Teftâzânî gibi
çağının en başarılı kelâm âlimini altetmesine rağmen kişilik olarak sevecen,
aşırı gösterişten uzak ve fedakâr bir karaktere sahip olduğu bilinmektedir.
Onun kişiliğine dair bilgi ve verileri kesin olarak bütün şeffaflığı ile ortaya
koymak mümkün olmasa da, kaleme almış olduğu şerh ve haşiyelerinden,
ayrıca tabakat ve biyografi yazarlarının bize bıraktığı değerli eserlerden bazı
ipuçları yakalama şansına sahip olduğumuzu da belirtmeliyiz. Buna paralel
olarak kendisinin yetiştirmiş olduğu çok sayıdaki talebesi bunun bariz bir
örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çok yönlü bir araştırmacı ve yazar olan Cürcani, döneminin hemen hemen
bütün bilimsel disiplinlerinde eser vermiş ve bu eserlerini, çalışkan kişiliği
ve uzun yıllar sürdürdüğü araştırmalarıyla oluşturduğu teoloji formasyonu
ve birikimi ile meydana getirmiştir. Bu bağlamda, et-Teftâzânî (ö. 793/1390)
sonrası dönemin ciddi anlamda üretici, dinamik ve velut kişiliğini hakkıyla
ve tam anlamıyla ruhunda barındırması yönüyle Cürcani, kendisinden sonra
gelen İslâm bilginlerinin önderlik ve rehberliğini yapmıştır. Bundan
dolayıdır ki, aklî ve naklî ilimlerde sivrilmiş mümtaz simalarının örnek aldığı
güzide bir âlim olarak O, İslâm düşünce tarihindeki etkin ve işlek
pozisyonunu her zaman muhafaza etmiştir. Bu denli ayrıcalıklı bir konuma
sahip olan Cürcani’nin, Hasan Çelebi, Siyalkûtî ve Mesûd eş-Şirvânî gibi pek
çok kelâm âlimine önderlik ettiği de, söylenmesi gereken diğer bir
ehemmiyetli noktadır.
Cürcani, selefleri İmam Gazâlî (ö. 505/1111), Fahreddîn er-Râzî (ö.
606/1210), Nasîruddîn et-Tûsî (ö. 672/1274), Muhammed b. Alî es-Sekkâkî
(ö. 626/1229), Seyfuddîn el-Âmidî (ö. 631/1233), Kazvînî el-Kâtibî (ö.
675/1277), Sirâcuddîn el-Urmevî (ö. 682/1283), Kutbuddîn er-Râzî etTahtânî (ö. 766/1365) ve Sa’duddîn et-Teftâzânî (ö. 793/1390) gibi
düşünürleri izleyerek, onların söz konusu sahalarda kaleme aldıkları
kitapları şerhederek veya üzerine haşiyeler yazarak bazen uzlaştırıcı,
bağdaştırıcı, bazen de yorumlayıcı ve çözümleyici bir yöntem izlemiştir.
Bütün bunlar bu veriler ışığında değerlendirildiği zaman, Cürcani’nin, İslâm
düşünce tarihinde temayüz ve tebarüz etmiş seçkin mütefekkirler arsında
önemli yer işgal eden düşünürlerden biri olduğu ortaya çıkmaktadır. O’nun,
kelâm, felsefe, mantık, tefsir, hadîs, fıkıh, Arap dili ve belagat gibi çeşitli ilmî
sistem ve disiplinlerde, hicrî dokuzuncu yüzyılın başından Osmanlı’nın son
dönemlerine kadar medreselerde ders kitabı olarak okutulan çok sayıda
değerli müstakil kitap, şerh, haşiye, risale ve talik gibi eserlerin müellifi
olması ve sonraki nesillere böylesine yüklü bir mirası bırakmış olması bunun
en bariz örneklerinden biridir.
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Şunu belirtmek gerekir ki, Cürcani, her şeyden önce profesyonel bir bilim
adamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel bir görev olarak, fikirlerini
sağlam delillerle temellendirme ve karşıt taraftan gelecek olası saldırıları
önleme hususunda hassas ve titiz bir yöntem izlediği eserlerinin her yerinde
kendini hissettirmektedir. Ele alıp irdelediği konuları bir plan ve programa
göre dizayn etmekte ve hedefe doğru yol alırken, akademik kimliğini büyük
bir çaba içerisinde ve sebatla sürdürmeye çalıştığı müşahede edilmektedir.
Cürcani’nin, işlediği konuları büyük bir dikkat ve titizlikle ele alması,
çalışmalarında, eksikliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasına ve böylece
incelenen meselenin doğru ve iyi anlaşılmasına önemli bir katkı sağladığı
görülmektedir. Bundan dolayıdır ki, çözümleyici, uzlaştırıcı ve yorumlayıcı
düşünürler silsilesinin hicrî dokuzuncu yüzyıldaki en belirgin rehber ismi ve
öncü temsilcisi sıfatını almaya hak kazanmıştır.
Öte yandan, Cürcani, kendinden önce ortaya çıkan bütün düşünce akımlarını,
tarafsız bir tavır içerisinde, eksiksiz gözlem ve derinlikle incelemiştir.
Bilimsel yaşamında uzun ve zahmetli bir süreç içerisinde edindiği ve
kazandığı tecrübeyle, diğer fikrî disiplinleri baştan başa aklın filtrasyonuna
tabi tutarak eleştirel bir yaklaşım ve tavır da sergilemiştir. Statik bir kimlik
ortaya koymamakla birlikte, serdettiği görüşleri sürdürmede istikrarlı bir
tavır sergilediğini de, görüyoruz.
Söyleminde sertlikten kaçınması, konuları işlerken anlamın kaybolmasına
yol açacak uzun anlatımlardan ve aşırı kısa ifadeler kullanmaktan uzak
durması, Cürcani’nin özgün taraflarından birini teşkil etmektedir. Bunları
gerçekleştirirken, hür iradesini sağduyuya dayalı fikir üretme olarak ortaya
koymakta ve bu çerçevede kendine özgü söylemini kurmaktadır. Duygusal
yaklaşımlardan uzak olan Cürcani bütün gücünü, savunmasını yaptığı
düşünce ve geleneğe hizmete adamıştır. O, var olan potansiyelini bu
doğrultuda kanalize etmiştir.
2.4. Nahiv Alanındaki Dil Mektebi
Cürcani'nin nahiv konusunda mensup olduğu dil mektebini tespit edebilmek
için önce, bu sahada ona tesir edebilecek faktörleri ele almak gerekir ki,
bunlar da hocalarıyla eserlerine şerh veya haşiye yazdığı müelliflerdir.
Cürcani dil bilimleri (filoloji) alanındaki eserlerle yakından ilgilenmiş ve bu
eserleri daima göz önünde bulundurmuştur. Bu sahada eser yazan üç büyük
otoritenin eserlerine şerh veya hâşiye yazdığını görmekteyiz. Bu müellifler
ez-Zemahşerî (ö. 538/1144), İbnHâcib (ö. 646/249) ve ez-Zencânî(ö.
654/1256)'dır.
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CürcaniİbnHâcib'in nahiv ve sarf alanındaki eserlerine şerh ve hâşiyeler
yazmıştır. Özellikle nahivle ilgili Kâfiye isimli eserine şerh yazdığı gibi, bu
esere yazılan üç güzel şerhe de hâşiyeler yazmıştır.
ez-Zemahşerî'nin el-Keşşâf adlı tefsirinin başlarına hâşiye yazan Cürcani, ezZemahşerî'denne kadar çok etkilendiğini, hem bu hâşiyede hem de belagatle
ilgili şerhi el-Misbâh'ta açıkça ifade etmiştir.
Cürcani ez-Zencânî'nin de sarf ilmine dair te’lif ettiği Tasrîfü'l-‘İzzî adındaki
eserine şerh yazmıştır.26
Cürcani'nin şerh ve hâşiye yazdığı gramer (sarf ve nahiv) alanındaki bu
eserlerin sahiplerinin üçü de Basra mektebine mensupturlar.
Ayrıca Cürcani'nin kullandığı nahiv ıstılahlarının çoğu Basra mektebinin
ıstılahlarıdır. Mesela Kûfe mektebinin kullandığı «sıfat» kavramı yerine
Basra mektebinin «na‘t» kavramını kullanmaktadır. 27 Aynı şekilde
Kûfelilerin cer harfleri için kullandığı hurûf-ı hafd terimine karşılık
Basralıların kullandığı hurûfü'l-cerr terimini kullanmaktadır.28
Cürcani ayrıca Kûfelilerin iştikakta asıl kabul ettiği mazi fiilini değil,
Basralıların kabul ettiği mastarı asıl kabul eder. 29 Aynı şekilde tenâzu‘
konusunda ikinci âmilin amel ettiğini belirterek Basralıların görüşünü teyit
eder.30
İranlı lisan otoritelerinin genel vasıfları mantıkçı-dilci oluşlarıdır. Nahiv
kaidelerini mantık kurallarına göre açıklayan dilciler ise, Basra mektebine
mensuptur. SeyyidŞerîf de mantıkçı-dilci ekolüne mensup olduğu için
Basralıların tarafında yer almıştır. Ancak müellifimiz mutaassıp olmadığı için
bazen Basralılara muhalefet ettiğini görmekteyiz.31
SeyyidŞerîf Basra mektebine mensup olmakla birlikte nahiv alanında
kendine has ıstılahlar da kullanmıştır. Mesela; «izâfetü'l-beyânve't-telhîs»32,
izafet terkibiyle ilgili «kelâm izâfî» ve «nasbunbi'z-zarf», «cerrunbi'l-izâfe»
gibi kendine has terimler kullanmıştır.33

Gümüş, a.g.e. , s. 176-177.
49; Gümüş, s. 177.
28et-Ta‘rîfât, 49; Şerhu'l-Kâfiye, s. 119; Gümüş, s. 177.
29 Şerhu'l-‘İzzî, s. 3.
30Şerhu'l-Kâfiye, 22; Gümüş, s. 177-178.
31AbdulhamîdCâsim, ŞerhuEbyâti'l-Mufassal ve'l-Mutavassıt, Beyrut 2000, s. 87.
32AbdulhamîdCâsim, a.g.e., s. 91.
33AbdulhamîdCâsim, a.g.e., s. 91-93.
26

27et-Ta‘rîfât,
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2.5. Belagat Alanındaki Dil Mektebi
SeyyidŞerîf Arap dili ve edebiyatıyla ilgili tahsilini İran'da yapmıştır. Bilhassa
Sekkâkî'ninMiftâh'ının belagatle ilgili üçüncü kısmına kendisinden önce
yazılmış olan şerhleri, o dönem dil otoritelerinden bizzat okumuştur. İranlı
lisan otoritelerinin genel vasfı mantıkçı-dilci oluşlarıdır. SeyyidŞerîf doğal
olarak belagat konularını mantık kurallarına göre açıklamıştır. Bu sebeple
SeyyidŞerîf belagat sahasında mantık mektebine mensuptur.
Belagatta Mantık mektebinin iki büyük temsilcisi vardır. Birincisi Fahreddîn
er-Râzî'dir. Kitabı Nihâyetü'l-Îcâz fî Dirâyeti'l-İ‘câz'da bu mektebin genel
özelliklerini görmekteyiz. İkincisi EbûYa‘kûb es-Sekkâkî’dir. Sekkâkî, kitabı
Miftâhu'l-‘ulûm'un belagatle ilgili üçüncü kısmında bu mektebin genel
karakterini yansıtmış ve son şeklini vermiştir.
SeyyidŞerîf belagatle ilgili eserlerinde, özellikle de el-Misbâh'ta mantık
kurallarına aşırı derecede yer verdiği için belagati dondurmak (cumûd) ve
anlaşılmaz hale getirmek(ta‘kîd)'le suçlanmıştır.
SeyyidŞerîf'in bazen mantık kurallarına aşırı derecede yer vermiş olması
meselelerin derli toplu anlaşılmasına engel olarak onun, ilmî konulara açıklık
getirmiş olduğunu söyleyebiliriz. Müellifimize yöneltilen bu tür tenkitleri
haklı bulmuyoruz. Çünkü mantık mektebinin ikinci büyük ismi olan
Sekkâkî'nin eserini şerh ederken elbette onun çok kullandığı mantık ilminin
kavramlarıyla açıklamak zorunda olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle
müellifimizi mazur görmemiz insaflı olmanın bir gereğidir.
Mantık medresesinin diğer önemli şahsiyetleri ve kitaplarını şöylece
sıralayabiliriz:
1- Kutbuddîn eş-Şîrâzî ve kitabı Miftâhu'l-Miftâh.
2- Sa‘duddîn et-Teftâzânî ve eserleri el-Mutavvel, Muhtasaru’lMe’ânîveŞerhu'l-Kısmi's-Sâlismine'l-Miftâh.
3- İbnEbi'l-Isba‘ (ö. 654/1256) ve kitabı «Tahrîru't-Tahrîr».
4- et-Tenûhî ve eseri el-Aksa'l-Garîb fî ‘İlmi'l-Beyân.
5- Celâluddîn el-Kazvînî ve meşhur iki eseri et-Telhîs ve el-Îdâh.
2.6. Seyyid Şerif Cürcani’nin Belagat Alanındaki Eserleri
2.6.1.
el–Misbâh. Fî Şerhi’l-Miftâh (el–MısbâhŞerhu’l-Miftâh ,el–
MısbâhŞerhu’l-Kısmi’s-SâlisMinMiftâhi’l-’ulûm,Şerhu’l-Kısmi’sSâlisMine’l- Miftâh )
es-Sekkâkî’nin ulûm–i arabiyye’ye dair Miftâhu’l–‘ulûm ismindeki eserinin
üçüncü (belâğat) kısmının şerhidir Miftâhu’l–‘ulûm’un en güzel üç şerhinden
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biri olarak kabul edilen 34 bu eseri Cürcâni, Semerkand’de ders okuturken,
talebelerin isteği üzerine hicri 803 yılının Rabi’u’l–âhir ayında kaleme almış
ve aynı yılın Şevvâl ayının ortalarında bitirmiştir35.
Cürcâni’nin bu eseri, Teftâzâni’ninel–Mutavvel’ine nazire olarak yazdığı,
buna rağmen el–Mutavvel’initibârınıkayb etmediği rivayet edilmektedir.
Cürcâni’nin, bu şerhi niçin yazdığını ve eserde ne gibi işlemler yaptığını ifâde
etmesi, aynı zamanda müellifimizin edebî şahsiyetini ve edebî zevkini
göstermesi bakımından mühim olduğu için, esere yazdığı mukaddimesini
buraya alıyoruz:
بسم هللا الرحمن الرحيم
عليه نتو ّكل وبه نستعين
نحمدك اللهم على ما هديتنا إليه من دقائق المعاني ببدائع البيان .وأطلعتنا عليه من حقائق المثاني بذرائع
البرهان .ونصلي على نبيّك المبعوث بأشرف األديان ،ورسولك المختار من بني عدنان محمد سيّد األنام،
وعلى آله الكرام وأصحابه العظام ،والذين اتّبعوهم بإحسان إلى يوم القِيام.

1089

وبعدُ :فقد طالما جال في صدري ،ودار في َخلَ ِدي أن أُرتِّب للقسم الثالث من "مفتاح العلوم" شرحا يذلّل
وض ُح فيه خزائن األسرار .وكان تحول بيني
صعابَه ،ويُ ِميطُ عن ُم َخ ّدراته نِقَابَه ،أَ ْنقُ ُد فيه نتائج األفكار ،وأ ُ ِ
ِ
َ
ْ
ان ،حتى ابتليت في آخر العمر باالرتحال إلى ما وراء النهر ،فوجدت
ث
د
ح
ال
وخطوب
الزمان
صروف
وبينه
ِ
ِ
هناك أقواما ع ْ
َطشَى األكباد ،يحومون حول الكتاب ،وال يهتدون إلى مواردهسبيال ،وآخرين منحرفين عن
ُ
السداد قد خاضوا في ل َججه بال إرشاد ،فلم يجدوا على فرائده دليال ،وكانوا في حل تراكيبه ،والكشف عن
نكت أساليبه متكئين على شروح أكثرها جروح وأمثلها مدخول ومجروح ،ال ترى فيها لعليل شفاء وال لغليل
َرواء ،كسراب بقِيعة يحسبه الظمآن ماء ،قد اتخذوها مسارح أنظارهم ومطارح أفكارهم .فقلنا لهم :يا أهل
ضيِّعُون األعمار وال تستضيئون باألنوار،
ضرام وتستسمنون ذا أورام تُ َ
الكتاب لستم على شيء تنفُ ُخون بال ِ
وتحسبون أنكم تحسنون صنعا .فل َعمري ما أنتم إال كباسط كفيه إلى الماء ،أو كنازح من البئر بال رشاء ،بل
كطالب لل ُرقِي إلى السماء .فهل أدلكم على تجارة تنجيكم من الشقاء .فوقعوا في حيرة واضطراب .وقالوا:
ّ
إن هذا لشيء عُجاب .ما سمعنا بهذا في آبائنا األوّلين .فأتنا بآية إن كنت من الصادقين.
فأريناهم من آياتنا الكبرى ،فظلّت أعناقهم لها خاضعين .وقالوا :آمنا بما جاءنا من الح ّ
ق المبين .فزدنا من
لدنك علما ،وهَ ِّيءْ لنا من أمرنا رشدا .فوجّهنا ركاب النظر شط َر مطالبهم ،وتوجّهنا تلقاء مدين مآربهم،
وضحة بال إمالل ،وإشارات ُمونِقة
نُ ْملِي عليهم ما يُنجيهم عن الضالل ،وي ُحْ ِظيهم بأجزل نوال ،في عبارات ُم ِ
بال إخالل .نُ َشيِّد فيه قواعد الفوائد ونُ َمهِّد فيه موائد العوائد ،معرضين عما ال طائل في ر ّده ،وال حاصل في
نَ ْقده ،وقتصرين على تلخيص الصواب ،وتمييز القشر من اللباب ،هدية مني إلى كل ذك ّي ُجبِل على اإلنصاف
ُص َم من االعتساف نفسُه .وقليل ما همّ ،
فإن أكثرهم -كما ترى -إما على قلوبهم أكنّة ،فال يكادون
طبعُه ،وع ِ
يفقهون حديثا ،أولئك كاألنعام ،بل هم أضل سبيال .أو يحسدون الناس على ما آتاهم هللا من فضله .فإذا جاءهم
ما عرفوا من الحق كفروا به ،وأرادوا تلبيسا وتدليسا .أولئك حزب الشيطان .أال ّ
إن حزب الشيطان هم
الخاسرون.
Diğer ikisi ise, Kutbuddîn eş–Şîrâzî (ö. 710/1310) ile et–Teftâzânî (ö. 792/–1390)’nin
yazdıkları şerhlerdir (bkz. (Kâtip Çelebii, ağe., II, 1763).
35Cürcâni, el-Misbâh, Nurosmâniyektp.,nr. 4469, vr. 238 b, müstensih kaydı. (Kâtip Çelebii
804 tarihinde te’liftenfâriğ olduğunu kayd ederse de, Keşf, nâşiri parantez içinde 803
tarihini vermektedir. Bkz.,a.g.e., 2/1763); Gümüş,a.g.e., 165.
34
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36

. منك المبدأ وإليك المآب، إنّك أنت الوهّاب، وهب لنا من لدنك رحمة،ربّنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

Cürcânî’nin bu eseri, şark İslâm âleminde çok tutunmuş, özellikle Osmanlı
medreselerinde, medreselerin kapatıldığı 1924 tarihine kadar belâgat ders
kitabı olarak okutulmuş. Bu eserin okutulduğu medereselereMiftâh (Otuzlu)
Medreseleri denilmiştir37. Ulemâ arasında bu kadar tutunmuş olan bu esere
birçok ilim adamı hâşiye ve ta’lika yazmıştır38.
Telif Sebebi
Cürcânî bu şerhi niçin yazdığını ve eserde ne gibi işlemler yaptığını
mukaddimesinde şu ifadelerle açıkça belirtmiştir:
"Miftâhu’l ‘ulum’un üçüncü kısmındaki zorlukları kolaylaştıran, kapalı kalan
kısımları meydana çıkaran, onda hasıl olan fikirleri değerlendiren, gizli kalan
hazineleri açığa çıkaran bir şerh yazmak uzun süre içimden geçti. Ancak o
dönemde meydana gelen hadiseler, hadiselerin getirdiği terslikler, bu şerhi
yazmama engel oldu. Ömrümün sonlarına doğru Maveraünnehir’e göçmekle
imtihan olundum (istemeyerek O’raya gitmek zorunda kaldım). Orada
ciğerleri suya hasret (doğru bilgiye aç kalmış); Miftâhu’l ‘ulum’un
(şerhlerinin) etrafında dolanan, ancak asla ondan kana kana su içmeye bir
yol (imkân) bulamayan kimseleri gördüm. Bir diğerlerinin de doğruluktan
(Miftâh’ın üçüncü kısmını doğru anlamadan) saptıklarını, Okyanus’un
derinliklerine rehbersiz daldıklarını, bu nedenlede bu büyük derya’nın
(Miftâh’ın).kıymetli taşlarına (incilerine) ulaşmada bir rehber
bulamadıklarını gördüm. Onun (Miftâh’ın) cümlelerini tahlilde,
uslublarındaki incelikleri kavrama konusunda güvendikleri şerhlerin
(Kutbeddin eş-Şîrâzî, el-Müezzinî ve et-Teftâzânî’nin şerhlerini kasdediyor)
çoğu yaralı ve bereli (oldukça çok hatalarla dolu) olduğunu tesbit ettim.
Onların (şerhlerin) en iyisi (et-Teftâzanî’nin şerhini kasdediyor) bile
karmaşık ve hatalarla doludur. Onlarda ne derde deva ne de sadra şifa bir şey
göremezsin. O şerhler, susuz bir kimsenin su zannettiği çöldeki serap gibidir.
Onlar (talebeler) o şerhleri nazarların çevrildiği, görüşlerin serdedildiği,
fikirlerin önerildiği yegâne yerler (gözlerinin nuru) edindiler."
"Onlara şöyle dedik: Ey Kitap Ehli! (Miftâh’ın şerhlerini okuyanlar) doğru
yolda değilsiniz. Ateş yakmak için çer çöp (ateşi tutturacak çubuklar, ince
ayrıntılar) olmadan üfürüyorsunuz (Ateşi yakacak malzeme olmadan ateş
yakmaya kalkıyorsunuz). Vücudunda şişkinlikler (verem) olanları şişman
36SeyyidŞerîfCürcani,

el-Misbâh, 1b.
Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Ankara 1965, 19;Gümüş,
Sadreddin,SeyyidŞerîfCürcânî’nin Arap Dilindeki Yeri, Fatih Yayınları, İstanbul 1984,165168.,
37Uzunçarşılıİskmail

38Bkz,

Gümüş, a.g.e.,168
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kabul ediyorsunuz.39 Ömrünüzü boşa geçiriyorsunuz. Işıklardan (kendi şerhi
el-Misbâh’ıkasdediyor) yararlanmıyorsunuz. İyi bir şey yaptığınızı
sanıyorsunuz. Hayatım üzerine yemin ederimki siz sadece suyun içinde
avuçlarını açan veya kova olmadan kuyudan su almaya çalışan kimse
gibisiniz. Bu kimseye benzemek şöyle dursun, siz göklere çıkmak isteyen
kimsegibisiniz. İmkânsızı zorluyorsunuz (faydasız işlerle uğraşıyorsunuz).
Sizi sıkıntıdan kurtaracak karlı bir iş söyleyeyim mi? Nitekim (önceki
şerhlerin yetersizliğini kendilerine ispatladığımızda) şaşkınlık içerisinde
hayal kırıklığına uğrayarak şöyle dediler: "Biz atalarımızdan (önceki
hocalarımızdan) böyle bir şey duymadık. Eğer sözünde sadıksan bize bir ayet
(kesin delil) getir!" dediler. Biz onlara muazzam ayetlerimizin (önceki
şerhlerde bulunmayan inceliklerin) bir kısmını gösterdik. Bunun üzerine, bu
incelikler karşısında boyunları eğik kaldı ve şöyle dediler: "Bize getirdiğin
apaçık gerçeklere inandık. Katındaki bilgilerden bize ziyadesiyle ver. Bizim
için şu işimizden bir kurtuluş ve başarı hazırla (işimizi düzelt) ".40
Görüldüğü gibi CürcânîMiftâh’ınbelâgatla ilgili üçüncü kısmına bir şerh
yazmayı uzun süre düşündüğünü, bu düşüncesini gerçekleştirebilmek için
fırsat kolladığını, ancak yaşadığı dönemde gerçekleşen olumsuzluklar,
felaketler, savaşlar, tahribat ve yıkımlar, sosyal çalkantılar bu şerhi
yazmasına engel olduğunu ve sürekli bu işi ötelediğini belirtmektedir.
Seyyid Şerîf Maveaunnehir’e istemeyerek gitmek zorunda kaldığını ve bu
bölgenin başkenti konumunda olan Semerkant’a yerleştiğinde bazı
kimselerin Miftâh’ınbelagâtla ilgili üçüncü kısmına yazılmış bazı şerhleri
(özellikle et-Teftâzânî’nin şerhini) okuduklarını, bu şerhlerin yetersiz ve
hatalarla dolu olduğunu, şerhler içinde en iyisinin (et-Teftâzânî’nin şerhi)
bile hatalarla dolu ve anlaşılmaz olduğunu görünce, Miftâh’ın belâgatla ilgili
üçüncü kısmının ilim tahsil eden öğrenciler tarafından gerçek manada
anlaşılması ve kavranmasına olan acil ihtiyacı görerek, şerhi el-Misbâh’ı
yazmaya koyulduğunu belirtmektedir.
Cürcânî bu şerhi kaleme almasındaki etkenleri sıralarken, kendisine olan
özgüveni ve hayranlığını açıkça ifade etmiş, kendisinden önce bu alanda
yazılan şerhleri ve sahiplerini alışılmamış sert bir üslûpla eleştirmiştir. Bu
uğurda ayet ve atasözlerinden iktibas etmekte bir beis görmemiştir.
Başkalarının kendi şerhi karşısındaki hayranlıklarını da ifade etmekten geri
kalmamıştır.

Bu söz zengin bir cimri ile aldanan ve onun iyiliğine (bağışına) tama eden kimseler için
kullanılır.Bkz.,Habenneke, el-Belağatu’l-‘Arabiyye, 2/267.
40Cürcânî, el-Misbâh, Turhan Valide Sultan Müellif Nüshası, vrk. 1b.
39
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Cürcânî’nin bu şerhi, et-Teftâzânî’ninel-Mutavvelisimli şerhine nazire olarak
yazdığı, buna rağmen el-Mutavvel’initibarını kaybetmediği rivayet
edilmektedir.41
60 sayfadan ibarettir. Son olarak Farsça’ya tercüme edilmiş ve hicri
1274/1857 yılında İranda basılmıştır 42 . el-Misbâh’ın bu baskılardan
herhangi birisini çok araştırmamıza rağmen elde edemedik.
Bu esere başlıca hâşiye yazanlar
Şemseddin el–Fenârî (ö.834/1430), ‘Ali b. Muhammed el–Musannifek
(ö.871/1466), Şemseddin Muhammed eş–Şirvânî (ö.892/1487), Lütfullah b.
Hasan et–Tokâdî (ö.900/1495), Yûsuf b. Huseyn el–Kirmastî (ö.906/1500),
Şeyh Sinan diye tanınan Yûsuf el–Hûmeydi (ö.911/1505), Seyidî el–Humeydî
(ö.912/1513), Muhyiddîn Muhammed b. Hasan es–Samsûnî (ö.919/1516),
Aydınlı Kara Bâlî b. Seyyidî (ö.929/1523), Merzifonlu Kutbuddîn
(ö.930/1524), Muslihuddîn Mustafa b. Halil (ö.935/1528), Paşa Çelebi el–
Yegânî (ö.938/1531), İbn Kemâl Ahmed b. Süleyman (ö.940/1533), Molla
Fenârî’nin torunlarından Muhyiddîn Muhammed b. ‘Ali (ö.954/1538),
Muhammed b. AhmedHâfızuddîn el–‘Acemî (ö.957/1550), Taşköprîzâde
Ahmed b. Mustafa (ö.962/1555), Arapzâde Muhammed b. Muhammed
(ö.9369/1561), Sâlih b. el–Kâdî Celâl (ö.973/1565), Tâcuddîn İbrâhîm b.
‘Abdillah (ö.988/1580), eş-Şeyh Ramazan Efendi (ö.979/1571),
Abdurrahman b. Saçlı Emir (ö.987/1579), Kadızade Şemseddin Ahmed b.
Bedreddin Mahmud (988/1580), Muhammed b. SinâniddînYûsuf (ö.
989/1587), Muhammed b. Sarıgürz (ö. 990/1582), Zekeriyâ b. Bayram el–
Ankaravî’dir. (ö. 1001/1593)43.
Zamanımıza kadar gelmiş olan bu eserin
kütüphânelerimizde bol miktarda mevcuttur.

yazma

nüshaları

Bu eser, ilk olarak hicrî 1240/1825 de İstanbul’da basılmıştır.İkinci baskısı
Mısır’da hicri 1302/1885 de yapılmıştır.

41Bkz.,A.cevdet

Paşa, kısas-ı Enbiya, 2/645Gümüş, a.g.e., 165.
Abdullah Muhammed el-Habeşî, Câmi’u’ş-Şurûhve’l-Havâşî (Mu’cemun Şâmilunli
Esmâi’l-Kutubi’l-Meşrûhatifi’t-Turâsi’l-İslâmiyyiveBeyâniŞurûhihâ),Abudabi,
2004,3/1773; es-Sübkî, Tabakâtü'ş-şâfi'iyye, VI, 108; İbnü Hacer, ed-Dürerü'l-kâmine,
2/322-323; es-Süyûtî, Büğyetü'l-vü'ât, II, 197; eş-Şevkânî, el-Bedrü't-tâli', I, 488-489; elHânsârî, Ravdâtü'l-cennât,497-499; Kâtip Çelebi, Keşfü'z-zünûn, II, 1763;
Taşköprüzâde, Mevzû'âtü'l-'ulûm, I, 236;Brockelman, Gal, 26216-217; a.mlf.,Suplement,
2/305-306; Kehhâle, Ömer Rıza, Mu'cemü'l-müellifhin, VII, 216; Ziriklî, el-A'lâm, V, 8; Yusuf
ilyânSerkîs, Mu'cemü'l- matbû'âti'l-'arabiyyeve'l-mu'arrebe, I, 703.
43 Bkz. Gümüş, a.g.e.,168 (Dip not 152); Bu esere hâşiye yazanlar hakkında daha geniş bilgi
için bkz.Kātip Çelebi, Hācîhalîfe, Keşfu’z-zunūn an esāmi’l-kutubve’l-funūn, Beyrut:
Dāru’l-fikr, 1982 ,2/176 vd.
42
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2.6.2.Hâşiye‘ale’l-Misbâh (Hâşiyetuşerhi’l-Miftâh, HavâşîŞerhi’lMiftâh)
Es-Sekkâkî (ö. 626/1229)’nin ulûm–i arabiyye’yedâirtelîf etmiş olduğu
Mifâhu’l–‘ulûmadındaki eserin üçüncü bölümüne Cürcânî’nin kendisinin
yazdığı şerhe hâşiyedir44.
Cürcânî bu eserini, öğrencilerinin el-Misbâh’ın bazı yerlerini anlamada
zorluk çektiklerini ifade etmeleri üzerine kaleme almıştır.
Cürcâni’nin 804/1401 yılında yazdığı bu eser, zamanımıza kadar gelmiş
olup, yazma nushaları kütüphanelerimizde mevcuttur45
2.6.3. DîbâcetuŞerhi’l-Miftâh ( Dibâcetu’ş-Şerh li’1-Kısmi’s-Sâlis min
Miftâhi’1-’Ulûm)
İki varaklık bu yazma Miftâhu’1-’Ulûm’a yazılmış mukaddimedir.
Süleymaniye kütüphanesinde kayıtlıdır. 46 15. Risâle fi ma’ne’l harf (er–
Risâletu’l–harfiyye, er–Risâletu’n–nisbiyyeNisbetu’l–basîra)
Müellefin bu eseri, kelimenin üç kısmından biri olan harf’in manaya
delâletini izah eden küçük bir risâledir47. Bu risalesinde Cürcânî Arapça dil
bilgisinde önemli fonksiyonu bulunan harflerin görevleri ve nasıl
kullanıldıkları konularını ele almaktadır.48
el–Curcâni, bu konuyu mantık kurallarına dayanarak açıkladığı için eser,
Suyûtî (v. 911/1505)’nin tenkitlerine maruz kalmış ve adı geçen müellif
tarafından esere reddiye yazılmıştır. Bu risale de bize kadar gelmiş olup
henüz basılmamıştır.49
2.6.4. Hâşiye ‘ale’l–Muhtasar
Teftâzâni’ninMuhtasaru’l–me’ânî adındaki eserine hâşiyedir. Ancak,
mevcûdiyetini es–Sehâvi’den öğrendiğimiz 50 bu eseri, kütüphanelerimizde
tesbit edemedik.
2.6.5. ŞerhuTelhisi’l-Miftâh
Cürcâni’ninböyle bir eseri olduğu söylenmektedir51. Ancak kaynaklarda ve
kütüphanelerde Cürcâni’nin böyle bir eserine rastlamadık.
Kâtip Çelebii, a.g.e., 2/1763; Gümüş, a.g.e., 163.
Bkz.,Sülm, ktp., Fâtih bim, nr. 4581; Mahmut Paşa bim.,nr. 333; Turhan Sultan bim, nr.
287/2; Ayasofya bim.,nr. 4384.
46 Serez bölümü, nr. 3897 (vr. 44-45).
44
45

47
48

es–Sehâvî, ed–Dav’, V, 329.
Hacı Selim Ağa ktp., Kemankeş blm. No: 341

Hacı Selim Ağa ktp., Kemankeş blm. No: 341.Gümüş, a.g.e., s.161.
es–Sehâvî, ed–Dâv’, V, 329.
51Corci Zeydan, Tarihuadabi’l-Luga, III, 253.
49
50
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2.6.6..Hâşiye ‘alâTelhisi’l-Miftâh
Kazvînî’ nin ihtisar ettiği Miftâh’ın üçüncü kısmına Cürcânî’nin yazmış
olduğu hâşiyedir52.
2.6.7. et-Ta‛rîfât (Teârîfu’1-ulûm, Tarîfâtu’1-ulûm ve Tahdîdâtu’rrusûm, Hudûdu’l- eşya)53
Kelâm, felsefe, mantık, tefsir, fıkıh, hadîs, belagat, Arap dili ve tasavvuf gibi
bilim dalları ile ilgili yazılmış tanımlar kitabıdır. Pek çok defa basılmış olan
bu eser araştırmacıların sıkça başvurdukları bir başvuru kaynağıdır. İlk defa
1228/1813 senesinde Ahmet Kaim Efendi Matbaası’nda, 1252/1839,
1253/1837, 1265/1848 tarihlerinde İstanbul’da (Asitane) basılmış,
1269/1852 yılında tekrar İstanbul’da Daru’t-Tıbâati’l-Amire’de, 1275/1858
tarihinde ise Ali Rıza Efendi Basımevi’nde, 1283/1866’da hem
Dersaâdat’daŞitket-i Sahâfıyye-i Osmaniye hem de Hac Ahmet Hulusi
Matbaası’nda iki defa basılmıştır. Daha sonra 1296/1878 tarihinde, tekrar
İstanbul’da Amire Basımevi’nde, 1307/1889 senesinde Hac Hüseyin Efendi
Matbaası’nda ve 1318/1900 tarihinde de Dersaâdet’te Arif Efendi
Basımevi’nde basılmıştır. Ayrıca Leibzig’de 1262/1845 senesinde
basılmıştır. Bunun dışında, Kahire’de Vehbiyye Matbaası’nda 1283/1866’da
ve Hayriyye Matbaası’nda ise 1306/1887 yılında olmak üzere iki kere ve
Risâletun fi BeyânıstılâhâtiMuhyiddînİbni ‘l-Arabî zeyli ile birlikte
tabedilmiştir. 54 1307/1888 yılında tekrar İstanbul’da (Asitane) müsteşrik
Flugel tahkiki ile, St. Petersburg’da 1315/1897 senesinde Kahire’de Mustafa
el-Babî el-Halabî matbaasında 1393/1973 tarihinde, Beyrut’ta İbrahim
İbyârî’nin tahkiki ile Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî Matbaası’nda 1404/1983 yılında
neşredilmiştir. Son olarak, gene Mektebetu Lübnan Basımevi müsteşrik
Flugel’in edisyon kritiğini yaptığı 1262/1845 baskının tıpkı basımını
neşredeceği konusunu İbyârî haber vermektedir.55 “Tarifat, Arapça-Türkçe
Terimler Sözlüğü” adıyla Arif Erkan tarafından Türkçeye kazandırılmıştır.
1997 tarihinde İstanbul’da Bahar Yayınları tarafından basılmıştır.56

Topkapı Ktp. , Emanet Hazinesi blm.,nr., 1584, vr.. 78, yazma, 1646.; Giresun İl Halk ktp.,
nr. 1136, Yazma, vr. 126.
53 C. Brockelmann, Suppl, II, 280
52

54

Brocelmann bu eserin adını “Istılahâtu ‘ş-Şeyh Muhyiddîn b. Arabi şekilde
zikretmektedir. Bkz.,Brockelmann, Suppl, II, 306

55Suyûtî,

Tahrîc, naşirin önsözü, 47 (dipnottaki bilgiler); ayrıca başka basıldığı yerler için
bkz Gümüş, a.g.e., 190 (52 ve 53. dipnottaki bilgiler); Dâiratu’l-MeârifıTeşeyyu, V, 333.

56Abdullayev,

a.g.e., s. 56-57;bkz.,
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2.6.8. ŞerhuKasîdetiBânetSu’âd
Ashab–ı Kiramdan Ka’b b. Zuheyr el–Muzenî (v. ?) inin Peygamberimize
doğru övgü olarak söylemiş olduğu meşhûr kasidenin şerhidir57.
2.6.9. ŞerhuEbyâti’l-Îdâh
Kazvînî’nin yazdığı Telhîs adlı eserindeki şiir beyitlerine, Seyyid Şerif
Cürcânî’nin yazdığı şerhdir. Cürcânî bu eserinde önce beytin kâilinin ismini
verir ve kısaca bir biyografisini verdikten sonra beyitteki kelimelerin dil
açısından şerhini yapar. Çoğunlukla şiirdeki kelimelerin nahvî tahlillerini,
yani irablarını yapar.
Cürcânîşevâhid şerhi konusunda çığır açmış bir ilim adamıdır. şevâhidi şerh
geleneğini başlatan önde gelen âlimlerden biri olarak nitelersek abartmış
olmayız.
Bu eserin yazmasının tek nüshası Leningrat Kütüphanesi 1296/a numarada
kayıtlıdır. Cürcânî’nin bu eserine Hızır er-Râzî es-Safedî bir haşiye yazmıştır.
Bu haşiyede yazma olup Leningrat Kütüphanesi 1297/a numarada
kayıtlıdır.58
2.6.10. Şerhu’r-Risâleti’l-vad‘iyye
Cürcânî, Adududdîn el-îcî’ninvad’ ilmine dair yazdığı risalesine bir şerh
kaleme almıştır. Söz konusu şerhinde Cürcânî, kelimenin hangi manaya
uygun düşecek şekilde ne şekilde ve neye göre vaz edildiğini ve bu işlemin
nasıl gerçekleştirildiğini özet bir şekilde ortaya koymaya çalışmaktadır.59
2.6.11. Risâle fi ma’ne’l harf (er–Risâletu’l–harfiyye, er–Risâletu’n–
nisbiyyeNisbetu’l–basîra)
Müellefin bu eseri, kelimenin üç kısmından biri olan harf’in manaya
delâletini izah eden küçük bir risâledir60. Bu risalesinde Cürcânî Arapça dil
bilgisinde önemli fonksiyonu bulunan harflerin görevleri ve nasıl
kullanıldıkları konularını ele almaktadır.61

es–Sehâvî, ed–Dav ‘, V, 329; İsmâil Paşa, Idâh, II, 229; Gümüş, a.g.e., 169-170.
Bu bilgileri uluslararası yazma uzmanı bir Arap arkadaşdan elde ettim. Rusyaya gittiğini
ve yazmaları görüp gerekli bilgileri not ettiğini belirtti. Bende not ettiği bilgileri buraya
almayı
faydalı
buldum.
Yinede
uzman
dostumuzun
Seyyid
Şerif
Cürcânî’nin"Şerhuebyâti’l-Miftâh"’adlı eseriyle karıştırmış olma ihtimalini de göz
önünde bulundurmalıyız.
59 Bu konuda bkz.,Şerhu’r-Risâleti’l-vad‘iyye, Atıf Efendi Kütüphanesi, Yazma, (t.y.) vr. 4447; Gümüş, a.g.e.,157
60 es–Sehâvî, ed–Dav’, V, 329.
61 Hacı Selim Ağa ktp., Kemankeş blm. No: 341
57
58
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el–Curcâni, bu konuyu mantık kurallarına dayanarak açıkladığı için eser,
Suyûtî (v. 911/1505)’nin tenkitlerine maruz kalmış ve adı geçen müellif
tarafından esere reddiye yazılmıştır. Bu risale de bize kadar gelmiş olup
henüz basılmamıştır.62
2.6.12. ŞerhuEbyati’l-Mufassal ve’l-Mutavassıt
Cürcânî’nin, Zemahşeri’nin nahiv ilmine dair el-Mufassal fi İIlmi’l-Luga
adlı eserindeki şiir beyitlerini (şevahid) şerh ettiği eseridir. Cürcani bu
eserinde, önce beytin kâilinin ismini verir ve kısaca birbiyografisini
verdikten sonra beyitteki kelimelerin dil açısından şerhini yapar. Çoğunlukla
şiirdeki kelimelerin nahvî tahlillerini, yani irablarını yapar.
Seyyid Şerif Cürcani, Şevahid şerhi alanında çığır açmış bir ilim adamıdır. Bu
sebeple O, şevahidi şerh geleneğini başlatan ilk ilim adamlarından biri
sayılmaktadır.
Bu eser, Abdülhamit Casim Muhammed el- Feyyad el-Kubeysi tarafından
tahkik edilerek Beyrut’da 2000 tarihinde basılmıştır.63 et-Ta‛rîfât (Teârîfu’1ulûm, Tarîfâtu’1-ulûm ve Tahdîdâtu’r-rusûm, Hudûdu’l- eşya) 64 : Kelâm,
felsefe, mantık, tefsir, fıkıh, hadîs, belagat, Arap dili ve tasavvuf gibi bilim
dalları ile ilgili yazılmış tanımlar kitabıdır. Pek çok defa basılmış olan bu eser
araştırmacıların sıkça başvurdukları bir başvuru kaynağıdır. İlk defa
1228/1813 senesinde Ahmet Kaim Efendi Matbaası’nda, 1252/1839,
1253/1837, 1265/1848 tarihlerinde İstanbul’da (Asitane) basılmış,
1269/1852 yılında tekrar İstanbul’da Daru’t-Tıbâati’l-Amire’de, 1275/1858
tarihinde ise Ali Rıza Efendi Basımevi’nde, 1283/1866’da hem Dersaâdat’da
Şirket-i Sahâfıyye-i Osmaniye hem de Hac Ahmet Hulusi Matbaası’nda iki
defa basılmıştır. Daha sonra 1296/1878 tarihinde, tekrar İstanbul’da Amire
Basımevi’nde, 1307/1889 senesinde Hac Hüseyin Efendi Matbaası’nda ve
1318/1900 tarihinde de Dersaâdet’te Arif Efendi Basımevi’nde basılmıştır.
Ayrıca Leibzig’de 1262/1845 senesinde basılmıştır. Bunun dışında,
Kahire’de Vehbiyye Matbaası’nda 1283/1866’da ve Hayriyye Matbaası’nda
ise 1306/1887 yılında olmak üzere iki kere ve Risâletun fi
BeyânıstılâhâtiMuhyiddînİbni ‘l-Arabî zeyli ile birlikte tabedilmiştir. 65
62Risâle

fi ma’ne’l harf (er–Risâletu’l–harfiyye, er–Risâletu’n–nisbiyyeNisbetu’l–basîra)
.Gümüş, a.g.e., s.161.
Bkz.,ŞerhuEbyati’l-Mufassal ve’l-Mutavassıt, tahkik: Abdülhamit Casim Muhammed elFeyyad el-Kubeysi, Dairatu’l-Beşair el- İslamiyye, Beyrut, 2000. Bu esrin yazmaları için
bkz.: Daru’l-Kutubi’l-Mısrıyyenr. 523, 630, 5246, Kahire; .:Daru’l-Kutubi’z-Zahiriyye, nr.
1822, Şam.
63

64C.

Brockelmann, Suppl, c. 2,s. 280
Brocelmann bu eserin adını "Istılahâtu ‘ş-Şeyh Muhyiddîn b. Arabî" şeklinde
zikretmektedir. Bkz.,Brockelmann, Suppl, c. 2,s. 306
65
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1307/1888 yılında tekrar İstanbul’da (Asitane) müsteşrik Flugel tahkiki ile,
St. Petersburg’da 1315/1897 senesinde Kahire’de Mustafa el-Babî el-Halabî
matbaasında 1393/1973 tarihinde, Beyrut’ta İbrahim İbyârî’nin tahkiki ile
Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî Matbaası’nda 1404/1983 yılında neşredilmiştir. Son
olarak, gene Mektebetu Lübnan Basımevi müsteşrik Flugel’in edisyon
kritiğini yaptığı 1262/1845 baskının tıpkıbasımını neşredeceği konusunu
İbyârî haber vermektedir. 66 Tarifat, Arapça-Türkçe Terimler Sözlüğü adıyla
Arif Erkan tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. 1997 tarihinde İstanbul’da
Bahar Yayınları tarafından basılmıştır.
3. Sonuç
Cürcânî, şerh ve hâşiyeciliğin revaçta olduğu dönemde yetişmiş bir ilim
adamıdır. Dolayısıyla teliflerinin büyük bir kısmını şerh ve hâşiye formunda
kaleme almıştır. Arap dili ve edebiyatı sahasında kaleme aldığı yirmiden fazla
eseri de şerh, hâşiye veya risale şeklindedir. Ancak Cürcânî, söylediklerini
tetkikat ve tahkikata dayanarak söylediği için derin izler bırakmış ve daha
önce de belirttiğimiz gibi «sened» kabul edilmiştir.67
Cürcânî'nin belâgat ilmine dair telif etmiş olduğu Teftâzânî'ninelMutavvel'ine yazdığı hâşiye ile Sekkâkî’ninMiftâhu'l-‘Ulûm'unun belâgat
kısmına yazdığı şerhi el-Misbâh, asırlarca Şark İslâm dünyasında edebiyat
anlayışının temel kitapları olarak okutula gelmiştir.68
Seyyid Şerif Cürcânî’nin en kıymetli eserlerinden biri de hiç şüphesiz, esSekkâkî’nin kaleme aldığı Miftâhu'l-‘Ulûm adlı eserin belâgatle ilgili üçüncü
bölümüne yazmış olduğu el-Misbâh fî Şerhi'l-Miftâh isimli şerhidir. Ayrıca
Semerkant'ta bulunduğu süre zarfında çeşitli müstakil kitap, şerh, haşiye,
talik ve risale kaleme almış ve meydana getirdiği söz konusu eserlerle,
günümüze kadar eserleri okunagelen önemli bir şahsiyet olmuştur.
SeyyidŞerîfCürcânî’nin yazdığı eserler kendi döneminden itibaren
Osmanlı’nın sonuna kadar medreselerde, diğer İslâm âlimlerinin ilmî
çalışmalarının yanı sıra ve onlara paralel olarak okutulan kıymetli birer kitap
ve kaynak olarak değerlendirilmiştir. Fakat SeyyidŞerîfCürcânî'nin eserleri
bu denli yüksek değeri haiz olmalarına rağmen, günümüzde gereken ilgiyi
görmemektedir. Zira eserlerinin büyük bir kısmının günümüze ulaşmış
olmasına ve İslâm beldelerinin çeşitli kütüphanelerinde yazma veya matbu
olarak bulunmasına rağmen kitaplarının çoğunun tahkikli neşri
66Suyûtî,

Tahrîc, naşirin önsözü, s. 47 (dipnottaki bilgiler); ayrıca başka basıldığı yerler
için bkz Gümüş, a.g.e., s. 190 (52 ve 53. dipnottaki bilgiler); Dâiratu’l-MeârifıTeşeyyu, c.
5,s. 333.
67 Bkz. Gümüş, a.g.e., 182.
68 Gümüş, a.g.e. ,182; bkz., İ. H. Uzunşarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, 19.
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yapılmamıştır. Öte yandan onun hakkında müstakil nitelikli akademik
çalışmalar da yeterli sayıya ulaşamamıştır. Cürcânî'nin düşünsel alt yapısını
konu edinen bilimsel çalışmalar çok az sayıda olduğundan onun ileri sürdüğü
ve ortaya koymaya çalıştığı temel fikirler de tam ve gerektiği gibi gün yüzüne
çıkmış değildir.
Cürcânî'nin Arap dili ve edebiyatı sahasındaki eserlerinin çoğu şerh ve haşiye
formundadır. Ancak şerhler bile anlaşılamayacak derecede eğitim seviyesi
düşük olan bir dönemde, muhtasar metin kitapları telif etmenin faydalı
olmayacağı bir gerçektir. İşte bu durumu göz önünde bulunduran Cürcânî,
yeni bir eser telif etme yerine, öncekilerin yazdıkların eserlere şerh veya
haşiye yazmayı daha uygun bulmuştur. el-Misbâh'ın mukaddimesinde,
Cürcânî bu meseleye temas ederek es-Sekkâkî’ninMiftâhu'l-‘ulûm adlı
eserinin belâgatle ilgili üçüncü bölümüne, kendinden önceki müelliflerin
şerhleri olmasına rağmen, ilim tahsili yapan öğrencilerin bu şerhleri
anlayamadığı için onların rica ve istirhamı üzerine el-Misbâh fî şerhi'l-Miftâh'ı
yazdığını ifade etmektedir. Osmanlı dönemindeki alttan ikinci derecede
bulunan Otuzlu Medreseler veya Miftah Medreseleri denen medreselerin ders
kitabı idi.69
SeyyidŞerîfCürcânî devrinin şartlarına göre yapılabilecek olanı yapmış ve
yükselebileceği en yüksek noktaya yükselmiştir. Aklî ve naklî ilimlerin
tamamında yazdığı eserlerin sonraki dönemlerdeki etkisi ona verilen()السند70
es-sened (dayanak/delil) unvanında kendisini göstermiştir.
Birçok sahada söz sahibi olan müellifimiz Arap dili ve edebiyatında kendi
döneminin otoritelerinden biriydi. Onun dil konusundaki kabiliyetiTeftâzânî
ile olan münazaralarında kendisini göstermektedir. Cürcânî Arap dili ve
edebiyatı sahasında o günkü şartlar göz önünde bulundurulduğunda
yapılması gerekeni ve yapılabilecek olanı yapmış ve bu sahada büyük küçük
yirmi beş eser meydana getirmiştir. Cürcânî yazdıklarını çalakalem değil,
tetkikat ve tahkikat neticesinde yazmıştır. Dolayısıyla meydana getirdiği en
küçük risale bile sonrakilere kaynak olmuştur. «»كالم السيد سيد الكالم,«Seyyid'in
sözü sözlerin efendisidir» 71 ifadesinin ilim adamları arasında darb-ı mesel
haline gelmesi bu gerçeği vurgulamaktadır.

69İsmail

Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Üçüncü baskı, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara, 1988, 19; Cahid Baltacı, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı
Medreseleri, 2. baskı, M. Ü. İlahiyat Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005, I, 122; Ahmet Turan
Arslan, İmam Birgivî ve Arapça Tedrisatındaki Yeri, İstanbul: Seha Neşriyat, 1992, 14.
70Leknevî, Fevâid, 125; Gümüş, a.g.e., 94-95.
71 Gümüş, a.g.e., 192;bkz.,et-Temîmî, Takiyyüddin b. Abdilkadir el- Hanefî, et-Tabakâtu ‘sseniyye fî terâcumi ‘l-hanefiyye (Tabakat),sülm. Ktb.,Ayasofya blm., nr. 3295, vrk.263a
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MUSTAFA DARİR'İN “FÜTUHUŞ-ŞAM” ESERİNDE DİNİ
TERİM VE İFADELER

Doç. Dr. Vahide Caferzade*

Özet
XIV. yüzyıl şair ve yazarlarından Mustafa Darir´in “Fütuhuş-Şam” eseri
günümüzde dilimizin tarihini öğrenmek açısından önemli eserlerden biri
olarak bilinmektedir. Eserde peygamberlerin ve İslamcılar´ın kelamları,
İslam dini hakkında görüşleri de belirtilmiştir. Şunu da kaydedelim ki, Orta
Çağ edebiyatı´nda dinsel konulara daha fazla değinildiği bellidir. Bu
bağlamda Mustafa Darir´in İslam tarihiyle ilgili yaptığı dini propaganda
nitelikli “Fütuhuş-Şam” eserinin tercümesinde dini terim ve ifadelere bol bol
rastlanmaktadır. Eserde “Kuran” surelerinden ayelerin, ahlak niteliği taşıyan
rivayetlerin tercümesi ustaca yapılmıştır. Cenabi-Hakk´ın özel isimlerinden
Allah (c.c.) kelimesi eserde sık sık geçer. Allahın isim ve sıfatlarını ifade
ederken Hak, Kerim, Mebut, Rahman, Yaradan gibi isimleri kullanılmıştır.
Eserde geçen peygamberler, dört halife, dört kitap, “Kurani-Kerim”den
sureler, cennet ve cehennemle bağlı yazılar da ilgi doğuruyor. Muhammed
Peygamber´in (s.a.s.) kelamlarını ve hayatını, amellerini yansıtan hadisler
eserde çok dikkati çekiyor. Burada İslam ahlakının niteliklerini yansıtan,
terbiye, nasihat içerikli fikirler de ilginçtir. Mesela: - Dəxi bilmiş ol ki, dünya
möminlərün siccinidir. Qəbir rahət yatacaq yerlərdir. Xəlvət məclisləridir.
Etibar fikirlərinədir. Quran sözləridir. Allah munisləridir və zikr
yoldaşlarıdır və zöhd qərinləridir və hüzun şanlarıdır. Həya əlamətləridir.
Aclıq müdamlarıdır. Hikmət kəlamlarıdır. Topraq döşəkləridir. (Zariri,
1393:,165a).Dini-felsefi konuda yazılmış “Fütuhuş-Şam” eseri sadece dini
terim ve ifadelerin kullanılması açısından değil, o terimlerin kullanım
sürecinde dilimizde nasıl korunması, eskiliğini günümüze kadar nasıl
muhafaza etmesi açısından da önemlidir. Abide dil tarihi, özellikle de, sözcük
bilgisi için de değerli kaynaktır.
Anahtar kelimeler:Allah, din, peygamber, İslam bilimi, İslam ahlakı
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RELIGIOUS TERMS AND EXPRESSIONS IN THE WORK
OF MUSTAPHA ZERIR “FUTUHUSH-SHAM”
Abstract

Mustafa Darir is the poet and writer of 14th century and the author of the
work “Futuhush-Sham” (“The conquest of Damascus”), which takes
necessary part of studying the history of our language. There has been
expressed words and opinions of prophets and the Islamists about Islam. I’ve
to note that, religious issues are frequently mentioned in the medieval
literature. From the side of this view it is obviously seen religious terms and
expressions in the work “Futuhush-Sham” (“The conquest of Damascus”).
The translation of suras and ayats of Kuran, also rumors with moral context
are masterly used in the work. The specific name Almighty Allah is often used
in the investigating work. For the expressing of names and attributes of Allah
is used names as al-Haqq (The Truth), al-Karim (The Generous), Mabut (The
Creator), ar-Rahman (The Merciful). It is also interesting that there are
writings about prophets, four khalifs, holy books, suras from the Kuran,
expressions about Cannah (Heaven) and Cahannam (Hell). Hadiths about a
life and words of prophet Muhammed (pbuh) are remarkable. It also needs
attention expressions about details of Islamic character and advices of life.
For example: - Dəxi bilmiş ol ki, dünya möminlərün siccinidir. Qəbir rahət
yatacaq yerlərdir. Xəlvət məclisləridir. Etibar fikirlərinədir. Quran sözləridir.
Allah munisləridir və zikr yoldaşlarıdır və zöhd qərinləridir və hüzun
şanlarıdır. Həya əlamətləridir. Aclıq müdamlarıdır. Hikmət kəlamlarıdır.
Topraq döşəkləridir. (Dariri, 1393,165a).The work “Futuhush-Sham” (“The
conquest of Damascus”), which is written in religious-philosophical theme is
important work not only in the view of using religious terms and expressions,
also from the point of how above the centuries these words are protected
and used until nowadays. The monument is also valuable source for the
vocabulary
Keywords: Allah, religion, prophet, Islamic science, Islamic morality.
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GİRİŞ
Din Orta Çağ edebiyatının temel kaynaklarındandır. Din kelimesinin “ceza,
hesap, kaza, itaat, ödül, hüküm, kabul edilen, ibadet, millet, şariat” gibi
sözlüksel anlamları mevcuttur. Bilim adamları “Din insanları kendi
iradeleriyle hayıra sevk eden ilahi kanunların bütünüdür” diye
tanımlamaktalar. Bu ilahi kanunlar mecmusu Allah tarafından gönderilen
fitrete sahip insanlar, yani peygamberlerce propoganda ve temsil edilmiştir.
Filozoflar dinin insanların doğaüstü güçlere, kutsal saydıkları türlü
varlıklara, Tanrı’ya inanma, tapınma biçiminde katıldıkları gizemsel
olgu olduğunu söylerler. Din doğanın değişmez vasfı ve onun ayrılmaz
parçasıdır. İnsanın özü düşünülünce akla din gelir.
“Fütuhuş-Şam” Eserinde Dini İçerikli Mevzuların Araştırışması
XIV. yüzyılda yaşayıp yaratmış, hem şair hem nasir gibi ün kazanmış
Erzurumlu Mustafa Darir'in İslam tarihiyle ilgili dini propoganda uslubunda
yazılmış “Fütuhuş-Şam” eserinin tercümesinden eserde çok sayıda dini terim
ve ifadelerin kullanıldığını görüyoruz.Eserde “Kur'an” surelerinden ayelerin
yanı sıra ahlaki seciye taşıyan hikayeler de ustaca yazılmıştır. Abidenin
araştırılmasından Cenabıhakk'ın özel ismi olan Allah (c.c.) kelimesinin en sık
sık kullanılan kelime olduğu görülür. Eserin dilinde Allah'ın isim ve sıfatlarını
ifade eden Hak, Kerim, Mabut, Rahman, Rab, Süphan, Tanrı, Yaratan ve s. gibi
kelimelerkullanılmıştır. Örneklere dikkat edelim: Pəs Allah-Təala yenə
həbibinün duasına izzət etdi(Zariri, 1393:15a); Əmma təqdiri-İlahi, əmriRəbbani elə oldı ki, ömri çırağınun yağı dükənmişdi (Zariri, 1393:15b);
Bihəmdullah, Allah-Təala kəmali-kərəmindən bizə nüsrət verüb üzərlərinə
qalib oldıq(Zariri, 1393:133a); Rəbbinüzə ittiqa edün(Zariri, 1393:124a); Ey
qazilər, rəhməkumallah vəqta kim, bir bəla nazil olsa, əqəbincə odlarınuzı
yandırun(6,121b); Arqanuz çevi6rmən kim, Сəbbarın qəzəbini siz
kəndünüzə vacib qılman(Zariri, 1393:127a).
Cümlelerdeki fikirlere göre,Allah kudreteliyle alemi var edendir, kullarına
rahmet eyleyen O'dur, iki alemde gerek olan ve yardım edendir. O'ndan umut
kesilmez, çünkü O'nun bir adı da Kahhardır.
Abidede felsefe ve dinle bağlı bir sıra nitelikler yansısını bulmaktadır. Şöyle
ki, eserde Hz.Muhammed'in nebilerin sonuncusu, ümmetinin ümmetlerin,
dininin dinlerin hayırlısı olduğu“Kur'an” ayeleriyle doğrulanıyor. Örneklere
bakalım:Ya Musa,Məhəmməddən əkrəm xalq yaratmadım. Əgər ol olmayaydı,
Cənnəti və Cəhənnəmi yaratmazdım. Ol xatəmül-ənbiya vəl mürsəlindir və
anun ümməti ümmətlərin xeyirlüsidir və dini dinlərün xeyirlüsidir (Zariri,
1393:147b).
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Eserde peygamberleilgilibir şiir parçası ilgiyi çekiyor:Pəs adın Mustafaqıldı
və Əhməd, Məhəmməd cümlədən Muxtari-Əhməd, Nəbidir cümlədən ol bir
güzidə, İmam və sərvər salari-Əhməd. Rəsulullahdır seyiddir, rəsəldır. Cəmi
varlığiçün var Əhməd, Şəfi oldır, məni oldır, rəfi ol (Zariri, 1393:218a).
Eserde ilgiyi çeken diğer özellik din aleminde bildiğimiz peygamberlerle
bağlı yazılardır. Şahlar Şerifov “imanın beş şartından dördüncüsünün
peygamberlere inanma” olduğunu yazar. Peygamberlik Allahla insanlar
arasında elçilik görevidir. Allah bu göreve en layıklı,en iyikullarını seçer.
Peygamberler Allah'ı doğru şekilde insanlara tanıtmış, insanlara
inancınesaslarını,
ibadet
biçimlerini
öğretmişler(Şerifov,2013:12).Örmeklere göz atalım: Adəm peyğəmbər ve
Musa peyğəmbər,İsa peyğəmbər anun ümmətindən olsa gərək(Zariri,
1393:71 a); Ayıtdılar ki, ya məliküz-zaman, ol peyğəmbər ki, axır zamanda
zühur edə, İsa peyğəmbər anı bəşarət edüb anun sifətin, nətin İncildə
bildirübdir(Zariri, 1393:4a); Şurahbil ayıtdı: - Ya Rumas, biz ol işə gəldik ki,
bil və agah ol ki, Allah-Təala İsa peyğəmbərdən sonra ki, siz ana etiqad
edərsiz, indi ərəb içində bir peyğəmbər zühur etdi ki, ol xatəmül-Rəsuldır ki,
Məhəmməd Rəsulullahdır(Zariri, 1393:20b).
MuhammetPeygamber'in (s.a.s.) mübarek kelamları ve hazretin eşsiz hayatı,
amellerile bağlı rivayetleri içeren hadisler de dikkati çekmektedir. Mesela:
Bundan sonra ol peyğəmbər gögdə ayı iki şəqq etmədimi? Və avcunda
taşcığazlar tanıqlıq vermədimi və ərşə ağmadımı?(Zariri, 1393:4a).
Abidede İslam ahlakının bir sıra önemliyanlarını yansıtan,terbiye, nasihat
seciyeli fikirler deçekiyor.Mesela:Dəxi bilmiş ol ki,dünya möminlərün
siccinidir.Qəbir rahət yatacaq yerlərdir.Xəlvət məclisləridir. Etibar
fikirlərinədir.Quran sözləridir.Allah munisləridir və zikr yoldaşlarıdır və
zöhd qərinləridir və hüzun şanlarıdır.Həya əlamətləridir.Aclıq
müdamlarıdır. Hikmət kəlamlarıdır.Topraq döşəkləridir. Dəxi təqva
zadlarıdır.Somət ğənimətləridir.Səbr mötəmidləridir(Zariri, 1393:165a).
İmanın beş şartından üçüncüsü Allah'ın kutsal kitablarına inanmaktır. Allah
qullarına peygamberler vasıtasıyla kitaplar göndermiştir. Bu kitaplarda
Allah'ın emir veyasakları, dünya ve ahirettemutlu olmanın yolları
gösterilmiştir. Müslümanlar Allah tarafından peygamberlere gönderilən
kitapların hepsine inanıyor. Lakin “Kur'an-i-Kerim”den başka diğer ilahi
kitapların sonradan insanlar tarafından değiştirildiği bilindiyi
içinMüslümanlar bu kitapların şimdiki şekline değil, zamanında
peygamberlere gönderilmiş, değiştirilmemiş biçimine inanıyor. Allah
tarafından şu peygamberlere dört büyük kitap gönderilmiştir: 1. Hz.Musa'ya
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(a.) Tevrat; 2. Hz.Davud'a (a.) Zebur; 3. Hz.İsaya (a.) İncil; 4. Hz.Muhammede
(s.) “Kur'ani-Kerim”(Şerifov,2013:12).
Abidede
dört
büyük
kitapsunulmuş
peygamberlerin
isimleri
geçmektedirvebazıkonular üzerine söz açılıyor. Mesela: Məbudiyyə
suyundan üstlərinə saçdılar və İncil kitabı ilə başların sığadılar(Zariri,
1393:13b);İslam əskəri ibadətə və Qurani-əzimi tilavət etməgə məşğul
oldılar(Zariri, 1393:22a); Ərəbdən zühura gəldi.Xatəmül-Rəsuldır və anun
əshabı ki,kəndidən sonra ellər və vilayətlər açub, mülkləri məzul edüb
əllərindən alsalar gərək.Tövrat əhlindən,İncil əhlindən xərac alsalar
gərək,rəiyyət etsələr gərək(Zariri, 1393:21b);Ol Tövratda vəZəburda və İncil
kitablarında məsturdır(Zariri, 1393:71a); Ol yanadan kafir çərisinə dəxi
Tumay buyurdı,atlandılar.Xaç ələmlər götürüb,qətran dəryası kibi cuş və
xüruş edüb,ulu keşişləri ələm dibində İncil kitabın açub nüsrət ayətlərini
oqıdılar (6,31a).
M.Darir'in “Fütuhuş-Şam” eserinde meleklerle deilgili yazılar vardır. En zor
durumlardasavaş meydanlarında Allah tarafından gönderilen melekler
sahabelerin imdadına yetiyor, yardımına koşuyor. Mələklər–“Kur'an”a göre,
Allah'ın nurdan yarattığı varlıklardır. İnsanlardan farklı olarak onlar hiçbir
cinse sahib deyiller (Kur'an, 43:19), onlar doğmuyor ve doğurmuyor, hiçbir
şeyeihtiyaçları yoktur. Teologların büyükkısmı meleklerin irade azatlığı
olmadığı ve onlarınsadece Allah'ın buyurduklarını yerinegetirmek
iktidarında oldukları düşüncesinden yanalar. Bu yüzden suç işleyemezler.
İnsanlar melekleri gerçekte olduğu gibi göremezler. Fakat bazı durumlarda
onlar insan şeklinde göze görünebilirler (Kur'an 11: 69-71).Peygamberler
onları görmüşler.Meleklerin kanatları var (Kur'an, 35: 1). Onlar büyük
mesafeleri kolayca ve büyük hızlakatedebilyorlar (Kur'an, 70:4).
Meleklerden bir kısmınınisimleri“Kur'an”da ve hadislerde geçer. Mesela,
Muhammed'e vediğer peygamberlere vahiy getirmiş meleyin ismi
Cebrail'dir.
Diğer
en
büyük
melekler
Azrail,
Mikail
ve
İsrafildir(Alizade,Samedov,2016:185). Örneklere bakalım: Rəsulallah
ayıtdı:Bir gün gəzərkən nagah gögdən bir sövt endi. Başım qaldırdım,gögdən
yana baqdım,gördim ki,ol mələkdir ki bənə mağareyi-Hüradə gəlmiş
idi(Zariri, 1393:78 a).
Abidedesık sık Cennet,Cehennem kelimelerihatırlanır.Cennet ahirette
muminlerin ebedi olarakbulunacakları yerdir. Allah cennetlesadece O'na
inananları, O'nu tanıyarak dinin mecburiamellerini yapanları, iyi işler
görenleri ödüllendirecektir. “Kur'an” ve hadislerde cennet hakkında belirli
bilgiler vardır. Bir kısım İslam alimlerine göre,mutluluğunen yüksek makamı
muminlerin
Allah'ı
görmesi
olacaktır
(Kur'an,75:2223).(Alizade,Samedov,2016:40). Mesela: Hazır bulındı.Təkbir götürüb,bir
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sünü zirək etdi.Həmranın sünü yılmanilə sinəsindən urub,bir qarış
arqasından çıqub,can cəhənnəmə türabə aqtarıldı(Zariri, 1393:35a).
Önlərinə gələn kafiri cəhənnəmə göndərdilər(Zariri, 1393:39a);Ömər
həzrətləri cavab verdi ki,qiyamət güninün aclığından bu acılıq asandır və
tamunın(cəhənnəm) zəqqumun yeməkdən və həmimin içməkdən bu
əhvəndir(Zariri, 1393:4b).
Eserde eski Türkçe kelime olan tamu kelimesine de rastlıyoruz. Kelime
“cehennem”anlamını
ifade
eder.
EskiTürkçe
metinlerdeçok
kullanılmıştır.Abidede dini terimlerden namaz vezekatkelimeleri özellikle
dikkati çeker.Namaz Müslümanlar'ın günde beş kezbelirli zamanlarda,
belirli kurallara dayanarak yaptıkları ibadettir. Büyük bilim ve fikir adamı,
din düşünürü Hazret-iAyetullah Behçet yazıyor: “Namaz ubudiyetin Hakk'a
dikkat edilen büyük nişanelerindendir. Bendenin namazda ayakta durması
ubudiyetin beyanıdır.Namaz - muminin miracıdır. Miraç isekavuşma
veyakınlık ister. Mumin O'na kavuştuktan sonra Allah'tan başkasını aramaz
vehiçbir şey hakkında hiç düşünmez bile. Secde-tevazunun son haddidir(
Ayetullah Behcet,2014: 3).
Eserde namazla ilgili geçen bir kısım örneklere bakalım:Ondan Şəddad ibn
Us gəlüb Rəsul Həzrətinün cameində iki rükət namaz qıldı(Zariri,
1393:8b);İslam ləşkərindən yenə də yüz otuz kişi şəhid olmış.Namazın qılub
dəfn etdilər(Zariri, 1393:15 b).
RekatArap kökenli bir kelimedir.Namazda bir kiyam (ayağa kalkma) ile bir
rüku(eğilme) ve iki secdeden oluşan harekettir. Eserde bütün
namazların,yani sabah,öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarının adı
geçmektedir. Örneklere bakalım: Məgər Əbu Bəkir(r.a.) hər gün sübh
namazın qılduqdan sonra bir qaç yaranla adət etmişdi kı,Şam yolına
çıqardı(Zariri, 1393:46a); Pəs bu savaşa girdikləri zöhr vəqtində idi.Öylə
namazı qılıncaq qədər cəng oldı(Zariri, 1393:36a); Ta ikindi namazı
vaqtınadəkin cəng
durdı,ondan möminlər küffarı soyub,qaçırub
döndilər(Zariri, 1393:43 a); Ol gecə kim,Əbu Hüreyrə(r.a.) sülh xəbərin
gətürdikdə,Əbu Übeydə yatsu namazın qılub,başın yasduğa qoyub, bir
mübarək vaqiə görmişdi(Zariri, 1393:54 a);
İnsan yaşarkən kıldığı namazların dışında birisi öldüğünde farz
namazlarından Cenaze namazıkılınır. Eserden seçtiğimiz örneklere göz
atalım: Ondan Rumas ayıtdı:Ya Əmir,ol peyğəmbər dəxi anun ümməti beş
vəqt namaz qılısərdir,eləmidir?Xalid ayıtdı:Nəam Bizim peyğəmbərimizə və
ümmətinə beş vəqt fərzdir,dedi(Zariri, 1393:22b);Əmma rükun mənası oldır
ki,qul əfəndisinə aydır ki,ey xocam,bən sənin əmrinə mütiəm və qullığına
boyun uzatmışam və rükudan qalqub Rəbbənə ləkəl həmd dedüginin mənası
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oldır ki,fəndisi qulının günahını
etdügidir(Zariri, 1393:316 a).

bağışlayub,azad

etdüginə

şükr

Zekat – Allah karşısında sevapkazanmak niyetiylezenginMüslüman'ın bir
sene içinde toplanan servetinin belirli bir kısmının fakirlere bağışlamasıdır.
Zekat İslam'ın temel şartlarındandır. İslam fıkıhınagöre,onun verilmesi
zorunludur.
Zekatın tarihi
hicretin
ikinci yılından
başlıyor
(Alizade,Samedov,2016:284).
Haraç – toprağı kullanmaktan dolayı ödenilen vergi türüdür. İslam tarihinin
ilk dönemlerindeMüslümanlar yaptıkları savaşlar sonucu yeni topraklar
zaptetdikten sonra o yerlərin qayri-Müslim sakinleri onlara bu vergiyi
ödüyordu. Böylece, Müslüman olmayan halk hem cizyeyi, hem deharacı
ödemek zorundaydı. Onlar İslam'ı kabul ettikten sonra cizyeyi vermemiş,
fakatharacı vermekte devam etmişlərdi (Alizade,Samedov,2016:122) Eserde
bununla igili şu örneklere rastlıyoruz: Kimsə müsəlman oldı və kimsə də
xəraca razı olub xəracgüzar oldılar (Zariri, 1393:232b); Dilərsə,müsəlman
olsun.Müsəlman olmıyan xərac versün(Zariri, 1393:227b); Bən AllahTəalanın qulıyam,dedi.Bənə kitab verdi və bəni peyğəmbər qıldı və bənə
namaz qıl və zəkat ver deyiv,əmr eylədi(Zariri, 1393:238a). Zekat kelimesine
dini konudaki diğereserlerde desık sık rastlıyoruz. Eserde bazi kısımlar
tarihiliği ve ibretliliğiyle de dikkati çekiyor.Tarihten Muhammet
Peygamber'in (s.a.s.) giyim, yaşam tarzının gösterişsiz olduğu bellidir.
Tevazulu olmasıyla seçiliyordu. Onun bu özelliği abidedeyansısını
bulmaktadır. “Fakirliğim qururumdur” konusuyla ilgiliörneklere göz atalım:
Bizim peyğəmbərimiz xumarə binərdi və qıldan toqınmış əba geyərdi.Könli
alçaqlığından idi.Bir dəxi ol idi kim, siz göndərdügüniz qatırı kəndu
qaşırdı,rəxtini çözərdi.Dəxi bağlardı və geydügi libasın sökügi olsa, kəndu
dikərdi,yamardı və geydügi könləgi panbıq bezdən idi(Zariri, 1393:243b).
İ.Hasanov
“Gerçekteonlar
kim?”
isimli
eserinde
Muhammed
Peygamber'in(s.a.s.) insanı herşeyden üstün gördüğünü yazıyor. Onun yatağı
yoktu, döşeme üzerindeuyurdu. Yorgandöşek yerine ebasını kullanırdu.
Ebasına bürünerek içinekum doldurulmuş yastığı başının altına koyurdu.
Yanına gelen olduğunda bunları konuğuna verir, kendisikuru
döşemedeotururdu. Ne üstünde oturacak döşeği, ne de dirseklenmek için
mütekkesi vardı. Bir kesleel tutuştuğu zaman Hz.Muhammet hiçbir zaman
elini ilk çekmezdi, o kadar dikkatliydi ki, bununla karşısındakini
kıracağından korkardı. Giysileri pahalı değildi. Yırtılıp üzülmüş elbiselerini
kendisi yamalar, başmaklarını da kendisi temizlerdi. Üstbaşının temizliğine
özellikle
dikkat
eder,
çamaşırlarını
kendisi
yıkardı.(Hasanov,Nazıyeva,2008:95).
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Eserde Peyğamber hazretleri hakkında şu cümlelere rastlıyoruz: Dəxi
rəvayət edərlər ki,Həzrət Ömər təkəllüfi bərtərəf etmişdi. Döşəksiz qurı
yerdə oturardı və fəqirlər və miskinlər ilə durur otururdı və düşmiş kişilərün
halını sorar və könlini təsəlli edərdi.Və səbi oğlancıqlara və yetimlərə şəfqət
və mərhəmət edərdi və oxşardı,sevindirərdi və qoca kişilərə izzət və hörmət
edərdi.Onları kəndi üzərinə təqdim edərdi.Məzlumları sevərdi.Zalımlardan
məzlumlarun haqqın alı verərdi.Şöylə ki, hiç kimsəyə güc etməzdi.Və lə
təxuzuhu ləvmətə ləim (Kimsə onu məzəmmət etsə,o öz işindən
qalmaz).Dəxi rəvayət edərlər ki, Ömər ibn əl-Xəttabın xilafəti günində bir
yamalu cübbə geyərdi.Dəxi möhtəsib türrəsin əlinə alub Mədinə şəhərin
gəzərdi.Bazarlarına girüb girərdi. Dükandan-dükanə, çarsudan-çarsuya
yürərdi. Buyuruq edərdi.Dəxi derlər ki,Ömərin türrəsi yalın qılıclardan
heybətlü idi.Və yedügi arpa ətməgi idi.Tuza banarır idi. Vəqt olurdı ki, tuza
belə banamayu sadəcə yeer idi və ədldən fariğ olıcaq,oturar,tonın yamardı.
Paşmağınun sökügin dikərdi.Dəxi yollarun taşın arıdardı və çuqur yerləri
toldırardı və ğərib ölənlərin qəbrin kəndu qazardı.Və tulca qarıcıqlarun
yıquq divarcıqların yapardı(Zariri, 1393:64 a).
İslam'da Ramazan mükaddes ay olarak sayılmaktadır.“Kur'an-i-Kerim” bu
ayda nazil olduğı için onu “on bir ayın sultanı” adlandırıyorlar.Kur'anda
şöyle yazılıyor:Ey iman getirenler! Oruç tutmak sizden önceki ümmetler için
yapılması gerekli oldiğu gibi, sizler için de gereklidir.Belki,(bunun
yardımıyla) siz kötüamellerden çekinirsiniz!”(El Bakara suresi, 183. aye).
Yazar konuyla bağlı kamilliğiyle farklanan İslam dininin rükünlerini
açıklamaya çalışıyor. Eserde verilen örneklere bakalım: Xalid ayıtdı: AllahTəala peyğəmbərimizə və bizə Ramazan ayını oruc tutmaq fərz eylədi və güci
yetənə Ümrədə bir kəz Həc etmək və malı olanı yılda bir kərrə malınun
zəkatın vermək və ğəza eyləmək və kəndu dinində olmayana qılıc urmaq,ya
xərac almaq fərz oldı(Zariri, 1393:,22 a).
Abidenin dilindetesadüf ettiğimiz tövbe kelimesi dedini terimlerdendir.
Tövbe kelimesinin Arapça'da anlamı “dönüş” demektir. Dini açıdan insanın
kendi suçunu itiraf ederek, pişman olması ve bir daha bunu
tekrarlamıyacağıyla ilgili Allah'a vaatta bulunmasıdır. Abidenin dilinde tövbe
kelimesiyle bağlı şu örnek kullanılmıştır: Hər kim xumr içərsə, tövbə və
ənabtə edə,deyiv.(Zariri, 1393:77b).
Eserde fazla rastlanan kelimelerden biri salavatkelimesidir. Salavat - dua
türüdür. Hazret Muhammet Peygamber'in (s.) adı çekildikten sonra onun
ruhuna her zaman salavat getirmek gerekir. Salavatın metni şöyledir:
"Allahümme selli ala Muhammedin va ali Muhammed" (Terc: "İlahi,
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Muhammet Peygamber'in (s.) ve onun neslinden olanların ruhuna selam
olsun!").
Eserde bu kelimeyle ilgili şöyle bir örnek geçer: Müsəlmanlar sələvat götürüb,
sələvat və səlam əleykə ya Rəsulallah,dedilər.(Zariri, 1393:59).
İmamet-İmam kelimesi, belli olduğu gibi, Müslümanlar'ın önder, başçı veya
liderine denir. Şiaakidesinegöre, masum imam Peygamber'in genel valisine
denir. Müslümanlar'da genel olarak “cemaat namazına başçılık eden, veya bir
mahallede nikah, ölüm vediğer dini işleri yapan ruhani” anlamında kullanılır.
Eserde de“cemaat namazına başçılık eden” anlamındadır. Mesela:Ta cümə
namazınun vəqti oldı,çıqdı xütbə oqıdı,imamlıq eylədi. Namaz qılı verdiZariri,
1393:68 b).
Kıyamet günü–kıyamet de diğer dini terimler gibi Arap kökenlidir vedini
itikatlara göre, ahırzamanda alem dağıldıktan sonra bütün ölülerin dirilerek
kalkması, Mahşer günü demektir. Örneklere bakalım: Həzrət Ömərə dedilər
ki,ya Ömər, aclığun acısından nəfsini qəhr edərsən.Acı tuz ilə arpa ətməgin
nəfsinə qüvvət edərsən,dedilər. Ömər Həzrətləri cavab verdi ki,qiyamət
güninün aclığından bu acılıq asandır və tamunın zəqqumın yeməkdən və
həmimin içməkdən bu əhvəndir(Zariri, 1393: 64 b).
Mabut – tapınılan veya ibadet edilen her hangi bir tanrılaşdırılmış varlıktır.
İslam inancına göre,gerçek mabut yalnız Allah'tır. Diğer mabutlar ise
insanlar
tarafından
uydurulmuş
yanlış
inançların
sonucudur(Alizade,Samedov,2016:175) İsa Peygamber'in dininə itikat edən
kafirlər savaş öncesi Mabudiye suyundan çerilerin üstüne serpir veya
yıkıyor, tütsülüyorlar.
Buhur - yakıldığındahoş kokusu olankatrandır.Eserde bu kelimeyle bağlı şu
örnek vardır: Ondan ulu keşişlər Vardanı alub,ulu kəlisəyə
illətdilər.Məbudiyyə suyilə yudılar,buxurlar etdilər. Üstinə nüsrət namazın
qıldılar(Zariri, 1393:34 a).
Herşeyden
önce
“Kur'an-i-Kerim”in
tarihiliyi
vebir
kısım
ibretvericiyönleriyle her zaman sanat adamlarının dikkatini çektiğini de
vurgulamamız gerekir.Abideden örnek: Ya Muhəmməd! Bu Quran sənə nazil
etdiyimiz mübarək, xeyirlibərəkətli bir kitabdır ki, insanlar Allahın ayələrini
düşünüb dərk etsinlər və ağıl sahibləri də ondan ibrət alsınlar. (Sad-29)
“Kur'an-i-Kerim” bütün evrenin yaratıcısı olan, herşeyin Haliki Allahutealanın birliğini, onun kudret veazametini, ezeli veebedi varlıq olmasını
terennüm
edən
ilahi
güzelliğesahip
kitaptır(Ağayeva,2012:78).
Abidede“Kuran-i-Kerim”den ayelerinaksamayan bir şekilde tercümesi
verilmişdir. Örneklere dikkat edelim: Rəbiə ayıtdı:Allah-Təalanın qövlü
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budur ki,qul lən yusibənə illa mə kətəbə Allahü-lənə (Tövbə surəsi 51-ci ayə.
De “Bizə Allahın (Lövhi-Məfhuzda) bizim üçün yazdığından və qərara
aldığından başqa əsla bir şey yetişməyəcəkdir) (Zariri, 1393:7a); Qovləhu
Təalə Bismilləhir-rahmənir-rahim sübhanəlləzi əsra biəbdihi ləyləm minəl
məscidil hərami iləl məscidil əqsalləzi baraknə həulə linuriyyəhu min
əyətinə ( İsra surəsi 1-ci ayə Öz bəndəsini, özümüzün bəzi nişanələrimizi ona
göstərmək üçün bir gecə Məscidül-Həramdan ətrafını mübarək etdiyimiz
Məscidül-Əqsaya aparan Allah pak və nöqsansızdır) (Zariri, 1393:8
a);Qovləhu təalə: Yə əyyuhəlləzinə əmənu kutibə ələykumus-siyyəmu kəmə
kutibə ələlləzinə min qablikum ləəlləkum təttəqun və qalə izzə min qailə
şəhru ramadan əlləzi unzilə fihə əl Quran(Bəqərə surəsi 183-185-ci ayetler)
(Zariri, 1393:8a).
SONUÇ
14. yüzyılda türkedebi dilinde klasik şiir ve halk şiiri üslupları ile birlikte dini
tebliğ üslubu kuvvetlenmişti. Mustafa Daririn de İslam tarihine ait yazdığı
dini tebliğ üslubunu yansıtan "Fütuhuş-Şam" eserində kullanılmış dini terim
ve ifadeler büyük merak doğuruyor.Bu bağlamda dini-felsefi konuda
yazılmış “Fütuhuş-Şam” eseri sadece dini terim ve ifadelerin kullanılması
açısından değil, o terimlerin kullanım sürecinde dilimizde nasıl korunması,
eskiliğini günümüze kadar nasıl muhafaza etmesi açısından da
önemlidir.Eserde savaş sahneleriyle birlikte, hadiselerin gerçek tarafını
Kur'an surelerinden alınmış hikmetli sözler, ifadelerin kullanımı yüksek
ustalık becerisiyle okucuya belirtilmiştir. Abidede peygamberlerin, dini
şahsiyetlerin adlarının çekilmesi, onların hayat tarzlarından nümunelerin
verilmesi eserin terbiyevi yönünü de açığa çıkartıyor. İslamın temel
şartlarından olan namaz, zekat, oruç,Cennet ve. Cehennem hakkında
sohbetler de eserdeki dini tarafın dikkati çeken açık yönlerinden biridir.Bu
konulara değinmekle yazar tarihi kişilerin başarılarının onların yalnız savaş
sanatını bilmesi ile değil, aynı zamanda hayatlarında dini tarafın ne kadar
kuvvetli olduğunu gözler önüne sermek istemiştir.
Dini üslup ile yazılmış bu eser sanatsal nasrın tarihini, o cümleden dilimizin
zenginliğini ve derinliğini öğrenmek açısından büyük önem taşıyor. Onu da
belirtmeliyiz ki, Mustafa Daririn "Fütuhuş-Şam" eseri ve onun yazılım
nüshaları dilimizin ve edebiyatımızın erken dönemlerinin daha mükemmel
öğrenilmesinde de en önemli kaynaklardan biri olarak kalacaktır.Abide dil
tarihinin etraflı araştırılması yönünden, özellikle de eski söz varlığının
araştırılması açısından da değerli sanat eserlerinden biridir.
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İSLAM FİNANSINDA YENİ AÇILIMLAR: SANKİ YEDİM ÖRNEĞİ
Öğr. Gör.Dr.İsmail ÇELİK*

Özet
Faizsiz ekonomiye ihtiyacın ziyadesi ile ortaya çıktığı günümüz şartlarında
İslami finans piyasasının elindeki fon hacminin artırılması kaçınılmazdır. Bu
sebeple bu piyasalara yatırımcıların tasarruflarını aktarmaları ve bununla
birlikte seferberlik inancı ile bu piyasaların ekonomik piyasalara kaynak
aktarımını sağlanması açısından yeni projelere ve uygulamalara ihtiyaç
vardır. Özellikle Türkiye'de faiz ekonomisinin zararlarının ve bundan
kurtulmanın gerekliliği sıklıkla ilgili devlet yöneticilerinin de dillendirilmesi
ile gerekli girişimlerin başlatılması ivedilik kazanmıştır. Bu amaçla ulusal ve
de küresel anlamda çeşitli kampanyaların başlatılarak hem İslami finans
piyasasına kaynak akımının gerçekleştirilmesi sağlanmalı hem de küresel
anlamda faize karşı tavır takınılması için bilinç uyandırılmalıdır. Çözümünü
ise yine bu sistemin ruhuna uygun yeni modellemelerle toplumsal ve küresel
mutabakatın sağlanması gündemde tutulmalıdır. Bilindiği üzere bu
piyasalarda toplanan fonlar ortaklıklar şeklinde finansal döngüye
aktarılmakta ve her yatırımcı aslında aynı zamanda bir işveren konumunda
olmaktadır. Bunun için de fevkalade değil günlük ya da aylık belli bir
harcamasını "sanki yedim" sloganı ile bu piyasaya aktarımının sağlanması
gündeme gelir ve bu da toplumsal ve küresel bir mutabakatla işlerse sağlık
sorunları, israf, işsizlik ve hatta bu fonlara bağlı yeni iş kolları oluşturularak
dilenciliğin dahi sosyal olgudaki hacmi daraltılabilir. Bu felsefe ile İslâmi
finans bileşenleri gerekli alt yapıyı oluşturarak gerek ulusal bazda gerekse
de küresel alanda bu anlamda fon oluşumuna da geçerek bu sistemin
canlanmasına ve faizsiz kaynak hacmin artırılmasına katkı sağlanmış
olacaktır. Böyle bir uygulama aynı zamanda günümüzde bir salgın hastalık
gibi insanlığı tehdit eden tüketim çılgınlığına da çözüm sunabilecek bir
özellik taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: İslami Finans, Faiz, Yatırım
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NEW OPENINGS IN THE ISLAMİC FINANCE: EXAMPLE OF
"AS THOUGH I ATE İT"
Abstract
It is inevitable to increase the fund volume under the Islamic finance market
in today's conditions, where the need for interest-free economy has come to
an end. For this reason, there is a need for new projects and applications to
transfer the savings of investors to these markets, along with mobilization
beliefs and resource transfers of these markets to the economic market. In
particular, the loss of interest in Turkey's economy and the necessity of
government administrators often about getting rid of it at the initiation of the
necessary initiatives with an emphasis have gained urgency. To this end, it is
necessary to raise awareness both for the realization of the resource flow to
the Islamic finance market and for the attitude against the interest in the
global sense by initiating various campaigns both nationally and globally.
The solution must be kept on the agenda to achieve this social and global
reconciliation with new models in accordance with the spirit of this system.
Funds collected in these markets are transferred to the financial loop as
partnerships, and each investor is in fact an employer at the same time.
Therefore, it is not an extraordinary possibility to transfer a certain amount
of daily or monthly expenditures to this market with the "As Though I Ate It"
money, and this means that when working with a social and global
consensus, health problems, waste, unemployment and even new jobs
connected to these funds, the social volume can be narrowed. With this
philosophy, Islamic finance components will contribute to revitalization of
the system and increase the volume of interest-free resources, by creating
there quired in frastructure, both nationally and internationally. At the same
time, such an application is also capable of offering a solution to the
humanity-threatening consumption madness like an epidemic nowadays.
Keywords: Islamic Finance, Interest, Investment
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1. GİRİŞ
Küreselleşen dünyada yaşam döngüsünde yer alan bütün olguların da
küreleştiğini söylemek fazla bir abartı değildir. Özellikle tüketim gibi
ekonomik bir değerin küreselleşmesini ve buna ilişkin kültürel yapılanmayı
birinci planda ifade etmek oldukça yerinde olacaktır. İnsan ekonomik, sosyal
ve siyasal yaşamda kendi özgür iradesi ile bu olguları yönetmesi gerekirken,
kendisi ve duyguları da tüketilmesi gereken bir araç haline gelmiştir. Bu
ortamdaki insan; varoluşsal gerçekliliğini yitirmiş, kendisine dayatılan bir
dünyada yaşamaya mahkûm durumuna getirilmiştir. Özellikle ihtiyaç
sırasına girmeyen ihtiyaçların komuta ettiği günümüz insanı, başkalarının
yönlendirmesi ile sanal bir dünyada yaşamaya itilmiştir. Vaat edilen
mutluluk ise; geçici ve anlık olduğu ve yeni ihtiyaçları uyandırarak da yeni
mutlulukların peşinde koşturulduğu için de insan, asla ulaşılması mümkün
olmayan bir hayalin peşinde koşmaktadır. Sınırlı bir ömürde sınırlı üretim
kaynakları ile bunun mümkün olmadığı ortada olduğu halde kendine
dayatılan bu tüketim kültürü ile de bu ortamın kıskacı içerisinde boğulmak
üzere olan bir insan modeli ortaya çıkmıştır.
Günümüz tüketim kültürü küresel olduğu için onun sorunu da küresel bir
boyutta kendini göstermektedir. Böyle bir sorunun çözümü de küresel bir
çözüm aracı ile olmalıdır. Tüketim olgusu ekonomik bir kavram olduğundan
çözümü de kendi ortamındaki başka bir kavramla olması kaçınılmazdır.
Çünkü ekonomide bir denge vardır. Bu bakış açısı, ister istemez insanı
tasarruf ve yatırım olguları ile karşı karşıya bırakır. Fakat bu olguların
işlerliği tüketim kültürünün oluşturduğu duyguların baskılanarak ondan
daha güçlü duygu ortamının yapılandırılması ile mümkündür. Çünkü
tüketme bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç uygun şekilde tatmin edilmezse olduğu
ortamda daha da şiddetlenerek insanı çıkmaza götürebilecektir.
İnsanı gayesine sevk eden ve onu gerçekleştirmek için gerekli en önemli saik
ise kutsal bir amacın olmasıdır. Finansal, ekonomik, siyasi ya da sosyal bir
amaç kutsal bir moral gücü ile buluşursa bireyin başka bir motivasyona
gerek kalmadan harekete geçmesi ve netice odaklı hayatına yön vermesi
kaçınılmaz olur.
Diğer taraftan bu uygulama öyle bir yapılandırma gerektirsin ki; bu sayede
tüketim faaliyetlerinin negatif etkilerinden kurtulmakla birlikte uygun bir
alternatifle İslâm finans yapısına da bir katkısı olsun. Çünkü işin içinde para
döngüsü varsa mutlaka faiz bir şekilde gündeme gelir ve bu da insanları o
amaca ulaşmaktan ya da harekete geçmekten geri bırakır. Faizin ekonomik
hayattan uzaklaştırılması en azından etkin gücünün kırılması için gerek
ulusal gerekse de uluslar arası bir çalışma başlatılması ile uygulanabilir.
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Özellikle Türkiye devletinin en yetkililerince faiz oranlarının yüksek oluşu
hakkındaki serzenişleri bu konunun önemini artırmaktadır.
Bu sebeple bu piyasalara yatırımcıların tasarruflarını aktarmaları ve bununla
birlikte seferberlik inancı ile bu piyasaların ekonomik piyasalara kaynak
aktarımının sağlanması açısından yeni projelere ve uygulamalara ihtiyaç
vardır. Bu ortamın verimli hale gelmesi ve geniş katılımlı bilincin
oluşabilmesi için gerek ulusal gerekse de uluslararası halk kitlelerinde bu
açılımın oluşumunu hızlandırmak gerekmektedir. Özellikle Türkiye'de faiz
ekonomisinin zararlarının ve bundan kurtulmanın gerekliliği sıklıkla ilgili
devlet yöneticilerinin de dillendirilmesi ile gerekli girişimlerin başlatılması
ivedilik kazanmıştır. Yatırımcılar, devlet ve katılım bankacıları birlikleri gibi
paydaşlarla ortak bir çalışma yapılmalıdır. Bu amaçla ulusal ve küresel
anlamda çeşitli kampanyaların başlatılarak hem İslami finans piyasasına
kaynak akımının gerçekleştirilmesi sağlanmalı hem de küresel anlamda faize
karşı tavır takınılması için bilinç uyandırılmalıdır. Çözümün de yine bu
sistemin ruhuna uygun yeni modellemelerle toplumsal ve küresel
mutabakatın sağlanması ile birlikte düşünülmelidir. Gelinen medeniyet
seviyesi aslında küresel sorunlara küresel tepkileri de beraberinde
getirmiştir. Bu da küresel sorunlara küresel çözüm üretmeyi zorunlu
kılmaktadır.
Bunun için de fevkalade değil günlük ya da aylık belli bir harcamasını "sanki
yedim" sloganı ile bu piyasaya aktarım gündeme gelebilir. Buda toplumsal ve
küresel bir mutabakatla işlerse sağlık sorunları, israf, işsizlik gibi sorunlar
önlenebileceği gibi bu fonlara bağlı yeni iş kolları oluşturularak ülke
ekonomisinin gelişmişlik düzeyine de ciddi katkısının olacağı kaçınılmaz
olacaktır.Özellikle reel ekonominin temel ayakları olan ticaret, sanayi, tarım
ve sanat dallarında oldukça gelişmelerin olabilmesi için de bir kaynak
oluşumu söz konusu olabilecektir.
Bu bakış açısı ile İslâmî Finans bileşenleri gerekli alt yapıyı oluşturarak gerek
ulusal gerekse de küresel alanda bu anlamda fon oluşumuna da geçerek bu
sistemin canlanmasına ve faizsiz kaynak hacmin artırılmasına katkı
sağlanmış olacaktır. Faizin negatif etkileri konusunda da küresel anlamda bir
bilinç oluşturulabilecektir. Nitekim İslâmî Finansın var oluş sebeplerinin en
temelinde de faizin ekonomik hayattaki etkin gücünü kırma düşüncesi
vardır.
Her şeyin zıddı ile değerinin anlaşıldığı dünya yaşamında konunun değerinin
anlaşılabilmesi için tüketim alışkanlığının oluşturduğu günümüz dünyasında
ortaya çıkan yeni sorunların ifade edilerek söz konusu çalışma içeriğinin
buna da bir çözüm olabilecek potansiyelde olduğunun ifade edilmesine yer
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verilecektir. Sorunun boyutları, uygulanacak çözümün değerini ve önemini
idrak etmek için gerekli bir anlatım yolu olabilecektir. Söz konusu teklifin bir
anlam kazanması, tüketim kültürünün olumsuz etkilerinin kontrol altına
alınması ya da bireysel ve toplumsal yaşam döngüsünde bu etkilerin ortadan
kaldırılması ile mümkündür. Bu sebeple öncelikli olarak, günümüz tüketim
kültürünün gelmiş olduğu seviye ve özellikleri ifade edilecek ve buna bağlı
olarak da konunun İslâm finans uygulamaları ile desteklenerek nasıl çözüme
kavuşturulması gerektiği hakkında teklifler sunulacaktır.
2. TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ, ÖZELLİKLERİ
2.1. Tanımı
İnsanla birlikte var olan tüketim faaliyeti doğal bir etkileşim ve
gerçekleşmesi gereken bir yükümlülüktür. Fakat bu olgunun bir kültür
olarak konumlanması ve yeni açılımlara ortam oluşturması bir süreç
gerektirmiştir. Özellikle sanayi devriminden sonra gündeme gelen tüketim
faaliyetleri, tüketici ve tüketim kültürü hızlı bir şekilde yeni anlamlarla
ekonomik hayatta kendine yer bulmaktadır.
Tüketim, bir ihtiyacın karşılanması için gerçekleştirilen faaliyet olmanın
yanında günümüzde geleceğin şekillendirilmesi, beklentilerin tatmini, diğer
insanlardan farkının gündeme taşınması gibi sebeplerle zengin bir kavram
olarak kendini göstermiş ve yeni açılımlara da gebe olabilecek özellikte bir
kavramdır.
Tüketim her bireyin kendi ölçü ve kararlarına göre gerçekleştirmiş olduğu
bir ekonomik faaliyet iken, tüketim kültürü ortak akıl olarak ortaya çıkan ve
toplumun genelini etkileyen tüketim faaliyetlerinin verilerinin kendini
gösterdiği bir sosyal gerçekliktir.
Kısaca Tüketim kültürünü; ihtiyaçları karşılatmaktan ziyade sahip olma
güdüsüyle her şeyi satın alabilme pozisyonunda insanın kendisini
görmesidir (Coşgun, 2012: 845)
Tüketim kültürü hakkında daha genel anlamda tanım vermek gerekirse; mal
ve hizmetlerin fonksiyonundan ziyade bunlara yüklenen hedonik, imaj,
prestij ya da bir sosyal sınıfa ait olma gibi beklentileri karşılamak için albenili
hale getirilmiş ürün ve hizmetlerin sahiplenildiği, el değiştirildiği ve bazen
de bir kısmının da peşine düşüldüğü organize olmamış ortamın kültürü
olarak ifade etmek mümkündür (Zorlu, 2006:60-61).
Bu kültürün dayattığı anlayışta önemli olan mal ve hizmetin tüketimi değil;
bunların gösterge, sembol olarak değerlendirilmesi ve uyandırdığı
duygulardır. Bu anlayışta önemli olan biftek değil bifteğin cızırtısıdır (Miller,
2012:18). Yani bifteğin nerede, nasıl ve hangi koşullar altında tüketildiğidir.
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Alınan hizmet, manzara, ilgi ve dahası ortamın kişiye kattığı değer güncel
tüketim kültürünün kapsamında olan olgulardır.
2.2. Tarihsel Gelişimi
Bu bağlamın başında günümüz tüketim kültürünü; ürün ve hizmetlerin
yoğun bir şekilde üretildiği Batı ülkeleri ile birlikte üretime yeterince
katılamayan ülkeleri de içine alan bir kültür ortamı olarak(Yanıklar,
2010:26) ifade etmek yerinde olacaktır. İlk çağlardan beri insan
topluluklarının ve medeniyetlerinin tüketime ait şekillenmiş kültürü vardır.
Burada modern yaşam zamanı olarak adlandırılan günümüz tüketim kültürü
hakkındaki gelişmeler hakkında ana hatları ile bilgi verilecektir.
Yirminci yüzyılın başlarında ürün ve hizmetleri piyasaya arz edenlerin ana
düşüncesi üretimin nasıl artırılması gerektiğine dair fikri bir alt yapıya sahip
olmuşlardır. Üretilen ürünün bir şekilde talebinin de oluşacağı ön kabulü
vardı. Fakat 1929 dünya ekonomik krizinde ortaya çıkan yeni gelişmeler ile
ürünlerin ret edilmesini ve beğenilmemesini de beraberinde getirmiştir. Bu
gelişmelerin devamında ise 1950’lere gelindiğinde üretim süreç ve
niteliklerinden ziyade tüketimin artırılması gündeme gelmiştir. Gelinen bu
süreçte üretildiği kadar tüketilir mantığı çökmüş yerini tüketilmek istendiği
kadar üretilir anlayışı gündeme gelmiştir (Demirel ve Yeğen, 2015:117-118)
1929 dünya ekonomik buhranından kurtulmak için reçete olarak izlenen
Keynesyen iktisadi anlayış ve fordist üretim felsefesi öncelikli olarak ABD
sosyal yaşamında ve daha ileriki zamanlarda ise tüm dünyada etkili olacak
olan bir tüketim anlayışını gündeme getirmiştir. Bu açılım tüketim toplumu
ve tüketim kültürü olgularının şekillenmesi için bir ivme olmuştur (Dağtaş
ve Dağtaş, 2009:7).
Modern olarak adlandırılan tüketim yılları kabul edilen 1950-1960’lı yıllar
ise kitlesel tüketimin artış gösterdiği en önemli yıllar olarak ifade edilmesi
gerekmektedir. 1979’li yıllar ise postmodern tüketimin kendini gösterdiği ve
tartışılarak anlamlandırılmaya çalışıldığı bir dönem olarak kabul
edilmektedir. 1980’li yıllarda başlayan ve günümüzü de ciddi olarak
etkilemekle kalmayıp belirleyen tüketim tipolojisi ise postmodern tüketim
anlayışının ürünü olarak değerlendirilmektedir. Bu iki tüketim anlayışı
arasındaki farklılıklar ise tüketimimle ilgili anlayış ve kurumlaşmalara da
yansıması kaçınılmaz olmuştur (Bocock, 2009:7).
19. yüzyılda başlayıp günümüze kadar geçen süreçte kapitalizmin hâkim güç
olarak gücünü gösterdiği en önemli etki sahası tüketim davranışlarında
olmuştur. Sermaye yapılanması ve metaların el değiştirme değeri üzerinde
şekil alan tüketim anlayışı, 1980 sonrasında yükselen nicel düzeyine ve
çeşitlenen alternatiflerin rağmına sosyal değerinden oldukça uzaklaşmış
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durumdadır (Çetiner ve Erdal, 2009:2). Özellikle 20. Yüzyılın ortalarından
sonra ABD’de kadınlar, tüketimin baş aktörü olarak tüketmek için “ dışarı
çıkıp, satın almaya” özendirilmiş, ekonominin en temel unsuru olan aile
içeriden fethedilmeye çalışılmıştır. Bu uygulama daha sonra başta İngiltere
ve Almanya olmak üzere diğer ülkelerde de uygulamaya geçirilmiştir. 20.
Yüzyılın son yirmi yılı ve günümüzde gelinen süreçte ise batı kapitalizminin
büyük kentlerde çok katlı AVM’lerde alış veriş yapmak ve orta sınıfın ve
özellikle de kadınların evin dışında önemli bir faaliyette bulunmak anlayışı
karakteristik bir tüketim kültürü olarak kendini göstermiş durumdadır
(Bocock 2009:100).
Son on yıldaki tüketim kültüründeki ana gelişme ise; tüketim kararını bireyin
kendisi değil tüketim kültürünün uyarmış olduğu ve tatmini anlık olmakla
birlikte mümkün olmayan duygular ortamı oluşturmaktadır (Yanıklar,
2010:32).
2.3. Özellikleri
İnsan yaratılışı gereği ihtiyaçlarını gidermek için tüketim etkinliğine
katılmak zorundadır. Bu bir etkileşim kanunudur. Olaylar ve insanın
ihtiyaçlarının içeriği ise bu tüketim etkinliğinin seyrini belirler. Normal
şartlarda insanının tüketim döngüsünü geliri belirler. Bu gelir eğer
ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli ise sorunsuz bir şekilde hayatına devam
eder. İhtiyaç fazlası geliri varsa da bunu yatırım yapmak, tasarrufta
değerlendirmek gibi alternatifleri vardır. Aslında tüketim fonksiyonu basit
bir uygulamadan ibarettir. Fakat gerek insanın duygu dünyası gerekse de bu
özellikteki insanın yönlendirilerek tüketim çılgınlığının gündeme gelmesi
ise; basit ve sorunsuz olan tüketim olgusunu günümüzün en temel sorunu
durumuna yükseltmiştir.
Her şeyi kapital olarak gören ve her şeyden kapital devşirmeyi savunan
kapitalizm; tüketimi en önemli silah olarak görür. Kapitalizm gemisinin
hedefine ulaşması için tüketim; bu gemiye hizmet etmesi gereken en önemli
hizmetçidir. Özellikle küreselleşen dünyada küreselleşmesi gereken tüketim
faaliyetleri, küreselleşen üretici firmaların elindeki oltalarının en önemli
yemleridir. Bu yem sayesinde istediği şekilde piyasaya yön vererek
amaçlarına ulaşmaktadırlar.
Özellikle üreterek piyasaya hâkim olma anlayışın geçerli olduğu kapitalizmin
şu anda geldiği evrede; üretim süreçlerine verilen desteğin tüketim
fonksiyonuna doğru bir yapılanma şeklinde olduğunu söylemek yerinde
olacaktır. Bunun sonucu olarak da insanların boş zamanlarını
değerlendirmenin tek alternatifinin tüketim faaliyetlerinde bulunmak olarak
topluma konumlandırılması yapılmaktadır. Hegemonik bir ruh haline
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bürünen kapitalizm, bu ruhunu toplumun her bireyine sirayet ettirmek için
farklı kanallarla çalışmalarınıyapmaktadır(Aytaç, 2004:116).
Gelinen süreçte şekillenen tüketici profilini ise; farklılık, imaj, prestij ve
kimlik oluşturma, bir topluluğa ait olma, refah seviyesi yüksek olan bir sınıfa
yükseldiğinin göstergesi olarak kullanma güdüleri oluşturmaktadır (Dağtaş
ve Dağtaş, 2009:7). Öyle ki; bu tüketici profili tüketiciyi harcama, haz ve
hesapsızlık üçgeni içinde kısır döngüye tabi tutmuş, çalışma, tasarruf ve mal
varlığına sahip olma dünyasını alt üst etmiştir. Tutumlu olmak, debdebeli
hayattan uzak kalmak yerine ne kadar harcama yapılırsa vatandaşlık
görevinin layığı ile yapılacağı empoze edilerek tüketim çılgınlığı
oluşturulmuştur (Baudrillard, 2012;88-89).
Bu süreç beraberinde ise adeta modern kölelik sisteminin aktörlerini de
gündeme getirmiştir: “Vazgeçilemeyen alışkanlıkların kölesi olan bireyler ve
kıskançlık kölesi olan bireyler” (İllich, 2011;59).Diğer taraftan doğal tüketim
kanunun yerini yapay olarak oluşturulan ihtiyaçlar, reklam faaliyetleri,
tüketim kışkırtması yer alarak tüketicilerin tüketim genlerinde oynanmıştır
(Bauman, 2005;89). Bu ortamın ortaya çıkmasında artan rekabet şartları ve
gelişen teknoloji itici bir güç olmuştur. Bu ortamda işlemesi gereken en
önemli enerji ise; tüketim hevesinin sürekli canlı tutulması ve asla sönmesine
izin verilmemesidir (Bauman, 2004;228). Bu işlevi de reklamcılık faaliyetleri
gerçekleştirmektedir. Firmaların giderlerine bakıldığında reklâmcılık
hizmetlerine ciddi rakamların harcanmasındaki temel nokta ise budur. Bu
amaçla reklam faaliyetlerinin iki etki oluşturması beklenmektedir.
Tüketicinin ihtiyaçlarını belirlemede yetersiz olduğu, gerçekten neye ihtiyaç
duyması gerektiği ve ne yapması gerektiği konusunda sahip olduğu bilgilerin
geçersizliği anlatılmalı; sonrasında ise bu eksikliğinin bu konuda daha iyi
bilen birileri tarafından kaldırılabileceği inancının yerleştirilmesidir
(Bauman, 2005;89).
Bu süreç insanları tüketmenin amacını “var olmak” ya da “sahip olmak”tan,
“gibi görünüyor olma”ya doğru dönüşmesine sebep olmuştur (Debord,
2010;40-41). Bu evrim sonucunda kendisini içinde bulduğu tüketim kültürü
ise insanı tüketirken tükenen bir insan modelini beraberinde getirmiştir
(Kakaliçoğlu, 20139. Bu tükenme, her yönüyle yani; parasal, kültürel ve
duygusal olarak gerçekleşmekte ve insanların çoğu modern çağın adı
konulmamış köleleri olmuşlardır. Sihirbazlar başka bir şeyle meşgul ederek
numarasını gösterirken kapitalizmin sihirbazları ise sanal tüketimle
numaralarını sergilemektedirler. Yani aslında tatmin edilmesi mümkün
olmayan ama tatmin edilerek yeni hayaller sunan bir gösterim
sunulmaktadır.
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Sanayi ya da üretimin egemen olduğu kapitalizm dönemlerinde işlerliği olan
kavramlar; çalışma, tasarruf, tutumluluk gibi değerler iken günümüz tüketim
kültüründe harcama ve tüketim olguları varlığını ciddi olarak
hissettirmektedir (Zorlu, 2006;17). Gelinen süreçte tüketim kültürü insanı
moderniteden ayrılışı anlatır. Bu ayrılma kendi kimliğine anlam kazandırma,
nesneler tarafından cezp edilme, sosyal yaşamda hem kendisinin hayranı,
hem başkasının hayranı olduğu bir bireyciliğin oluşumunu anlatır (Touraine,
2012;184). Tüketim kültürü, hedef kitlesi olan tüketim toplumuna atıfta
bulunur (Featherstone, 1996;187). Yani tüketim kültürü bir fikri alt yapı ise
bunun pratikteki yansıması tüketim toplumu olarak kendini gösterir. Bu
topluluğun en temel özellikleri ise; kişisel harcamaların artış gösterdiği,
harcamalarda itici gücün ihtiyaç değil, yeni ideolojiler ve sembollerle
şekillendiği, kişinin harcama miktarını geliri değil kredi kartlarının toplam
limitlerinin oluşturduğu, ülkeler arasında gerçek ve sanal dünyaların
etkileşimi sonucunda tüketim kültürünün içeriğinin sürekli değiştiği,
şeklinde ifade edilebilir.(Zorlu, 2006;59).
Bu kültürde doyuma ulaşılmaz, doyum vaad edilir. Reel orgazmik doyumu
sağlamaz (Bocock, 2009;118). Yani her doyum yeni doyumlara kapı açar ve
peşinden sürükler. Bu durum ise sonuç olarak çok tüketerek kendini sürekli
yenileyerek var oluşunu ispat etmeye çalışan insanların oluşmasına sebep
olmuştur (Çetiner ve Erdal, 2009;13).
Bu yapıda medya ile gerçekleştirilen reklâmların amacında ürünü ya da
hizmeti pazarlamak değil tüketim kültürünü pazarlamak vardır (Fiske,
2012;45). Tüketim kültüründe oluşan seçkin yaşam tarzının en bariz
özellikleri; tüketim duygusunu bastırmak yerine baştan çıkarmayı, zorla
tedbir almak yerine halkla ilişkiler uzanmalarından yardım almayı, karar
mercileri yerine reklamcılığı, kuralları dikte etmek yerine ihtiyaç oluşturmak
olmuştur. Kişileri toplumda var eden olgu, tüketimde yer alma ve tüketirken
harcanan yaşamlarıdır (Şan ve Hira, 2004;19).
Gelinen tüketim kültürü aşamasındaki temel özelliklerinden biri de
metaların üretilip tüketime sunulması değil, bedenin, insani ilişkilerin, dinin
ve dini sembollerin, cinselliğin, arzu ve hislerin ve dahası da kültürlerin dahi
tüketilerek başkalaşıma tabi tutulması vardır(Baudrillard, 2012:230).
İhtiyaçlarda ise bir hiyerarşik yapılanmanın olmadığı, insan istediği zaman
istediği arzusunu tatmin etmesi gerekir düşüncesiyle hareket etmesi gereken
bir varlık olarak kabul edilmiş iktisatçılar tarafından savunulan Abraham
Maslow’un yaklaşım anlayışı devre dışı tutulmuştur (Yanıklar, 2010;26).
Özellikle dinin tüketimde en fazla kullanıldığı ve diğer tüketimlerle de
birlikte tüketildiği bir medeniyet yaşanmaktadır. Bu sebeple de tüketim
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kültürünün terbiye edilerek insanlığın başına bela olmaktan çıkarılıp
menfaatli bir şekilde uygulanmasının dinlerin hatta aralarında İslâm’ında
bulunduğu pek çok dinin verileri ile mümkün olmadığı görüşü (Baudrillard,
2011:247) savunulmaktadır. Böyle bir çıkarsama ise insanlığı tüketim
kültürünün metası yapma gayretinin en önemli göstergesi olarak ifade
edilebilir.
Diğer taraftan yukarıda anlatılan tüm özellikleri ana sebeplerini “tüketim
müptelası olmak”, “başkaları gibi olmaya özenmek”, “medyanın sürekli
olarak tüketimi şırınga etmesi” ve “zamanın gereği olarak kabul tüketmek
zorunda olunduğunu etmek” olarak ifade edilebilir.(Nursî,Emirdağ Lhk II,
1996;242).
3. POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ELEŞTİREL BAKIŞ
İnsanher ne kadar cisim olarak sınırlı bir varlık olarak kabul edilse de manevi
yönü itibari ile sınırsızlığı içinde barındırmaktadır. İnsanınbu özelliği;
kapitalizmin oyun kurucuları tarafından sadece tüketim kültüründe
kullanılması gereken hammadde olarak değerlendirilmektedir. İnsanın
sadece dünya ölçülerine göre en güzel yaşaması gereken bir varlık olarak
kabul edilip ebedi ahiretyaşamının gündeme gelmediği, gölgelendiği ya da
ötelendiği bir sistem kurgulanmıştır. İşte bu sebeptendir ki; İslâm
peygamberi ahir zamanda gelecek deccalın özelliklerinden birinin bir
gözünün kör olması olarak belirtmiş(Buhari, Fiten: 26) ve bunun anlamının
da; bu akımın sadece dünyaya uygun yaşam kültürü yerleştireceğini ve ahiret
ve âkibet düşüncesini körelteceğini hatta devre dışı tutacağı şeklinde
olduğudur (Nursî, Şualar, 1997;595).
Nursîbu anlatılanları ise şu şekilde özetlemektedir: Dünyayı köy şekline
getiren günümüz medeniyeti ile gaflet perdesi çok kalınlaşmıştır. Bu ise
insanın ruhundan dünyaya açılmış pek çok pencerelere sebep olduğu için hiç
bir şeyin değerini bilmez ve geleceğini gündemine almaz bir duruma
indirgenmiştir(Nursî, Mesnevi- i Nuriye, 1995;123). Bu durum ise insanın
asla bu dünyada mutlu olamayacağı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Çünkü;
insanın maddi yönünün ihtiyacı maddi tüketim maddeleri ve hizmetler
olurken manevi ve ruhanî yönünü besleyecek olan iki temel gıdası vardır.
Bunlardan biri nihayetsiz gücünü yetiremediği şeylere karşı ruhunda
Allah’ın sonsuz kudretini hissetmesi ve ucu bucağı olmayan ve tüketim
histerisi ile tatmin etmeye çalıştığı duygularını tatmin edecek tek hissiyat ise
ahirete olan inancıdır. Bu iki noktanın ruhta ve vicdanda hissedilerek pratik
hayata yansıtılması ile insan ancak mutluluğu bu dünyada da
yaşayabilir(Nursî, Mesnevi- i Nuriye, 1995;255).
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Nasıl bazı dinlerde cennetten arsa satarak insanları kendi menfaatleri
doğrultusunda kullanmak söz konusu olmuşsa bunun farklı bir şekli ise
günümüzde ortaya çıkmıştır. İnsanın potansiyeli cennete uygun olarak
yaratıldığı fakat cenneti bu dünyada kazanacağı için bu potansiyelin
karşılığını bulma yeri burası değildir. Fakat insan beraberinde bu potansiyeli
ile bu dünyada yaşadığı için mecburen bu özelliğinin dünyada da tatmin
edilebileceği seçeneği gündeme bir şekilde gelir. Onun için insan cenneti arzu
eder fakat cennette karşılığını bulacak bu duygularını bu dünyada tatmin
etmeye çalışır.Bu etkileşim ise kapitalizm sisteminde en temelde fırsat olarak
değerlendirilen çok önemli sahadır.
İnsanın bu dünyada kurmaya çalıştığı ve peşinden koşturduğu her ideali
aslında bir katre serap hükmündedir (Nursî, Sözler, 2002;239).Yani
peşinden koşulup da elde edildiğinde aslında o seçeneğin bireyi tatmin
etmediği bir süreçte insanın ömrü son bulmaktadır. Çünkü insanın
duygularının ya da beklentilerinin bu dünyada tam anlamıyla tatmin
edilmesi mümkün değildir. Onun için halk arasında çok güzel bir söz vardır:
“İnsanın gözünü toprak doyurur.” Bu sebepledir ki hadiste “Âdemoğlu için iki
vâdi dolusu mal olsaydı, mutlaka bir üçüncüyü isterdi. Âdemoğlunun iç
boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenleri affeder.”(Buhârî, Rikâk
10).
İnsanın ihtiyaçlarının sınırını hayali belirler. Hayal ise sınırsız olduğu için
aslında tüketime arz edilen, insanların hayallerinin ürün ve hizmet olarak
servis edilen kısmı kadardır. Fakat hayaller bitmeyeceği ve sınırı da
olmayacağı için tüketim kültürü insanı esir altına almıştır. İnsanî, milli, dinî
değerler de bu kültür ikliminde tamamen değişime tabi tutulmaktadır.Adeta
küresel kapitalizm, küresel ortak bir din hüviyetine bürünmüş vaziyettedir.
Tüketim faaliyetlerinde bulunan her bir kişi bu dinin bir misyoneri gibi rol
almak zorunda bırakılmıştır. Fakat bu dinin vaad ettiği mutluluk ise “gibi,
sanki”li olarak kendini gösterdiği için hiçbir anlamı yoktur. Sadece mutlu
olmaya çalışırken mutsuzluğu soluklamak söz konusudur.
İnsanın en temel özelliği olan ve ahiretin habercisi olan duyguların tatmin
yerinin bu dünya olarak algılanması ve buna göre tüketim kültürünün
yaygınlaştırılması insanlığa yapılmış en önemli kötülüktür. Bahçe ile tatmin
olması mümkün olmayan bir insana verilen bir çiçek asla o bireyi tatmin
etmez.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin geçerli olduğu modern tüketim
anlayışındaki prensipler aslında insanların mutluluğu için yeterli olmakla
birlikte bu anlayışta sonuçta yetersiz durumdadır ki; postmodern tüketim
kültürün esiri olan bir insanlık ortaya çıkmıştır. Bu yapıda da sonuçta bir
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kişinin ben merkezli hayat beklentilerinin karşılanması söz konusudur. Bu da
insanlığa çözüm getirmekte yetersiz kalacaktır. Çünkü insan sosyal bir varlık
olduğu için yaşamını diğer insanlarla entegre edebildiği nispette huzurlu bir
şekilde sürdürebilir. İnsan diğer insanlara faydalı olduğu, onlarla birlikte bir
ülkünün peşinde koştuğu oranda mutlu olabilecektir. İşte burada gündeme
gelecek olan insanın temel özelliklerine göre bir tüketim kültürünün reçete
olarak
uygulamaya
konulmasıdır.
Nitekimbaşta
Bill
Gates,
WarrenBuffettolmak üzere günümüz dünyasının sayılı zenginleri servetlerinin
önemli kısımlarını insanlara faydalı olan dernek ve vakıflara bağışlayarak bu
güdülerini tatmin etmeye çalışmaktadırlar (www.hurriyet.com.tr, 2017).
Günümüz dünyasında medeniyetin geldiği teknolojik ve bilimsel seviyeye
rağmen insanlığın %80’inin meşakkat ve şikâyet içinde olması, %10’unu mutlu
ve mutsuzluk ortasında, %10’u ise sahte gülücüklerle aslında iç sıkıntılarını
baskılama ruh yapısında olarak hayalîmutluluk peşindedirler(Nursî, Sözler,
2002;713).
Tüketim kültürünün müptelası olmak, başkalarını tüketimde örnek olmak ve
suçu zamana atarak ne yapalım zaman bunu gerektiriyor bakış açısı ise bu
zamanın en önemli sosyal bir hastalığıdır (Nursî,Emirdağ Lhk II, 1996;246).
Eleştirilmesi gereken en birinci nokta ise; dinin özelikle de İslâm dininin
tüketim kültürünün sorunlarını çözmekte yetersiz olduğu görüşüdür. Belki
beşeri dinler ve aslı tahrif edilmiş olan semavi dinler için bunu ifade etmek
uygun olabilir. Fakat aslı olduğu gibi korunan ve insanlığın kıyamete kadar
din ihtiyacını karşılamaya yeterli olan İslâm dini için bunu ifade etmek ön
yargılı bir kabul ediştir. Çünkü eğer bir din zamanının sorunlarına uygun
çözüm ve pratik hayata dair bir refleksi yoksa onu zaten din olarak kabul
etmek doğru olmaz.
Kadınların tüketim kültüründe tüketici rolü olarak başrolde oynatılması ise
olduğu gibi eleştirilmesi gereken en can alıcı noktalardan ikincisidir. Çünkü
kadınlar ağırlıklı olarak hissiyatına göre karar verip uygularlar. Bu ise
tüketimde aşırılığa ve dengesizliğe sebep olur. Bu sebeple Nursî (Sözler,
2002;727); günümüz medeniyetinin kadınları tüketim kültürünün ana
uygulayıcısı olarak projesine dâhil etmiş ve kadınlar vasıtası ile insanlığın
sosyal, ekonomik ve aile hayatı istikametinden uzaklaşmaya başladığı
tespitini yapmıştır.
Bunlarla birlikte derinleştirilmeye çalışılan bu tüketim kültürü insanlığa ilaç
gibi takdim edilse de aslında insanın sıkıntılarını baskılamak için oyun,
oyuncak ve fantezilerden ibarettir (Nursî, Lem’alar, 2002;116).
Tüketim kültüründe oluşan insan tipolojisi olan insanın kendine hayran
olması ve diğer insanların da hayranlık duyması ise başlı başına sorun
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oluşturan bir durumdur. Bu özellikler yani, kendine hayran olup başkalarının
da hayranlık duyduğu ancak Allah’a ait bir husustur. Böyle bir beklentide
olan insanlık kibir, istibdat, zalimlik gibi iç huzura engel, sosyal yaşamda da
birlikte yaşayarak mutluluğa ulaşmaya engel manevi hastalıkların gündeme
gelmesini hızlandırır. Bu durum ise; insanı ve insanlığı azgınlığa ve sosyal
kargaşaya götürecek yeni çığırların açılmasına sebep olur.
Bütün bunlar sosyal hayatta top yekûn katılımla hayata taşınabilmesi için
gerekli olan para ise yeterli olmayacağı için bu çıkmazı da açmak için yüksek
miktarlarda sunulan farklı isimlerle sunulan tüketici kredileri ile kişilerin
gelirlerinin3-4 katı limitinde sunulan kredi kartı uygulamalarıdır. Bu
uygulamalar ile hem kişilerin gelirlerine el konulmuş olmakta, hem geleceği
ipotek altına alınmakta hem de tüketim çılgınlığı çığ etkisi ile büyümektedir.
4. TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN ISLAHI VE SANKİ YEDİM ÖRNEĞİ
“Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur” (Şu’arâ, 26;80), “Şüphesiz Allah
katında din İslâm’dır.” (Âl-i İmrân, 3;19), “Kim İslam'dan başka bir dine
yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir.” (Âl-i
İmrân, 3;19) ayetleri ile “Allahüteâlâ, devasını, çaresini vermediği hastalık,
dert yaratmadı. Bilen bildi, bilmeyen bilmedi. Yalnız ölüme çare yoktur.”
(Taberani), “Her derdin devası vardır. İlacı kullanıldığında Allahüteâlâ şifasını
verir.” (Buhari, Müslim), “Ey Allah'ın kulları, tedavi olun. Allahüteâlâ, ilacını,
devasını vermediği hiçbir hastalık yaratmadı. İhtiyarlık bundan müstesnadır.”
(Ebu Ya'la, İbniHibban) hadislerinin ifadelerine göre tüketim kültürünün
insanlığın menfaatine kullanılması ve sorunların minimize edilmesi
mümkündür.
Çaresi olmayan dert yoktur, çaresi bulunamayan dert vardır. Gelinen
yüzyılda insanlığın sosyal ve ekonomik hayatta en önemli sorunu ise tüketim
çılgınlığıdır. Çünkü bu sorun aileleri ve farklı ülke ekonomilerini esir almıştır.
“Onlar ki, dünya hayatını ahiret üzerine seve seve tercih ederler”(İbrahim,
14;3) ayeti de göstermektedir ki bu zamanın en en dehşetli hastalığı ve aynı
zamanda musibetidir (Nursi, KastamonuLhk, 2002;197).
Bilinmesi gereken ise bu dünya hayatının özelliğidir. “O, hanginizin daha
güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır.”(Mülk,
67;2) Ayeti ile“Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret
yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!”(Ankebût, 29;64)
ayeti konuyu özetlemektedir. Fakat konunun farklı açılımlarına da bu
aşamada ihtiyaç vardır. Çünkü, bütün bu asıl referanslar varken insanlar,
özelde de Müslümanlar bu tüketim çılgınlığında ölçü tanımıyorlarsa sıkıntı
büyüktür.
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Öncelikli olarak insanları dünya hayatında en çok tedirgin eden şey onun
rızkıdır, bu konuda olan endişesidir. Bu endişe insanı rahatsız eden ve
dünyanın gereğine göre yaşama duyguları uyandıran bir gerekçedir. Halbuki
rızık garanti altındadır.“Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait
olmasın.”(Hûd, 11;6)ayeti bunu ifade ederek bu endişeyi kökünden
kesmiştir. Fakat günümüz şartlarında açlıktan ölümlerin olması, insanların
fakirlikten mutsuz olması gibi sebeplerle bu ayete olan itimat sarsılmıştır.
Hâlbuki bu ölüm açlıktan değil, tüketim alışkanlığın değiştirilmesinden ve
insanların rızıklarına mani olmaya bağlı olarak ortaya çıkmaktadır(Nursî,
Lem’alar, 2002;63). Bununla birlikte rızık Nursî’ye göre(Lem’alar,
2002;142)ikiye ayrılır. Birincisi yukarıda bahsedilen ve garanti altına alınan
rızık, diğeri ise israf, adet edinmek, suiistimal etmek ve bağımlı olmakla
oluşan yapay ve geçici olan rızıktır. Bu kısım rızık ise garanti altında değildir.
Bu durumda insanları tüketim çılgınlığına götüren endişe daha ziyade
aslında bu ikinci kısımdaki beklentileridir. Bu kısımdaki beklentilerin
karşılanması için asıl olan; ekonomik düşünmek, çalışması sonucunda
kazandıklarına kanaat etmekle birlikte çalışmayı da dua olarak değerlendirip
elindekilere şükrederek bunların Allah’ın ihsanı olduğunu düşünerek dünya
hayatında mutlu olmaktır. Aksi taktirde insan; israf, hırs göstererek helâl
kazanç seçeneklerini bir kenara bırakarak diğer seçenekleri
zorlarsa,tembellikle hayatını geçirirse, “büyük balık küçük balığı yer”
felsefesini hayatında düstur olarak benimserse ve hayatında her şeyi şikayet
ederek değerlendirir ve bakarsa bu dünya yaşamında hüsrana uğrayan,
sıkıntı çeken ve hayatından elem alan bir kimse olarak görmek zorunda
kalabilecektir(Nursî, Şualar, 1997;173).
Diğer taraftan insanları ikircikli davranışa iten ve istemden de tüketim
kültüründe bırakan en önemli konu insanların dünya yaşamına bakış
açılarıdır. Bu sebeple dünya yaşamının en temel gerçekleri ve bu dünya
yaşamındaki insanın fonksiyonu bireysel yaşamın odak noktasında
olmalıdır. Bu bakış açısı insanın hedefine kilitlenmesini ve araçlarda değil
amaçlarda yoğunlaşmasını sağlayabilecektir.
Dünyanın üç temel özelliği ve bu özelliğine göre de insanın üç temel görevi
vardır. Bunlardan birincisi; dünyadaki her bir şeyin Allah tarafından kendi
simlerini tanıtmak için sanat eseri olarak yaratılması ve buradaki insanın
vazifesi ise bu yaratılan sanat eserlerinden Allah’ın farklı isim ve sıfatlarını
öğrenmeye çalışmasıdır. İkincisi ise; dünyanın ahiretin tarla olması, ahiret
hayatını kazanmak için bir imtihan salonu olmasıdır. Burada insanın yapması
gereken görevi ise, her anını Allah’ın rızasına göre geçirerek uhrevi yaşamına
sürekli olarak kazanç tedarik etmesidir. Üçüncüsü ise insanın nefis ve
heveslerine bakan, çoğu zaman da insanı amacından uzaklaştıran ve oyun ve
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oyalanmaktan ibaret olan özelliğidir. Burada insanın görevi ise dünyanın
imtihan yeri olduğu dünyanın bu yüzü ile kendini tuzaklara düşürdüğünü
bilerek tedbirini almasıdır(Nursî, Sözler, 2002;626). İşte insanları tüketim
çılgınlığına ve başkalarının kendisini tüketim kışkırtmasına iten dünyanın
özelliği, bu üçüncü olarak ifade edilen özelliğidir.
Diğer bir konu ise; insanın duygu ve ihtiyaç dünyasının sınırsız oluşudur. Bu
özelliği ile insanın aslında baki bir hayata uygun çalışması gerekirken,
dünyanın cazibedar ve peşin beklenti seçenekleri ile dolu olması ile bu
dünyada bütün arzularını tatmin etme gayretinde olmaya götürmektedir. Bu
ise insanı olduğu gibi dünya yaşamında ve ahiret geleceğinde hataya düşüren
bir atmosferdir.“Dünya sevgisi bütün hataların başıdır.” (El-Aclûnî, Keşfü’lHafâ; 1099) hadisi ise bu durumu özetlemektedir.
Yukarıda ana hatları ile ifade edilen bu hususlar fikir bağlamında tutarlı
gözükse de, bu fikri alt yapının pratik hayatta da bir yansımasının gözükmesi
gerekir. Çünkü insanın nefsi anlık ve peşin menfaatlerin peşine daha ziyade
düşer. İnsanın bu özelliğinden dolayı onu bu dünyada da zararsız ve kendine
menfaatli bir uygulama ile meşgul etmek gerekir. Yoksa insanın fıtratına
uygun olmayan ve kaldıramayacağı yükü yüklemek anlamına gelir ki bu
da “Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez.”(Bakara,2;185), “Allah kimseye
kaldıramayacağı yük yüklemez” (Bakara,2;286) ayetlerine taban tabana zıt
olur ve insanları zorluklarla baş başa bırakan Allah değil, insanların yanlış
uygulamaları olmuş olur.Nursî bu durumu (Mektubat, 2003;34) bu
zamandaki din entelektüeli olan kişilerin “şunu yapma”, “bunu işleme”
şeklindeki ifadelerin uygun olmadığını, bu ifadeler yerine o özelliklerini
kendisi, ailesi, insanlık ve ahireti için daha faydalı olabilecek bir seçeneğe
yönlendirilmesi ile insanların bu dünya yaşamlarında da ahiret
geleceklerinde de huzurlu olabileceğini ifade etmiştir.
İşte konunun bu aşamasında böyle bir seçeneği de ifade etmek yerinde
olacaktır. Bu sebeple öncelikli olarak şu hikâyeyi olduğu gibi aktarmakta
fayda olacaktır:
“Keçecizade Hayreddin Efendi adında dar gelirli bir esnaf (bir başka rivayete
göre Adanalı Şakir Efendi’dir) “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret
gününe inanan, namazı gereği üzere kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başka
kimseden korkmayanlar imâr eder. İşte bunların doğru yolda olup başarıya
ulaşacakları umulur.”Tevbe, 9;8)âyetindeki müjdeyi duyunca(başka bir
aktarımda ise; selâtin –padişah ve ailesinin yaptırdığı camiler- camilerine
özenmesidir) bir cami yaptırma arzusu duyar. Nefsinin arzularını dinlemeyip
para biriktirmeye başlar. Ne zaman ki canı bir şey istese: ‘Sanki yedim (var say
ki yedin)!’ der ve parasını bir kenara koyar. 2 20 yıl sonra biriktirdiği paralar
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küçük bir cami yaptıracak miktara ulaşınca Kırbacı sokağındaki mütevazı
camiyi yaptırır. Yaptırılan cami halk arasında ‘Sanki Yedim Camii’ olarak
anılmaya başlar.” Bu cami ise bu gün hâlâ halka hizmet vermeye aynı isimle
devam etmektedir (http://www.on5yirmi5.com/, 2014).
Bu hikâyeden çıkarılması gereken hususlar ise;


İnsanın gelir durumu ne olursa olsun kayda değer insanlığa faydalı
bir eser bırakabilir.



Öldükten sonra kendisine sevap kazandıracak faaliyetler insanı daha
da motive eder.



Hedefe motive edici fikrin kaynağının kutsal olması neticeye
odaklanmayı da beraberinde getirir.



İnsan kutsal bir amacı varsa bunun için şevkle olaya baktığı için iç
huzura ve sosyal etkileşimde de başarıya rahatlık ulaşır.



Tüketim çılgınlığının yönü kutsal bir amaçla olumlu olarak insanlığa
faydalı kaynaklara çevrilebilir.

Bu çıkarsamalar “sanki yedim fonu”nun gündeme gelmesinde ve
uygulanmasında başarı temelleridir. İnsanların tüketim kültüründen olumlu
olarak etkilenmeleri ve tüketim çılgınlığından kurtulmaları ise bu temel
değerlerin hayata geçirilmesi ile mümkündür. Bunun için de İslâm finans
uygulamaları oldukça uygun bir seçenek olduğu ifade edilebilir. Çünkü
normal ihtiyaçların karşılanmasından sonra kalan gelir, sanki yedim fonunda
toplanarak insanlığa faydalı bir yapıt ile reel ekonomiye kazandırılırsa
insanın tüketim kültüründeki “gibi hissediyorum”, “gibiyim” olarak
şekillendirmeye çalıştığı kişiliği bu şekilde insanlığa faydalı bir uygulamaya
dönüşebilecektir. Sanki yedim ifadesi de postmodern tüketimde “gibi
görünme”’nin(Debord, 2010;40-41)“gibi olmak’ın(Barbarosoğlu,2010;65)
ortamındaki insanın gerçek dünya ile buluşması için uygun bir
isimlendirmedir. Bu uygulamada sadece yemek içmek olarak konuyu basite
almamak gerekmektedir. İnsanı gereksiz yere tüketime götüren her tüketim
için bu prensip gündeme gelmelidir. Yoksa bu uygulama sığ olarak kalır.
Burada tüketicileri (yatırımcıları) motive edecek itici güçlerden biri “sadakai câriye” adı verilen ve İslâm dinin de tavsiye ettiği bir uygulamadır."İnsan
öldüğü zaman amel işlemesi kesilir. Ancak üç şey bundan müstesnadır. Sadakai cariye, kendisinden yararlanılan ilim veya kendisine hayır dua eden salih
çocuk." (Dârimi, Mukaddime, 46).
Sadaka-i cariye ise diğer bir hadiste şu şekilde açıklanmıştır:“İslâm’da iyi bir
çığır açan kimseye, bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da
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kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim
de İslâm’da kötü bir çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda
yürüyenlerin günahından da ona pay ayırılır. Fakat onların günahından da
hiçbir şey noksanlaşmaz.” “ (Müslim, Zekât 69.).
Bu hadis sadaka-i cariyenin sadece ibadethane değil, bunun yanında yol,
köprü, çeşme, aş evleri, hastane ve okul gibi hayır yerlerini kapsamına
alır. Sanki yedim fonu ile bu gibi alanlarda yatırım yapmak isteyenlere bu
fondan destek sağlanabilecektir. Böyle bir uygulamadan fona yatırım
yapanlar, aracılık edenler, fonları kullananlar, yatırımların reel ekonomiye
kazandırılmasında görev alanlar, buralardan gelir elde edenler ve
faydalananlar dünyada da ahirette de kazanç elde edeceklerdir.
Aslında Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre beş aşamalı bir
ihtiyaç yapılanması varsa da altıncı olarak İslâm Peygamberi’nin ifade ettiği;
“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” (Feyzü’l-Kadîr, 3/481)
hadisine göre “insanlığa faydalı olacak şekilde yaşam felsefesi benimsemek”
şıkkının ilave edilmesi insanın fıtratına da uygun düşmektedir. Fakat bu şık
en son gündeme gelecek olan aşama değil her an gündeme gelmesi gereken
bir seçenektir. Çünkü Maslow’un ihtiyaçların karşılanması yapılanmasında
bir sonrakinin gündeme gelmesi bir öncekinin doyumu ile mümkündür.
Halbuki ifade edilen bu şık ise hayatın her anında, her gelir seviyesinde
gündeme gelir ve insanı asla mutsuz etmez, bilakis mutluluğu artar. Çünkü
yardımlaşmanın kendisi mutluluğun kaynağıdır.
Bu aşamada çok önemli bir açılımı da göz ardı etmemek
gerekmektedir.“Onlardan önce nice nesilleri helâk ettiğimizi görmediler mi?
Yeryüzünde size vermediğimiz imkân ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol
bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları
sebebiyle onları helâk ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik.”(En’âm,
6;6),“Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helâk etmişizdir.”
(Kasas, 28;58) ayetleri tüketim çılgınlığı içerisinde olmanın bir helâk olma
sebebi olduğunu belirtmektedir. “Her taraftan oraya bolca rızık geliyordu.
Ama Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler; bu yüzden Allah onlara
yaptıklarına karşılık açlık ve korku belasını tattırdı.” (Nahl, 16;112) ayeti ise
verilen nimetlere karşı ölçüsüzlüğün bu dünyada dahi bazı sıkıntıların
çekilmesinin başlangıcı olabileceğini kayıt altına almıştır. Böyle bir sonuçtan
kurtulmak ve insanlığın başına büyük felaketlerin gelmesini önlemek için de
tedbirlerin alınması gerekmektedir. Toplu cezaya çarptırılmaktan kurtulmak
ve dünyada da çeşitli sıkıntılara muhatap olmamak için dinin yasak ettiği bir
emirden ve verilen nimetlere şükretmekle birlikte nankörlükten uzak
durmak gerekmektedir. Burada İslâm ekonomisine ve İslâm finansına
önemli görevler düşmektedir. “Ümmetimden bir grup kıyamet kopuncaya
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kadar hak üzerinde galip olacaktır.” (EbûDâvud, Fiten;1) hadisi böyle bir
mesuliyeti yüklemektedir. Yani kıyamet kopacaksa ya da insanlığın başına
musibetler geliyor ve gelecekse bunun birinci sorumlusu Müslümanlardır.
Müslümanlar bu noktada oldukça bilinçli bir şekilde uyanık olup hiçolmazsa
bir grubun keyfiyetli bir şekilde istikamet üzere olması gerekmektedir.
İşte uygulanacak bu yeni modelle hem faizsiz bir ekonominin canlanmasına
katkı sağlanmış olacak hem de tüketim çılgınlığının birlikte getirmiş olduğu
diğer günahlardan uzak kalınmakla birlikte insanlığa faydalı bir faaliyet
yapılmış olacaktır. Bu durum ise gelinen insanlık medeniyetinin daha da
mutluluğa ve refaha vesile olmasının da temelini oluşturacaktır.
Çünkü;“Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer
nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.” (İbrahim, 14;7)
ayeti verilen nimetlerin gerçek anlamda şükrünün yapılması ile artacağı aksi
durumda da güncellenecek azap çeşitleri ile cezalandırılabilineceğini
belirtmiştir.
5. SONUÇ
Medeniyetin geldiği yaşam seviyesi insanlığın en fazla nimetlere muhatap
olduğu bir özelliktedir. Böyle bir ortam, dünyanın imtihan olması gereği
çeldiricilerle olmasını da zorunlu kılar. Bu durumda insanlığa düşen ise
doğru olanın benimsenip onunla hayatın geçirilmesidir. Yoksa dünyanın
üçüncü yüzü olarak yukarıda ifade edilen özelliği insanı/insanlığı kendine
cezbederek mutluluğu yakalaması asla mümkün olmayacaktır. Sadece
“mutlu gibi görünen” insanların yaşadığı dünyada mutsuzluğun hüküm
süreceği ortadadır. Bu asrın bu sorunundan kurtulmak için İslâm dininin
verilerine göre bir çarenin de üretilmesi ivedilik arz etmektedir. Çözüm tam
anlamıyla ortaya çıkmasa da bir insanlığa düşen böyle bir niyetle yola
çıkmaktır. Çünkü “Ameller ancak niyetlere göredir”(Buhârî, Bedü’l-Vahiy, 1)
hadisi neticenin değil, amele başlanarak tevekkülün yapılmasını tavsiye
etmektedir.
Bu anlamda İslâm finansında uygulanacak bu sanki yedim fonu ile;


Tüketim çılgınlığındaki insanın para harcama duygusu tasarrufa,
yatırıma ve ölçülü harcamaya yönelecektir.



Faizin ekonomideki etkisi kırılacaktır.



Yeni iş sahaları ekonomiye kazandırılarak işsizliğin azalmasına
katkıda bulunulacaktır.



İslâm dinin emirlerine karşı uyanıklık kazandırılacaktır.
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Helâl ürün gibi helâl girişimciliğin de önü açılarak ekonomide yeni
bir trendin pratik hayatta kökleşmesi sağlanacaktır.



Bu uygulama bir kampanya formatında olabileceği gibi normal bir
yatırım aracı olarak da İslâm finans sisteminin portföyünde yer
alabilecektir.



Dinlerin, tüketim histerisine çare olamayacağı tezi çürütülmüş
olacaktır.



Bu uygula aynı zamanda yardımlaşma kültürünün de başka bir
açılımı olarak gündeme gelecek gelir seviyesi farklı olanlar arasında
bir taraftan kibir, hırs gibi duygular törpülenecek diğer taraftan da
kıskançlık yerine imrenme ve birbirine duacı olma gibi güzel
ahlâklar sosyal hayatta uygulamaya geçebilecektir.

Bunlar gibi neticelerin ortaya çıkacağı bu uygulama ile tüketim çılgınlığında
sağlığını, zamanını, insanî değerlerini tüketen insanlar yerine dünyasını ve
ahiretini mamur eden insanlığa faydalı olma azminde olan kâmil insanlar
sosyal hayatta yer almaya başlayacaktır. Sanki yedim diyen bir kimse bir
hastaneyi, bir fabrikayı, bir okulu, hatta bir cenneti yiyebilecekken bu
uygulama ile hayata geçmesine vesile olabilecektir. Her insan işinden bir
tasarruf yapamayabilir ama dişinden nice iş sahalarını artırabilir. Sanki
yedim diyen bir kimse faize karşı, tüketim histerisine karşı insanî, milli ve
dinî vazifesini kabiliyeti miktarınca yapmış olacaktır.
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HADİS TARAFTARLARI’NIN KERRÂMİYYE ELEŞTİRİSİ

Dr. Öğr. Üyesi, Zeynep ALİMOĞLU SÜRMELİ

Özet
Hicri III/IX. asırdan itibaren Horasan bölgesinde taraftar edinmeye başlayan
Kerrâmiyye, yaklaşık üç asır boyunca bölgedeki etkinliğini korumayı
başarmıştır. Fıkhî ve tasavvufî yönüne dair çeşitli spekülasyonların
bulunduğu bu mezhep, çoğunlukla itikadi görüşleri ile gündeme
gelmiştir.İmanı salt ikrara indirgediği ve Allah anlayışında teşbihe düştüğü
gerekçesiyle Kerrâmiyye, farklı dini-toplumsal grupların eleştirilerine
muhatap olmuştur. Bu gruplar arasından Hadis Taraftarları, Kerrâmiyye’ye
yönelik sıkı muhalefeti ileön plana çıkmıştır.Kerrâmiyye’ye yönelik olumsuz
imaj oluşturmada Hadis Taraftarları’nın eserleri önemli bir rol oynamış ve
karalamaya yönelik isnatları, diğer dini-toplumsal grupları da etkilemiştir.Bu
tebliğimizde, Hadis Taraftarları ile Kerrâmiyye arasındaki temel ayrılık
noktalarına ve Hadis Taraftarlarının satır aralarında veya Mürcie başlığı
altında dahi olsa Kerrâmilere yönelik tenkitlerine ışık tutmayı
hedeflemekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Kerrâmiyye, Hadis Taraftarları, Mürcie, İman, Teşbih.
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CRITIQUE OF THE KARRÂMİYYA BY THE PROPONENTS OF HADİTHS

Abstract
Karrâmiyya, which managed to find supporters in the Khorasan region
beginning from H. III/IX century, managed to keep its influence in the region
for about three century. There are numerous speculations about the fiqh and
Sufi aspects of this sect, yet it has come to the fore with its opinions on faith.
It has come under the criticism of different religious-societal groups with the
accusations of degrading faith only to confession (iqrar) and of using similes
in their understanding of Allah (tashbih). Among these groups, The
Proponents of Hadiths took the lead in their opposition to Karramiyya.
Presenting a negative picture of the Karrâmiyya and imputation to give them
a bad name had an important role in the works of The Proponents of Hadiths
and they so influenced other religious-social groups. This paper we aim to
shed light upon the main points of arguments between the Karrâmiyya and
The Proponents of Hadiths as well as the criticism of the Karrâmis by The
Proponents of Hadiths in between the lines or even under the topic of
Murciah.
Keywords: Karrâmiyya, the Proponents of Hadiths, Murciah, Faith,
Tashbih.

Giriş
İslam düşünce tarihinde, çok tartışılan ve hakkında en çok eser yazılan
konuların başında iman problemi gelir; bu konuda en fazla eser kaleme
alanların başında ise, Hadis Taraftarları gelmektedir.1Hadis Taraftarları’nın
Kitâbu’l-Îmânlar, Sünneler, İ‘tikadâtlar ve Makâlât türü eserleri,
Kerrâmiyye’yi ilk tartışan ve onlar hakkında olumsuz bir imaj oluşturmaya
çalışan ilk eserlerdir. Onların Kerrâmiyye algısını, bu eserlerden hareketle
tespit edeceğiz.
Kerrâmiyye ile Hadis Taraftarları’nın iman anlayışları arasındaki farklılıklar,
Hadis Taraftarlarının Kerrâmiyye’ye yönelttiği eleştirilerin odağında yer
almaktadır. Ancak Hadis Taraftarlarının Kerrâmiyye hakkında verdiği
bilgiler, Kerrâmilerin görüşlerinden ziyade bu görüşlerin yorumlanması

1

Sönmez Kutlu, İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler, Kitabiyat Yay., Ankara 2002, s. 19.
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üzerinden şekillenmiştir. Bu nedenle Kerrâmiyye hakkındaki bu aktarımlar,
eleştiri süzgecinden geçirilmeye muhtaçtır.
Hadis Taraftarları edebiyatı, Kerrâmiyye ile ilgili karalama faaliyetlerinin
pek çok örneği ile doludur. Tarihi kaynaklarda kendisine pek çok eser nispet
edilen İbn Kerrâm’ın okuma yazma bilmediği iddiası ve Kerrâmilerin iman
anlayışı ile ilgili iddialar bunların başında yer almaktadır.Bu konuda olumsuz
imaj oluşturmada Hadis Taraftarları’nın eserleri önemli bir rol oynamış ve
karalamaya yönelik isnatlar, diğer dini-toplumsal grupları da etkilemiştir.
Muhammed b. Kerrâm’ın Okuma Yazma Bilmediği Meselesi
Hadis Taraftarları arasında İbn Kerrâm’ın okuma yazma bilmediği iddiası
oldukça geç bir dönemde gündeme gelmiştir. Eserinde Yemenî’nin (VI/XII.
asrın başları) etkisinde kalmış olduğunu düşündüğümüz Seksekî
(683/1284), Yemenî’nin, Muhammed b. Kerrâm hakkında kullanmış olduğu
“Kerrâmî lideri ve musannıfı” olduğu ibaresini birebir aktarmakta, bunun
yanısıra İbn Kerrâm’ın okuma yazma bilmediğini iddia etmektedir. Ancak bu
gelenekte VII/XIII. asra kadar İbn Kerrâm’ın okuma yazma bilmemesi
meselesi gündeme gelmemektedir. Aksine İbn Kerrâm’ın Kerrâmi bir
musannif olduğundan söz edilmekte ve kendisine çeşitli eserler nispet
edilmektedir. Bundan olsa gerek Seksekî, Muhammed b. Kerrâm’ın eserleri
olduğunu yinelemekte ve bu eserleri, ashabına imla ettirdiğini de verdiği
bilgilere eklemektedir.2
Yemenî’nin veya kendisinden önceki Hadis taraftarı âlimlerin eserlerinde yer
bulmayan bu bilgiye, Kerrâmiyye’ye veya İbn Kerrâm’a yönelik karalama
faaliyetlerinin bir örneği olarak yaklaşmak gerekmektedir. İlk olarak
VII/XIII. asırda gündeme gelmiş olan böylesi bir iddianın gerek Maturidî
gelenekte gerekse aralarında ciddi bir muhalefetin yaşanmış olduğu Eşarî
gelenekte gündeme gelmemiş olması da bu kanaatimizi desteklemektedir.
İman Anlayışı ile İlgili Suçlamalar
Hadis Taraftarlarının Kerrâmilere yönelttiği tenkitlerde, iman konusunun
merkezi bir yere sahip olduğu bilinmektedir. İman konusunda ise belli başlı
bazı tenkitlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlardan en önemlisinin,
Kerrâmilerin imanı salt ikrar olarak tanımlamaları olduğu söylenebilir. İman
anlayışı ile ilintili olarak Hadis Taraftarları, Kerrâmilerin, kalbin tasdikini
önemsemeyerek münafığı mümin kabul ettiklerini, kâfirden başkasının
cehenneme gitmeyeceği iddiasında bulunduklarını ve amelleri boşa
çıkardıklarını iddia etmişlerdir. Kerrâmilere yöneltilen bu tenkitlerin ne
kadarının gerçeği refere ettiği, ne kadarının mezhep taassubu ekseninde
2

Seksekî, Burhân, s.33, 35.
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şekillendiği hususu önemlidir. Bu nedenle Kerrâmiyye’ye nispet edilen bu
görüşlerin Kerrâmiler tarafından kabul edilip edilmediği hususu önem arz
etmektedir. Ayrıca bu tenkitlerin Maturidiler ve Eşariler başta olmak üzere
farklı grupların Kerrâmiyye’ye yönelttiği tenkitlere paralel olup olmadığı da
dikkate alınmalıdır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak Hadis
Taraftarlarının Kerrâmiyye algısı daha doğru bir şekilde anlaşılabilecektir.
Salt İkrar ve Amelleri Boşa Çıkarma Suçlamaları
İbn Kerrâm’ın çağdaşı Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm (224/838), Kitâbu’lÎmân’ında Müslümanların imanın kapsamı hususunda iki fırkaya
ayrıldıklarından söz eder. Bunlardan biri imanı, kalbin ihlası, dilin ikrarı ve
azaların ameli olarak kabul edenler; diğeri ise imanı kalp ve dile hasrederek
amelleri imana dâhil etmeyenlerdir. Ebû Ubeyd bu iki taifenin ihtilafı
hususunda Kitap ve Sünnete müracaat ettiğini Kitap ve Sünnetin birinci
grubu doğruladığını diğer grubu ise yalanladığını dile getirir. 3 Müellifin
verdiği bu bilgi eserin, Hadis Taraftarlarının iman anlayışı ile muhaliflerin
iman anlayışı çerçevesinde şekillendiğini gösterir. Muhalifler ise genelde
Mürcie özelde ise amelleri imana dâhil etmeyen diğer tüm gruplardır.
Ebû Ubeyd, Hadis Taraftarları’ndan Süfyan, Evzâî, Malik b. Enes ve onlardan
sonra gelenleri Ehl-i Sünnet’in temsilcileri olarak niteler ve onlara övgüde
bulunur. Ehl-i Sünnet temsilcilerinin, imanı söz ve amel olarak benimsediğini
ve Ehl-i Bid‘at ile mücadele ettiğini aktarır. 4 Ehl-i Bid‘at’ın akabinde Ehl-i
Sünnet’in iman anlayışını vermesi, bağlamı ile değerlendirildiğinde Ehl-i
Bid‘at olarak tanımlananların Hadis Taraftarları’na iman hususunda
muhalefet edenlerin bütünü olduğu anlaşılmaktadır. Ebû Ubeyd,
muhaliflerin adını zikretmekten özellikle kaçınır. Genel olarak imanı dil ile
ikrar olarak görenler, iman hususunda bize muhalefet edenler, Mürcie
ibarelerini kullanır.5
İmanın artıp eksilmesi başlığında imanı amel olmaksızın ikrar olduğunu
benimseyenlerin bu hususta dört ayrı görüş beyan ettiklerini söyler. İmanın
aslının bütün farzları ikrar olduğu; İmanın aslının Allah katından gelenlerin
tümünü ikrar olduğu; İmandaki ziyadenin yakîndeki ziyade olduğu ve imanın
asla artmayacağı olmak üzere dört ayrı görüş zikreder. Akabinde bu
görüşleri ayrıntıları ile ele alarak eleştirir.6
Ebû Ubeyd, Kitâbu’l-Îmân, s. 10.
Ebû Ubeyd, Kitâbu’l-Îmân, s. 66.
5 Bazen İrcâ’ ibaresini kullanır. Bkz.Ebû Ubeyd, Kitâbu’l-Îmân, s. 17, 27, 34, 45, 49, 53,
63-65.
6Ebû Ubeyd’in eleştirilerinin muhatabı olan kesim arasında İbn Kerrâm ve çevresinin de
bulunduğunu düşünmekteyiz. Ancak söz konusu dönem Kerrâmiyye’nin teşekkülü
açısından oldukça erken bir dönemdir. Ebû Ubeyd’in vefat tarihi ve bu dönemde İbn
3
4
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Hadis taraftarları söz konusu olduğunda İbn Kerrâm’ın çağdaşı olan Ahmed
b. Hanbel’in (241/855) eserleri önem taşımaktadır. İbn Hanbel’in
görüşlerinin oğlu Abdullah tarafından derlenmesiyle meydana gelen
Kitabu’s-Sunne adlı eseri ile Selman b. Sâlim el-Ahmedî tarafından Ahmed b.
Hanbel’in muhtelif yerlerde dağınık halde bulunan akide ile ilgili görüşlerini
içeren el-Mesâil ve’r-Resâil’i genelde Mürcie özelde ise İbn Kerrâm ve
görüşlerinin eleştirisi ile doludur.
Ahmed b. Hanbel’den muhtelif şahıslar, Mürciilerin imanı söz olarak
tanımlayanlar olduğuna dair rivayette bulunur. Bu şahıslar İshak el-Kevsec,7
Harb el-Kirmânî el-Mervezî, 8 Ahmed b. Huseyn b. Hasan 9 ve Ahmed b.
Esram’dır.10 Bu hususta İbn Hanbel’den rivayette bulunan diğer şahıslar, Ebû
Dâvud es-Sicistânî, Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, İshak b. İbrahim b. Hânîdir.
Ebû Bekir el-Hallâl ise Mûsa b. Sehl ve Ebû Bekir el-Mervezî gibi isimler
kanalı ile rivayette bulunur. 11 Bu şahıslardan İshak el-Kevsec ve Harb elKirmânî’nin Merv’li olduğu ve yaşadıkları dönem göz önünde
bulundurulduğunda Kerrâmiyye’den haberdar oldukları görülür. Ancak bu
şahsiyetler, İbn Hanbel’in rivayetlerini aktarırken Mürcie ismini kullanmakla
yetinmiş, rivayetlere Kerrâmiyye hususunda herhangi bir eklemede
bulunmamışlardır.12
İbn Hanbel’ e göre, Kerrâmiyye’nin imanı, kalbin tasdiki ve organların ameli
olmaksızın ikrardır. 13 İbn Hanbel, kendilerini ise imanın söz ve amel
olduğunu kabul edenler olarak sunar. Onlara göre iman artıp eksilir. Kişi zina
ettiğinde, içki içtiğinde imanı azalır. 14 Ahmed b. Hanbel’e nisbet edilen bu
Kerrâm’ın taraftar edinip edinmediği hususunda tarihi kaynaklarda net bir bilgi
bulunmaması hususları dikkate alınarak İbn Kerrâm ve çevresinin bu dönemde Mürcie
bünyesinde değerlendirildiğini kabul etmekteyiz. Bkz. Ebû Ubeyd, Kitâbu’l-Îmân, s. 4549.
7 İshâk b. Mansûr b. Behram, Merv’li olan bu şahıs Irak, Hicaz ve Şam’da bulunup Süfyan
b. Uyeyne, Yahya b. Saîd el-Kattân, Abdurrahman b. Mehdî ve daha pek çok isimden
rivayette bulunmuştur. Kendisinden ise İbrahim b. İshak el-Mehdî, Abdullah b. Ahmed
b. Hanbel, Buhârî, Müslim ve daha pek çok meşhur isim rivayette bulunmuştur. Ahmed
b. Hanbel’in fıkhi görüşlerini kayda geçirmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. İbn Ebî Ya‘lâ,
Tabakâtu’l-Hanâbile, I/304-305.
8 Ebû Bekir el-Mervezî’nin kendisinden rivayette bulunduğu önde gelen hadis
taraftarlarındandır. Bkz. İbn Ebî Ya‘lâ, Tabakâtu’l-Hanâbile, I/388.
9 İbn Ebî Ya‘lâ, bu şahsın Ahmed b. Hanbel’in arkadaşı olduğu bilgisini verir. Zehebî ise
Ahmed b. Huseyn b. Hasan’ın şiî fikirler benimsediğini aktarır. Bkz. İbn Ebî Ya‘lâ,
Tabakâtu’l-Hanâbile, I/80; ez-Zehebî, Zeylu Mîzâni’l-İ‘tidâl, 31.
10 Basralı olan bu şahıs Ahmed b. Hanbel’den rivayette bulunmuştur. Bkz. İbn Ebî Ya‘lâ,
Tabakâtu’l-Hanâbile, I/48-49.
11 Bkz. Ahmedî, el-Mesâil ve’r-Resâil, II/369-370.
12Ahmedî, el-Mesâil ve’r-Resâil, II/369.
13 Buradaki Kerrâmiyye ibaresi Ahmed b. Hanbel’in kullandığı bir ibare olmayıp
müellifin yaptığı bir yorumdur. Bkz. Ahmedî, el-Mesâil ve’r-Resâil, I/69.
14Ahmedî, el-Mesâil ve’r-Resâil, II/369.
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eserde Kerrâmilerin iman anlayışlarının dayanağına dair bilgiler de verilir.
Buna göre Kerrâmilerin iman anlayışlarının arka planında imanı cüzleri
olmayan tek bir şey olarak tanımlamaları bulunmaktadır. Onlara göre iman
tek bir şeydir. Bu nedenle bir kısmı gidip bir kısmı kalamaz. İki veya üç
şeyden teşekkül etmez, şayet adedi olduğu kabul edilirse o takdirde imanın
bir kısmının gidip bir kısmının kalması da mümkün olur. Muhaliflerin güçlü
siması Ahmed b. Hanbel ise ikrarla beraber ma‘rifet ve tasdiki kaçınılmaz
bularak ma‘rifet ve tasdiki imanın kapsamından çıkarmayı fasit bulur ve
Kerrâmiyye’yi eleştirir. Kerrâmiyye ise esas itibariyle tasdik ve ma‘rifeti
inkâr etmez. Onların tasdik ve ma‘rifeti iman tanımı dışında tutmalarının
altında yatan neden, imanı çeşitlendirmekten imtina etmeleridir.15
Mevcut rivayetlerde Ahmed b. Hanbel’in özel olarak Kerrâmiyye’yi zikrettiği
görülmez. İbn Hanbel, ameli iman kapsamından çıkaran herkesi Mürciî
olarak niteler. Kendisine yöneltilen Mürciilerin kimler olduğu sorusuna
“İmanın söz olduğunu iddia edenler” cevabını verir. Bu bilgiler, Ahmed b.
Hanbel’in çağdaşı Muhammed b. Kerrâm (255/869) ve taraftarlarından
neden söz etmediğini gösterir. İbn Kerrâm, çoğunlukla Mürciî bir şahıs olarak
değerlendirilmiş ve özel olarak adı zikredilmemiştir. Ahmedî, Kerrâmiyye’nin
İman Tanımı başlığı altında yukarıdaki rivayeti zikrettikten sonra
Kerrâmiyye hakkında bilgi verir. Fırkanın kurucusu Muhammed b. Kerrâm’ın
iddiaları ile temayüz ettiği hicri III/IX. asrın başlarını fırkanın ilk ortaya çıkış
tarihi olarak sunar ve fırkanın daha ziyade iman hususundaki görüşleri ile
adından söz ettirdiğini söyler. İman hususunda fırka içerisinde aykırı veya
muhalif bir damarın yer almadığı, fırka müntesiplerinin imanın ikrardan
ibaret olduğu hususunda söz birliği içerisinde olduğu eklemesinde bulunur.
Ahmed b. Hanbel’in ameli imandan çıkaran herkes hakkında Mürciî
nitelemesinde bulunduğunu belirten müellif, Kerrâmiyye’nin Mürcie
kapsamında değerlendirildiğine işaret eder. İbn Hanbel’in bu eserinde,
imanın salt ikrardan ibaret olduğu iddiasında bulunan Kerrâmî Mürciîleri
nakz ettiğini savunur. 16
Ahmedî, İbn Hanbel’in “imanın mücerred ikrar olduğunu söyleyenler” ibaresi
ile kastettiği grubun Kerrâmî Mürciiler olduğu savunusunu İbn Teymiyye’ye
(728/1328) dayandırmaktadır. Buna göre, Kerrâmiyye’nin imanın mücerret
ikrar olduğu anlayışının arka planında, Mürcie’nin şu kabülü bulunmaktadır:
İmanın bir kısmı gidip bir kısmı geride kalamaz, imanın iki ya da daha fazla
unsurdan oluştuğunu kabul etmek, imanın bir kısmının gidip bir kısmının
kalması manasına gelecektir. Bu ise mümkün değildir. Bu iddialara karşılık
İbn Hanbel ve aynı çizgide yer alanlar, imanın tek bir şeyden teşekkülünü
15Ahmedî,
16

el-Mesâil ve’r-Resâil, I/70.
Bkz. Ahmedî, el-Mesâil ve’r-Resâil, I/68-70.
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kabulün mümkün olmadığını savunmakta ve Kerrâmiyye’yi, daha önce hiçbir
grubun iddia etmediği bir şeyi iddia etmekle itham etmektedirler.
İbn Hanbel’in Kitâbu’s-Sunne adlı eserinde de Kerrâmiyye’den örtülü olarak
söz edilmektedir. İman bahsinde asıl muhatap Mürcie’dir. İman meselesinin
genel olarak Mürcie’nin iman anlayışı ile Hadis Taraftarları’nın iman anlayışı
ekseninde şekillendiği görülmektedir. Mürcie’nin, imanı ikrar olarak
tanımlaması, amelleri imana dâhil etmemesi, imanda istisnada bulunan
kişinin imanından şüphe ettiğini iddia etmesi, insanları imanları bakımından
eşit görüp farklılıkların amellerdeki ziyade ve noksandan kaynaklandığını
savunması ve bu bağlamda imanlarının meleklerin imanı gibi olduğunu dile
getirmesi eserde gündeme gelen Mürciî görüşlerdir. Mürcie’nin
bahsettiğimiz görüşleri ve muhalefette yer alan Hadis Taraftarları’nın
Mürciilerin görüşlerine mukabil görüşleri ekseninde iman bahsinin
şekillendiği görülür.
Ahmed b. Hanbel’in eserlerinden yola çıkarak söz konusu dönemde Hadis
Taraftarlarının Mürcie’ye yüklediği anlamın son derece kapsamlı olduğunu
söyleyebiliriz. Ahmed b. Hanbel, İrcâ hakkında kendisine yöneltilen sorulara
muhtelif cevaplar verir. Örneğin Mürciilerin iman anlayışı hususunda
sorulan soruya “İman söz ve ameldir, artıp eksilir. Kişi zina edip içki içtiğinde
imanı eksilir.” cevabını verir. 17 Abdullah, babasına imanın söz ve amel
olduğunu, artıp eksildiğini kabul edip imanda istisnayı kabul etmeyen kişinin
Mürciî olup olmadığını sorar. İbn Hanbel, bu soruya “Olmamasını ümit
ediyorum.” şeklinde cevap verir.18
Hadis Taraftarları, Mürcie hakkında İrcâ, Ehl-i İrcâ ve Mürcie ibarelerini
karalama niyeti ile kullanır ancak kendilerini Ehl-i Sünnet olarak
isimlendirir. 19 İmanın artıp eksilmeyeceğini ve kendilerinin hakikî
mü’minler olduğunu ifade eden Mürciiler ise Hadis Tararftarları’nı Şükkâk
(imanında şüphe edenler) isimlendirmesi ile tenkit ederler. Eserde yer yer
bu konuya da değinilir. 20 Abdullah b. Ahmed b. Hanbel’in rivayetlerinin
bazısında Mürcie sapkın ve mübtedi‘ (yer yer Ehl-i Bid‘a ibaresi kullanılır)
olarak vasıflandırılırken bir kısmında ise Ezarika fitnesinden daha kötü bir
fitne olarak sunulur.21

Ebû Hâcer, Sunne, s. 81-82.
Bkz. Ebû Hâcer, Sunne, s. 81-82.
19 Bkz. Ebû Hâcer, Sunne, s. 81-89, 95,113-114.
20 Bkz. Ebû Hâcer, Sunne, s. 99.
21 Bunun yanında yer yer Mürciiler, Yahudiler ve Sabiilere benzetilir. Bkz. Ebû Hâcer,
Sunne, s. 83-84,88-89, 95, 112.
17
18

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/ 02/2018

1140

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

Abdullah, babasından rivayetle iki grubun cehenneme gireceğini, bunlardan
birinin imanın söz olduğunu söyleyenler olduğunu dile getirir. 22 Başka bir
yerde ise Ehl-i İrcâ’, imanın amel olmaksızın söz olduğunu kabul edenler
olarak tanımlanır.23 Bu iki bilgi beraber değerlendirildiğinde Kerrâmiyye’nin
Mürcie içerisinde değerlendirildiği özel olarak diğer Mürcii fırkalardan söz
edilmediği gibi Kerrâmiyye’den de söz edilmeye gerek duyulmadığı sonucu
ortaya çıkar.
Hicri III/IX. asrın ortalarına kadar Hadis Taraftarlarının eserlerinde,
Kerrâmiyye ismen geçmez. Mürcie hakkında verilen bilgilerden hareketle
İbn Kerrâm’ın bu dönemde, iman görüşü nedeniyle Mürcie bünyesinde
değerlendirilmiş olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum, aynı zamanda
Kerrâmiyye’nin bu dönemde müstakil bir mezhep muamelesi görmesini
sağlayacak olgunluğa henüz erişmemiş olduğuna da yorumlanabilir.
Hicri III/IX. asrın sonları ile IV/X asrın başları itibariyle Kerrâmiyye’nin
Hadis Taraftarlarının açık bir muhatabı haline geldiğini söylemek
mümkündür. Kerrâmiyye’nin güç edinmeye başladığı Samaniler döneminde
yaşamış olan Ebû Bekr Muhammed b. İshâk b. Huzeyme es-Sülemî enNîsâbûrî (311/923) 24 Kitâbu’t-Tevhîd’de imanın kalpte olmadığı iddiasında
bulunanları Mürcie’nin aşırıları (Ğâlî Mürcie) olarak isimlendirir.25 Müellifin
kullandığı bu tabir ile Kerrâmileri kastettiği kanaatindeyiz. Nitekim birkaç
yerde sözünü ettiği bu gruba dair verdiği bilgiler, Kerrâmiyye’nin görüşleri
ile örtüşür. Bunlardan biri La ilahe illallah diyene cehennemin haram
kılındığı görüşüdür. 26 La ilahe illallah deyip kalbinde zerre miktarı hayır
bulunan her bir kişinin cehennemden çıkarılacağına dair muhtelif rivayetler
zikreden müellif, bu rivayetler ile imanın salt ikrardan ibaret olmadığını
kanıtlamaya çalışır. İlgili yerde rivayetlerde yer alan “hayr”ı Mürcie’nin
aşırılarının iman olarak kabul etmediğini söyler.27
İbn Huzeyme’nin muasırı Ebû Bekir el-Hallâl (311/923) da Ahmed b.
Hanbel’den muhtelif rivayetlerle Mürcie’yi imanın söz olduğunu iddia
edenler olarak işler. Akabinde sünnete uygun olanın imanın söz ve amel olup
artıp eksileceğini kabul etmek olduğunu savunur ve bu bağlamda rivayetler
Söz konusu rivayette diğer grubun ise “Beş vakit namaz da nedir, namaz iki vakittir!”
diyenler olduğu aktarılır. Bkz. Ebû Hâcer, es-Sunne, s. 89.
23 Bkz. Ebû Hâcer, es-Sunne, s. 99.
24 İbn Huzeyme’nin Samani emiri İsmail b. Ahmed’in huzurunda bulunduğu, emirin
babasından rivayet ettiği hadisin senedinde hata yapması nedeniyle İbn Huzeyme’nin
emirin hatasını düzelttiği rivayet olunur. Bkz. es-Subkî, Tabakât, III/111; ez-Ziriklî,
‘Alâm, VI/29.
25 İbn Huzeyme, Kitâbu’t-Tevhîd, II/702.
26 Aynı görüş bazı yerlerde herhangi bir kayıt zikredilmeksizin Mürcie’nin tamamına da
hamledilir. Bkz. İbn Huzeyme, Kitâbu’t-Tevhîd, II/769, 815, 827.
27 İbn Huzeyme, Kitâbu’t-Tevhîd, II/713.
22

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/ 02/2018

1141

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

zikreder. 28 Birçok defa imanın söz olduğunu benimseyenler ibaresi ile
Mürcie’yi beraber kullanır. Bu rivayetlerde Kerrâmiyye’nin adına
rastlanmaması bu durumun Kerrâmiyye’nin Mürciî bir fırka olarak
değerlendirilmesi ile ilgili olduğuna yorumlanabilir.
Ebû Bekir el-Hallâl, Mürcie’nin iman anlayışı hususunda farklı bir rivayete de
değinir. Hemdân b. Alî el-Verrâk, İbn Hanbel’e “Mürcie, kalbi ile rabbini bilen
bir kişinin mümin olduğunu kabul ediyor.” der. İbn Hanbel, Mürcie’nin böyle
demediğini Cehmiyye’nin bu görüşte olduğunu Mürcie’nin dil ile ikrar ve
azalar ile ameli (حتي يتكلم بلسانه وتعمل جوارحه: )المرجئة تقولiman kapsamına aldığını
savunur. 29 Hadisin başka bir varyantında (اي بلسانه
 )بجارحتهkaydı
düşülmüştür. 30 Bu rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla Mürcie’nin azalar ile
amelden kastı, dil ile ameldir.
Ebû Bekir el-Mervezî, Ebû Ali Huseyn b. Hâmid en-Nîsâbûrî adında başka bir
şahıstan söz eder. 31 Bu şahıs, Ebû Abdirrahîm’in kendisine, Ahmed b.
Hanbel’e kendi bölgesindeki Mürcie’den bir grup ve bid‘at ehli hakkında
yönelttiği sorudan söz ettiğini aktarır.32 Ebû Bekir el-Hallâl, Horasan’dan İbn
Hanbel’e mektup yazarak ona iman hakkında sorular yönelten Ebû
Abdirrrahîm’e cevaben yazılan mektubun içeriğine dair rivayete de eserinde
yer verir. Kendisine sorulan soruya cevaben yazdığı mektubunda İbn
Hanbel, imanın ikrardan ibaret olduğunu iddia edenlerin ma‘rifet ve tasdiki
kabul edip etmemeleri üzerinden yorumlar yapar. İkrarla beraber ma‘rifeti
kabul edip etmedikleri, ikrar ettiklerini tasdik edip etmedikleri, ma‘rifetle
beraber tasdiki gerekli görüp görmedikleri ihtimalleri üzerinden
değerlendirmelerde bulunur. Şayet ikrarla beraber ma‘rifeti gerekli
görürlerse imanın iki şeyden teşekkül ettiğini kabul etmiş olurlar. Ma‘rifetle
beraber tasdik ve ikrarı da gerekli görürlerse imanın üç şeyden teşekkül
ettiğini kabul etmiş olurlar. Ancak ma‘rifet ve ikrarı inkâr ederlerse büyük
bir söz söylemiş olurlar.33

Ebû Bekir el-Hallâl, Sunne, I-III/565-570, IV/20.
Ebû Bekir el-Hallâl, Sunne, I-III/570-571.
30 Ebû Bekir el-Hallâl, Sunne, I-III/571-572.
31 Mürcii olduğu iddia edilen Ebû Abdirrahîm el-Cüzcânî’nin babası ve Ebû Ali Huseyn
b. Hâmid en-Nîsâbûrî adlı bu şahıs hakkında herhangi bir bilgi edinemedik.
32 Mektubun içeriğine dair rivayeti Abdullah b. Ubeydullah et-Tarsûsî, Muhammed b.
Hâtim el-Mervezî’den o da Ebû Abdirrahîm el-Cüzcânî’den rivayet eder. Bkz. Ebû Bekir
el-Hallâl, Sunne, IV/ 22-23.
33 Bu meselenin arka planında Mürcie’nin imanı tek bir şey olarak tanımlaması
yatmaktadır. Mürcie’ye göre iman birden fazla şeyden teşekkül etmez, bir kısmı gidip
bir kısmı kalamaz. Birden fazla şeyden teşekkül ettiğinin kabul edilmesi durumunda
imanın bir kısmının gidip bir kısmının kalması caiz olur. Bu nedenle Cehmiyye imanı
kalpte, Kerrâmiyye ise dilde tek bir şey olarak görür. Geniş bilgi için bkz. Ebû Bekir elHallâl, Sunne, IV/24-25.
28
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Ebû Bekir el-Hallâl’ın, Horasanlı bir şahsın İbn Hanbel’e verdiği bilgiye dair
aktarımı da önemlidir. Bu şahıs, Horasan’da “imanın amel olmaksızın dil ile
ikrar olduğunu”, “imanın dil ile ikrar ve amel olduğunu” söyleyen iki topluluk
olduğundan bahsederek İbn Hanbel’in bu konudaki fikrini sorar. 34 Bu
rivayetteki şahsın veya söz konusu iki topluluğun kimliğine dair açık bir bilgi
bulunmasa da Horasan bölgesinde imanı, amelsiz söz olarak tanımlayanların
Kerrâmiler olduğunu söyleyebiliriz. Muhtelif rivayetlerden yola çıkıldığında
bölgedeki Hadis Taraftarlarının Horasan’daki Kerrâmiler konusunda İbn
Hanbel gibi önde gelen isimlerin görüşlerine müracaat ettiklerini ve
Kerrâmiyye ile ilişkilerini aldıkları cevaplara istinaden belirledikleri
görülmektedir.
Ebû Bekir el-Hallâl’ın eserinin iman bahsindeki rivayetler genel itibariyle
Abdullah İbn Hanbel’in Kitâbu’s-Sünne’sindeki rivayetlerle paralellik arz
etmektedir. Genel olarak aynı konular işlenip Mürcie’nin iman anlayışını
tekzip edici rivayetlere ağırlık verilmiştir.35
Aynı dönemde yaşamış olan İbn Huzeyme ve Ebû Bekir el-Hallâl’ın
eserlerinde Mürcie hakkında verilen bilgiler alt kimlik olan Kerrâmiyye’yi de
ilgilendirmektedir. Ancak İbn Huzeyme’nin kullanmış olduğu Ğali Mürcie
ibaresi dışında özel olarak Kerrâmiyye’yi kastettiklerini söyleyememekteyiz.
Yaşadıkları zaman dilimi Kerrâmiyye’nin müstakil bir fırka muamelesi
görmeye başladığı dönemin hemen öncesine denk geldiğinden
Kerrâmiyye’nin açıkça zikredilmemesi olağan bir durumdur. Ancak İbn
Huzeyme ve Ebû Bekir el-Hallâl’dan sonraki Hadis Taraftarları’nın da
Kerrâmiyye’yi çoğunlukla ismen konu edinmemesi, bu durumun Kerrâmiyye
ile ilgili sebeplerden kaynaklanmadığını gösterir. İlgili literatüre hâkim olan
yaklaşımın, Hadis taraftarlarının genel üslubu ile ilgili olduğunu
söyleyebiliriz.
Bağdat ehlinin önde gelen Hadis Taraftarları’ndan olan Ebû’l-Kâsım
Hibetullâh b. Hasan b. Mansûr et-Taberî er-Râzî el-Lâlekâî (418/1027), Şerhu
Usûli İ‘tikâdi Ehli’s-Sunne ve’l-Cemâ‘a36adlı eserindeKerrâmiyye ve Kerrâmî
şahsiyetlerden söz etmezken Mürcie’ye geniş yer vermiştir.
Lâlekâî, Mürcie’yi imanı amel olmaksızın söz olarak tanımlayanlar olarak
vasıflandırır. 37 Diğer mezheplerin Ehl-i Sünneti ne şekilde
isimlendirdiğinden söz ederken Mürcie’nin Ehl-i Sünnet’i Muhalife ve

Ebû Bekir el-Hallâl, Sunne, I-III/589-590.
Ebû Bekir el-Hallâl, Sunne, I-III/ 569.
36es-Sem‘ânî, Ensâb, XIII/460; İbn Esîr, Lübâb, III/401.
37 El-Lâlekâî, Şerhu Usûli İ‘tikâdi Ehli’s-Sunne, V/1071.
34
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Noksaniyye şeklinde isimlendirdiğine dair bir bilgi verir.38Şerhu Usûli İ‘tikâdi
Ehli’s-Sunne’nin muhtelif yerlerinde, İslamdan nasibi olmayan iki fırkaya dair
Hz. Peygamberden nakledilen rivayetler geçer. Bu sınıflardan birinin Mürcie
olduğuna dair bu rivayetlerin eserde sıkça tekrarlanması, ayrıca Mürcie’nin
Ezarika fitnesinden daha kötü olduğuna dair rivayetler, müellifin Mürcie
algısını dolayısıyla Kerrâmiyye algısını gözler önüne sermektedir.39
Mürcie, eserde bidat bir fırka olarak vasıflandığı gibi Yahudilik, Hristiyanlık
ve Sabiiliğe benzetilir. 40 Horasan bölgesinde Mekki b. İbrahim, İshak b.
Rahaveyh ve Sadaka b. Fazl, iman anlayışı nedeniyle Mürcie’ye karşı
mücadele eden şahıslar olarak zikredilmektedir. Bu şahıslar Mürcie’ye karşı
imanın söz ve amel olduğu savunusunda bulunmuşlardır.41
Ebû’l-Hüseyn Muhammed b. Muhammed b. el-Huseyn el-Bağdâdî
(526/1131), Kadı Ebû Ya‘la el-Ferrâ’nın oğlu olup İbn Ebî Ya‘lâ olarak şöhret
bulmuştur. Hanbelî âlimlerin biyografilerine yer verdiği Tabakâtu’l-Hanâbile
adlı eserinde Ahmed b. Harb’e özel bir başlık ayırmıştır. Ancak İbn Harb’in
Muhammed b. Kerrâm ile olan ilişkisinden söz etmeksizin Ahmed b.
Hanbel’den rivayet ettiği bir hadisi zikretmiştir.42 İbn Ebî Ya‘lâ ayrıca babası
Kadı Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ’nın er-Red ‘ale’l-Kerrâmiyye adlı bir eseri olduğundan
söz etmektedir.43
İbn Ebî Ya‘lâ, İ‘tikâd adlı eserinin sonunda Ehl-i bid‘at olarak isimlendirdiği
bazı fırkalara değinir. Ayrıntıya girmeden ismen zikrettiği fırkalar arasında
Kerrâmiyye ve Mürcie de bulunur. 44 İbn Ebî Ya‘lâ’nın yaşadığı asır
Kerrâmiyye’nin Mürcie’den koparak müstakil bir mezhep haline dönüştüğü
ve gücünü muhafaza ettiği bir döneme denk gelir. Ancak bu gücüne rağmen
yukarıda zikrettiklerimiz dışında müellif Kerrâmiyye’den söz etmez.
Kerrâmiyye ile ilgili en ayrıntlı bilgi Mesâilu’l-Îmân adlı eserinde yer alır.
Verdiği bilgiye göre Kerrâmiyye ve Mürcie imanı, dil ile tasdik olarak
tanımlar. Dil ile tasdikten kastettikleri kalbin itmi’nanı olmaksızın şehadet
kelimesinin ikrar edilmesidir. İbn Ebî Ya‘lâ’ya göre amelleri iman veya

Başka bir yerde ise Mürcie’nin alametininin Ehl-i Sünnet’i Noksaniyye şeklinde
isimlendirmesi olduğunu söyler. Bkz. el-Lâlekâî, Şerhu Usûli İ‘tikâdi Ehli’s-Sunne, I/197,
III/588.
39 Bu rivayetlerin bir kısmı Mürcie’nin havzdan nasibinin olmayacağı, bir kısmı ise
Mürcie’nin yetmiş peygamberin diliyle lanetlenmiş olduğuna dairdir. Bu rivayetlerin
hepsinde Mürcie ie beraber zikredilen diğer fırka Kaderiyye’dir. Lâlekâî, Şerhu Usûli
İ‘tikâdi Ehli’s-Sunne, IV/709-710, V/1058-1060.
40el-Lâlekâî, Şerhu Usûli İ‘tikâdi Ehli’s-Sunne, V/1063-1064.
41el-Lâlekâî, Şerhu Usûli İ‘tikâdi Ehli’s-Sunne, V/1035.
42 İbn Ebî Ya‘lâ, Tabakât, I/40.
43 İbn Ebî Ya‘lâ, Tabakât, II/205.
44 İbn Ebî Ya‘lâ, İ‘tikâd, 46.
38
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imanın göstergesi olarak kabul etmememe anlamına gelen bu tanım, hiçbir
amelde bulunmayıp sadece dil ile ikrarda bulunan bir kişiyi, kâmil iman
sahibi olarak kabul etmek demektir. Kerrâmiyye’yi red için açtığı başlık
altında Kerrâmiyye’nin iman anlayışını çeşitli ayetleri merkeze alarak
eleştiren İbn Ebî Ya‘lâ, tasdik ifade eden sözün iman için tek başına yeterli
olmayacağını savunur. Şehadet kelimesinin iman için tek başına yeterli kabul
edenler Kerrâmî Mürciiler’dir. 45 Kerrâmî Mürciiler ibaresinin el yazması
metinde Mürcie ve Kerrâmiyye şeklinde geçtiğini söyleyen muhakkık, bu
kullanımın müstensihin hatasından kaynaklandığı görüşündedir. Her ne
kadar Kerrâmiyye Mürcie’den olsa da Mürcie ameli imandan sonraya bırakan
herkes için kullanılan bir kavramdır. Hâlbuki İslam düşüncesinde
Kerrâmiyye’den önce imanın sadece ikrar olduğunu söyleyeyen başka bir
grup yoktur.46
Buhârî’nin Sahîh’inde olmasa da Sahîh üzerine yazılmış olan bazı şerhlerde
Kerrâmiyye hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Buhârî’ye yazılmış
şerhler arasında günümüze ulaşan en mukaddem şerh olan Hattâbî’nin,
(388/998) A‘lâmu’l-Hadîsadlı eserinde Kerrâmiyye ile ilgili herhangi bir
bilgiye ulaşamadık. Hattâbî, imanın dil ile ikrar olduğunu iddia edenlerden
hiç söz etmediğinden bu hususta ne Kerrâmiyye ne de Mürcie gündeme
gelmez. Hicri 388/998 yılında vefat eden Hattâbî’nin 359/970 senesine
kadar Nisabur’da kaldığını akabinde Buhara, Belh, Gazne, Faris ve Sicistan
gibi şehirlere giderek oralarda ders verdiğini ve Şafiî olduğunu
düşündüğümüzde Kerrâmiyye’den hiç söz etmemesi gerçekten ilginçtir.
Yaşadığı asır ve bulunduğu bölgeler Kerrâmiyye’nin varlığından bihaber
olmasının mümkün olmadığını gösterir. 47 Bu durumda müellifin
Kerrâmiyye’den farklı saiklerle söz etmediği ihtimali kuvvet kazanır. Diğer
mezheplerden de genel olarak söz etmeyen Hattâbî, bu nedenle olsa gerek
Kerrâmiyye’den de söz etmemiştir.
Buhârî’ye yazılan şerhlerde Kerrâmiyye, ilk olarak İbn Battâl’ın (449/1057)
Şerhu Sahîhi Buhârî adlı eserinde geçmektedir. Buhârî’ye yazılan şerhler
arasında erken dönem olarak vasıflandırılabilecek olan İbn Battâl’ın
şerhinde, Kerrâmiyye, iki yerde imanın dil ile ikrar olup kalbin itikadı
olmadığını iddia eden bir grup olarak zikredilir.48 Eşarî olan müellif,49iman
bahsinde, imanın kalbin itikadı olduğunu ispatlama sadedinde Kerrâmiyye

İbn Ebî Ya‘lâ, Mesâilu’l-Îmân, 285-287.
Bkz. İbn Ebî Ya‘lâ, Mesâilu’l-Îmân, 285, 1 nolu dipnot.
47es-Sem‘ânî, Ensâb, II/380; ez-Zehebî, Târîh, VIII/632; Siyer, XVII/23; es-Safedî, Vâfî,
VII/207; Salih Karacabey, “Hattâbî”, DİA, XVI/489.
48 İbn Battâl, Şerhu Sahîhî Buhârî, I/72, 80.
49ez-Zehebî, Târîh, IX/741; Safedî; Vâfî, XXI/56.
45
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ve Mürcie’den bir grubun bu hususta kendilerine muhalefet ettiğini söyler.50
Kurtuba’da, Kerrâmiyye’nin neşet edip yayıldığı bölgelere uzak bir
coğrafyada yaşaması, Kerrâmiyye’ye dair verdiği bilginin iman hususu ile
sınırlı kalmasında etkili olmuş olmalıdır. Zira müellif, Kerrâmiyye’yi sadece
iman meselesinde zikreder.
Buhârî şerhleri arasında daha geç dönemde kaleme alınmış olan İbn
Mulakkın’nın (804/1401) et-Tavdîh’i ile Aynî’nin (855/1451) ‘Umdetu’l-Kârî
Şerhi Sahîhi’l-Buhârî’si Kerrâmiyye açısından önemlidir.et-Tavdîh’deimanın
kalbin ma’rifeti olduğunu ispata yönelik açıklamalar bağlamında Kerrâmiyye
gündeme gelir. Kerrâmiyye’nin imanın kalbi boyutunu kabul etmediğini
söyleyeyen İbn Mulakkın, Kerrâmiyye ile Mürcie’nin gulatının imanın
ikrardan ibaret olması hususunda fikir birliği ettiğini; Hucurat suresi 14.
ayetinin51 bu iki grubun iman anlayışına karşı delil olduğunu söyler.52
‘Aynî’nin (855/1451) ‘Umdetu’l-Kârî Şerhi Sahîhi’l-Buhârî’sinde dikkat çeken
husus müellifin Kerrâmiyye’nin iman anlayışı hususunda verdiği objektif
bilgidir. Verdiği bilgiye göre Kerrâmiyye, imanın ikrar olduğu görüşündedir.
Ancak münafığı zahiren mümin kabul eder; münafığa dünyada mümin
hükmü, ahirette ise kâfir hükmü uygulanmasını savunur. Aynî, Buharî’nin
imanın kalbin fiili olduğu görüşüne delil olarak zikrettiği hadis ile isim
vermeksizin Kerrâmiyye’ye işaret ettiği kanaatindedir.53 Hucurat Suresi 14.
ayetini tahlil ettiği babda imanın dil ile ikrar olduğunu savunan Kerrâmiyye
ve bu hususta kendilerine muvafakat eden Mürcie’ye karşı bu ayetin delil
olduğunu söyler. 54 Bu konularda ‘Aynî ile İbn Mulakkın’ın şerhlerindeki
farklılık Kerrâmiyye’nin iman anlayışına dair ‘Aynî’nin verdiği objektif
bilgidir. O, Kerrâmiyye hakkında tekrarlana gelen münafığı gerçek mümin
kabul ettiklerine dair verilen bilginin aksine münafığa dünyada mümin
hükmünü verdiklerini söyler.
Kendisinden önce Buhârî’ye şerh yazanlar Kerrâmiyye’nin kabir azabı ve
rüyet konusundaki görüşlerine yer vermezken ‘Aynî, bu konuda satır
aralarında da olsa bilgi verir. Kerrâmiyye’nin kabir azabının ruhun bedene
iadesi olmaksızın gerçekleşmesini caiz gördüğünü söyler. Onlara göre ölü,
ruh bedene iade edilmeksizin elemi hissedebilir. Ayrıca Onlar, Allah’a cihet
ve mekân nispet ettiklerinden rü’yetin belli bir mekân ve yönle ilintili olarak

İbn Battâl, Şerhu Sahîhî Buhârî, I/72, 80.
Bedevîler “İman ettik” dediler. De ki: “İman etmediniz, “Fakat boyun eğdik” deyin.
Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah’a ve Peygamberine itaat ederseniz,
yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
52 İbn Mulakkın, et-Tavdîh, II/573, 648.
53el-‘Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I/103,109, 164.
54el-‘Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I/190.
50
51
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gerçekleşeceğini kabul ederler.55 Muahhar dönem Buhârî şerhleri arasında
Kerrâmiyye konusunda en kuşatıcı bilgi içeren şerh ‘Aynî’nin Umdetu’l-Kârî
adlı şerhidir. Özellikle Kerrâmî iman anlayışı hususunda kaynaklara hâkim
olan bilgiden etkilenmeden verdiği bilgi, şarihin bu husustaki tarafsızlığını
gösterir.
İman anlayışları nedeniyle Hadis taraftarları ve Mürciiler arasındaki
muhalefet, Hadis taraftarlarının kendi iman anlayışlarını savunma ve
Mürcie’ye reddiyede bulunma amacıyla birçok eser telif etmelerine neden
olmuştur. Bu eserler ile ilgili dikkat çeken husus genel olarak Kerrâmiyye’nin
açıkça gündeme getirilmemesidir. Hadis taraftarları Allah’ın fiili sıfatları
konusunda Kerrâmî fikirlerle örtüşür mahiyette fikirlere sahip
olduklarından Kerrâmiyye’yi iman görüşleri ekseninde muhatap almışlardır.
Kerrâmiyye’nin Mürcie bünyesinden neşet ettiğini dikkate alarak
Kerrâmiyye’nin Hadis Taraftarlarınca kaleme alınan eserlerde üst kimlik
olan Mürcie çatısı altında mütalaa edildiğini diğer Mürciî fırkaların ayrıca
gündeme getirilmemesi gibi özel olarak zikredilmediğini söyleyebiliriz.
Hıristiyan ve Yahudilerin Cennetlik Olduğu İddiası
Kerrâmiyye, kâfirden başkasının cehenneme gitmeyeceği, imanın kalp ile
tasdik, dil ile ikrar ve azalarla amel olmadığı, imanlarının meleklerin ve
peygamberlerin imanı gibi olduğu görüşlerini benimsemekle itham
olunmuştur. 56 Kâfirden başkasının cehenneme gitmeyeceği kabulü, asıl
itibariyle Kerrâmiyye’nin ikrarı, kişiyi mü’min olarak kabul etmede yeterli
görmesi anlayışına dayanmaktadır. Buradan yola çıkarak muhalifler,
Kerrâmiyye’nin salt ikrarı, kişinin cennete gidebilmesi için yeterli kabul
ettiğini, dolayısıyla kâfirden başkasını cehennemlik olarak görmediğini iddia
etmişlerdir. Kâfirden başkasının cehennemlik görmemelerinin Hristiyan ve
Yahudilerin cennetlik olduğunu kabul ettikleri anlamına geldiğini
savunmuşlardır.
İman Meselesi ile İlgili Diğer Suçlamalar
Hadis Taraftarları ile muhalifler arasında iman konusunda gündeme gelen
ihtilaflardan bir diğeri, imanda istisna meselesidir. İman konusunda Hadis
Taraftarlarının asıl muhatabının Mürciiler olduğu düşünüldüğünde Ebû
Mürcie’den bir grup ile Kerrâmiyye’nin, her müçtehidin usulde ve füruda isabet ettiği
görüşünde olduklarını söyleyen ‘Aynî, akabinde bu grupların yetmiş üç fırka hadisine
getirdikleri yoruma yer verir. Onların yetmiş üç fırka hadisini meşhur varyantının
aksine yetmiş ikisinin cennet ehli, birinin ateş ehli olduğu şeklinde yorumladıklarını
söyler. Şârih, hadisin bu varyantının isnadının zayıf olduğunu meşhur varyantın sahih
olduğunu söyler. el-‘Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, III/118, IV/157, VI/88.
56 Yemenî, bu görüşleri Mürcii fırkaların ittifak ettiği hususlar olarak dile getirir. Bkz.
Yemenî, ‘Akâidu’s-Selâse ve Seb’in Fırka, I/273.
55
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Ubeyd Kâsım b. Sellâm’ın (224/838) eserinde imanda istisnayı kabul
etmeyen fukahadan bazı şahısları Mürcie ile ilişkilendirmeksizin zikretmesi
dikkate değerdir. Ebû Ubeyd, fukahadan istisnayı kabul etmeyenler olarak
Abdurrahman es-Sülemî, İbrahim et-Teymî, Avn b. Abdillah ve onlardan
sonrakilerden Ömer b. Zerr, es-Salt b. Behrâm, Mis‘ar b. Kidâm’ı
zikreder.57Halbuki bu şahıslardan Ömer b. Zerr, ircâ akidesini benimsemesi
ve bu hususta önde gelenlerden biri olması ile adından söz ettirmektedir.
Ayrıca Kûfe ehlinden olan es-Salt b. Behrâm ve Mis‘ar b. Kidâm da Mürciî
akideyi benimseyenler arasındadır. 58 Ebû Ubeyd, imanda istisnayı kabul
etmeyen şahısları, fukahadan âlimler olarak zikreder; onları Mürciî olarak
nitelemez ve kendilerini tekfirden kaçınır ancak imanı amelsiz söz olarak
tanımlayanları ve imanlarının meleklerin imanı gibi olduğunu söyleyenleri
isim vermeksizin sert bir dille eleştirir. 59 Ebû Ubeyd’in bu tavrı, daha h.
II./VIII. asrın sonları ile h. III/IX. asrın başlarında Hadis Taraftarlarının
Mürciî gruplar arasında ayrımda bulunduğunu göstermektedir.
Ebû Ubeyd’in Kitâbu’l-Îmân’ı kaleme alış amacının Hadis taraftarlarının iman
nazariyesini savunmak ve özellikle, merkezde Mürciilerin yer aldığı
muhaliflerin iman nazariyesine reddiye dizmek olduğu anlaşılmaktadır. Ebû
Ubeyd, eserinde çağdaşı olan İbn Kerrâm’a değinmemektedir. Ancak imanın
ikrar olduğunu kabul eden tüm gruplar Ebû Ubeyd’in eserinde muhalifler
kapsamındadır ve eleştirilere hedef olmaktan kurtulamamaktadır. Eserinde
İbn Kerrâm’dan söz etmemesi, eserini kaleme aldığı dönemde İbn Kerrâm’ın
görüşlerini açıkça dile getirmemesi veya söz konusu dönemin İbn Kerrâm’ın
görüşlerinin toplum tarafından kabul görerek taraftar edindiği dönemle
örtüşmemesi ile ilişkilendirilebilir. Tarihi eserlerde İbn Kerrâm’ın
görüşlerinden dolayı hapsedildiğine dair verilen bilgiler, Tahiriler dönemine
denk gelir. Rivayetlere göre İbn Kerrâm, Tahir b. Abdillah (231-248) ve
Muhammed b. Tahir b. Abdillah (248-259) dönemlerinde hapsedilir. 60 Bu
hapis cezalarından ilkinin Tahir b. Abdillah’ın ilk döneminde gerçekleştiği
varsayımı durumunda en iyi ihtimalle İbn Kerrâm’ın faaliyetlerinin Ebû
Ubeyd’in ömrünün sonlarında başladığı görülür. Bu, Ebû Ubeyd’in Kitâbu’lÎmân’ı başta olmak üzere söz konusu dönemde kaleme alınan eserlerde İbn
Kerrâm’dan söz edilmemesinin güçlü gerekçelerinden biridir. Yanısıra düşük
57 Ebû

Ubeyd, Kitâbu’l-Îmân, s. 40-41; Zehebî, bu şahıslardan Ömer b. Zerr’in ircâ
akidesini benimsediğini ve bu hususta önde gelenlerden biri olduğu bilgisini verir.
Ayrıca Kûfe ehlinden olan es-Salt b. Behrâm’ın ve Mis‘ar b. Kidâm’ın Mürciî akideyi
benimsediğini söyler. Geniş bilgi için bkz. ez-Zehebî, Mîzânu’l-İ‘tidâl, III/435, V/232,
VI/409.
58 Geniş bilgi için bkz. ez-Zehebî, Mîzânu’l-İ‘tidâl, III/435, V/232, VI/409.
59 Ebû Ubeyd, Kitâbu’l-Îmân, s. 41-44, 62-67.
60 Geniş bilgi için bkz. İbn ‘Asâkir, Târîhu Medîneti Dımeşk, LV/128; es-Sem‘ânî, Ensâb,
V/44; es-Subkî, Tabakât, II/304; es-Safedî, Vâfî, IV/265.
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bir ihtimal olmakla beraber Ebû Ubeyd’in “imanı amelsiz söz olarak
benimseyenler” kaydını kullanarak İbn Kerrâm’ı ve etrafındaki topluluğu
kastetmiş olması da mümkündür. Ancak bu ibare ile daha ziyade İbn
Kerrâm’dan önce Mürcie bünyesinde imanın ikrar olduğunu kabul edenlerin
kastedilmiş olduğunu sanıyoruz.61
Mürciilerin, imanlarının meleklerin imanı gibi olduğu anlayışları bağlamında
bir kişi hakkında imanının kemale erdiğinin söylenip söylenemeyeceği
meselesi de gündeme gelir. Bu bağlamda bütün taatleri imana dâhil eden
Hadis Taraftarları iman tanımlarından yola çıkarak böyle bir şeyin mümkün
olmayacağını bu dereceye ancak Peygamberlerin ulaşabileceğini savunur.
Peygamberlerin de günah işleme potansiyeline sahip varlıklar olduklarını,
dolayısıyla diriltilmeden önce Allah’ın onların günahlarını affetmesi ile ancak
bu dereceye ulaşacakları kaydını düşerler. 62
Mürcie’ye göre kişi kelime-i şehadet getirdikten sonra bütün günahları dahi
işlese yine de cehenneme girmez. Bu anlayışları ile muvahhitlerin
cehennemden çıkacağına dair sahih hadisleri inkâr ederler. Böylelikle
Allah’ın vaadini ve cezasını da inkâr etmiş olurlar. İbnu’l-Cevzî, verdiği bu
bilginin akabinde Muhammed b. Kerrâm’dan söz eder. Mürcie ile ilgili verdiği
bu bilgilerin akabinde İbn Kerrâm’dan söz etmesinin nedeni, Mürciî iman
anlayışı ile Kerrâmî iman anlayışı arasında kurduğu ilişkidir. İbnu’l-Cevzî, İbn
Kerrâm’ı mezheplerin en kötüsüne intisap etmekle suçlar. İbn Kerrâm’ın
hadislerin en zayıfını seçtiğini, teşbihe meyl ederek Allah’ı havâdise mahal
kıldığını da özellikle belirtir. Mürcie’den İslam’daki en kötü topluluk olarak
söz ettikten sonra Muhammed b. Kerrâm’ın mezheplerin en kötüsüne intisab
ettiğini dile getirir. 63 Hadis Taraftarları, iman ettikten sonra bütün büyük
günahları işlemesinin kişinin imanına zarar vermeyeceğini kabul eden
Mürciileri, Allah’ın vaîdini ve konu ile ilgili sahih hadisleri inkâr etmekle
itham etmektedir.
Hadis Uydurmakla Suçlanmaları
Hadis Taraftarları başta Muhammed b. Kerrâm olmak üzere önde gelen
Kerrâmi âlimler ve mezhep müntesiplerini hadis uydurmakla suçlamışlardır.
İbn Kerrâm’ın çağdaşı olan Muhammed b. İsmâîl el-Buharî’nin (256/870)

61 Kerrâmiyye’nin

teşekkül etmediği bir döneme ve hatta muhtemelen İbn Kerrâm’ın
görüşlerini açıkça dile getirmediği bir dönemde yaşamış olan Ebû Ubeyd’in eserini
incelemekteki gayemiz, Hadis taraftarlarının Mürcie’yi muhatap edinerek kaleme aldığı
eserlerde, Ebû Ubeyd’den sonra yeni, nelerin söylendiğini veya tarihi süreç içerisinde
Kerrâmiyye’nin güçlenerek müstakil bir mezhep hüviyeti kazanmasına paralel olarak
bu geleneğe ait eserlerde ne gibi değişikliklerin vücut bulduğunu tespit etmektir.
62 Ebû Bekir el-Hallâl, Sunne, I-III/ 569.
63 İbnu’l-Cevzî, Kitâbu Telbîsi’l-İblîs, II/494-495.
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Sahîh’inde Kerrâmiyye veya Muhammed b. Kerrâm ile ilgili herhangi bir ize
rastlayamadık. Hadis rivayet ettiğine dair çeşitli bilgiler bulunan İbn
Kerrâm’ın rivayet zincirlerinde yer almaması rivayetlerinin kabul
görmemesi ile ilgili olmalıdır. Nitekim muhtelif eserlerde İbn Kerrâm ve
kendisinden rivayette bulunduğu bazı şahıslar mevzû hadis rivayet etmekle
itham olunmaktadır.64
Kaynaklarda Buhârî’ye İbn Kerrâm’a ait olan ve iman hususunda çeşitli
rivayetlerin yer aldığı bir eser getirildiği bilgisi yer alır. Muhtelif isnad
zincirleriyle Hz. Peygamber’e dayandırılan bu rivayetlerin bir kısmı imanın
artacağı ancak azalmayacağı bir kısmı ise imanda artma ve azalmanın
olmayacağı ile ilgilidir. Buhârî, kitabın arkasına bu hadisleri rivayet
edenlerin şiddetli bir şekilde dövülerek uzun süre hapsedilmesi notunu
düşer. 65 Bu bilgi dışında ne Buhârî’nin Sahîh’inde ne de muhtelif diğer
kaynaklarda İbn Kerrâm’ın rivayetlerine dair bilgi bulunmamaktadır.
Buharî’ye götürülen eserde yer alan rivayetlerin imanın artıp
eksilmeyeceğine dair olması asıl sorunun, imanın artıp eksileceğini kabul
eden Hadis Taraftarlarının söz konusu rivayetleri makbul görmemesi ile ilgili
olabileceğini göstermektedir. İki mezhep arasındaki görüş farklılıklarından
olsa gerek, hadis rivayetini gaye edinmiş olan ve bu nedenle Hadis
Taraftarları olarak nitelenen güruh tarafından Kerrâmi isimlerin rivayetleri
mevzû olarak nitelenmiştir. Bu rivayetlerin hangi gerekçe ile mevzu olarak
nitelendiğine dair açıklayıcı herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Kerrâmiyye, Hadis Taraftarlarınca terğib ve terhîb gayesi ile hadis
uydurulabileceğini kabul etmekle de suçlanmaktadır. İbn Mulakkın
(804/1401), Kerrâmiyye’nin “Kim bana yalan isnad ederse….” hadisine “Kim
onunla saptırmak için bana yalan isnad ederse…” şeklinde eklemede
bulunduğunu söyler. Kerrâmilerin buradan hareketle insanları iyiliğe teşvik
edip kötülükten alıkoymak maksadı ile Hz. Peygambere hadis isnad
edilebileceği görüşünde olduklarını söyler.66
Hz. Peygambere yalan isnat etmenin haram olduğunu ve büyük günahlardan
olduğunu belirten ‘Aynî (855/1451), Kerrâmiyye’nin terğîb ve terhîb gayesi
ile Hz. Peygambere dayandırarak hadis rivayet edilebileceğini savunduğunu

64es-Sem‘ânî,

Ensâb, V/44; İbn ‘Asâkir, Târîhu Medîneti Dımeşk, LV/128-129; ez-Zehebî,
Siyer, XI/523; Mîzânu’l-İ‘tidâl, IV/21; es-Safedî, Vâfî, IV/265; es-Subkî, Tabakât,
II/305;İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, VII/462.
65 İbn ‘Âsâkir, Târîhu Medîneti Dımeşk, LV/129; ez-Zehebî, Mîzânu’l-İ‘tidâl, IV/21; esSubkî, Tabakât, II/305; İbn Hacerel-İbn Hacer el-‘Askalânî, Nuket, II/858.
66 İbn Mulakkın, et-Tavdîh, III/548.
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söyler.67 Müellifin konu ile ilgili aktardıkları İbn Mulakkın’ın aktardıkları ile
benzerdir.
Kerrâmiyye’ye isnat edilen bu suçlamaların tarihi seyir ile farklı bir boyut
kazandığını söyleyebiliriz. Nitekim terğîb ve terhîb gayesi ile hadis
uydurulabileceğine dair iddialar muahhar dönem kaynaklarda yer almakta
erken dönemde telif edilmiş olan eserlerde Kerrâmiyye bu şekilde
suçlanmamaktadır. Erken dönem kaynaklarda Kerrâmi isimler ve
kendilerinden rivayette bulundukları şahsiyetler mevzu hadis veya zayıf
hadis rivayet etmekle suçlanmaktadır.68
Sosyal İlişkilerde Kısıtlamalar
Hadis Taraftarları edebiyatı, Kerrâmileri sosyal hayattan tecrit etmeye
yönelik rivayetlerle doludur. İmanı amelsiz söz olarak benimseyenlerle aynı
mecliste oturulmaması gerektiğine dair bir başlık açan Ebû Ubeyd
(224/838), ilgili başlık altında hadis taraftarlarının görüşlerini savunur. 69
Oldukça erken bir dönemde yaşamış olan Ebû Ubeyd’in bu aktarımı, h.
II/VIII. asrın sonları ile h. III/IX. asrın başlarından başlanarak genelde Mürcii
gruplarla özelde ise Kerrâmilerle olan sosyal ilişkilere kısıtlamalar
getirildiğini göstermektedir.
Ebû Dâvud es-Sicistânî ile Ahmed b. Hanbel arasında Mürcie hakkında
yaşanan diyalog da bu bağlamda zikredilebilir. Ebû Dâvud, İbn Hanbel’e
Horasan’da Mürciî akideyi benimseyen akrabaları olduğunu, mektup
yazdığında kendilerine selam vermenin veya onlarla konuşmanın caiz olup
olmadığını sorar. 70 İkisi arasında yaşanan diyalog üst kimlik olan Mürcie
hakkında olsa da alt kimlik olarak niteleyebileceğimiz Kerrâmiyye’yi de
ilgilendirmektedir. Bu durum bağlamı ile ele alındığında imanı söze
indirgeyenler olarak tanımlanan Mürciilere, Hadis Taraftarları’nın bakışı
ortaya çıkar. Ayrıca Mürcie bahsinde “İmanın söz olduğunu benimseyenler”
ya da “Mürciî olanlar” ile konuşulmaması ve arkalarında namaz
kılınmamasına dair muhtelif rivayetler zikredilir. Bu rivayetlerin bir

67el-‘Aynî,

‘Umdetu’l-Kârî, II/149.
Ensâb, V/44; İbn ‘Asâkir, Târîhu Medîneti Dımeşk, LV/128; İbnu’l-Cevzî,
Kitâbu Telbîsi’l-İblîs, II/494-495; Zehebî, Târîh, XVIII/56; Siyer, XI/523; es-Safedî, Vâfî,
IV/265; İbn Hacer el-‘Askalânî, Lisânu’l-Mîzân, VII/462.
69 Ebû Ubeyd, Kitâbu’l-Îmân, s. 62-67.
70 İbn Hanbel, Ebû Davud’un Horasan’a yazdıklarında akrabalarına selam verip
vermeme hususundaki sorusunu hayretle karşılayarak bunda hiçbir beis olmayacağını
söylerken kendileri ile konuşulup konuşulamayacağı sorusuna mezhebin
sempatizanlığını yapmadıkları sürece konuşulabileceği cevabını verir. Bkz. Ahmedi, elMesâil ve’r-Resâil, II/369.
68 es-Sem‘ânî,
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kısmında “mezhebin propagandasını yapanlar”71 kaydı varken bir kısmında
herhangi bir kayıt yoktur.72
Ebû Dâvud es-Sicistânî ile Ahmed b. Hanbel arasında Mürcie hakkında
gerçekleşen diyalogun benzeri Ebû Bekir el-Hallâl’ın es-Sunne’sinde de
görülür. el-Mesâil ve’r-Resâil’de Ebû Dâvud es-Sicistânî ile Ahmed b. Hanbel
arasında gerçekleştiği aktarılan diyalog, içerik tamamen aynı olmakla
beraber es-Sunne’de Süleyman b. el-Eş‘as ile İbn Hanbel arasında yaşanır.73
Bu bağlamda Mürcii akideyi benimseyen ve her şeyden şüphe edeceğini
ancak imanından şüphe etmeyeceğini dile getiren Mis‘ar b. Kidâm’ın cenaze
törenine Süfyan es-Sevrî’nin katılmamasını 74 Hadis Taraftarları’nın ircâ
konusundaki katı tavrını gösteren örneklerden biri olarak zikredebiliriz. İbn
Hanbel ise imanda istisna hakkında kendisine soru yöneltenlere, imanda
istisnada bulunmalarını tavsiye etmiş ancak imanda istisnayı kabul
etmeyenleri yani Mürciîleri bu görüşlerinden dolayı tekfir etmemiştir. 75
Ayrıca imanın amelsiz söz olduğunu benimseyenlerin tekfiri hususunda
yöneltilen soruya, bu görüşlerinden dolayı tekfir edilemeyecekleri cevabını
vermiştir.76
Ancak hangi görüşleri dolayısıyla küfürle itham edildikleri hususu net
olamamakla beraber Kerrâmiler, önde gelen bazı Hadis Taraftarlarınca
küfürle itham edilmişlerdir. Bu kişiler, Kerrâmilerin tevbeye davet
edilmelerine; tevbe etmemeleri halinde boyunlarının vurulmasına yönelik
fetvalar vermişlerdir. 77 Bu fetvada bulunanlar arasında Ebû Bekr
Muhammed b. İshâk b. Huzeyme es-Sülemî en-Nîsâbûrî (311/923) ve Abbas
b. Hamza da bulunmaktadır.78 Bu isimler, Kerrâmilerin kâfir olduğu, tevbeye
davet edilmeleri; tevbe etmemeleri halinde boyunlarının vurulması
Dâ‘î kaydı yer alır.
Bununla beraber, İbn Hanbel, imanın amel olmaksızın söz olduğunu söyleyenlerin
küfre gidip girmeyeceği sorusuna, bu durumun onları küfre düşürmeyeceği cevabını
verir. Bkz. Ahmedî, el-Mesâil ve’r-Resâil, II/369-371.
73 Ebû Dâvud, İbn Hanbel’e Horasan’da Mürcii akideyi benimseyen akrabaları olduğunu
kendilerine selam vermenin veya onlarla konuşmanın caiz olup olmadığını sorar. İbn
Hanbel, Ebû Davud’un akrabalarına selam verip vermeme hususundaki sorusunu
hayretle karşılayarak bunda hiçbir beis olmayacağını söylerken kendileri ile konuşulup
konuşulamayacağı sorusuna mezhebin dailiğini yapmadıkları sürece konuşulabileceği
cevabını verir. Bkz. Ahmedi, el-Mesâil ve’r-Resâil, s. 369; Ebû Bekir el-Hallâl, Sunne,
IV/54.
74 Bkz. İbn Hacer el-‘Askalânî, Tehzîbu’t-Tehzîb, Müessetu’r-Risâle, Beyrut 1995, IV/61.
75 İbn Hanbel “Ben hakikî mü’minim, elbette mü’minim, Allah katında mü’minim” gibi
kesinlik ifade eden ibarelerin kullanılmamasını tavsiye eder. Bkz. Ebû Bekir el-Hallâl, esSunne, I-III/565-570, 593-601.
76 Ebû Bekir el-Hallâl, Sunne, I-III/574.
77 İbn Hacer el-‘Askalânî, Lisânu’l-Mîzân, VII/465.
78 Bkz. es-Subkî, Tabakât, III/111; İbn Hacer el-‘Askalânî, Lisânu’l-Mîzân, VII/465; ezZiriklî, ‘Alâm, VI/29.
71
72
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fetvasında bulunmuşlardır. İbn Huzeyme’nin adı, İbn Kerrâm’ın Nisabur’dan
çıkarılması hususunda icmada bulunan âlimler arasında da
zikredilmektedir.79
Mürcie mezhebinin çirkinlikleri ve dalaletine dair başlıklar atan Lâlekâî
(418/1027),eserinde Mürciilere selam vermemeye, arkalarında namaz
kılmamaya ve onlarla bir araya gelmemeye dair rivayetler
zikretmektedir.80Muhtelif yerlerde Mürcie’yi zikreden İbn Batta ise Mürcie
hakkında hükümdarların dinine tabi olanlar, ümmetin icmasından çıkanlar
ve peygamberlerin dili ile lanete uğrayanlar gibi vasıflandırmalarda
bulunmaktadır. 81 İbn Batta, ayrıca el-İbânetu’l-Kübra adlı eserinde de
Mürcie’yi iman meselesi başta olmak üzere muhtelif meselelerde
eleştirmektedir.82
Sonuç
Bu gelenekte Kerrâmiyye’nin tecsim ve teşbihe dair görüşleri gündeme
gelmediğinden Hadis Taraftarları’nın Kerrâmiyye’yi iman anlayışı nedeniyle
tekfir ettiği anlaşılmaktadır. Tekfirci söylem ile Kerrâmiler, İslamdışı bir
unsur olarak nitelenmiş böylece kendilerini sosyal hayattan tecrit etmeye
yönelik iddialar meşruiyyet kazanmıştır. Ancak farklı dini-toplumsal
gruplara mensup olan Semerkandî, Şehristânî ve ‘Aynî’nin Kerrâmi iman
nazariyesine dair aktardıkları, Kerrâmî iman anlayışı hususunda
muhaliflerin iddialarının gerçeği yansıtmadığını göstermektedir.
Kerrâmiyye aslında ne münafığı mü’min ve ebedi cennetlik ne de dili ile
inkâra zorlanan kişiyi kâfir ve ebedi cehennemlik kabul etmiştir. Aslında
Kerrâmiyye, amelleri de boşa çıkarmış değildir. Önde gelen Kerrâmî
âlimlerin abidane ve zahidane yaşayışına dair bilgiler Kerrâmiyye’nin
amelleri boşa çıkardığı iddiasının asılsız olduğunu göstermektedir. Bütün bu
iddialar, Kerrâmiyye’nin imanı dil ile ikrar olarak tanımlamasından yola
çıkan muhaliflerin bu kabulün doğuracağı sonuçlar üzerinden yürüttüğü
yorumlamalardan ibarettir.

İbn Hacer el-‘Askalânî, Lisânu’l-Mîzân, VII/465.
Şerhu Usûli İ‘tikâdi Ehli’s-Sunne, V/1058-1073.
81 Geniş bilgi için bkz. İbn Batta, Kitâbu’ş-Şerh ve’l-İbâne, s. 81, 105, 133, 279-280.
82 Bkz. İbn Batta, el-İbânetu’l-Kübrâ, II/884, 898, IV/111,123, 207.
79

80el-Lâlekâî,
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SOSYAL GÜVENLİĞE YÖNELİK ÖĞRENCİ ALGISININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğretim Üyesi, Seda TOPGÜL*
Özet
Bu çalışmada sosyal güvenliğe yönelik öğrenci algısının belirlenmesi ve bu
algının sosyal güvenlik bölümü ile başka bölümlerde eğitim gören meslek
yüksekokulu öğrencileri arasında farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya
konulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi'ne bağlı Almus Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören Sosyal
Güvenlik Programında öğrenim gören 94 öğrenci ve diğer bölümlerde
öğrenim gören 210 öğrenci olmak üzere toplam 304 öğrenciden toplanan
veriler kullanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak nicel araştırma
yöntemlerinden kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Sosyal güvenlik
algısının ölçülmesi için 14 ifadenin bulunduğu bir ölçek geliştirme çalışması
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 21.0 istatistik programı
kullanılarak betimleyici istatistikler, faktör, güvenilirlik, korelasyon ve
regresyon analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları, sosyal güvenliğin bütün
boyutlarında sosyal güvenlik programı öğrencilerinin ortalamalarının daha
yüksek olduğunu göstermektedir. İstatistiksel anlamda sadece sosyal
güvenlik farkındalığı anlamında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu çalışma
sosyal güvenlik algısı alanında yapılmış sayılı çalışmalardan biri olarak
değerlendirilebilir. Bundan sonraki sosyal güvenlik algısı çalışmaları için yol
gösterici bir özellik taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, Öğrenci Algısı, Ölçek

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü, seda.topgul@gop.edu.tr
*
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EVALUATION OF STUDENT PERCEPTIONS FOR SOCIAL SECURITY
Abstract
In this study, it is aimed to determine the student perception towards social
security and to show whether this difference differs between social security
department and vocational school students who are educated in other
departments. In this context, a total of 304 students, including 94 students
studying in the Social Security Program and 210 students studying in other
departments, were enrolled in the Almus Vocational School affiliated to
Tokat Gaziosmanpasa University. As a research method, sampling method is
preferred easily from quantitative research methods. In order to measure the
social security perception, a scale development study was carried out with
14 expressions. Descriptive statistics, factor, reliability, correlation and
regression analyzes were performed using the SPSS 21.0 statistical
program.The results of the analysis show that the average of social security
program students in all dimensions of social security is higher. There is a
meaningful difference in statistical sense only in terms of social security
awareness.This study can be considered as one of the few studies on social
security perception. There is a guiding feature for future social security
perception studies.
Keywords: Social Security, Student Perception, Scale

1.GİRİŞ
Sosyal güvenlik en basit anlamı ile kişilerin gelecek risklerine karşı güvence
altına alınması olarak tanımlanabilir. İnsanlar yaşamları boyunca gelir ve
kazançlarında kayba neden olan hastalık, kaza, işsizlik, evlenme, doğum,
yaşlılık, ölüm çeşitli olaylar ya da tehlikelerle karşı karşıya kalmışlardır. Bu
yüzden de kendilerinin ve ailelerinin yaşamlarını karşılayacak ve tehlikelere
karşı güvence altına alacak çeşitli yollar ve önlemler aramışlardır. İnsanın
kendini güvence altına alma düşüncesi güçlendikçe vazgeçilmez bir ihtiyaç
halini almıştır. Bu ihtiyaç da sosyal güvenlik fikrini doğurmuştur (Tuncay ve
Ekmekçi, 2012: 1).
Sosyal güvenlik, bir ülke halkının bugününü ve geleceğini güvence altına
almayı amaçlayan, aralarında sıkı bir birlik ve uyum kurulmuş olan kurumlar
bütünü olarak tanımlanmaktadır (Talas, 1997: 398). Böylece sosyal güvenlik
kamusal nitelikli örgütlenmeler temelinde hem koruma sağladıkları kişiler
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hem de riskler açısından önem taşımaktadır (Gökbayrak, 2010: 142). Ayhan
(2012: 43), genel olarak sosyal güvenliği, "Herkesin hastalık, analık, işsizlik,
yaşlılık ve ölüm gibi insan iradesi dışında meydana gelen risklere karşı güven
içerisinde olması gereğinin yanı sıra, beslenme ve barınma gibi her türlü
ihtiyacın karşılanması" şeklindeki tanım ile İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesinin hedef alındığını ve bun anlamda sosyal güvenliğin "Mesleki,
fizyolojik ve sosyo-ekonomik riskten ötürü geliri veya kazancı sürekli ya da
geçici olarak kesilmiş kimselerin geçinme ve yaşama ihtiyaçlarının
karşılandığı bir sistem" olarak tanımlanmaktadır.
Risklerle karşılaşabilecek alanlardan birisi de iş hayatıdır. Her devletin
vatandaşlarını risklere karşı korumak için oluşturmuş olduğu bir sosyal
güvenlik sistemi bulunmaktadır. Bu sosyal güvenlik sistemi çeşitli
uygulamaları kapsamaktadır. Uygulamaların nasıl algılandığı ise önemli bir
noktadır. Özellikle eğitim yaşamında bu bölümde okuyan öğrencilerin nasıl
algıladığı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada sosyal güvenlik algısının
ölçülmesine ilişkin bazı önermelerin, sosyal güvenlik bölümü öğrencileri
tarafından nasıl algılandığının ortaya konmasına çalışılmaktadır. Bu yüzden
bir ölçek çalışması gerçekleştirilmiş ve bulgular paylaşılmıştır.
1.1. Sosyal Güvenlik Kavramı ve Boyutları
Sigorta, güvenlik, yardım, koruma, hizmet gibi sosyal hakların çoğunda
rastlanmayan "sosyal" sıfatı ile birlikte sosyal sıfatlı haklar olarak
değerlendirilebilir. Sosyal güvenlik, bazı konularda koruma sağlamayı
amaçlayan parasal ya da parasal olmayan yardımların tamamını
kapsamaktadır. Bu yardımlar gelir yokluğu, aile desteğinin yetersizliği
(özellikle çocuklar ve bakmakla yükümlü olunan yetişkin gençler için), sağlık
yardımlarında erişim yokluğu ya da erişimin güç olması ve genel olarak
yoksulluk ve sosyal dışlanmışlık desteklerini içermektedir "Sosyal Güvenlik"
kavramı ilk kez Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kuruluş sürecinin başlarında,
ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt ile Birleşik Krallık Başbakanı Winston
Churchill'in 14 Ağustos 1941 tarihinde yaptıkları ortak açıklamada
kullanılmıştır (Gülmez, 2015: 77-84).
Sosyal güvenlik içerisindeki "sosyal", herkesin sosyal güvenlik hakkı
bulunduğunu ve bu hakkın işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi
iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda
tanınmaktadır. Bu riskler sosyal sigortalar kapsamına girdiğinden güvenlik
hakkının asıl amacı "sosyal sigortaları da kapsayan sosyal güvenlik" hakkıdır
(Gülmez, 2015: 91).
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sosyal güvenliği "onurlu bir insan hayatı"
için gerekli temel bir hak olarak tanımlamaktadır. Sosyal güvenlik toplumun
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her kesimi için bir sosyal ihtiyaç olmanın yanında esas amacı çalışma gücünü
kaybeden, çeşitli nedenlerden kazançları kesilen ya da ciddi şekilde
azalanlarla, bunların geçindirmekle yükümlü oldukları kimseleri yeterli bir
geçim seviyesi sağlayacak gelir ve sağlık garantisinin kamu kaynakları ile
sağlanması olarak da ifade edilmektedir (Canbay ve Demir, 2013: 304).
Sosyal güvenlik herşeyden önce herhangi bir nedenle kısmen ya da tamamen
çalışamaz duruma düşen ve bu nedenle gelir kaybına uğrayan, muhtaç
duruma düşenlere insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sürmeleri
için gerekli olan geliri sağlar. Hastalanma ya da sakatlanma nedeni ile
kazanma gücünü kısmen ya da tamamen kaybedenleri iyileştirmek için
sağlık yardımları yapar. Tekrardan çalışma yaşamına döndürebilmek için
rehabilitasyon hizmeti sağlar. İşsiz kaldıkları sürece yardım yapar. Aileye ek
maddi yükler getiren evlenme, doğum, iş kazası, eğitim, sağlık gibi konularda
ailelere yardım ederek yoksulluğu ortadan kaldırmaya çalışır. Bunu
yaparken de kullandığı yöntemler sosyal yardım ve sosyal hizmetler ile
sosyal sigortalardır (Tuncay ve Ekmekçi, 2012: 5-6).
Akgeyik ve ark. (2006: 122) göre sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve ve
sosyal sigortalar olmak üzere iki kısma ayrıldığını belirtmiştir. Sosyal
yardımlar, kimsesiz, muhtaç, yaşlı, malul, dul, yetim ve korumaya muhtaç
çocuklara karşılıksız olarak yapılan ve finansmanı merkezi yönetim bütçesi,
belediyeler, vakıf ve gönüllü kuruluşlar yoluyla gerçekleştirilen yardım ve
hizmetlerdir. Sosyal sigortalar ise, bireylerin karşılaştığı risklerin
azaltılmasında ve sosyal güvenliklerinin artırılmasında devletin sosyal
güvenlik sistemini kurup yürütmesine dayanan, primli (katkıya dayalı)
dağıtım yöntemidir.
İnsanın meslek ve özel hayatı boyunca kazanç ve gelir kaybının azalmasına
neden olan hastalık, kaza, maluliyet, işsizlik gibi olayların bir kısmının
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şüpheli olmakla beraber, yaşlılık ve ölüm gibi
olaylardan bir kısmının gerçekleşeceği kesindir. Ne zaman gerçekleşeceği
bilinmemekle beraber, gerçekleşmesi olası ya da kesin olan ve buna maruz
kalan kişinin malvarlığında eksilmeye neden olan tehlikeye sosyal risk
denilmektedir. Sosyal riskler mesleki riskler, fizyolojik riskler ve sosyoekonomik riskler olarak üçe ayrılmaktadır (Tuncay ve Ekmekçi, 2012: 8).



Mesleki riskler; iş kazaları ve meslek hastalıklarıdır. Doğrudan
yapılan iş ve meslekle ilgilidir. Geçici olabileceği gibi sürekli gelir
kayıplarına neden olan risklere karşı işçilerin korunması ve risklerin
tazminini içermektedir.
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Fizyolojik riskler; kişinin kendi bünyesinde meydana gelen ve
mesleki riskler dışında kalan risklerdir. Bu riskler, hastalık, analık,
sakatlık (maluliyet), yaşlılık ve ölümdür. Hastalık, geçici bir iş
göremezlik ve gelir kaybı durumu yaratan sosyal risktir. Analık,
çocuk sahibi olma neticesinde geçici bir süre iş göremezlik hali
doğuran bir sosyal risktir. Sakatlık (maluliyet), hastalık ve analığın
aksine sürekli bir iş göremezliğe ve gelir kaybına yol açan iyileşmesi
mümkün olmayan ya da zor olan bir hastalık halidir. Yaşlılık, yaşın
ilerlemesinden dolayı kişinin çalışma hayatından çekilmesi
dolayısıyla kazanç kaybına maruz kalması durumudur. Ölüm ise
aileyi geçindiren kişinin ölümü ile birlikte, eş, çocuklar bazen de
anne baba gibi ölenin geride bıraktığı aile bireylerinin destekten
yoksun kalması riskidir.



Sosyo-ekonomik riskler, toplum, aile ve işletmelerde meydana gelen
risklerdir. Bunlar işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma ve konut
ihtiyacıdır. İşsizlik en önemli sosyo-ekonomik risklerden biridir.
Çalışma isteğine sahip olduğu halde iş ve ücret koşullarına uygun iş
bulunamamasını ifade eder. Geçici nitelikte bir gelir kaybına yol
açmaktadır. Evlenme ve çocuk sahibi olma ise, kişilere ek harcamalar
getiren ve ailevi yükler getiren hayatın önemli olayları ve
dönemleridir. Konut ihtiyacı ise, ister evli ister bekar olsun
yaşanılacak asgari sağlık ve çevre koşullarına uygun bu ihtiyacın
giderilmesine yöneliktir. Almanya ve İngiltere’de konut yardımları
gelişmiştir. (Tuncay ve Ekmekçi, 2012:9)

Sosyal güvenlik amacını gerçekleşmesi çokluk ilkesi ve teklik ilkesi olarak iki
farklı ilke altında toplanmaktadır. Çokluk ilkesi, sosyal güvenlik sisteminin
gelişimi ile birlikte ücretli çalışan işçilerin korunma kapsamına alınmasından
sonra, sosyal güvenlik sisteminden yararlanacak kişilerin sayısının artmasını
ifade etmektedir. Zaman içerisinde sosyal güvenliğin zorunlu kapsamına
alma eğilimi giderek farklılaşmış ve artış göstermiştir. Sosyal güvenliğin
teklik ilkesi ise, genel olarak sosyal güvenlik sistemindeki gelişmelerle
bağımsız ve farklı güvenlik rejimlerinin yavaş yavaş bir bütünün parçaları
olarak görülmeye başlamasını ifade etmektedir (Ayhan, 2012: 49-50).
Güzel, Okur ve Caniklioğlu (2009: 54-55) benzer şekilde sosyal güvenliğin
amaçlarının gerçekleştirilmesi için yönetim ve tekniklerde bütünlük
sağlanmasının yönetimde teklik ve tekniklerde bütünlük ilkelerine
dayandığını belirtmektedir.
Yönetimde teklik ilkesi, sosyal korumada asgari birliği sağlamak için devletin
müdahalesinin kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir. Sosyal güvenlik
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kurumlarına üyeliği zorunlu kılmak, finansman sorununu çözmek, sigorta
yardımlarının kapsamını belirlemek amacı ile gerçekleşen devlet
müdahalesi, kamu hizmetinin yürütümü niteliğinde bir sosyal güvenlik
kurumunun oluşturulması biçiminde somutlaşmaktadır. Kurumların tek bir
çatı altında birleştirilmesi sosyal güvenliğin etkinliği açısından yararlı
olmaktadır. Ayrıca sağlanan yardımlar ve hak kazanma koşullarında belirli
bir standartlaşmaya gidilmesi eşitlik ilkesinin de korunması anlamına
gelmektedir.
Diğer yandan tekniklerde bütünlük ilkesi, sistemin bütünleştirilmesi
konusundaki eğilimi ifade etmektedir. Eğilim özellikle sigortalılara bağlanan
aylık ve gelirlerde kendisini göstermektedir. Asgari bir yaşam düzeyini
garantilemenin dışında sigortalının sosyal risk ile karşılaşmadan önceki gelir
ve mesleki kariyeri dikkate alınarak koşullara uygun yaşam düzeyi
sürmesinin sağlanması da önemlidir. Bu eğilim nihayetinde karma sosyal
güvenlik rejimleri ortaya çıkmış çağdaş sosyal güvenlik sistemleri karma
sistemlere dönüşmüştür. Özellikle tıbbi yardımlar ve aile ödenekleri
konusunda primsiz rejimlerle, uzun ya da kısa dönemli parasal yardımlar
sağlayan primli sosyal sigorta rejimleri arasında bir bütünleşme söz konusu
olmuş ve böylece tek bir sosyal koruma sistemi içerisinde bütün sosyal
sınıfların bütünleştirilmesi ve sosyal koruma standartlarının birbirine
yakınlaştırılmasının sağlanması gerçekleştirilmiş olacaktır (Güzel, Okur ve
Caniklioğlu, 2009: 56).
Bu tanımlamalardan ve ayrımlardan yola çıkarak sosyal güvenliğin geniş
kapsamlı bir sistem olduğu görülmektedir. Araştırmada üzerinde durulan
noktada bu geniş kapsamlı uygulamaların nasıl algılandığını ortaya
koyabilmektir.
Araştırmada sosyal güvenlik algısına yönelik algılar dört başlık altında
toplanmaktadır. Bunlar, sosyal güvenliğin yeterli olduğu algısı, algılanan
sosyal güvenlik bilinci, sosyal güvenlik farkındalığı ve sosyal güvenliğe
yönelik tutumdur.
Sosyal güvenliğin yeterliliği içerisinde, Türkiye'deki sosyal güvenliği etkili ve
hizmet edici bulmak, devletin verdiği sosyal yardımları etkili ve yeterli
bulmak ile Türkiye'de iş kazaları sonrasında verilen sosyal hakların
yeterliliği ölçülmeye çalışılmaktadır.
Algılanan sosyal güvenlik bilinci içerisinde ise, sosyal güvenliğin her öğretim
kademesinde ders olarak verilmesinden, iş kazalarının tedbirsizlik ve
bilgisizlikten kaynaklanması algısına, sigortalılığın güvence anlamına
gelmesine ve yüksek maaş yerine sigortalılığın tercih edilmesine kadar
sosyal güvenlik bilincine ait maddeler bulunmaktadır.
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Sosyal güvenliğin farkındalığının ölçümünde ise, sosyal güvenlik haklarını
bilmek ve devletin verdiği yardımlardan haberdar olmak yer almaktadır.
Son olarak ise sosyal güvenlik algısının bir başka boyutu sosyal güvenliğe
yönelik tutum ölçülmeye çalışılmıştır. Bunun için devletin verdiği
yardımların insanları tembelliğe ittiği düşüncesi, sosyal güvenliğin sadece
devletin sağladığı bir hizmet olarak algılanması ve sosyal güvenliğin sadece
sigortalı olmak demek olduğu algısı değerlendirilmiştir.
2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE BULGULAR
2.1. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada sosyal güvenlik alanında ve diğer bölümlerde eğitim gören ön
lisans öğrencilerinin sosyal güvenliğe ilişkin algılarının ölçülmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaçla Tokat Almus Meslek Yüksekokulunda sosyal
güvenlik bölümü ve diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilere sosyal
güvenlik algısına yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.
Kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Kolayda örneklem yöntemi ile
ulaşılan öğrencilere anket çalışması 1 Mart-20 Mart arasında uygulanmıştır.
Anketlerde boş bırakılan ya da cevaplanmayan soruya rastlanılmadığından,
toplamda yapılan 304 adet anket araştırmaya dahil edilmiştir. Ölçek 5'li
likert tipinden (1 Hiç katılmıyorum, 5 tamamen katılıyorum) oluşmaktadır.
Ölçeğe yapılan analizler sonucu elde veriler ile, kullanılabilir bir ölçek olduğu
görülmektedir.
Araştırma kapsamında sosyal güvenlik algısı ölçeğinin boyutları arasında
ilişkinin olup olmaması ve sosyal güvenlik bölümü ve diğer bölüm öğrencileri
üzerinde bu boyutların anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığının ortaya
konması amacı ile aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.
H1: Sosyal güvenlik yeterliliği ve algılanan sosyal güvenlik bilinci arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Sosyal güvenlik yeterliliği ve sosyal güvenlik farkındalığı arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
H3: Algılanan sosyal güvenlik bilinci ile sosyal güvenlik farkındalığı arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
H4: Algılanan sosyal güvenlik bilinci ile sosyal güvenliğe yönelik tutum
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H5: Sosyal güvenliğe yönelik tutum ile sosyal güvenlik farkındalığı arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
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H6:Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm öğrencileri arasında
sosyal güvenlik algısında anlamlı bir fark vardır.
H7: Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm öğrencileri arasında
sosyal güvenlik yeterliliği konusunda anlamlı bir fark vardır.
H8: Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm öğrencileri arasında
algılanan sosyal güvenlik bilinci arasında anlamlı bir fark vardır.
H9: Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm öğrencileri arasında
sosyal güvenlik farkındalığında anlamlı bir fark vardır.
H10: Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm öğrencileri arasında
sosyal güvenliğe yönelik tutumda anlamlı bir fark vardır.
2.2. Araştırmanın Bulguları
Sosyal güvenlik algısını ölçmeye yönelik gerçekleştirilen anketler SPSS 21.0
paket programı ile analiz edilmiştir. Likert tipi ölçeğin kullanıldığı araştırma
için öncelikle faktör analizi ve faktörlerin güvenilirliği içinde Cronbach's
Alpha güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır.
Faktör analizi yapılabilmesi için gereken 300 civarında bir örneklem grubu
sağlandığı için faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin faktörleşmeye uygunluğunu
belirlemek amacı ile Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett Küresellik testi
yapılmıştır. Sosyal güvenlik ölçeğine ilişkin KMO değeri (0,739) düzeyinde
olduğu ve Barlett Küresellik Testi sonucunda da değişkenler arası ilişkilerin
anlamlı düzeyde (Ki kare= 538,700, p=0.00) bulunduğu tespit edilmiştir.
Tablo 1. KMO ve Barlett Testlerinin Sonuçları
Kaiser-Meyer-OlkinMeasure
0,739
Örneklem Uyum Testi
Yaklaşık Ki-Kare
538,700
Bartlett Testi
df
66
Sig.
,000
KMO oranının 0,5'in üzerinde olması analiz için yeterli örneklem
büyüklüğüne ulaşıldığını ifade ederken, oran ne kadar yüksek olursa veri
setinin faktör analizi için o derece uygun olduğunu göstermektedir. KMO
Test sonuçları incelendiğinde KMO 0,739 değeri örneklem büyüklüğü için
yeterli olduğunu gösterirken, Barlett testinin sonucu da 538,700 ve p=,000
güven seviyesinde anlamlı bulunmuştur.
Ölçekte yer alan ifadelerin toplanacağı boyutlar ve boyutların sayısını
görebilmek amacı ile faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi
sonucunda 12 ifade 4 faktöre dağıtılmıştır. Hiç bir ifade iki faktöre birden
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girmediği için ölçekten çıkarılmasına gerek görülmemiştir. Elde edilen
sonuçlar ölçeğin geçerli olduğunu belirlemiştir.
Tablo 2'de ifadelerin 4 faktör altında toplandığı gözlenmiş olup faktör yükleri
ve açıklanan varyans tabloda görülmektedir.
Tablo 2. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları (Temel Bileşenler Analizi,
Promax N=304
İfadeler

Sosyal Güvenliğin Yeterliliği
Türkiye'de sosyal güvenliği yeterince etkili ve
hizmet edici buluyorum.
Devletin çeşitli isimlerle verdiği sosyal yardımları
yeterince etkili ve hizmet edici buluyorum.
Türkiye'de iş kazaları sonrasında verilen sosyal
hakların yeterli olduğunu düşünüyorum.
Algılanan Sosyal Güvenlik Bilinci
Sosyal güvenlik kavramı her öğretim
kademesinde ders olarak verilmelidir.
Türkiye'de artan iş kazaları tedbirsizlik ve iş
güvenliği bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır.
Sigortalı olmak beni güvencede tutar.
Yüksek maaş yerine sosyal güvenliği tercih
ederim.
Sosyal Güvenlik Farkındalığı
Sosyal güvenlik haklarımı biliyorum.
Devletin çeşitli isimlerle verdiği sosyal
yardımlardan haberdarım.
Sosyal Güvenliği Yönelik Tutum
Devletin çeşitli isimlerle verdiği sosyal
yardımların insanları tembelliğe ittiğini
düşünüyorum.
Sosyal güvenlik sadece devletin sağladığı bir
hizmettir.
Sosyal güvenlik demek sigortalı olmak demektir.
Toplam Açıklanan Varyans %

Faktör
Yükleri

Açıklanan
Varyans
(%)

23.427
0,813
0,792
0,672
14.841
0,784
0,777
0,511
0,413

1164
9.536

0,843
0,731
8.355
0,705
0,613
0,529
56.159

Tablo 2'de yer alan veriler değerlendirildiğinde uygulanan faktör analizi
sonucunda sosyal güvenlik algısı ölçeğinin değeri birin üzerinde yer alan
toplam 4 adet faktörden meydana geldiği bulunmuştur.
Bu faktörler sosyal güvenlik yeterliliği, algılanan sosyal güvenlik bilinci,
sosyal güvenlik farkındalığı ve sosyal güvenliğe yönelik tutumdan
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oluşmaktadır. Bu faktörlerden sosyal güvenlik yeterliliği toplam varyansın
%23,427'sini, algılanan sosyal güvenlik bilinci toplam varyansın
%14,841'ini, sosyal güvenlik farkındalığı toplam varyansın %9,536'sını,
sosyal güvenliğe yönelik tutum ise toplam varyansın %8,355'ini açıkladığı
görülmektedir. Bu dört faktör birlikte toplam varyansın %56,159'unu
açıklamaktadır.
Oluşan faktör yapılarını isimlendirmek için değişkenlerin içerikleri esas
alınmıştır. Ölçeğin güvenilirliği için Cronbach's Alpha katsayısı 0,675 olarak
belirlenmiştir. Değerlerin 0,60-0,80 arasında olması ölçeğin güvenilir bir
ölçek olduğunu göstermektedir.
Tablo 3'de sosyal güvenlik algısı ölçeği ve alt boyutlarına ilişkin ortalamalar,
standart sapma ve Cronbach's Alpha katsayıları verilmiştir.
Tablo 3. Faktörlere İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Cronbach's
Alpha Katsayıları
Faktörler

Ortalama

Std. Sapma

Sosyal Güvenliğin
Yeterliliği
Algılanan Sosyal
Güvenlik Bilinci
Sosyal Güvenlik
Farkındalığı
Sosyal Güvenliği
Açıklamaya Yönelik
Tutum

2,7

0,772

Cronbach's
Alpha
0,681

3,81

0,669

0,630

3,15

0,781

0,601

3,02

0,711

0,612

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin algıladıkları sosyal güvenlik bilincinin
ortalamanın üstünde olduğu görülmektedir (X =3,81). Benzer şekilde sosyal
güvenlik farkındalığı (X =3,15) ve sosyal güvenliğe yönelik tutumlarında
ortalamalarının yüksek olduğu ortaya konulmuştur (X =3,02). Diğer yandan
sosyal güvenlik yeterliliği algısı ise ortalamanın altındadır (X =2,70).
Öğrenciler sosyal güvenliğin yeterli olmadığı algısına sahip olmalarına
rağmen, sahip oldukları sosyal güvenlik bilinci yüksek düzeydedir. Buna göre
de sahip oldukları farkındalık ve geliştirdikleri tutumlar yüksektir.
Tablo 4. Sosyal Güvenlik Algısının Boyutlarına Göre Bölüm ve Bölüm Dışı
Öğrencilerin Algısı
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Sosyal
Güvenlik
Bölümü

N

Ort.

St.
Sapma

94

2,75

0,74

Sosyal
Güvenliğin
Yeterliliği
Diğer
Bölümler
Sosyal
Güvenlik
Bölümü

210
94

2,67

0,78

3,92

0,54

Algılanan
Sosyal
Güvenlik
Bilinci
Diğer
Bölümler
Sosyal
Güvenlik
Bölümü

210

3,77

0,71

94

3,36

0,70

Sosyal
Güvenlik
Farkındalığı
Diğer
Bölümler
Sosyal
Güvenlik
Bölümü

210

3,05

S.D.

t

p

187,783

0,809

0,419

231,127

1,848

0,066

199,424

3,271

0,001

0,79

1166
94

3,11

0,72

Sosyal
Güvenliği
Açıklamaya
Yönelik
Tutum

175,322
Diğer
Bölümler

210

2,98

1,450

0,148

0,70

(p<0,05)
Sosyal güvenlik algısının boyutlarının sosyal güvenlik programında öğrenim
gören ve diğer bölümlerde öğrenim göre öğrenciler arasında farklılaşıp
farklılaşmadığı Tablo 4'den incelenebilir. Buna göre sosyal güvenliğin bütün
boyutlarında sosyal güvenlik programı öğrencilerinin ortalamalarının daha
yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 4 aşağıdaki hipotezler için
değerlendirildiğinde,
H7: Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm öğrencileri arasında
sosyal güvenlik yeterliliği konusunda anlamlı bir fark vardır.
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Sosyal güvenlik yeterliliği konusundaki algıda sosyal güvenlik bölümü
öğrencilerinin (X =2,75) diğer bölüm öğrencilerine oranla (X =2,67) daha
fazla algıladıkları ortaya çıkmıştır. Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile
diğer bölüm öğrencileri arasında sosyal güvenliğin yeterliliği konusunda
anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
H8: Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm öğrencileri arasında
algılanan sosyal güvenlik bilinci arasında anlamlı bir fark vardır.
Algılanan sosyal güvenlik bilinci boyutunda sosyal güvenlik bölümü
öğrencilerinin ortalaması (X =3,92) diğer bölüm öğrencilerinin
ortalamasından biraz daha yüksektir (X=3,77). Ancak bakıldığında algılanan
sosyal güvenlik bilinci boyutunda sosyal güvenlik bölümü ve diğer bölüm
öğrencileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
H9: Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm öğrencileri arasında
sosyal güvenlik farkındalığında anlamlı bir fark vardır.
Sosyal güvenlik farkındalığının ortalaması sosyal güvenlik bölümü
öğrencilerinde (X=3,36) diğer bölüm öğrencilerine oranla biraz daha
yüksektir (X=3,05). Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm
öğrencileri arasında sosyal güvenlik farkındalığı anlamında anlamlı bir fark
bulunmaktadır (p=0,001, p<0,05).
H10: Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm öğrencileri arasında
sosyal güvenliğe yönelik tutumda anlamlı bir fark vardır.
Sosyal güvenliği açıklamaya yönelik tutumlar değerlendirildiğinde sosyal
güvenlik bölümü öğrencilerinin (X=3,11) diğer bölüm öğrencilerine göre
(X=2,98) ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Sosyal güvenliğe
yönelik tutumlar anlamında sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ve diğer
bölüm öğrencileri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
Tablo 5. Sosyal Güvenlik Algısının Sosyal Güvenlik Bölümü ve Diğer
Bölümlere Göre Betimleyici İstatistikleri

Sosyal
Güvenlik
Bölümü
Öğrencileri

N

Ort.

94

3,33

S.
Sapma
0,44

Sosyal
Güvenlik
Algısı
Diğer Bölüm
Öğrencileri

210

3,18

S.D.

t

p

191,983

2,67

0,008

0,47

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/ 02/2018

1167

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

(p<0,05)

Tablo 5'e göre sosyal güvenlik bölümü öğrencilerinin sosyal güvenlik algısı
ortalamaları (3,33±0,44) diğer bölüm öğrencilerine göre (3,18±0,47) daha
yüksektir.Veriler değerlendirildiğinde, sosyal güvenlik bölümü öğrencileri
ile diğer bölüm öğrencileri sosyal güvenlik algısı anlamında istatistiksel
açıdan anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p=0,008, p<0,05).
H6:Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm öğrencileri arasında
sosyal güvenlik algısında anlamlı bir fark vardır.
Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla regresyon analizi
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 6'da görülmektedir.
Tablo 6. Faktörlere İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları
Hipotez
H1
H2
H3

H4

H5

Bağımsız
Değişken
Sosyal
Güvenliğin
Yeterliliği
Sosyal
Güvenliğin
Yeterliliği
Algılanan
Sosyal
Güvenlik
Bilinci
Algılanan
Sosyal
Güvenlik
Bilinci
Sosyal
Güvenliğe
Yönelik
Tutum

Bağımlı Değişken

Standart
β
0,134

Önem
Derecesi
0,043

R²
0,013

F
Değeri
4,117

Sosyal Güvenlik
Farkındalığı

0,207

0

0,041

13,793

Sosyal Güvenlik
Farkındalığı

0,317

0

0,137

47,904

Sosyal Güvenliğe
Yönelik Tutum

0,179

0,001

0,36

11,355

Sosyal Güvenlik
Farkındalığı

0,194

0

0,045

14,329

Algılanan Sosyal
Güvenlik Bilinci

1168

Tablo 6 ölçeğin faktörlerine ilişkin oluşturulan hipotezlerin regresyon analiz
sonuçlarına dayanmaktadır. Buna göre, algılanan sosyal güvenlik bilincinin
sosyal güvenliğin yeterliliği üzerindeki etkisine bakıldığında p<0,01
anlamlılık düzeyinde (β=0,134) bir etkisi bulunmaktadır. R² değerine
bakıldığında algılanan sosyal güvenlik bilinci sosyal güvenliğin yeterliliğinin
sadece %0,1’ini açıklamaktadır. Sosyal güvenlik farkındalığı, sosyal güvenlik
yeterliliğinin p<0,01anlamlılık düzeyinde (β=0,207) bir etkisi
bulunmaktadır. Sosyal güvenlik farkındalığı, sosyal güvenliğin yeterliliğinin
%0,4’ünü açıklamaktadır.
Sosyal güvenlik farkındalığının algılanan sosyal güvenlik bilinci üzerindeki
etkisine bakıldığında, p<0,01anlamlılık düzeyinde (β=-0,317) bir etkisi
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bulunmaktadır. Regresyon analizi neticesinde R² değerine göre, sosyal
güvenlik farkındalığı, algılanan sosyal güvenlik bilincinin %13’ünü
açıklamaktadır.
Sosyal güvenliğe yönelik tutumun, algılanan sosyal güvenlik bilinci
üzerindeki etkisine bakıldığında p<0,01anlamlılık düzeyinde (β=0,179)
olumlu bir etkisinin olduğu görülmektedir. Sosyal güvenliğe yönelik tutum,
algılanan sosyal güvenlik bilincinin %3’ünü açıklamaktadır.
Sosyal güvenlik farkındalığının, sosyal güvenliğe yönelik tutum üzerindeki
etkisine bakıldığında, p<0,01anlamlılık düzeyinde (β=0,194) olumlu yönde
bir etkisinin olduğu görülmektedir. Sosyal güvenlik farkındalığının, sosyal
güvenliğe yönelik tutumun %0,4’ünü açıkladığını söylemek mümkündür.
H1: Sosyal güvenlik yeterliliği ve algılanan sosyal güvenlik bilinci arasında
anlamlı bir ilişki vardır. KABUL
H2: Sosyal güvenlik yeterliliği ve sosyal güvenlik farkındalığı arasında
anlamlı bir ilişki vardır. KABUL
H3: Algılanan sosyal güvenlik bilinci ile sosyal güvenlik farkındalığı arasında
anlamlı bir ilişki vardır. KABUL
H4: Algılanan sosyal güvenlik bilinci ile sosyal güvenliğe yönelik tutum
arasında anlamlı bir ilişki vardır. KABUL
H5: Sosyal güvenliğe yönelik tutum ile sosyal güvenlik farkındalığı arasında
anlamlı bir ilişki vardır. KABUL
H6:Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm öğrencileri arasında
sosyal güvenlik algısında anlamlı bir fark vardır. KABUL
H7: Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm öğrencileri arasında
sosyal güvenlik yeterliliği konusunda anlamlı bir fark vardır. RED
H8: Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm öğrencileri arasında
algılanan sosyal güvenlik bilinci arasında anlamlı bir fark vardır. RED
H9: Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm öğrencileri arasında
sosyal güvenlik farkındalığında anlamlı bir fark vardır. KABUL
H10: Sosyal güvenlik bölümü öğrencileri ile diğer bölüm öğrencileri arasında
sosyal güvenliğe yönelik tutumda anlamlı bir fark vardır. RED
3. SONUÇ
İnsanlar, insanlık tarihinin her döneminde yaşanan risklerin sonuçlarına
karşı korunma ve güvenlik duygusu isteği içindedir. Yaşanan riskler yapılan
işlerle ilgili ortaya çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları olabileceği
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gibi, kişinin kendi bünyesinde meydana gelen ve mesleki riskler dışında
kalan hastalık, analık, sakatlık (maluliyet), yaşlılık ve ölüm riskleri de
olabilmektedir. Aynı zamanda kişinin bünyesinde meydana gelmeyen
toplum, aile ve işletmelerde meydana gelen riskler olan, işsizlik, evlenme,
çocuk sahibi olma risklerden de oluşabilmektedir. Sosyal güvenlik bu sosyal
risklerin sonuçlarını onarma ve insanlar üzerindeki etkilerini giderme çabası
ile ortaya çıkmıştır. Görüldüğü gibi sosyal güvenlik çok geniş kapsamlı bir
kavram olarak, birçok sosyal riski telafi etme amacı taşımaktadır. Bu yüzden
sosyal güvenlik algısı önem taşımaktadır. Bu algı ve bilincin ne düzeyde
olduğunu görebilmek için “Sosyal Güvenlik” bölümünde eğitim alan
öğrencilerin, diğer öğrencilere kıyasla algı ve bilgi düzeyleri ölçülmek
amaçlanmıştır.
Araştırma kapsamında sosyal güvenlik algısı ölçeğinin boyutları arasında
ilişkinin olup olmaması ve sosyal güvenlik bölümü ve diğer bölüm öğrencileri
üzerinde bu boyutların anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığının ortaya
konması amacı hipotezler oluşturularak test edilmiştir.
Öğrencilerin algıladıkları sosyal güvenlik bilincinin ortalamanın üstündedir.
Benzer şekilde sosyal güvenlik farkındalığı ve sosyal güvenliğe yönelik
tutumlarında yüksek olduğu ortaya konulmuştur.
Diğer yandan sosyal güvenlik yeterliliği algısı ise ortalamanın altındadır.
Öğrenciler sosyal güvenliğin yeterli olmadığı algısına sahip olmalarına
rağmen, sahip oldukları sosyal güvenlik bilinci yüksek düzeydedir. Buna göre
de sahip oldukları farkındalık ve geliştirdikleri tutumlar yüksektir.
Sosyal güvenlik algısının boyutlarının sosyal güvenlik programında öğrenim
gören ve diğer bölümlerde öğrenim göre öğrenciler arasında farklılaşıp
farklılaşmadığı incelendiğinde, sosyal güvenliğin bütün boyutlarında sosyal
güvenlik programı öğrencilerinin ortalamalarının daha yüksek olduğunu
söylemek mümkündür. Ancak istatistiksel anlamda sadece sosyal güvenlik
farkındalığı anlamında anlamlı bir fark bulunmaktadır.
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MOTİVASYON VE İŞ TATMİNİNİN ÖZEL HASTANE İŞLETMECİLİĞİ
AÇISINDAN İNCELENMESİ: ELAZIĞ-MALATYA ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi,Özcan DEMİR*
Eray Ekin SEZGİN**
Özet
Günümüz hastane yönetiminde profesyonelleşmiş uzman personellere
ihtiyaç duyulmakla birlikte, görev yaptığı hastane ile bütünleşen, görev, yetki
ve sorumluluklarının bilincine varmış, yaptığı işe tamamıyla motive olmuş
sağlık personelinin, çalıştığı kurumun performans ve verimini artıracağı
yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca karmaşık bir
örgüt yapısı olan hastanelerde farklı nitelik ve bilgi birikimleri olan sağlık
personelleri bir arada çalışmakta, personelleri motive eden faktörlerde
kişilere göre değişim göstermektedir. İşini severek yapan sağlık
personellerinin iş kollarında verimi yükselteceklerine dair yaygın bir inanç
bulunmasına rağmen, bu durumun ortaya çıkmasındaki etkenler konusunda
detaylı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Motivasyon ve İş Tatmini bu
çalışmalar içerisinde önemli yer tutmaktadır. Çünkü hastane örgütlerinin
başarısı sağlık personellerinin performansına ve çalışmaya olan istekliliğine
bağlıdır. İşinden tatmin duymayan ve motivasyonu sağlanmamış bir sağlık
personelinin bulunduğu hastaneye de katkı sağlaması beklenemez. Bu
çalışmada güttüğümüz amaç, iş tatmini ve motivasyonun önemini
vurgulamak; özel hastane örgütlenmelerindeki personellerin bu iki kavrama
yönelik durumlarını ortaya çıkarıp sonuçlar konusunda değerlendirmeler
yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda hastanelerde motivasyon ve iş tatmini
ilişiğini genel literatür çerçevesinde, Elazığ-Malatya illerinde ki özel
hastanelerde belirli bir sağlık personel kitlesini örneklem seçerek bu
örnekleme uygun istatistiksel yöntem uygulayarak ve sonuçları diğer
çalışmalar ile karşılaştırıp yorumlayarak, motivasyon ve iş tatmini
farkındalığının özel hastane işletmeciliğinde yardımcı olabileceği
düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler:Motivasyon, İş Tatmini, Özel Hastaneler
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TERMS OF PRİVATE HOSPİTAL MANAGEMENT: ELAZIĞ-MALATYA
EXAMPLE
Abstract
Even though there is a need for the professional qualified staff in today’s
hospital management, it is a fact that the medical personnel, who have
become integrated with their working place, who are aware of their
authority and responsibility, and who are wholly motivated for their job,
increase the performance and efficiency of the institution they are working
at. Besides, the medical personnel with different quality and knowledge work
together at the hospitals, which are complex organizational structures and
the factors that motivate the staff, vary from person to person. Although
there is a common belief that the staff loving their job will increase the
efficiency of their working places, there is a need for detailed studies about
the factors that lead to this situation. Motivation and Job Satisfaction have an
important place in these studies, as the success of the hospital organizations
is related to the performance of the medical personnel and their willingness
to work. A worker who is not satisfied with his work and not motivated
cannot be expected to contribute to the hospital he is working at. The
purpose of this study is to emphasize the importance of job satisfaction and
motivation and to make remarks about the results of the attitude of the staff
in the private hospital organizations towards these concepts. By choosing a
certain group of medical personnel in the private hospitals in Elazig-Malatya
provinces, by applying the suitable statistical method for this sample, and by
interpreting the results via comparing with other studies in this direction, it
is thought that the awareness of motivation and job satisfaction can help in
private hospital management.
Keywords: Motivation, Job Satisfaction, Private Hospitals

1.GİRİŞ
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Küreselleşen dünyada bir işletmenin başarılı olabilmesi ve rekabet
üstünlüğünü sağlayabilmesi için teknolojilerini hızla geliştirmesi, yönetim
yaklaşımlarını değiştirmesi ve işgücü arzının yapısal olarak değiştirerek
insan kaynağına tamamen farklı bir bakış açısı ile yaklaşması gerekmektedir.
İşletmeler, sahip oldukları insan sermayesini ne derece verimli kullanırlarsa,
çağımızın yoğun rekabet ortamında ayakta kalmaları o derece
kolaylaşacaktır. Bir başka ifadeyle, çalışanlarına güven duygusu aşılayabilen,
işletmeye bir aile görünümü kazandırabilen, müşterilerin isteklerini en üst
düzeyde tatmin edebilen kısaca, insanları anlayabilen işletmeler başarılı
olmaktadırlar. Motivasyon kavramı örgütsel psikolojide önemli bir yeri olan
bir kavram olarak karşımıza çıkmakta ve iş tatmini ile aralarında ilişki olup
olmadığı, varsa ne yönlü bir ilişki olduğu pek çok araştırmaya konu
olmaktadır.
Çalışanların daha verimli iş görebilmesi için iş tatmini ve motivasyonlarının
yeterli düzeyde olması önemlidir. İş tatmini yüksek olan sağlık çalışanlarının
memnuniyeti, hastane ortamında tedavilerinde moral ve motivasyona
ihtiyacı olan hastalar üzerinde de pozitif etki bırakacaktır. Kısacası sağlık
sektöründe, çalışan verimliliği ve etkinliği açısından iş tatmini ve motivasyon
faktörlerinin oynadığı rollerin önemi direk olarak sağlık hizmetinin
kalitesine yansımakta dolayısı ile sağlık kurumunun başarısı ile
ilişkilendirilmektedir. Sağlık gibi hayati önem taşıyan alanlarda faaliyet
gösteren kurumların, çalışanlarının iş tatmini ve motivasyon düzeylerinin
yüksek tutulması için diğer sektörlere nazaran daha fazla çaba sarf etmeleri
kaçınılmaz olacak ve çalışanların iş tatmini ve motivasyonlarının
gerçekleştirilen hizmetin kalitesi ve etkililiği arasında pozitif bir ilişkisi
olduğu söylemek yanlış olmayacaktır.
Çalışmamızda motivasyon ve iş tatmini kavramı üzerinde durularak bu
kavramların sağlık çalışanları ve hastane işletmeciliği perspektifinden
önemine değinilerek sağlık sektöründe faaliyet gösteren bu kurumların hem
rekabet edebilme hem de hizmet kalitesini arttırmaya yönelik olarak
kavramsal değerlendirmelerden ve uygulamalardan bahsedilerek
incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın teorik çerçevesini oluşturan bu bölüm
güncel
literatürün
incelenmesi,
değerlendirilmesi
şeklinde
gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın uygulama bölümünde ise, Elazığ-Malatya illerinde faaliyet
gösteren özel hastane işletmelerindeki sağlık çalışanlarının motivasyon ve iş
tatmini düzeyleri tespit edilip bu iki tutum arasında ilişki incelenmiştir. Bu
illerde faaliyet gösteren özel hastanelerdeki 406 sağlık çalışanlarına yapılan
anket ve bu anket sonuçları değerlendirilerek çalışma sunulmuştur.
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2. MOTİVASYON KAVRAMI
Latince Movere kelimesinden gelen motivasyon kavramı, dilimizde harekete
geçmek, teşvik etmek anlamlarına gelmektedir (Adair,2003:9). Bu kavram
İngilizce ve Fransızca ‘’motive’’ kelimesinden türemiştir. Türkçe karşılığı
güdü, saik ya da harekete geçiren olarak da kullanılmaktadır
(Eren,2003:554).Literatürde motivasyonun pek çok tanımı bulunmaktadır.
Bu tanımlardan bazıları şöyledir:

Riggio'a (2003:184) göre motivasyon üç işlevi yerine getiren bir güçtür,
sinerjidir: Enerji verir ya da kişileri harekete geçirmeye neden olur, belirli
bir amaca yönelmek için davranışlara yön verir ve bu amaçlara ulaşmak için
çaba sarf ettirir.
Bentley'e (1999: 180) göremotivasyon; bir insanın içinde bulunan ve o
kişinin olumlu ya da olumsuz olarak bazı hareketlerde bulunmasını, belirli
kişisel isteklere ulaşmasını ve bunların sonucunda tatmin olmasını sağlayan
güçtür, enerjidir.
Luthansa'yab (1992:146) göremotivasyon, isteme, gerekseme, dürtü, arzu
etme gibi sözcüklerle ifade edilen insanın bir gayret içinde bulunmasına
ilişkin genel bir terimdir.
Literatürde en yaygın tanımı ile motivasyon, kişiyi belirli bir amaç için
harekete geçirip davranışlarını yönlendiren, insanı çalışmaya teşvik eden ve
başarıyı hedefleyen, kişinin içinde hissettiği güçtür (Bektaş,2012:9).
Tüm bu tanımlar motivasyon kavramının temelini oluşturan, insan
davranışını tetikleme, bu davranışı yönlendirme ve sürdürme eylemlerini
kapsamaktadır. Kısacası, motivasyonun evvela içten gelen bir enerjinin bizi
harekete geçirmesiyle açığa çıktığını ve devam etmesinin de bu şarta bağlı
kaldığını, bizi hedefimize kilitleyen, ona özgülenmemizi sağlayan, bize başarı
getiren, hayat doyumu veren bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Yine
motivasyonla ilgili en önemli hususlardan biri de motivasyonun kişisel bir
süreç olduğunu bilmemizdir. Bir kişiyi motive eden bir hadise, başka bir
kişiyi motive etmeyebilir, bu da bizi motivasyonun şahsiliğini açıklar. Bir
diğer önemli husus da motivasyonun ancak ve ancak insan edimleri üzerinde
gözlemlenebilecek bir şey olduğudur.
2.1. Motivasyonu Etkileyen Faktörler
İşletmelerde işgörenlerin motivasyonunda etkili olan faktörlerin başlıca iki
bakış açısına dayanılarak açıklanmaya çalışıldığı görülmektedir (Dündar vd.,
2007:107): Bunlardan biri, işgörenlerin dışsal faktörler tarafından motive
edildiği görüşüdür. İkincisi ise, işgörenlerin sosyal ve parasal yararlar elde
etmesi kadar kendi amaçları için daha iyi çalışarak içsel olarak motive olacağı
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görüşüdür. Bu görüşlere göre, içsel olarak motive edilmiş olan davranışlar
içsel nedenselliği temsil ederken, dışsal güçler tarafından yönlendirilen
davranışlar dışsal nedenselliği temsil etmektedir.
Örücü ve Kanbur'un
(2008: 87-88) çalışmasında da belirtildiği gibi
işgörenlerinmotivasyonunu etkileyen faktörler, genel olarak üç grupta ele
alınmaktadır. Bunlardan ilki olan ekonomik faktörler; ücret artışı, primli ücret,
ekonomik ödül ve kâra katılma gibi unsurlardan oluşmakta veişgörenleri iş
yapmaya yönlendiren en güçlü motivasyon araçları olarak görülebilmektedir.
İşgörenlerinmotivasyonunu sağlayan ikinci unsur, psiko-sosyal faktörler olup;
bağımsız çalışma, sosyal katılma, değer ve statü, gelişme ve başarı, çevreye uyum,
öneri sistemi, psikolojik güvence ve sosyal uğraşlar şeklinde sıralanmaktadır. Bu
gruplandırmanın sonuncu maddesi olarak yer alan örgütsel-yönetsel faktörler ise;
amaç birliği, yetki ve sorumluluklarda denge, eğitim ve yükselme olanakları,
kararlara katılma, iletişim, iş genişletilmesi, iş zenginleştirilmesi, yarı otonom
çalışma grupları, çalışma ortamını geliştirme olarak belirtilmektedir.
Kavi'ye (2007: 171) göre ise çalışma ortamında motivasyon açısından özellikle
sosyal ve psikolojik etkenler büyük bir öneme sahiptir. Nitekim motivasyonla
ilgili olarak kişileri sosyal açıdan ait olma, kabul görme gibi faktörler daha çok
etkilemektedir. Ayrıca insanlar yaptıkları işlerle ilgili olarak beğenilmek ve takdir
görmek isterler. Kişinin kendine duyduğu güven ve saygının gelişmesi de buna
bağlıdır. Bu etkiler gelecek için motivasyon faktörleridir (Küçükler ve
Mergen,2015:305).
3. İŞ TATMİNİ KAVRAMI
Genel olarak çalışanların işlerine ilişkin duygularının bir tepkisi olarak
tanımlanan iş tatmini kavramı, ilk kez 1920’lerde ortaya atılmış olup, önemi
1930’lu yıllarda anlaşılmıştır (Gedik vd.,2009:1). İş tatmini, soyut bir kavram
olması nedeniyle literatürde sıklıkla tanımlanmıştır. Literatürde iş tatminin
pek çok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlardan bazıları şöyledir:
Locke'e (1976) göre iş tatmini, bir kişinin iş ya da iş tecrübelerine değer
biçimlemesinden sonuçlanan olumlu duygusal durumdur.
Schneider ve Snyder'e (1975) göre iş tatmini, işgörenlerin iş ve işin
koşullarına ilişkin algılarından kaynaklanan, kişinin değerler normlar ve
beklentilerinden süzülerek bireyde oluşan duyguları dile getirmektedir.
Gözen'e (2007) göre iş tatmini, bir çalışanın yaptığı işin ve elde ettiklerinin
ihtiyaçlarıyla ve kişisel değer yargılarıyla örtüştüğünü ya da örtüşmesine
olanak sağladığını fark etmesi sonucu yaşadığı duygu olarak ifade edilebilir.
Tüm bu tanımlar ışığında, iş tatminin üç önemli boyutu olduğu söylenebilir
(Kantar, 2008: 20):
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 İş tatmini iş durumuna ilişkin duygusal tepkidir. Bu nedenle
gözlenememekte, sadece ifade edilebilmektedir.
 İş tatmini, genellikle kazançların ne ölçüde karşılandığı veya beklentilerin
ne kadar karşılandığının belirlenmesidir.
 İş tatmini birbirleri ile ilişkili farklı tutumları temsil etmektedir. Bunlar
işin kendisi, ücret, terfi olanakları, yönetim tarzı, çalışma arkadaşları gibi
tutumlardır.
İş tatmininin anlamına yönelik literatürde birçok farklı tanım söz konusudur.
Genel anlamda iş tatmini, çalışanların işlerinden duydukları hoşnutluktur. İş
tatmini, işin özellikleriyle çalışanların istekleri birbirine uyduğu zaman
gerçekleşen ve çalışanın işinden hoşnutluk duymasını belirleyen bir olgu
olduğunu söyleyebiliriz.
3.1. İş Tatminini Etkileyen Faktörler
İş tatminine etki eden faktörlerin en önemlileri doğal olarak işin kendisi ile
ilgili olanlardır. Çalışanlar ilk olarak kendilerinden beklenenlerin ve
hedeflerin açıkça belirlenmiş olduğu işlerde çalışmak istemektedirler. İş
rolünün açık ve belli olması, çalışanın görev ve sorumluluklarını ne ölçüde
anladığını göstermekte ve iş tatminini arttırıcı faktör olarak karşımıza
çıkmaktadır. Rol çatışması ve belirsizliğinin olduğu durumlar ise iş
tatminsizliğine neden olmaktadır. İşin yapısal özellikleri de tatmin üzerinde
etkili olmaktadır. İş tatminini sağlayan başka bir faktör ise işin eğlenceli ve
anlamlı olmasıdır. İşin çeşitli ve birbirinden farklı yetenekler gerektirmesi,
çalışanın bir işi bütünüyle üstlenmiş olması, işin diğer çalışanlar üzerindeki
etkisinin fazla olması, çalışanın işi ile ilgili kararlar verebilmesi ve işin doğru
yapılıp yapılmadığı ile ilgili olarak feedback alabilmesi iş tatminini artıran
diğer iş özellikleridir (Çıtak,2010:53).
İş tatminine etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmalar
sonucunda; ücret, güvenlik, terfi, liderlik, yönetim tarzı, çalışma koşulları,
arkadaşlık ortamı, takdir edilme ve işin kendisi gibi faktörlerin iş tatmini
üzerinde önemli etkileri olduğu ortaya çıkmıştır (Can ve Soyer, 2008:66).

4. SAĞLIK KURUMLARINDA MOTİVASYON VE İŞ TATMİNİ
Sağlık kurumları toplumun sağlık hizmetleri ihtiyacını karşılamak amacıyla
faaliyetlerini sürdüren emek-yoğun organizasyonlardandır (Doğanlı ve
Demirci, 2014:48). Sağlık kurumları, yapısında birçok meslek grubunu
barındırmaktadır (Küçükler ve Mergen, 2015:303). Sağlık kurumlarında
çalışan personeller, insanla ilgili önemli bir alana hizmet ederler. Bu nedenle,
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bu kişilerin motivasyonu oldukça önemlidir. Sağlık çalışanlarının motive
olması, monotonluk taşıyan işlerine yansıyacak ve kişilere güler yüzlü
hizmet etmeye yönlendirecektir.
Sağlık çalışanları için çalışma şartları önemli bir motivasyon kaynağı olarak
dile getirilebilir. Çalışanların her gün yaptıkları işler hemen hemen aynıdır.
Bu nedenle, çalışanların yaşamında işlerindeki işleyişe katkıda bulunacak bir
kavram oldukça önem taşır. Sağlık alanında kişilere sosyal olanakları olan
kulüplerin yakın olması ve bu kişilere arada buralara nefes almak için
katılmalarına izin vermek, onların yaşamına bir renk ve soluk katacağı
aşikardır (Okuducu, 2014:79).
Sağlık çalışanlarının motivasyonunun belirleyicilerine bakıldığında, sosyal
ve örgütsel faktörlerin bireysel süreç ve sonuçlar (organizasyonel, toplumsal
ve bireysel) üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca sonuçlardan elde
edilen geri bildirimler motivasyonun belirleyicilerine yönelik yapılacak
düzenlemeler için yol gösterici olmaktadır.
Sağlık kurumlarında iş tatmininin yansımaları ise iş kollarına göre farklılık
göstermekle birlikte hizmet alan ile hizmet sunanın çoğu kez yüz yüze olduğu
bu sektörde iş tatmininin sonuçları, çalışanları, hizmet alanları ve kurumu
doğrudan etkilemektedir (Çimen ve Deniz, 2017:79). Şöyle ki, hasta tatmini
ileride aynı hastanın aynı hastaneyi tercih etmesi ile neticeleneceğinden,
hasta odaklı anlayış, sağlık kurumlarında önemli hale gelmiştir. Ayrıca hasta
tatmini ile hemşire tatmini arasında pozitif bir ilişki de bulunmuştur.
Dolayısıyla sağlık personelinin iş tatmini, hastalara ve kurumun kendisine
direkt olarak etki edecektir. Özellikle hemşirelerin işlerinden memnun
olması, çalışma koşullarının elverişli olması, motivasyonlarını arttırarak
işlerine yansıyacaktır. Böylece hasta memnuniyeti de artacak ve kuruma
katkı sağlamaya devam edecektir (Adıgüzel ve Keklik, 2014:308).
Sağlık kurumlarındaki performans ve feedback olarak sağlık sonuçları
kurum içi çalışanınmotivasyonuna bağlıdır. Bu yüzden hizmet kalitesi,
etkinlik, eşitlik tamamen çalışanın işini yapmaya ne kadar hevesli olduğu ile
ilgilidir. Sağlık sektörü politikalarını belirleyenler ve uygulayanlar ve sağlık
kurumları yöneticileri, sektörel ve örgütsel amaçlara ulaşmak için
çalışanmotivasyonunun öneminin farkına varmalılar ve kurum içi
tedbirlerini bu bağlamda almalılar (Adıgüzel ve Keklik, 2014:308).
Motivasyon ve iş tatmini arasındaki ilişkinin karşılıklı etkileşim şeklinde
gerçekleştiği açıkça görülmektedir. Tatmin duygusuna ulaşmış bir bireyin
motive olması için gerekli koşul sağlanmıştır ya da güdülenmiş bireyin
çabaları sonucu tatmin olma hissi meydana gelmiştir. Ancak birçok etkene
açık olan insanın karmaşık doğası nedeniyle tatmin ve motivasyonarasındaki
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ilişkinin durumsallık ve koşullar açısından farklılık göstereceği aşikardır
(Kum, 2017:66).
Motivasyonun ve iş doyumunun, hastanelerdeki hizmetlerin kişisel
olmasından dolayı, etkinliğin sağlanabilmesi için yüksek seviyede olması
gerekir. Bu da hastane yöneticilerinin çalışanların gereksinim ve isteklerin
tespit etmekte gösterdiği başarıya bağlıdır. Çünkü insanları belirli amaçlara
ulaştırabilmek için bu amaçlara ulaşmada onların sağlayacakları kişisel
gereksinim ve arzu ile çıkarları takip etmek, sonra da bu insanların güçlerini,
arzularını enerjilerini ve cesaretlerini bir grup etrafında toplayarak artırmak
gerekmektedir (Kıdak ve Aksaraylı, 2009:76).
5.ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ
DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖN

BİLGİLER

VE

BULGULARIN

5.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Bu çalışmanın amacı, iş tatmininin ve motivasyonun önemini vurgulamak,
sağlık çalışanlarının motivasyon ile iş tatmini düzeylerini tespit etmek ve iki
tutum arasında ilişkiyi incelemektir.
Bu çalışmada Elazığ ve Malatya illerinde ki özel hastane işletmelerinde
çalışan sağlık personellerinin motivasyon ve iş tatmin düzeyleri ölçülmüş ve
her iki kavram arasındaki ilişki incelenmiştir.
5.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezlerinin Belirlenmesi
Araştırma modeli "tanımlayıcı" olarak adlandırılan araştırma modeline
uymaktadır. Bu tip modellerde değişkenler arası ilişkiler tanımlanmakta ve
bu tanımlara dayanarak bazı tahminler yapılabilmektedir. Sağlık
çalışanlarının motivasyon ve iş tatmin düzeyleri ve bu iki kavram arasındaki
ilişki incelenmiştir.
Araştırmada ilk olarak çalışmanın geçerliliğini sağlamak amacıyla literatür
taraması yapılmıştır. Elde edilen bilgi ve bulgulara dayanarak çalışmanın
kuramsal çerçevesi belirlenmiştir. Daha sonra ortaya konulan kuramsal
çerçeveden hareketle, bir alan araştırması yapılmıştır. Daha sonra
araştırmaya temel teşkil eden veriler Elazığ-Malatya ili özel hastane
işletmelerinde çalışan sağlık personellerinde gönüllülük esasına uygun
olarak bu işletmelerdeki motivasyon ve iş tatmin düzeylerini belirlemek
amacıyla anket oluşturulmuştur.
Anket çalışmasında kapalı uçlu soru türünden yararlanılmıştır. Alternatif
cevap seçeneklerinin listelenerek, yanıtlayanlardan düşüncelerini en iyi
yansıtan seçeneği işaretlemelerinin istendiği soru türü kapalı uçlu
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sorulardır. Ayrıca, davranışların ve tutumların ölçülmesi amacıyla 5’li likert
tipi sorulardan yararlanılmıştır.
Araştırmanın temel hipotezi
H1:Motivasyon düzeyi ile iş tatmini düzeyi arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır.
5.3. Evren ve Örnekleme
Araştırma evrenini, Elazığ-Malatya ili özel hastane işletmelerindeki sağlık
çalışanları oluşturmaktadır. Malatya 9 ve Elazığ 4 olmak üzere toplam 13
tane özel hastane işletmeciliği mevcuttur. Ocak 2017 İl bazında Kamu
Hastaneler Birliği’nden aldığım verilere göre Malatya’da 1960, Elazığ’da 812
sağlık çalışanı mevcuttur. Yani Ana kütleyi 2772sağlık çalışanı
oluşturmaktadır. Hedef ana kütleye ulaşmanın içerdiği zorluklar nedeniyle;
hedef daraltılacak ve random yöntemine göre ana kütle tanımlama yoluna
gidilecektir. Ulaşılabilir ana kütleyi yaklaşık 406 sağlık çalışanı temsil
edeceği düşünülmektedir. Belirlenen bu ulaşılabilir evrenin ana kütlemizi
temsil yeteneğine sahip olduğu kanısı oluşmuştur.
5.4. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
5.4.1. Demografik Bulgular
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin dağılımlar aşağıdaki Tablo1de yer almaktadır.

Tablo 1: Demografik Özellikler
Değişken
Cinsiyet
Erkek
Kadın

N
282
124
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Toplam
Yaşınız
25 yaş ve altı
26-35
36-45
46 ve üstü
Toplam
Eğitim Durumunuz
İlk Öğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü Eğitim
Toplam
Sağlık Sektöründe
Çalışma Süreniz
1 yıl’dan az
2-5 yıl
6-9 yıl
10 yıl’dan fazla
Toplam
Çalıştığınız birimdeki
toplam çalışma
süreniz
1 yıl’dan az
2-5 yıl
6-9 yıl
10 yıl’dan fazla
Toplam
Çalışma Sisteminiz
Yalnızca Gündüz Mesaisi
Gündüz Mesaisi ve Gece
Nöbeti
Yalnızca Gece Nöbeti
Toplam

406

100

78
118
122
88
406

19
29
30
22
100

18
80
94
155
59
406

4
20
23
38
15
100

38
104
152
112
406

9
26
37
28
100

1181
74
97
137
98
406

18
24
34
24
100

222
138

55
34

46
406

11
100

Tablodaki bilgilerden katılımcıların özellikleri şöyle görülmektedir:
 Katılımcıların % 31’i kadın ve % 69’u erkektir.
 Katılımcıların % 19’u 25 yaş ve altı, % 29’u 26-35 yaş, % 30’u 36-45 yaş
ve % 22’si 46 ve üstü üzeri yaş aralığındadır.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/ 02/2018

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

 Katılımcılar arasında eğitim düzeyi açısından ağırlık % 38 ile lisans
mezunlarıdır. Lisans mezunlarını % 23 ile ön lisans mezunları, % 20 ile lise
mezunları, % 15 ile lisansüstü mezunları ve % 4 ile ilk öğretim mezunu
olanlar takip etmektedir.
 Katılımcıların sağlık sektöründe çalışma süreleri, %9 ile 1 yıldan daha az,
% 26 ile 2-5 yıl, % 37 ile 6-9 yıl ve % 28 ile 10 yıldan daha fazla çalışmış
oldukları görülmüştür.
 Katılımcıların çalıştığı birimdeki çalışma süreleri ise % 18 ile 1 yıldan az,
% 24 ile 2-5 yıl, % 34 ile 6-9 yıl ve % 24 ile 10 yıldan daha fazla çalıştıkları
görülmektedir.
 Son olarak katılımcıların çalışma sistemine bakacak olursak % 55 ile
yalnızca gündüz mesaisi, % 34 ile gündüz mesaisi ve gece nöbeti ve % 11 ile
yalnızca gece nöbetinde çalıştıkları görülmektedir.
5.4.2. Motivasyon Ölçeğine Ait Faktör Analizi
Motivasyon ölçeğinin alt boyutlarının belirlenmesi amacıyla Doğrulayıcı
FaktörAnalizi yapılmıştır ve her bir boyuta ilişkin güvenilirlik test edilmiştir.
Motivasyon ölçeğinin güvenilirlik analizi sonucuna göre Cronbach Alfa
katsayısı 0,874 olarak tespit edilmiştir. Tablo incelendiğinde, ekonomik,
psiko-sosyal ve örgütsel ve yönetsel faktörlere ilişkin içtutarlılık katsayıları
sırasıyla 0,83, 0,85 ve 0,86 olarak hesaplanmıştır. Ekonomik faktörlerin
toplam varyansın açıklanan toplam varyansın %23’ünü, psiko-sosyal
faktörler %21’ini veörgütsel ve yönetsel faktörler ise % 20’sini
açıklamaktadır. Söz konusu değerler alt boyutların güvenilirliğinin oldukça
yüksek olduğuna işaret etmektedir. Bu çerçevede, doğrulayıcıfaktör analizi
sonucu elde edilen faktör yapısı korunmuş ve bu faktör yapısı temel alınarak
araştırmanın amacı doğrultusunda diğer analizler yapılmıştır. Faktörler
toplam varyansınyaklaşık %64’ünü açıklarken KMO katsayısı 0,85 olarak
tespit edilmiştir. Elde edilen faktör yapısının istatistiksel analizlerde
kullanılmasının uygun olduğu anlaşılmaktadır.
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Tablo 2: Motivasyon Ölçeğine Ait Bulgular
İfadeler

Ekonomik
Faktörler

PsikoSosyal
Faktörler

Örgütsel
ve
Yönetsel
Faktörler

Boyutlar
Faktör
Açıklanan
Yükü
Varyans
Kurumda yeterli ve adil bir ücret dağılımı olmalıdır. 0,754
Aldığım ücret motive olmam ve daha
0,732
verimli çalışmam için yeterlidir.
İşyerinde yeterince giyecek, yiyecek,
0,561
Konut, ulaşım vb. imkanlar olmalıdır.
Manevi ödüllerden (takdir edilmek,
0,758
Teşekkür edilmek gibi) çok maddi ödüllere önem
veririm.
İş yerine geliş – gidişlerde yeterli
0,672
ulaşım imkanlarının olması
%23
motivasyonumu olumlu şekilde etkiler.
Ödüllendirme kişilere yönelik olarak yapılmalıdır.
0,772
Böylece kişiler arası yarışma durumu ortaya
çıkacak, çalışma temposu artacaktır
Çalıştığım kurumdaki arkadaşlarımla geçirdiğim
0,779
süreler arttıkça iş düzeyimde verimli artış olur.
İşyerindeki prestij ve diğer insanlardan saygı
0,782
çalışanlar için önemlidir.
Çalışanlara dostça davranılmalı, empatik tutum
sergilenmelidir.

0,662

İşinde başarılı olanlara yükselme olanakları açık
olmalıdır.

0,791

İşe yeni başlayanlara iyi bir oryantasyon eğitimi
verilmelidir.

0,842

Özel hayatıma saygı ve önem verilmesi iş
yerindeki motivasyonumu arttırır.

0,764

Tüm çalışanların (yöneten ve yönetilen), ortak
amaçlar için çalışması sağlanmalıdır.

0,672

Çalışanların güvencesi için, sendikalaşmaları
sağlanmalıdır.
Hemen hemen her iş daha çekici ve
özendirici hale getirilebilir.
Karar1ar, konuyla ilgili kişilerin katılımı
alınmalıdır.
Çalışanlar için yeterli çalışma ortamına ve
donanımına sahip olmak önemlidir.
Kurumda disiplin kuralları, hakkaniyetli bir
biçimde tüm çalışanlara uygulanmalıdır.

0,859

İç
Tutarlılık

0,83

%21

0,85

%20

0,86

0,764
0,824
0,858
0,861

5.4.3. İş Tatmini Ölçeğine Ait Faktör Analizi
İş tatmini ölçeğinin alt boyutlarının belirlenmesi amacıyla Doğrulayıcı Faktör
Analiziyapılmıştır ve her bir boyuta ilişkin güvenilirlik test edilmiştir. İş
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tatmini ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı 0,945 olarak tespit edilmiştir. Bu
da yapılan çalışmanın oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. İş tatmini
ölçeği, içsel ve dışsal olmak üzere 2 alt boyutu içermektedir. Anketin
güvenilirlik analizinde, faktör analizi sonucunda ölçekte yapılan değişiklikler
de dikkate alınarak, her bir (içsel ve dışsal) alt boyutun güvenilir olup
olmadığı sayısal olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). Buna göre iç tutarlılık
katsayıları dışsal tatmin için 0,86 ve içsel tatmin için 0,88 olarak
hesaplanmıştır. Dışsal tatmin boyutu toplam varyansın %28’ini ve içsel
tatmin de toplam varyansın %37’sini; her iki boyut ise toplam varyansın
%65’ini açıklamaktadır. Söz konusu değerler, alt boyutların
güvenilirliğininoldukça yüksek olduğuna işaret etmektedir. Bu çerçevede,
doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen faktör yapısı korunmuş ve bu
faktör yapısı temel alınarak araştırmanın amacıdoğrultusunda gerekli
analizler yapılmıştır. Faktörler toplam varyansın yaklaşık %61'ini açıklarken
KMO katsayısının 0,86 olduğu ve örneklem sayısının faktör analizi için yeterli
olduğu görülmektedir. Bu durumda elde edilen faktör yapısının istatistiksel
analizlerde kullanılması uygun olduğu görülmektedir.
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Tablo 3:İş Tatmini Ölçeğine Ait Bulgular
İfadeler

Dışsal
Tatmin

İçsel
Tatmin

Yöneticimin
çalışanlarına karşı
davranış tarzı
Yöneticimin karar verme
bakımından yeterliliği
Kurum politikasını
uygulama imkânı
Aldığım ücret
Bu işte ilerleme imkânım
Çalışma koşulları
Çalışma
arkadaşlarımın
birbiriyle anlaşması
Yaptığım iyi bir iş
karşılığında aldığım övgü
Beni her zaman meşgul
etmesi
Tek başıma çalışma
olanağımın olması
Zaman zaman farklı
şeyler yapabilme imkânı
Toplumda bir yer edinme
imkânı
Vicdanıma ters
düşmeyen şeyleri
yapabilme imkânı
Bana sabit bir iş
sağlaması imkanı
Başkaları için bir şeyler
yapabilme imkânı
Kişilere ne yapacaklarını
söyleme şansına sahip
olma imkanı,
Kendi yeteneklerimi
kullanabilme imkânı
Kendi kararımı kendim
verme serbestliği
İşimi yaparken kendi
yöntemlerimi deneme
imkânı
Yaptığım işten elde
ettiğim başarı duygusu

Boyutlar
Faktör
Açıklanan
Yükü
Varyans
0,528

İç
Tutarlılık

0,642
0,626
0,714
0,750
0,841
0,624

%28

0,86

0,658
0,724
0,662
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0,584
0,658
0,720
0,650
0,584
0,518
0,716
0,524
0,644
0,696
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5.4.4. Motivasyon ve İş Tatmini Arasındaki Korelasyon
Anketten elde edilen verilere korelasyon analizi uygulayabilmek için
öncelikle K-S analiziile verilerin normalliği kontrol edilmiştir. Veriler normal
dağılım şartını sağlamaktadır. Ayrıca verilerin doğrusallık şartını sağlayıp
sağlamadığı grafik yöntemi ile her bir değişkene uygulanmıştır. Her iki şartı
da sağlaması sebebiyle verilerin hem korelasyon hem de regresyon analizi
yapmak için uygun olduğu söylenebilmektedir.
Bu noktada hem motivasyon alt boyutlarının (Ekonomik, Psiko-Sosyal,
Örgütsel ve Yönetsel Faktörler ) hem de iş tatmini alt boyutlarının hem kendi
içlerinde hem de diğer alt boyutlarla ilişkilerinin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak korelasyon analizi gerçekleştirilmiş;
elde edilen korelasyon kat sayıları (r) ve önem dereceleri (p) bir matris
şeklinde aşağıda Tablo 4’de sunulmuştur.

Boyutlar

İlişki
Kat
Sayısı

Dışsal
Tatmin

Dışsal
Tatmin

r
p

1

İçsel Tatmin

r
p

0,864**
0,000

1

Ekonomik
Faktörler

r

0,746**

0,712**

p

0,000

0,000

r

0,612**

0,668**

0,724**

p

0,000

0,000

0,000

r

0,664**

0,682**

0,714**

0,786**

p

0,000

0,000

0,000

0,000

Psiko-Sosyal
Faktörler

Örgütsel ve
Yönetsel
Faktörler

İçsel
Tatmin

Ekonomi
k
Faktörler

PsikoSosyal
Faktörler

Örgütsel
ve
Yönetsel
Faktörler

1

1

1

Tablo 4:Motivasyon ve İş Tatmini Arasında Korelasyon-Korelasyon
Matrisi
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Yukarıdaki Tablo incelendiğinde aşağıdaki bulgular dikkat çekmektedir:
 Dışsal tatmin ve içsel tatmin arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir (r=0,864, p<0,05).
 Motivasyon ile dışsal tatmin arasında pozitif anlamlı ilişki olduğu
görülmektedir.
Her bir motivasyon alt boyut ile dışsal tatmin arasındaki korelasyon
katsayıları ve önem dereceleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik faktörler ve dışsal tatmin arasında: r=0,746; p<0,05.
Psiko-sosyal faktörler ve dışsal tatmin arasında: r=0,612; p<0,05.
Örgütsel ve yönetsel faktörler ve dışsal tatmin arasında: r=0,664; p<0,05.
 Motivasyon ile içsel tatmin arasında pozitif anlamlı ilişki olduğu
görülmektedir.
Her bir motivasyon alt boyut ile içsel tatmin arasındaki korelasyon
katsayıları ve önem dereceleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik faktörler ve içsel tatmin arasında: r=0,712; p<0,05.
Psiko-sosyal faktörler ve içsel tatmin arasında: r=0,668; p<0,05.
Örgütsel ve yönetsel faktörler ve içsel tatmin arasında: r=0,682; p<0,05.
 Ekonomik faktörler ve psiko-sosyal faktörler arasında(r=0,724; p<0,05),
ekonomik faktörler ve örgütsel ve yönetsel faktörler arasında (r=0,714;
p<0,05)ve son olarak psiko-sosyal faktörler ve örgütsel ve yönetsel faktörler
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir(r=0,786;
p<0,05).
Korelasyon tablosundan da anlaşıldığı üzere motivasyon boyutları ve iş
tatmin boyutları arasında orta ve yüksek düzeyde ilişki olduğundan
regresyon analizi ile modellemenin uygun olacağına karar verilmiştir.
5.4.5. Motivasyon ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Modellenmesi
Yukarıdaki bölümlerde değinilen motivasyon ve iş tatminini gruplarını
oluşturan alt boyutların hem kendi aralarında hem de diğer gruptaki
boyutlar ile etkileşimin daha iyi anlaşılabilmesi için etkileşimin çoklu
modellenmesi gerekmektedir. Bu noktada modelin test edilebilmesi amacı ile
regresyon analizi uygulaması yapılması uygun olacaktır. Tasarlanan
modellerde iş tatmininin motivasyon ile ne düzeyde ilişkili olacağı alt
boyutlar bazında incelenecektir. Regresyon modelinde modelin anlamlı olup
olmadığının belirmesi amacı ile 3 tane temel analiz sonucunda gerekli
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sonuçların elde edilmesi gerekir. Bunlar sırası ile R kare değeri, modelin
anlamlılığı ve katsayıların anlamlılığıdır. Bu temel konulardan biri bile
istenen normlara uygun değilse regresyon modelinden bahsetmek mümkün
değildir. Bu bağlamda elde edilen matematiksel modeller Tablo 5’de detaylı
olarak verilmektedir.
Tablo 5: Motivasyon ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Modellenmesi
Bağımlı
Değişkenler

Modelin Test Edilmesi

0,46

Katsayılar
(p<0,05)
Anlamlı

Model
(p<0,05)
Anlamlı

Bağımsız
Değişkenler
İçsel
Dışsal
Tatmin
Tatmin
0,305
0,412

0,32

Anlamlı

Anlamlı

0,518

0,314

0,42

Anlamlı

Anlamlı

0,422

0,381

R2
Ekonomik
Faktörler
PsikoSosyal
Faktörler
Örgütsel ve
Yönetsel
Faktörler

Tablo 5’den de görüldüğü üzere analizler sonucunda elde edilen çoklu
doğrusal modeller anlamlı olarak tespit edilmiştir.
İlk modelde ekonomik faktörler ile içsel tatmin ve dışsal tatmin boyutunun
ilişkili olduğu görülmektedir. Modelde ekonomik faktörler ile ilgili bu iki alt
boyut ekonomik faktörleri % 46 oranında açıklamaktadır. İkinci modelde ise
psiko-sosyal faktörler ile içsel tatmin ve dışsal doyum boyutunun yine ilişkili
olduğu görülmektedir. Fakat bu modelde ekonomikfaktörler ile içsel ve
dışsal tatmin boyut arasındaki ilişkiyi % 32 oranında açıklamaktadır. Bu oran
en düşük R kare değerini oluşturmaktadır. Son modelde örgütsel ve yönetsel
faktörler ile içsel tatmin ve dışsal doyum boyutlarının bir kez daha ilişkili
olduğu görülmektedir. Bu kez model örgütsel ve yönetsel faktörler ile ilgili
bu 2 alt boyut ekonomik faktörleri % 42 oranında açıklamaktadır. Tabloda
ortaya çıkan R kare değerlerinin çok yüksek olmamakla beraber yeterli
olacağı düşünülmektedir. Ekonomik faktörler ile dışsal tatmin arasındaki
ilişkinin içsel tatmine göre daha yüksek olduğu görülürken, psiko-sosyal ve
örgütsel ve yönetsel faktörler ile içsel tatmin arasındaki ilişkinin dışsal
tatmine göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

6. GENEL DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER
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Sağlık çalışanları meslekleri nedeniyle hayati önem arz eden faaliyetlerde
bulunmakta olup ve bu nedenle hata yapma şansları bulunmamaktadır. Bu
kadar hassas ve önem taşıyan bir alanda hizmet veren sağlık çalışanlarının iş
tatmini ve motivasyonlarının yüksek olması onların daha mutlu, daha istekli
olmalarını ve bu sayede daha az hata yapmalarını sağlayacaktır. Bu
çalışmada motivasyon ile iş tatmini arasındaki ilişkinin kuramsal boyutları
ortaya konulmuş ayrıca ortaya konulan yaklaşım Elazığ ve Malatya illerinde
faaliyet gösteren özel hastanelerde çalışmakta olan sağlık çalışanlarının
örnek olayı üzerinden incelenmiştir.
Çalışmanın temelini oluşturan verilerin toplaması için demografik özellikler,
iş tatmini ve motivasyon düzeylerinin sorgulandığı üç ana bölümden oluşan
bir anket çalışması uygulanmıştır. Anket çalışmasına 406 sağlık çalışanı
katılmıştır.
Anketlerin güvenilirliği Cronbach Alpha katsayısına bakılarak
değerlendirilmiş ve anketler oldukça güvenilir bulunmuştur. Veri setine
uygulanan Korelasyon ve Regresyon Testi sonucunda anketlerin normal
dağılıma uygun olduğu görülmüştür.
Çalışma, incelenen örnek olayda motivasyonun alt kategorilerini oluşturan
Ekonomik Faktörler, Psiko-Sosyal Faktörle ve Örgütsel ve Yönetsel Faktörler
hem kendi aralarında hem de iş tatminin alt kategorilerini oluşturan İçsel
Tatmin ve Dışsal Tatmin ile oldukça yüksek düzeyde ilişkili olduğu sonucunu
ortaya koymaktadır. Diğer bir şekilde ifade etmek gerekirse, sağlık
çalışanlarının içsel ve dışsal iş tatminleri, ekonomik, psiko-sosyal ve örgütsel
ve yönetsel motivasyon kategoriyle anlamlı ve doğrusal bir ilişki
göstermektedir.
Çalışmada elde edilen içsel tatmin ve dışsal tatmin boyutlarının
motivasyonla önemli ölçüde ilişkili olduğu ve bu ilişkilerin pozitif ve anlamlı
olduğu görülmektedir. Motivasyonla ile iş tatmini arasındaki ilişkinin
modellenebilir olduğu varsayılan bu araştırmada ekonomik, psiko-sosyal,
örgütsel ve yönetsel faktör boyutlarının ayrı ayrı bağımlı değişken olarak
atandığı, içsel ve dışsal tatmin boyutlarının bağımsız değişken olarak
atandığı modellerde tüm modellerin anlamlı olduğu görülmüştür. Elde edilen
bütüncül modelde katsayıların anlamlı olduğu ve düzeltilmiş R2 değerlerinin
oldukça yeterli oldukları tespit edilmiştir. Ekonomik faktörlerde dışsal
tatmin içsel tatmine göre daha çok etki yaratırken, psiko-sosyal ve örgütsel
ve yönetsel faktör boyutlarında içsel tatmine dışsal tatmine göre daha çok
etki ettiği gözlemlenmiştir (p<0,05). Bir başka ifade ile iş tatmini, iş tatmini
konularındaki
artış/azalış,
çalışanların
motivasyonunu
artırıp
azaltmaktadır. Sonuç olarak motivasyon boyutları ile iş tatmini boyutları
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arasında modellenebilir bir ilişkinin olduğu görülmüştür (p<0,05). Özet
olarak “motivasyon düzeyi ile iş tatmini düzeyi arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır” hipotezi kabul edilmiştir.
Sonuç olarak iş tatmini ile motivasyonu arttıran faktörler arasında yüksek
derecede bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İş tatmini ve motivasyon
birbirinden ayrı düşünülmemesi gereken iki kavramdır. Birisinde yapılan
olumlu bir gelişme bir diğerini de pozitif yönde etkilemektedir. Sıfır hata
beklediğimiz, özveri ile çalışan, hizmet sunduğu kişilerin yaşam kalitelerini
kendi iş yaşam kalitelerinden daha üstün tutma gayreti içerisinde olan sağlık
çalışanlarının problemlerini ve beklentilerini dikkate almak gerekmektedir.
Beklentilerine cevap verilen, ekonomik refah içerisinde yaşayan, çalışma
ortamı dünya standartlarına ulaşmış, yöneticileri tarafından sevgi ve saygı
gören sağlık çalışanlarının iş tatmini ve motivasyonlarının artmaması için
herhangi bir sebep yoktur. Bu durum onların işlerine daha fazla tatmin ve
motive olmuş bir şekilde çalışmalarına ve daha iyi hizmet vermelerine katkı
sağlayacaktır.
Öneriler
 Bu araştırma Elazığ ve Malatya’da faaliyet gösteren özel hastanelerde
görev yapan sağlık çalışanları ile yapılmıştır. Bu araştırmanın değişik
şehirlerde yaşayan sağlık çalışanları ve kurumları ile tekrarlanması
araştırmanın genellenebilir olmasına katkı sağlayacağından yararlı olacaktır.
 Bu araştırmanın örneklemi özel hastanelerde çalışan sağlık personeli ile
sınırlıdır. Bu araştırmadan elde edilen bulguları diğer sektörlere genellemek
oldukça zordur. Bu nedenle buna benzer çalışmaların farklı sektörlerdeki
diğer gruplar üzerinde yapılmasının iş tatmin ve motivasyon düzeyi ile ilgili
daha fazla bilgi sahibi olunmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
 Zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanlarının iş tatmininin
artırılması, hem hizmet kalitesinin arttırılması hem de kişisel başarı
açısından önemlidir. Kısıtlı imkânlar ile yönetilmeye çalışılan sağlık
sektöründe, sağlık çalışanlarının motivasyonlarını arttırmaya yönelik
çalışmalar iş tatminini arttırarak hizmet kalitesini yükseltebilir.
 İş tatmini ve motivasyon kavramlarının ülkemizde önemli bir kavram
olduğu aşikardır. Bu kavramlarla ile ilgili yapılacak tüm yeni çalışmalar
kavramla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olunmasına katkıda bulunacaktır.
 İş tatmini ile motivasyon faktörleri ilişkili görünmektedir. Literatürde bu
ilişkileri inceleyen çalışmalar, yurtdışında yapılan sınırlı sayıda araştırma ile
sınırlıdır. Bu konularda yapılacak çalışmalar, bir çok alanda önemli bir
boşluğu dolduracaktır.
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REKLAMDA TEKNOLOJİ TEMASI VE YAPI KREDİ ÖRNEĞİ
Öğr.Gör.,Tuğba Demir*
ÖZET
Bir ürün ya da hizmetin hedef kitlelere tanıtılması konusunda en etkili
iletişim yöntemlerinden biri reklamdır. Reklamlar aracılığıyla tüketiciyle
ürün arasında bir ilişki yaratılır. Bu nedenle reklamla oluşturulan iletişimde
hem görüntü hem de sözlü içeriğin kurgusal boyutu oldukça önemlidir.
Reklam içeriğinin üretilmesi ürünün genel özellikleriyle bağlantılıdır. Bu
nedenle reklamda içeriğin yaratılması ürünün özelliklerine göre şekillenir.
Ürünün tüketicinin zihninde rakiplerinden farklılaşarak ayrı bir yer
edinebilmesi, söz konusu ürünün konumlandırılması açısından önem
taşımaktadır. Bu çalışma, günümüz dünyasında teknolojinin öneminin
giderek artması, dijital çağın sürekli yenilenerek tüm sistemleri kendi
kurallarına uygun hale dönüştürmesinin reklam yansımalarındaki
değerlendirilmesini konu almaktadır. Çalışma evreni banka reklamları
olmakla birlikte, reklamda işlenen teknoloji konusunun anlamca ortaya
koyduğu ana yönelim Yapı Kredi Bankası reklam örneklemi ile
sınırlandırılmıştır. Seçilen örneklem Yapı Kredi Bankası’nın üç ayrı
televizyon reklam filminden oluşmaktadır. Reklamlardaki söylemlerin ne tür
bir mesaj içerdiği sorunsalı, nitel araştırma yöntemlerinden söylem
çözümlemesi ile analiz edilmektedir. Örneklem reklamlarında, teknoloji
temasına vurgu yapılan söylemlerle, bankanın tüketici zihninde “Türkiye’nin
Dijital Bankası” konumlandırmasına destek verdiği varsayılmaktadır.
Reklam iletişimi aracılığıyla, yeni çağın gelişmiş teknolojik dünyasında, çağı
yakalayabilen banka imajını destekleyen söylemlerle Yapı Kredi markası
kendisini ifade etmektedir. Sonuç olarak reklam, herhangi bir ürünü tüketici
zihninde kodlamak açısından yazılı, sözlü, görsel iletişim türlerini
profesyonel bir kurgu ile kurgularken, aynı zamanda toplumsal gelişmeleri,
çağın gerekleri ve ideallerini de gündeme taşıması açısından güncel
konulardan beslenmiştir. Bu çalışma, dijital dünyanın değerlendirilmesine
imkan veren bulguları ile konuyu “post insanlık”, “robot-insan”, “yapay zeka”,
“insan odaklı teknoloji” ve “insan makine etkileşimi” ni reklam
değerlendirmesi açısından tartışmaya sunması nedeniyle önemli
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Reklam, Teknoloji, Dijitalleşme, Post İnsanlık, Yapı
Kredi.
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THE THEME OF TECHNOLOGY IN ADVERTISING AND THE CASE OF YAPI
KREDI BANK
ABSTRACT
Advertising is one of the most effective communication methods about the
familiarizing of a product or a service to target markets. Via advertising, a
relationship is created between the consumer and the product. That is why
the fictive dimension of both visual and verbal content in the communication
that is created in the advertising is quite important. Producing the content of
the advertising is in association with the general features of the product. That
is why the creation of content in the advertising is shaped by the features of
the product. The facts that the product differs in the minds of consumers and
attains a place in the market are of capital importance with regard to the
positioning of the relevant product. This study is about the gradual increase
of the importance of technology in today’s world and the evaluation in the
advertising reflections of the transformation of the constantly renewing
digital age of all the systems into a state that is suitable for its rules. Although
the population of the study is composed of bank advertisements, the main
tendency that the subject of technology in the advertisement reveals in the
sense of meaning is limited by the sample of the YapıKredi Bank
advertisements. The chosen sample consists of the three separate television
advertisements of YapıKredi Bank. The research question ‘what kind of a
message do the discourses in the advertisements contain?’ is analyzed by
discourse analysis which is one of the qualitative research methods.In the
sample advertisements, the bank is assumed to support the “Turkey’s Digital
Bank” positioning in the minds of consumers with the discourses that
emphasize the theme of technology. In the advanced technological world of
the new age, the YapıKredi brand expresses itself via advertising
communication with the discourses that support the image of a bank that
catches the era. As a result, while advertising builds the kinds of written,
verbal and visual communication with regard to coding any product in the
consumer’s mind, advertising is fed by current issues in the sense of bringing
up social developments and the necessities and ideals of the time to the
agenda. This study is considered important with its findings that enable the
evaluation of the digital world and it opens the subject with the concepts
“post-humanity”, “robot-human”, “artificial intelligence”, “people-oriented
technology” and the “human-machine interaction” up for discussion in the
sense of advertisement evaluation.
Keywords: Advertisement, Technology, Digitalization, Post-Humanity,
Yapı Kredi Bank.
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1.GİRİŞ
Yeni dünya düzeninin literatüre kazandırdığı değişim olgusunun çok boyutlu
etkisi iletişim ortamlarındaki çeşitliliği beraberinde getirirken; yaşanan bu
süreç içerisinde işletmeler açısından pazar koşullarının daha da zorlaştığı
söylenebilir. Sürekli değişen koşullar altında varlığını sürdürebilen
işletmeler, değişime uyum sağlayabilen, yeni teknolojileri ve uygulamaları
stratejilerine uyarlayabilen kurumlar olacaktır. Geleneksel bakış açısının
dışında yeni yöntemler bulmak ve uygulamaya çalışmak işletmelerin
varlıklarını sürdürebilmeleri için çağın bir zorunluluğu haline gelmiştir.
Küresel düzenin ve bilişim teknolojilerinin etkisiyle değişime uyum çabası ve
değişimi içselleştirme uygulamaları açısından rekabetin daha çok bilgiye
dayalı bir yapıya dönüştüğü söylenebilir. İşletmelerin bilgi temelli, teknolojik
şartlarını geliştirmiş, çağın gerektirdiği bir kimliğe bürünmeleri kurumlar
açısından yadsınamaz.
Kurumların yeni düzene ait ortam ve araçlarla kendini ifade etme durumları
ise günün rekabet koşulları içinde çok daha elzemdir. Diğer kurumlara göre
farklılıklarını, üstünlüklerini, vaatlerini hedef kitleye duyurma, bildirme,
hedef kitle ile sürekli bir iletişim halinde olma durumu her zamankinden çok
daha stratejik olarak düşünülmelidir. Bu noktada kurumların hedef
kitleleriyle kuracakları iletişim açısından reklam iletişimi her zamanki
önemini korumakta ve gücünü yeni dünya düzeninin rekabet koşullarında
daha da artırmaktadır. Kurumlar ürün ya da hizmet konuları her ne olursa
olsun, pazar koşullarına uyum sağlamak ve karlılıklarını yüksek düzeyde
tutmak zorundadırlar. Rekabet koşullarını oluşturan diğer kurumlara göre
ayırt edici olan özelliklerini, tüketicinin zihninde net bir fikre dönüştürmek
ve konumlandırabilmek açısından reklam iletişimini önemli bir iletişim aracı
olarak sıklıkla kullanmaktadırlar.
Bu çalışmada içinde yaşanılan yüz yılın en önemli kavramlarından biri olan
teknoloji konusunun reklamdaki yansımaları araştırılmaktadır. Teknolojik
gelişimin zirve noktası olarak tüm kavramları yeniden inşa edip adeta süreci
başkalaştıran internet teknolojisi birbirine etki eden uygulamaları
bünyesinde barındırarak bir çok değişimin neden ya da sonucunu
oluşturmakta ve böylece hakim dünya sisteminin destekleyici unsurlarını
dönüştürmektedir. Örneklemin teknoloji temalı reklam filminde, görsel
mesajlarla da desteklenen söylemlerin, yeni bir tür olarak insan-robot
yaratımı ile üzerinde çalışılan yapay zeka olgusuna, dijitalleşen dünyada
değişen yaşam koşullarına uyum gerekliliğine, hızla sanallaşan dokunmatik
ve hatta göz okuma teknolojisiyle dünyanın hızlı bir dönüşüm içinde
olduğuna dikkat çekmektedir. Bu nedenle çalışma konusunu oluşturan
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reklamın güncel konularda ürettiği söylem konusunun bir sonraki araştırma
konularına öncü olacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada, reklamda teknoloji konusunun işlenişini ele alınmaktadır.
Teknolojik değişimin oldukça fazla yaşandığı ve internet teknolojisinin
uygulama sistemini tamamen değiştirdiği “bankacılık sektörü”ndeki
reklamların teknoloji temasını reklam filmlerine nasıl yansıdığı çalışma
evrenini oluşturmaktadır. Çalışmanın daha anlaşılır ve sonuç odaklı
olabilmesi açısından tek bir banka örneğinin değerlendirilmesi söz
konusudur. Yapı Kredi Bankası’nın “Türkiye’nin Dijital Bankası” olmak adına
başlattığı reklam kampanyası örneklem olarak seçilmiştir.
Örneklemin teknoloji temalı reklam filminde, görsel mesajlarla da
desteklenen söylemlerin, yeni bir tür olarak insan-robot yaratımı ile
üzerinde çalışılan yapay zeka olgusuna, dijitalleşen dünyada değişen yaşam
koşullarına uyum gerekliliğine, hızla sanallaşan dokunmatik teknolojisiyle
dünyanın hızlı bir dönüşüm içinde olduğuna değinildiği varsayılmakta ve bu
konular üzerinde yakın gelecek adına bir farkındalık yaratıldığı
düşünülmektedir. Reklam filminin teknoloji temasını işleyen senaryo
diyaloglarının değerlendirilmesi reklam söyleminin çözümlenmesi
yöntemiyle ele alınmıştır. Senaryonun teknoloji temasına özellikle vurgu
yapan kelimeleri söylemin çözümlenmesi kapsamında seçilmiştir. Senaryo
teknoloji özelinde belirli kelimelerle özetlenmek suretiyle sadeleştirilmiş ve
teknolojik tema örüntüsü oluşturmak amaçlanmıştır. Reklam söyleminin
içeriğinin oluşturulmasında mizahtan da yararlanıldığı tespit edilmiştir.
Reklam içeriğinde hitap edilen kitlenin mizah anlayışına uygun diyalogların
hedef kitle üzerinde daha dikkat çekici, akılda kalıcı ve günlük hayatın içinde
kullanılan cümlelere dönüşerek kullanılıyor olduğu bilinmektedir. Hedef
kitle üzerindeki bu yansımalar kurum açısından son derece olumludur.
1.1 REKLAM ve KONUMLANDIRMA
Reklam, belirli bir hedef pazarı oluşturan bireyleri ya da izleyicileri ürünlere,
hizmetlere, organizasyonlara veya düşüncelere dair bilgilendirmek veya
ikna etmek amacıyla firmaların kitle iletişim araçlarına yer veya zaman satın
alarak yerleştirilmesidir. (Elden, 2015: 136). Reklamın başlangıç tarihini çok
eski yıllara dayandırmak mümkün olmakla birlikle, artan rekabet koşulları
nedeniyle kurumların, hedef kitlelerine, ürünlerinin kendi kategorisinin en
iyisi olduğuna her zamankinden daha fazla ikna etme mücadelesi vermek
zorunda kalmaları modern reklamcılığın doğmasına neden olmuştur.
(Sullivan, Bennett, 2015: 23). Bir kurumun rakipleri karşısında kendini nasıl
şekillendirdiği, farklı ve üstün olduğu noktaların ne olduğu ile ilgili yapılan
stratejik çalışmalar bütününde reklam önemli bir iletişim aracıdır.
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Kurumların kendisini hedef kitlesinin algısına sunduğu ve bu sunum
sürecinde reklamdan yararlandıkları söylenebilir.
Konumlandırma, bir kurumun hedef kitlesine sunduğu mesajlarla, hedef
kitlesi üzerinde oluşturmak isteği imajın tasarlanma çalışmasıdır. Üretilen
ürün ya da hizmet ile ilgilidir ancak onlar üzerinde yapılan bir tasarlama
değil, hedef kitlenin zihnine yönelik stratejik bir içerikle oluşturulmuş özel
mesajlardır (Reis,Trout,2015:18). Oluşturulan mesajların tüketici zihninde
kurum adına bir konum oluşturması gerekmektedir. Konumlandırma
çalışmalarında kurumun güçlü ve farklı yönlerinin vurgulanmasının yanı
sıra, rakiplerin de konumları göz önünde bulundurulmalıdır. İletişim adına
birçok mesajın üretildiği günümüzde kurumların başarılı olabilmesi için
kurumun konumlandırıldığı çizginin oldukça önemli bir çalışma süreci
olduğu söylenebilir (Reis, Trout, 2015: 43).
Çalışmada seçilen örneklemin Yapı Kredi Bankasının reklamları olması
nedeniyle, Yapı Kredi Bankasının hizmet ürettiği bankacılık sektöründe
alternatif diğer kurumlara göre kendisini “Türkiye’nin Dijital Bankası” olarak
konumlandırmaya yönlendirerek bu konuda bir algı yaratmaya çalışan bir
reklam dizisi ile karşımıza çıktığı görülmektedir.
1.2. REKLAMDA TEKNOLOJİ SÖYLEMİ VE METODOLOJİ
Kurumların marka adlarıyla kendilerini hedef kitle üzerinde bilinir
kılmalarının en önemli iletişim araçlarından biri reklamdır. Reklamda içerik
oluşturmak markanın zihinlerdeki konumlandırmasında önemli bir
etkendir. İçerik, birçok şeyi ifade eden kapsamlı bir kavramdır. Sözcükler,
görseller, araçlar, mesajda bulunan her şey içeriğe dahildir
(Handley,Chapman, 2013: 35). Doğru yapıldığında içerik kurumların sadece
bir şeylerin satıcısı olarak değil aynı zamanda ne oldukları, ne fayda
sağladıklarını da ifade etmeye çalıştıklarını, hedef kitle üzerindeki
konumlandırılması açısından önemli bir bilgiye dönüşecektir. İçeriğin
kurgusal olma durumu aynı zamanda yönlendirilebilir olması, bir
senaryodan oluşmasıyla ilgilidir (Handley, Chapman,2013: 37).
Söylem ise bir iletinin sadece içeriğini değil, onu kimin, kime, neye dayanarak
söylediği, söyleyenlerin söyledikleri ile neyi başarmayı amaçladıkları
kapsamaktadır. Kimin ne söylediğinden ziyade, söylediği ile ne anlatmak
istediği sorusuna cevap aramaktadır. Farklılıkları keşfetmek, bir söylem
içinde dönüşen, değişime uğrayan bilgi yapılarını incelemeye almakta,
metnin görünen yüzünü değil, alt metnini, metni oluşturanların metni neden
oluşturduklarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir (Arslan,2017).
Seçilen örneklemde Yapı Kredi Bankasının reklam filminin içeriğini
oluşturan sözlü diyaloglar tespit edilmiş ve bu diyaloglar teknoloji temalı
konumlandırmayı düzenleyen söylemler çerçevesinde değerlendirilmiştir.
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Yapı Kredi Bankasının marka adını tüketici zihninde konumlandırmak üzere
ürettiği söylemler çerçevesinde yeni çağın teknolojik değerler üzerine
kurulacak yeni yaşam pratiklerinin, yaşam alanında farklılaşan aktörlerine
yapılan göndermeler, teknoloji ve insan birlikteliği, insan ve insan robot
iletişimini, yapay zeka gibi geleceğin tartışma konularını gündeme taşıması
açısından tartışmaya sunulacak ve teknolojinin reklam iletişimi ile banka
reklamlarında nasıl bir söylemsel alt yapı ile sunulduğu tespit edilecektir.
Banka reklam söylemlerinden biri olarak “teknolojide öncü” ve “insana önem
veren banka” önerisi ile teknolojinin insan hayatında nerede durması
gerektiğine yönelik “insan odaklı teknoloji”değerlendirmeye alınacaktır.
3.BULGULAR
Reklam filminin söylemine odaklanan bu çalışma için gerekli olan bulgular
çeşitli kitle iletişim araçlarında yayınlanan Yapı Kredi reklamların senaryo
metinlerinin tespit edilip, aynen yazılması suretiyle elde edilmiştir. Reklam1,
Reklam 2 ve Reklam 3 verilerini toplama aracı Youtube adlı internet iletişim
sitesidir. (www.youtube.com,2017).
3.1. Reklam 1 Diyalogları
Gary Silikon Vadisi’nden Nasıl Kaçtı? (Silikon Vadisinde Bir Robot Üretim
Tesisi) -Yeni robot kokusu mis… -Bu ne ya robot gibi diktiler bizi buraya 3
saattir bekliyoruz. -Tüm değerler yüzde yüz, bu robotta IQ testini başarıyla
geçti. -Test mi ne testi oğlum ben hiç çalışmadım sen çalıştın mı?
Şşşşşnapcazbiliyon mu? Sana virüs bulaşmış gibi yapacaz, ben seni alacam
revire götürecem, ordan da yırtıcaz, ne diyon? -Negatif. -Negatif,negatif ne
lan her şey negatif, yaklaş. -Abla naptın? -Mmm çok ilginç. -Veer bu modelde
sadece mizah yüklenmiş, geri kalan hiçbir zeka değeri yüklenememiş. -Haaa,
robotuz ya yüklenin. -Maalesef bu robot artık düzelmez,o zaman napıcaz,
mecburen imha edicez. -İmha edicez derken neyi ima ediyorsunuz? -Kaç. Ahhh!Ulan hadi biz robotuz da siz de insan değilsiniz be. Hadi ben
topukluyorum. Var ya bir daha dönmem dünyaya. Silikon vadisi isim çekici
tabi, bir şey zannediyorsun, ama insanlık da ölmüş arkadaş.Yav yok mu bu
dünyada şöyle teknolojiyi doğru anlayan bir yer, hı? Teknolojiye büyük
yatırımlar yapan ama her şey zamanda insanı öne koyan bir yer yok mu?
Nerden bulucam kardeşim böyle bir yer? -Yapı Kredi Türkiye’nin Dijital
Bankası
3.1.1. Reklam 1 Teknolojik Tema Örüntüsü
Robot, zeka değeri, imha etmek, insan olmak-robot olmak-ölmüş insanlık,
yapay zeka, Silikon Vadisi, teknolojiyi doğru anlamak, teknolojiye büyük
yatırımlar yapmak, aynı zamanda insanı öne koymak, Yapı Kredi Türkiye’nin
Dijital Bankası.
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3.2.Reklam 2 Diyalogları
-Sizi Gözünüzden Tanıyan Teknoloji -Sayın seyirciler tüm dünya zeka
yüklemesi tamamlanmadan Silikon Vadisinden kaçan yapay zekalı robotu
konuşuyor. -Ihyyy şarjım bitiyor, hemen bi üçlü priz bulmam lazım. -En son
şehrin üzerinde uçarken görülen robotun akıbeti belirsiz.(şehir derken
görüntü Big Ben-İngiltere) -Teknoloji ne kadar gelişti arkadaş, robotlar
momotlarheee, teknoloji demişken benim bi mobil bankacılık işim vardı
yaaaa. -O ne yaa sadece bakarak telefonda işlem yaptı.E bu da robot o zaman.
Başka robota denk geldim. Merhaba robot kardeş, Ben Gary. -Vaaaaay sen O
robotsun. -Yok yok robot diye bana değil sana derler şu tasarıma bak, gözler
patlak,dişler çarpık, inandırıcı olsun diye çirkin yapmışlar. -Hocam ayıp
oluyor ama. -Senin üretimi kim yaptı devrem? -Üretim mi? Şenol ve Sevim
Şenyurt. -Çok temiz çalışmışlar yalnız. -Bana bak arkadaşım Gary misin ileri
misin nesin ileri geri konuşma onlar benim babamla annem,ben de insanım
yaaa. -Kendini insan zanneden robot bizim camiada en sık görülen hastalık
budur biliyo musun? Ama ispatı kolay. Mesela sen insan olsan burda cayır
cayır çarpılırdın. Sen insanmışsın. Peki nasıl gözünle işlem yapıyorsun? Arkadaşım Yapı Kredi’nin göz tanıma teknolojisi o. -Nasıl bir teknolojiyse o,
yalnız ben bozulmaya başlıyorum haa. -Gördün tabi teknolojiyi. -Yooo öyle
bozulma değil, şarjım bitiiiiiy… -Robot bildiğin üstüme kaldı ya. Dış Ses:
Avrupa’da bir ilk Yapı Kredi mobile girerken şifreye ihtiyacınız yok. Göz
tarama teknolojisi ile yeni şifreniz gözleriniz. Yapı Kredi Türkiye’nin dijital
bankası.
3.2.1.Reklam 2 Teknolojik Tema Örüntüsü
Yapay zeka, Silikon Vadisi, şarj bitimi, teknoloji, robot, mobil bankacılık,
insan olmak-çarpılmak, anne babadan çoğalmak, kendini insan zanneden
robot, göz tanıma teknolojisi, şifre, Yapı Kredi Türkiye’nin dijital bankası.
3.3. Reklam 3 Diyalogları
-ATM’ye Dokunmadan Para Çekme Teknolojisi -AaaaGary, merhaba Gary, Metin görüyorsun değil mi? Millet teknolojime hasta. Sen hala benim
değerimi bilme.Metinnapıyosun? -Neyi yapıyorum yaa, para çekiyorum. -Ya
ben ne diyorum sen ne diyorsun. Şu teknoloji işlerini artık bana bırak. Ver
ben çekerim. -Yaa çekerim ben. Arkadaşım işime karış.. -Hayatta
dokundurtmam. -Dokunmadan çekiyorum zaten Yapı Kredi Teknolojisi…Yapı Kredi teknolojisi, dokunmadan mı? -Dokunmadan. –Yaaahh -Yaahhh e
onu şey yaparız. Şimdi benim kasanın havalandırma fanlarını ters çalıştırdık
mı gelsin paralar. -Bir isim bir robota ancak bu kadar yakışabilir ya, gerii. Ama ağbi dokunmadan nasıl çekecektim ki? -Bu nasıl para çekmek ya? Çekemeyenler utansın kardeşim. Dış Ses: Yapı Kredi mobille artık para
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çekerken, karta, şifreye, hatta ATM’ye dokunmanıza bile gerek yok. Yapı
Kredi Türkiye’nin dijital bankası.
3.3.1. Reklam 3 Teknolojik Tema Örüntüsü
Teknoloji, para çekmek, ATM, dokunma teknolojisi, Yapı Kredi Teknolojisi,
Yapı Kredi Mobil, kart, şifre, Yapı Kredi Türkiye’nin dijital bankası.
4. TARTIŞMA
Reklam, bir kurumun kendini profesyonel bir kurgu ile ifade etme şeklidir.
Kurum markası, hedef kitlesi üzerinde istediği algıyı yaratmak üzere içerik
oluşturmakta ve böylece hedef kitlesi ile kurduğu iletişimde yönlendirici bir
etkiye sahip olmaktadır. Reklamın ne söylediği, söylediği ile ne anlatmak
istediği, kime neyi söylediği, kimin neyi söylediği, söylenenin nasıl anlaşıldığı
reklam mesajının anlaşılabilir olmasıyla ilgili önem arz eden soruları
oluşturmaktadır.
Reklam içeriğinin alt metninin okunması söylemlerin değerlendirilmesiyle
mümkündür. Bu çalışmanın analiz kısmında örneklemi oluşturan üç reklam
söyleminin teknoloji ekseninde ne söylediği öncelikli olarak araştırılmıştır.
Reklam 1,Reklam 2,Reklam 3 olarak gruplandırılan söylemlerde teknolojiye
ait vurgulanan kelimeler özellikle seçilmiştir.
Üç reklam söyleminde ortak olarak “robot, teknoloji, zeka değeri, zeka
yükleme, yapay zeka, imha etmek, insan olmak-robot olmak, Silikon Vadisi,
teknolojiyi doğru anlamak, teknolojiye büyük yatırımlar yapmak, aynı
zamanda insanı öne koymak, şarj bitimi, mobil bankacılık, çarpılmak, kendini
insan zanneden robot, göz tanıma teknolojisi, şifre, para çekmek, ATM,
dokunma teknolojisi, Yapı Kredi Teknolojisi, Yapı Kredi Mobil, kart, Yapı
Kredi Türkiye’nin Dijital Bankası.” gibi ifadeler dikkat çekmektedir.
İnsan hayatında teknolojinin yerini ve önemini tartışmak anlamlı değildir,
ancak teknolojinin ilerleme düzeyi ve insan hayatına ne derece nüfuz ettiği
üzerinde durulabilir. Sanayi devrimiyle, insan gücü ile yapılan işlemler
otomatik yapılabilir bir hale getirilirken, bilgi çağının yaşandığı yüz yıl içinde
söz konusu değişikliğin zihinsel olarak gerçekleştiğini söylemek
mümkündür. İnsana fayda sağlaması üzerine geliştirilen teknolojik buluşlar,
zaman zaman insan hayatını esir alabilecek düzeye çıkabilmektedir.
Teknoloji ve İnsan Birlikteliği adlı kitabında Artut’un da belirttiği gibi
teknoloji, insanın yaşam kalitesini yükseltmede bize yardımcı olurken, bir
yandan da organizma olarak biyolojik anlamda insan gelişimine de katkıda
bulunmaktadır. Çeşitli teknolojik gelişmelere maruz kalan insanlar, zaman
içerisinde esas ve doğal hallerinden uzaklaşarak yapay evrim sonucu ortaya
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çıkan teknolojik bir tasarım nesnesine “post-insan”a dönüşme ihtimalini
taşımaktadır.
Bankacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler son derece hızlı gerçekleşmiş
ve dijital süreç içerisinde sanal para kavramı oluşmuştur. Dokunarak
gerçekleştirilen teknolojik işlemler sayesinde paranın gerçekliğini görmeden
tüm ödemeler yapılabilir bir durumdadır. İnsana yaşam içinde daha fazla
alan ve zaman yaratan bu gibi gelişmelerin reklamlar aracılığıyla
özendirilerek “daha fazla teknoloji” şeklinde ifade edilmesine sıkça
rastlanmaktadır. Ancak Yapı Kredi reklamında dikkat çeken ve üzerinde
tartışılabilecek bir önemli nokta “teknolojiye yatırım yapmak, ama aynı
zamanda insanı öne koymak” ifadesidir.
Teknolojiye insan odaklı olarak yatırım yapmak suretiyle reklam mesajında
bu bilgiyi vurgulayan ve tüketicisi üzerinde “Türkiye’nin Dijital
Bankası”olarak konumlanmak isteyen Yapı Kredi Bankası örneğinin gelecek
yaşantımıza ait çeşitli görseller ile sunduğu dünyanın ütopik olmadığı, robotinsan, yapay zeka gibi yeni bir türe evrilen bir sürecin henüz başında
olduğumuza dikkati çekilmektedir.
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ESKİ YUGOSLAVYA’DAN AYRILAN DEVLETLERİN AVRUPA BİRLİĞİNE
UYUM SÜREÇLERİ
Ahmet Yavuz GÜRLER, Çiçek CİHANGİR

Özet
Soğuk Savaş süreci, 20.yüzyıla dair yaşanmış iki büyük savaştan sonra
başlayan ve oluşan güç boşluklarında iki başat güç(ABD/SSCB) mücadele
ettiği bir dönemdir. Güç müdahalesinde istisnasız her devlet bir tercihe
zorlanmıştır. Güç mücadelelerinin olduğu alanlardan birisi de Balkanlardır.
Soğuk Savaş sürecinde Balkanlarda farklı yol öneren Bağlantısızlar
grubundan hareketle bağımsız politika izlemeye çalışan Tito liderliğinden
ölümüne değin bir istikrar ülkesi gelen Yugoslavya’dan bahsedebiliriz.
Tito’nun ölümüyle beraber yerine yeteneksiz yöneticilerin gelişi ve millete
dayalı anayasanın yok edilmesi ile kanlı iç savaş sürecine girilmiştir. Bu savaş
içerisinde çok büyük acılar ve soykırım olarak adlandırılan eylemler
olmuştur. Biz çalışma olarak bölgesel bir istikrar yapısı olan Avrupa
Birliği’nin bu Yugoslavya sonrasındaki devletlere dayalı önerdiği
entegrasyon süreçleri ve ikili ilişkileri ele alarak geleceğe yönelik bir
perspektif oluşturacağız.
Anahtar kelimeler: Tito, Yugoslavya, AB.
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ADAPTATION PROCESSES OF THE DISSOLVED YUGOSLAVIAN STATES
TO THE EUROPEAN UNION
Abstract
The Cold War process is a period in which two dominant powers (US/USSR)
were fighting in the power gaps that have arisen after two world wars of the
20th century. In power intervention, every state is preferable, without
exception. One of the areas where there were power struggles is the Balkans.
We can talk about Yugoslavia, the country of stability from the leadership of
Tito, who was trying to follow independent policy with the group of nonalligned people who offered different ways in the Balkans during the Cold
War. Tito’s involvement in the bloody civil war began with the death of the
inexperienced rulers and the destruction of the constution based on nation.
In this war, there have been very serious acts called genocide. At this study,
we will establish a perspective for the future by addressing the process of
integration and bilateral relations proposed by the EU, which is a regional
stabilization structure based on the post-Yugoslav era states.
Keywords:Tito, Yugoslavia, EU.
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1. GİRİŞ
Uluslararası ilişkilerde belli dönemlere ayırarak inceleyebileceğimiz güç
mücadelelerinde Soğuk Savaş dönemi ikilemi içerisinde devletlerin belli
başlı tercihlere zorlandığını söyleyebilmemiz gerekmektedir. Soğuk Savaş
dönemi mücadelesinde ne ABD ne SSCB’yi tercih etmeyen devletlerin
Bağlantısızlar hareketini oluşturarak kendilerine bir etki alanı açtıklarını
söyleyebiliriz (Sönmezoğlu, 2009).Bağlantısızlar Hareketinin öncülerinden
olan bir Balkan devleti Yugoslavya’nın uluslararası arenaya çıkış süreci ve
ünlü liderleri Tito önderliğindeki hamleleri Soğuk Savaş koşullarında takdire
şayan bir durum olarak kabul edilebilmektedir.
Devlet başkanı Tito döneminde oluşturulan yapı Yugoslavya’nın
kuruluşundan itibaren Tito’nun ölümüne değin belli bir istikrar alanı
oluşturmaktadır. Fakat Tito’nun ölümüyle beraber bu yapının sarsıldığını ve
çökme sürecine girdiğini söylememiz gerekmektedir.İki kutuplu sistemin
sona erişi, Sovyetler Birliğinin yıkılması ve Soğuk Savaşın sonuna
gelinmesiyle beraber dünyanın bütünüyle ilgili olarak değişiklikler getirmesi
yanında Balkanları da etkileyen gelişmelere yol açmaktadır. Tito’nun ölümü
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akabinde birbirlerine giren milletlerin durumu ve artan sorunlar bağlamında
oluşan istikrarsız durum çeşitli acılara, savaşlara ve birçok problemler
getirmektedir.
Avrupa Birliği’nin tarihsel anlamda yapısı ve geleceğe yönelik ortaya
koyduğu projeler Avrupa’nın Batısından doğusuna kadar yayılmış ve kıta
Avrupası ülkelerin veya yeni kurulmakta olan ülkeleri etkileyen bir durum
olmuştur.
Bütün bunları göz önüne alarak biz çalışmamızda öncelikli olarak Tito’nun
evveliyatında kurulan Yugoslavya’dan sonrasında istikrar alanı oluşturulan
Tito dönemindeki yeni Yugoslavya’ya; Tito’nun ölümüyle beraber yaşanan
krizler ve açmazlar beraberinde anayasal birliktelikten vazgeçildikten sonra
yaşanılan sorunlara sonraki kısımlarda da Avrupa Birliği’nin eski Tito
Yugoslavyası ülkelerine yönelik olarak uygulamaya çalıştığı politikalara ve
geleceğe yönelik bir bakış açısı anlatmaya çalışmaktayız.
2. BALKANLARDA HEGEMONYA YARIŞI
2.1. Tito Öncesi Balkanlar: I. Yugoslavya Dönemi
20. yüzyıl, Balkan coğrafyasının politikasını tamamen değiştirmiş tarihi bir
süreçtir. Bu dönem yaşanan olaylar, sadece Balkanlarla sınırlı kalmamış ve
dünya konjonktüründe de yankılar yaratmıştır. 1912-1913 Balkan Savaşları,
1 Aralık 1918'de kurulan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı, 1939-1945 savaş
yıllarında kurulan krallığın milliyetçilik dalgası ile parçalanması, yerine 1945
yılında Tito Yugoslavyası'nın oluşması, Tito'nun ölümünden sonra ise
1980'lerde baş gösteren çatlaklar ve Sırp-Hırvat çekişmesinin Yugoslav İç
Savaşı haline dönerek soykırıma uzanan olaylar silsilesine neden olması bu
yüzyılda gerçekleşmiş ve Balkan toprakları büyük acılara sahne olmuştur.
1 Aralık 1918 tarihinde Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı adı altında oluşturulan
devlet, daha önce Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yönetiminde olan
Slovenya, Hırvatistan, Dalmaçya, Voyvodina ile Osmanlı idaresindeki BosnaHersek, Karadağ ve bugünkü Makedonya ve Kosova topraklarını içeren
Sırbistan'ı kapsamıştır. Bu geniş sınırlarda etnik-dinsel farklılıkların dışında
ekonomik gelişmişlik, ticari kapasite, askeri güç gibi alanlarda derin
farklılıklar bulunmuştur. Bu farklılıklar, devlet içerisindeki milletlerin
birbirleriyle çatışmalarına neden olmuştur. Özellikle Sırplar ve Hırvatlar
arasında yaşanan gerilim, krallıktaki diğer milletlerin kaderini de
etkilemiştir.
Yeni kurulan devletin nüfusu 12.055.638 idi. Bu nüfus içinde 4.704.876 Sırp
ve Karadağlı, 2.899.102 Hırvat, 1.023.588 Sloven, 759.656 Müslüman
(Boşnak), 630.000 Makedon, 512.207 Alman 483.871 Arnavut, 472.079
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Macar, 183.563 Romen, 143.453 Türk, 143.453 İtalyan, 198.857 (Çekler,
Slovaklar, Ruslar vd.) ve 42.756 diğer Slav kategorisinde belirlenen insan
yaşamaktaydı (Demir, 2013: 97).
Krallığın içerisinde askeri güç Sırpların elinde olmuştur. Güçlü bir kara
kuvvetine sahip olan Sırplar, bu avantajlarını krallık içerisindeki yönetime
yansıtmak istemiştir. Ancak atlanılmaması gereken nokta, askeri açıdan
Sırpların avantajı söz konusu iken, ticaret Sloven ve Hırvatların tekelinde
olmuştur. Habsburg monarşisi içerisindeki yoğun ticari ilişkileri, onların Batı
ile entegrasyonunu kolaylaştırırken, ekonomik olarak kalkınmalarını da
hızlandırmıştır. Dolayısıyla krallıkta iki cepheli bir durum söz konusudur: Bir
yanda doğuyu temsil eden ve ordusu ile toprak fethederek yayılmak isteyen
Sırplar, diğer yanda ise batıyı temsil eden ticaret ve eğitime önem veren,
liberal perspektife sahip Hırvat ve Slovenler. Birbirlerinin tamamen zıttı olan
bu toplumların bu devletten beklentileri doğal olarak farklı olacaktır. Hırvat
ve Slovenlerin insan hakları, demokrasi, ticaret, eğitim, meclis kavramlarını
bünyelerinde taşıması, beklentilerini farklılaştırmış, bekledikleri ile
karşılaştıkları arasındaki fark, çatışmaları doğurmuştur.
Krallık, homojen bir yapıya sahip olmak amacıyla oluşturulsa da etnik
çeşitlilik çok fazladır. Güney Slav-Yugoslav kimliği adı altında bir bütünlük
sağlanamamıştır. Sırplar ve Karadağlılar Ortodoks iken, Hırvat ve Slovenler
Katolik, Bosna-Hersek'te ise Müslüman nüfusu çoğunlukta olmuştur. Dinsel
ayrılıklar, milletlerin yaşantılarına da yansımış, doğu-batı medeniyetleri bu
halkları şekillendirmiştir. Böylece Slav olsalar da birbirlerine karşı
başlattıkları dinsel-mezhepsel kutuplaşma, krallık içerisinde bütünlük
sağlanmasının da önünde bir engel oluşturmuştur.
SHS Krallığı içerisinde en büyük problem, devletin yapısı ile ilgili olmuştur.
Devlet yapısı dışındaki diğer sorun önemli mesele "memleketin tabii bir
limana olmamasıdır (Armaoğlu, 2012: 230)." Bu durum, Yugoslav
topraklarının stratejik alanını daraltan bir etkendir.
Devlet yapısına dair istekleri, bağlı bulundukları imparatorluklarında
etkisiyle derin farklılık içermekteydi. Sırplar monarşi yanlısı iken, Hırvatlar
bu devletin federatif özellikler taşımasını istemiştir. Bunu istemelerindeki
temel neden, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na dahil iken belli bir
otonomiye sahip olmasıdır. Böylece yeni devlet içerisinde de bu otonomiyi
koruyacakları bir yönetim istemişlerdir. Sırplarla aralarındaki temel çatışma
alanı, yönetim biçimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Sırplar, SHS Krallığı'nın
kurulmasında kendilerini öncü olarak görmüş, bu nedenle söz sahibinin de
kendilerinde olduğunu düşünerek, monarşik yapı içerisinde güçlenmek
istemiştir. Sırbistan ile birleşme kararı alan Karadağ da Sırp monarşisinden
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yana durmuştur. Slovenya ise monarşi veya federal yapıdan ziyade
kendilerinin temsil edilmeleri ile ilgilenmiş ve devlet yapısı ile ilgili tartışma
yaratmamıştır.
Bosna-Hersek, krallık içerisindeki kilit milletlerden biri olmuştur. Daha üçlü
krallık oluşturulmadan önce Hırvat ve Sırplar arasında Bosna'nın kendi
topraklarına ait oldukları, kendi milletleri içerisinde kalmaları gerektiğiyle
ilgili önemli problemler çıkmıştır. I. Yugoslavya, parçalanmış topraklarda tek
bir devlet çatısı altında birleşmek istemiş, ancak başarılı olamamıştır. Çünkü
halklar birlik olmaya değil, Sırplar edilmeye çalışılmıştır.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı destekli ortaya çıkan yeni devlet
projesi, 1929 yılına kadar Üçlü Krallık adı altında hayat bulmuştur. 1929
Diktatörlük dönemi ise 1941 yılına kadar varlığını koruyabilmiştir. İkinci
Dünya Savaşı'ndan sonra sonra Tito dönemi başlamış ve 1980 Tito'nun
ölümüne kadar halklar federal yapı içerisinde yaşamış, sonrasında ise
Yugoslav İç Savaşı başlamış ve tam bağımsızlık mücadelesi verilmiştir. Yakın
tarihimizin en kanlı ve karanlık sayfalarından birini yaşayan Balkanlar, savaş
bittikten sonra kalkınmaya çalışmış ve AB'ye üyelikler gerçekleşmeye
başlamıştır.
Art arda yaşanan bu savaşlarda Balkanlar, çok sayıda insanını kaybettiği gibi,
kültürünü, kardeşlik duygularını, tarihsel bağlarını da kaybetmiştir.
Birbirleriyle ortak noktası Slavlık olan bu halkların, bir devlet bünyesinde
kardeşçe ve uzun yıllar yaşaması beklenmemelidir. Çünkü her toplumun
geçmişlerinde olan ve o güne uyarlayarak canlandırmak istedikleri büyük
hedefleri vardır: Büyük Hırvatistan, Büyük Sırbistan, "en" geniş topraklar.
Bir tarafta sindirmeye çalışma, diğer tarafta kendini yüceltme arasında kalan
milletler, en sonunda ülkede kendi milliyetçiliklerini örgütleme yoluna
gitmişler ve seslerini mecliste duyurma şansları ellerinden alındığı için,
patlatılan bombalarla dikkat çekmek istemişlerdir. Sonraki süreçte de
bağımsızlık için mücadele başlamış ve farklı halklardan bir araya gelen bu
birleşik krallık, yine eskisi gibi parçalara ayrılmıştır. Üçlü krallık dönemi
böylece yeni acıların kapısını aralayarak sona ermiştir.
2.2. 1945 ve Sonrası: Tito'nun Birleşik Devleti ve Parçalanış Süreci
Mart 1945'te geçici hükümet kuran Tito, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 22
Kasım 1945'te, Yugoslavya'yı 6 cumhuriyet ve 2 otonom bölgeli bir federal
yapı içerisinde Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti olarak
birleştirmiştir (Azarkan, 2011: 57). Böylece 1980'lerin sonuna kadar devam
edecek olan Yugoslavya, bu şekilde birbirinden ayrı, fakat tek bir devlet çatısı
altına girmiştir.
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Yugoslavya'da komünist patinin iktidara gelmesi ve yeni bir siyasi yapının
kurulması ile birlikte 1945 yılında Ustaşa'nın ve Bağımsız Hırvatistan'ın
Lideri Ante Paveliç, ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Tito, diğer tüm
rakiplerini (Sırp Çetnikler, Hırvat Ustaşalar, Slovak işbirlikçiler vd) bir yıl
içinde tamamen yok etmiştir (Mazower, 2014: 175). Böylece, ülkedeki
militarist-faşist güçlerden topraklar temizlenerek, savaş sonrasında
ekonomik, siyasi ve toplumsal iyileştirme sürecine geçilmeye başlanmıştır.
Tito Yugoslavyası boyunca milliyetçilikler, I. Yugoslavya dönemindeki kadar
aşırılık göstermemiştir. Çünkü artık Yugoslavya monarşi ile yönetilen, Sırpmerkeziyetçiliğinin tetiklendiği bir devlet değildir. Her millete temsil hakkı
verilmiş, eşitlik ilkesi benimsenmiştir. Her devletin kendi toprak sınırları
içerisindeki yönetimi farklı olmuştur. Böylece tam bağımsız olunmasa da
bağımlı milletler olmaktan kurtulmuşlardır. Bu durum da milliyetçi
faaliyetleri aza indirmeyi başarmıştır. Yönetime karşı tepkileri azaltmış ve
iktidar dengeleyici bir unsur olarak kullanılmıştır. Ancak bu durum bazı
tehlikeli sonuçlar da doğurmuştur: Feodal yapının genellikle nüfusun etnik
kökenine göre oluşturulmuş olması, federe devlet ve halk bağlılığını
sağlarken, uzun vadede federal Yugoslavya'dan önce federe devlete bağlılık
hissedilmesine neden olmuştur(Tatar, 2011: 112). Böylece ortak bir
Yugoslav kimliği yine oluşturulamamıştır. Bu da Yugoslav İç Savaşı'nın
yaşanmasında bir neden olarak görülmelidir. Aidiyet bağlarının sadece kendi
özerk sınırları içerisinde tutulması, Yugoslavya dâhilinde düşünüldüğünde,
milli kimlikten ziyade yerel kimlik yaratmıştır.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkenin Yugoslavya Federatif Halk
Cumhuriyeti (FNR) olarak ilk anayasası 30 Ocak 1946'da kabul
edilmiştir(Aruçi, 2013: 576). Bu anayasanın birinci maddesinde
Yugoslavya'nın "ayrılma hakkı da dahil, kendini belirleme hakkı temelinde,
iradelerini bir arada yaşama şeklinde belirtmiş olan eşit halklar topluluğu"
olduğu ifade edilmiştir(Uzgel, 1992: 224). Yine 1946 Anayasası'nda Sırp,
Hırvat, Sloven, Makedon ve Karadağlılar ulus olarak belirtilmişken, diğer Türk, Ulah, Macar, Çingene, Yahudi vd.- gruplara azınlık statüsü
verilmiştir(Çalışkan, 2014: 145). Bu durum Tito'nun savunduğu eşitlik fikri
ile çelişkilidir. Ancak yine de çok uluslu bir devletin, 1980 yılına kadar ciddi
milliyetçi problemlerle karşılaşmamış olması başarıdır.
Tito'nun ölümü ile birlikte hem Türkiye'yi hem Avrupa siyasetini yakından
ilgilendiren gelişmeler yaşanmıştır. Tito'nun getirdiği "kısmı iyileşme süreci",
ölümü ile birlikte sona ermiş, iç savaşı başlatanlar Üçlü Krallık yapısının ana
unsurları olan devletler olmuştur. Özellikle Sırp ve Hırvat milletleri
arasındaki gelişmişlik farkları, milliyetçi söylemler ile daha da derinleşmiş ve
Krallık dönemindeki sorunlar büyüyerek yeniden ortaya çıkmıştır. Sloven ve
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Hırvatlar uzun yüzyıllar boyunca ticaret ve coğrafi yakınlıkları sayesinde
Avrupalı güçlerce ilişkilerini geliştirmeyi başarmıştır. Yugoslavya'da
yaşanan bağımsızlık savaşları sonrasında Hırvat ve Slovenlerin Avrupalı
devletlerce tanınmasında bu yakınlığın rolü büyüktür.
Yugoslavya'daki cumhuriyetlerin bağımsızlık mücadelesi vermesinde;
Tito'nun ölümü sonrası gevşeyen devlet bağları,1989 Doğu Bloğunun
parçalanması ile gerilen siyasi ilişkiler, ekonomik krize bağlı olarak ülkede
artan işsizlik, milliyetçi söylemlerin dillendirilmeye başlanması, Batılı
güçlerin -ki bu devletlerin başında Amerika ve Almanya gelmiştir- bölgedeki
petrolü kontrol etmek için geliştirdikleri bölgesel politikaların ülkeyi
etkilemesi gibi nedenler etkili olmuştur. Tüm bunlara bir de 1991 yılında iki
devletin bağımsızlıklarını ilan ederek Yugoslavya'dan ayrılması da eklenince,
iç savaş kaçınılmaz olmuştur.
Sırp ve Hırvatlar arasındaki gerilim, 1990'dan sonra etkisini hissettirmiş ve
tarihten itibaren ülkenin iç savaşa sürüklediği söylentileri yayılmaya
başlamıştır (Milliyet, 1990: 4). 1991 yılı başından itibaren iki düşman millet
arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. Hırvat topraklarında ortaya
çıkan olaylarda üç Hırvat polisinin öldürüldüğü ve gözleri oyulmuş bir
şekilde kazığa geçirildiği öne sürülmüştür (Milliyet, 1991: 4)
Haziran 1991 yılında Yugoslavya'dan ayrılan iki devlet Hırvatistan ve
Slovenya olmuş ve bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Bu iki devletin
Yugoslavya'dan kopması, Sırplar tarafından kabul edilecek bir davranış
olmamıştır. Zira Sırplar arasında Yugoslavya'yı, kendilerinin hakimiyeti
altında yeniden yapılandırabilecekleri bir devlet haline getirme gayesi
vardır. Bu bağımsızlık ilanlarına güç kaybedeceğinin bilincinde olduğundan
karşı çıkmıştır. İki devletten böyle bir hamle beklemeyen Avrupa Topluluğu,
olaylara çekimser yaklaşarak bir nevi Sırpları cesaretlendirmiştir. Bu gerilim
karşısında Almanya'nın bağımsızlıkları tanıma kararı, Sırpları
hırçınlaştırmış ve Balkan topraklarında son yılların en büyük acıları
yaşanmıştır.
Hırvat ve Slovenlerin bağımsızlıklarını Makedonya izlemiş ve 1991 yılı
Eylülü'nde o da bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedon topraklarını kendi
tarihi ve kültürü ile bağdaşlaştıran Yunan Hükümeti ise bu gelişmeleri endişe
ile takip etmiş ve bölgedeki karışıklıklardan kendini uzak tutmaya
çalışmıştır. Buna karşılık Makedonya'yı kendi ismiyle tanımayı reddetmiştir
(Çelik, 2013: 56). Bu durum, Yunan-Makedon Hükümetleri arasında
bitmeyen bir sorun halini almıştır.
1991 yılı sonunda bir bağımsızlık ilanı da Bosna-Hersek'ten gelmiştir. Eski
Yugoslav Cumhuriyetleri içinde, çoğulcu demokrasiyi ve dini hakları gözeten
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çok etnikli modeli benimseyen tek ülkedir Bosna-Hersek (Calhoun, 2007:
89). Çoğunluğu Müslüman olan devlette, ikinci kalabalık grup Sırplar ve
sonrasında da Hırvatlar olmuştur. Dolayısıyla İslami kimlik ile birlikte
Ortodoksluk ve Katoliklik oldukça etkilidir. İşte bu noktada "dini hakları
gözeten" tabiri önem kazanmışsa da Sırplar için durum endişe verici
olmuştur. Çünkü onlar din ve milliyetçilik üzerinden bir kitle yaratırken,
Bosna topraklarında radikal-islamcı hareketlerin doğacağına inanmışlardır.
Bunun sonucunda en büyük kıyıma Bosnalı Müslümanlar maruz kalmıştır.
BiH, Yugoslavya Cumhuriyetleri içinde gelişmişlik seviyesi bakımından geri
kalmış cumhuriyetlerden biri olmuştur. Nüfusun çoğu tarımla uğraşmış,
Avrupa ile ilişkilerde kapalı bir ticari hacmi bulunmuştur. Ekonomik olarak
yaşanan bu gerilik, kültür ve eğitimin gelişmesine engel olurken, cumhuriyet
içerisinde orduda da herhangi bir ağırlığı bulunmamıştır. Ekonomik
ilişkilerde ipleri elinde tutanlar Bosnalı Hırvatlar iken, orduya Bosnalı Sırplar
ağırlığını koymuştur. Dolayısıyla, olası bir bağımsızlık hareketinde başarıya
ulaşmak bir hayli zorlaşmış ve mutlaka bir dış desteğe ihtiyaç duyulacağı
görülmüştür.
Böyle bir tabloya rağmen BiH, Makedonya'dan sonra, 15 Ekim 1991 yılında
bağımsızlığını ilan etmiş, 1992 yılı başında da bu kararını halk oylamasına
sunmuştur. Kullanılan oyların tamamına yakını bağımsızlıktan yana çıkınca,
3 Mart 1992'de bağımsızlığını resmi olarak duyurmuştur. Bu karara en
büyük tepki Bosnalı Sırplardan gelmiştir. Hiçbiri bağımsızlık yanlısı oy
kullanmadıklarından, bu karara tepki göstermiş ve protesto etmiştir.
Sırpların bu tepkilerinde iki ismin etkili olduğu görülmüştür: Slobodan
Miloseviç ve Radovan Karadzic. İki isim de Sırpların hegemonyasını
savunmuş ve onları, mağdur olduğu izlenimiyle Bosna topraklarında
Müslümanlara yönelik yapılacak zulümlere teşvik etmiştir. Miloseviç, Sırp
halkı tarafından adeta "ilahlaştırılmış", kahraman bir milliyetçi olarak
görülmüştür. Bu nedenle O'nun karşısındaki kitleyi harekete geçirmek için
hiç zorlanmadığı söylemek yanlış olmayacaktır.
Ülkenin bağımsızlık kararından sonra Müslümanlar ve Sırplar arasında
yaşanan çatışmaların sonucunda Şubat-Mart 1992'de Lizbon'da bir
konferans düzenlenmiştir. Konferansın toplanma amacı, üç millet arasında
bir uzlaşma sağlayarak, ülkede yaşanan gerilimi sona erdirmektir. Ancak
ortak bir paydada buluşmak çok zor olmuştur. Zira her millet, kendi
çıkarlarına uygun seçenekleri değerlendirmek istemiştir. Böyle bir durumda
uzlaşma sağlanamaması normaldir, normal olmayan ise antlaşmanın
devamının gelmemiş olmasından sonra çoğunluğu Müslümanların
oluşturduğu bir devlette, Müslüman Türklere karşı girişilen kıyımdır. Bunu
yapan Sırpların, 1940'lı yıllarda Hırvat milliyetçi örgütü Ustaşa tarafından
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maruz kaldıkları soykırımı, bir başka topluluğa yapması ayrıca ilginç bir
durumdur. Kendi yaşadıkları ve hatırlamak dahi istemeyecekleri zulümleri,
bir başkasına büyük bir zevkle yaparken, Hırvatların onlara yaşattıklarını
unutmuşlar mıydı? Milliyetçilik adını verdikleri "duygular" yüzünden
Hırvatların onlara yaptıklarını da acaba anlayışla karşılamışlar mıydı? Bu
soruların cevabı, Bosnalı Müslümanlara yapılanlarda ve bu vahşete gelen geç
cevaplarda aranmalıdır.
2.3. Yakın Tarihin Kara Sayfası: 1992-1995 İç Savaşı ve Dayton Barışı
1992-1995 dönemi, Bosna-Hersek topraklarında Sırp vahşetinin yaşandığı
yıllar olarak tarihteki yerini almıştım. Bosnalı Müslümanlar ve Sırplar
arasında meydana gelen iç savaşın temel nedeni, Sırpların eski Yugoslavya
toprakları üzerinde hakimiyet kurması idi. Zaten Hırvatistan, Slovenya ve
Makedonya bağımsızlıklarını kazanarak ve Avrupalı devletlerce resmen
tanınarak Yugoslavya'dan ayrılmıştı. Bu ayrılık neticesinde geri kalan
cumhuriyetler içerisinde baskısını hissettirme yoluna giren Sırplar, Bosna
topraklarında Müslümanlardan sonraki en kalabalık milletti. Sırbistan'ın
askeri gücü ve bölgedeki nüfusunun etkisiyle Müslüman bir topluluğun
himayesinde yaşamayı kabul etmesi mümkün değildi. Bosnalı Sırpların
bağımsızlık için oluşturulan referanduma katılmamaları, fikirlerinin açıkça
beyanı ve sonraki yaşanacak olayların da çıkış noktası olmuştur.
İki millet arasındaki savaş, 6 Nisan 1992'de Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin
AT tarafından tanınması ile başlamış, aynı gün Sırplar Bosna'da çatışmaları
körüklemiştir. Bu çatışmalarda kuşkusuz en fazla zararı Bosnalı
Müslümanlar görmüştür. Bosnalı Hırvatlar, Hırvatistan devletinden yardım
görmeyi başarmıştır. Aynı şekilde Bosnalı Sırplar da Sırbistan'dan tam
destek görmüştür. Ancak Bosnalı Müslümanlara büyük umutlarla
bekledikleri yardım bir türlü gelememiştir. Binlerce insan ölüme terk
edilmiş, canını kurtaran da yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştır.
Avrupa'nın imkanları olmasına rağmen, buradaki Müslümanlara üç yıl
boyunca yardım edilememesinin bir izahı yoktur (Üçyıldız, 2006: 50). Dünya
kulağını tıkamış ve olanlara sessiz kalmayı tercih etmiştir.
Bosna'da yaşananların sorumlularının başını Miloseviç, Karadzic, Ratko
Miladiç ve Perisiç çekmiştir. Bu dört isim, Sırp radikal milliyetçilerini "Büyük
Sırbistan" hayali ile harekete geçirmiş, Bosnalı Müslümanları katletmeyi
kendilerine adeta ödül olarak göstermişlerdir. Sistematik ölümleri sokak
ortalarında, toplama kamplarında "rastgele" gerçekleştirmiştir. Özellikle
Bosnalı Müslümanları toplama kamplarında toplu işkence ve ölümlere
maruz bırakmışlardır. Birçok önemli ve geniş sınırlara ulaşan toplama
kampları oluşturmuşlardır.
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Toplama Kampı Mağdurları Birliği'nin verilerine göre 1992-1995 yılları
arasında toplam 657 toplama kampı kurulmuştur. Yaklaşık 200.000 sivil
esirin tutulduğu bu ölüm kamplarında 30.000'e yakın insan öldürülmüş,
25.000 kadın ve erkek tecavüze uğramıştır (Cumhuriyet, 09.05.2015).
Belirli noktalarda yoğunlaşan toplama kamplarında Bosnalı Müslümanlara
ve Hırvatlara akıllara gelmeyecek işkenceler yaşatılmıştır. Çelopek ve
Batkoviç toplama kampı (Cumhuriyet, 09.05.2015), Tuzla'da kurulan
toplama kampı (Hürriyet, 06.11.2016) ve daha birçokları ile 1995'e kadar
süren işkence ve ölümler Dayton Antlaşması ile sona ermişse de insanların
hafızalarından atılması mümkün olmamıştır.
1 Kasım 1995, eski Yugoslavya topraklarında Hırvatistan (Tudjman),
Sırbistan (Miloseviç) ve Bosna-Hersek (Aliya İzzetbegoviç) devlet
adamlarının barışı yeniden tesis edebilmesi için adım attıkları tarihtir.
Dayton Antlaşması ile Sırpların Bosna-Hersek toprakları üzerinde giriştiği
kıyım sona ermiş ve ilişkilerde normalleşme sürecine girilmiştir.
3. AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜREÇLERİ
Yugoslavya devletini ayakta tutan Tito’nun ölümü ile rotasyona dayalı olarak
değişilen liderlik sisteminin güç paylaşımının tek taraflı olarak bir millet –
Sırplar- lehine artışı yüzünden gerçekleşen bir durumdur. Tabi bütün
bunların yanında mevcut haliyle Soğuk Savaş’ın da Yugoslavya’nın
sorunlarının ortaya çıkışı paralelinde bitişi de Balkan devletleri üzerinde
büyük bir değişimi ortaya çıkarmıştır.
Sırbistan’a bağlı özerk eyalet statüsü olan Kosova’nın cumhuriyet olabilme
ve Sırp milliyetçiliğinden ayrılma çabalarının oluşu Tito sonrası
Yugoslavya’nın uğraştığı problemlerden olmuştur. Bunların yanında
Slovenya ve Hırvatistan milletlerinin de bağımsızlık istekleri durumu
Yugoslavya için problemler ortaya çıkarmıştır.
Milliyetçilik hareketleri konusundaki bu duruma yönelik kriz halinde ortaya
çıkan durum bağlamında çeşitli uluslararası organların ortada çıkan
sorunlara yönelik müdahil olma çabaları olmuştur. Konuya ilişkin olarak
Avrupa Topluluğu’nun çeşitli hamleleri akabinde Owen ve Vance çabaları ile
başlayan durum çatışma ortamını engelleyememiştir.
Soğuk Savaş’ın hal olarak bitişi ile beraber Balkanlarda farklı etnik, din ve
dilin bir arada yaşadığı denge sağlayan durumun değiştiren bir sürecin
başlangıcı olmuştur. Değişim isteyen millete dayalı anayasaya sahip
devletlerin ayrışmak istemeleri ile milliyetçiliğe dayalı bölgesel çatışmaları
ortaya çıkarmaktadır (Altun, 2013; Özgöker ve Batı, 2017: 31). Bir domino
etkisi olarak ortaya çıkan süreçte sırasıyla Hırvatistan, Makedonya ve
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Slovenya(1991), Bosna Hersek(1992), Karadağ ve Sırbistan(2006) ve
Kosova’da (2008) bağımsızlıklarını kazanmışlardır (Güripek, 2014;
Kodaman ve Birsel, 2014).
Avrupa Birliği olarak adlandırıldıktan sonra Nisan 1997 yılında ülkelerin
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi Avrupa değerlerini
benimsemelerini ve bölge ülkeleri arasında uzlaşma ve işbirliğini geliştirme
amacıyla bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik –Bölgesel Yaklaşım- ortaya
çıkarılmıştır. Kopenhag Kriterleri olarak adlandırılan üyelik gerektiren
aşamalara yaklaşılmasını amaçlandıran bununla beraber üyelik yerine ticari
imtiyazlar ve mali yardım gibi hamlelerle ülkelerle ilişki geliştirme amacını
taşımaktaydılar.
Sonrasında Avrupa Komisyonu, Mayıs 1999’da Batı Balkanları entegre
etmeye yönelik olarak geliştirdiği hamlelerde hukukun üstünlüğü,
demokratik ve istikrarlı kurumların oluşturulması ve serbest piyasa
ekonomisine geçişi öngören ve bu koşullar yerine getirildiğinde üyelik
hakkının tanınacağı bir vizyon oluşturmuştur. İstikrar ve Ortaklık
Süreci(SAP) olarak ortaya konan bu süreçte Kopenhag Kriterlerinin oluşması
halinde –İstikrar ve Ortaklık Anlaşması(SAA)’na giden durumları
oluşturulacağını öngörmüşlerdir. Batı Balkan ülkeleri tarafında ise daha çok
bölgesel işbirliğine gitme ve siyasi ve ekonomik reformları yerine getirme
sözleri vermişlerdir. Bu durum beraberinde Yeniden Yapılanma, Kalkınma ve
İstikrara Yönelik Topluluk Yardımı(CARDS) ortaya çıkmaktadır.
Batı Balkanlarla ilgili durumda kademeli bir ilerleme öngörülmektedir.
Sırasıyla Royaumont Süreci (Bosna-Hersek, Sırbistan-Karadağ, Makedonya,
Hırvatistan, Slovenya ile bunlara komşu Arnavutluk, Macaristan, Bulgaristan
ve Romanya beraberinde Türkiye, AB üye ülkeleri ve Rusya ile ABD’nin
katıldığı “Güneydoğu Avrupa’da İstikrar ve İyi Komşuluk İlişkileri Süreci”
deklarasyonunu oluşturan süreç) ortaya çıkmıştır. Geneli itibariyle Dayton
Barış Anlaşmasının uygulanabilmesine katkı sağlama ve bölge
demokrasisinin ve sivil toplumun yerleşebilmesine hizmet edebilme amacı
olduğunu söyleyen bir süreçtir. Sonrasında Ortak İstikrar Paktı ve Bölgesel
Yaklaşım Politikalarının oluşumuyla beraber Batı Balkanların entegre
olmasına yönelik hamlelerin ortaya çıktığını ve beraberinde bunu
tamamlayıcı yönden Selanik Zirvesi(2003) ile bir ivme kazanan süreç
olduğunu söyleyebilmekteyiz(Özgöker ve Batı, 2017: 32-34).
4. SONUÇ
Soğuk Savaş sürecinin sona erişi ve bunların beraberinde bir istikrar alanı
olan Yugoslavya’nın da Tito’nun ölümüyle oluşturulan mevcut anayasa
üzerinden yönetilen devlet şekli koordineli başkanlık sisteminin yıkılışı ve
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evvelki bölümlerde anlattığımız haliyle Sırbistan aleyhine bozulması
yüzünden dağılması durumuyla karşı karşıya kalınmaktadır.
Avrupa Birliği hem yenilikçi yapısı hem de beraberinde ortada yaşanılan
problemlere karşı oluşturduğu hareket planları ve modellemeleri ile bir
ekonomik dev haline gelişi durumu ortaya çıkmıştır. İstisnasız her Avrupa
Kıtasında yer alan bağımsızlık kazanan ilerleyen yıllarda bağımsızlık
kazanabilecek olan çeşitli özerk yapılarında ilişki kurmak istediği bir yapı
haline bürünen bir birlik yapısından söz edebilmekteyiz.
Avrupa Birliği’nin sürece ilişkin hamleleri beraberinde ilerleyen yıllara
doğru daha olumlu bakılması gereken hale getirmektedir. Özellikle Güney
Doğu Avrupa 2020 Stratejisi olarak ortaya konulan durumda istihdam ve
refah artışının Avrupa genelinde artırılması, toplumsal ve sosyal
eşitsizliklerinin düzelmesi için ekonomik iyileşmenin ön plana alınması
amacı bulunmaktadır. 2020 Stratejisi, ulusal eylem planlarının geliştirilmesi
için bölge hükümetleriyle birlikte çalışma, bölgede istikrarın sağlanarak
demokrasi ve insan haklarının güvence altına alınması ile bölgesel
entegrasyon teşvik etmeyi amaçlamaktadır. İçerik ile ilgili bütüncül,
kapsayıcı, akılcı ve sürdürülebilir büyüme oluşturma amacı bulunmaktadır.
Stratejinin hazırlık amacında bölge ülkelerinin AB’ye üyelik perspektiflerinin
gözetilmesi hedeflenmektedir(TEPAV, 21.01.2018).
Avrupa Birliği oluşturduğu cazibe yapısıyla eski Yugoslavya’yı oluşturan
milliyetlerin de bağımsızlıklarını kazandıktan sonra başvurdukları ve uyum
süreçleri bağlamında gereken adımlarını attıkları bir yapı olmuştur(Karluk,
2014). Soğuk Savaş sonrasında da genişleme sürecine devam eden Avrupa
Birliği 2004 yılında Slovenya’nın dahil olduğu bir yapı haline
gelmiştir(Süreçle ilgili bkz: Avrupa Birliği Bakanlığı, 21.01.2018). Daha
sonrasında ise Balkanlara yönelik gelişme hareketinde 2013 yılında
Hırvatistan’ın katılıp 28 üyeli bir yapı haline gelişi akabinde aday statüleri
devam eden ve aday olma koşulları konusunda adımlar atan diğer eski
Yugoslav ülkeleri için de bir ümit ışığı olmuştur. Aday ülke statüsü verilen
Sırbistan, Karadağ ve Makedonya(Kaya, 2016: 229) ve akabinde BosnaHersek’in tartışmalı durumuna rağmen birlik komisyonu tarafından üyelik
başvurusunun kabulüne ilişkin karar(BBC Türkçe, 21.01.2018) ile beraber
tekrar Yugoslavya’dan farklı bir yapı altında toplanacaklarını söyleyebiliriz.
Özellikle karmaşık ve problemli yapısal sorunlara sahip olan Balkanlardaki
ülkelerin kademe kademe AB çatısı altında toplanacak olmaları tekrar bir
Yugoslavya devleti varken Tito yönetimi tarzındaki gibi birbirlerine saygı
duyan, huzurlu ve refahı kucaklayabilecek halklar olacağını söyleyebilmemiz
gerekmektedir(Özgöker ve Batı, 2017: 35).
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SURİYE KRİZİ VE DEVLET DIŞI SİLAHLI AKTÖRLERİN ROLÜ
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav
Özet
Amerika Birleşik Devletleri’nin hegemonyasının sürdürülebilirliği üzerinde
tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde Suriye iç savaşının ortaya çıkmasıyla
birlikte önemli değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Birincisi, savaşın türleri
değişmiş, ikincisi ise devlet dışı aktörler olarak tanımlanan bazı gruplar
ortaya çıkmıştır. Vekalet savaşlar olarak adlandırılan savaş türlerinde artık
ülkeler doğrudan karşı karşıya kalmadan söz konusu devlet dışı aktörler
aracılığıyla savaşmaktadırlar. Bu makalede Suriye iç savaşının çıkış
nedenleri ele alınmış, sözü edilen yeni dönemin özellikleri ve İran’ın
Ortadoğu’da vekalet savaşlarını yürütmekteki tecrübesi analiz edilmiştir.
Ayrıca Mısır ve Tunus’ta savaş bittiği halde Suriye’de ortaya çıkan savaşın
halen daha sürmesinin nedenleri izah edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Suriye, Kriz, İllegal Silahlı Gruplar

SYRIAN CRYSIS AND THE ROLE OF NON-STATE ARMED ACTORS
Abstract
At the time when the sustainability of the US hegemony in the international
relations has been debated, there came out some tectonic changes especially
after the outburst of the Syrian civil war. First is the change of the definition
of war. Second is the outcome of the violent non-state actors. States preferred
to wage proxy wars as they abstained from fighting against each other
directly. This article, after focusing on the reasons for the outcome of the
Syrian civil war, analyzes the new types of wars and Iranian experience in
waging proxy war. Besides, it is a concern of the article to understand the
reason(s) why Syrian civil war still continues although wars in Tunisia and
Egypt came to an end.
Keywords: Syria, Crisis, Illegal Armed Groups
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Krauthammer’ınunipolar moment olarak tarif ettiği dönemde karşısında
hegemonyasına rakip bir güç kalmayan Amerika Birleşik Devletleri,
hegemonyasını evrenselleştirme yoluna gitmiştir. Bunun için stratejik
önemde gördüğü, yeni rakiplerin çıkışını belirleyecek, dünya enerji
kaynaklarının yüzde altmış ikisine sahip Ortadoğu bölgesi üzerinden “teröre
karşı
savaş
güvenlikleştirmesi”
ve
Ortadoğu’nun
“devletsizleşme”sine(destatisation) yol açanpolitikalarizleme yoluna
gitmiştir. 11 Eylül terör saldırıları ABD için tehdit eksikliği sorununu çözmüş,
küresel hâkimiyet stratejisini 11 Eylül sonrası “teröre karşı global savaş”
global war on terrorism çerçevesinde Ortadoğu özelinde uygulamaya
geçirmiştir.1
11 Eylül 2001’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezi binalarına devlet dışı
silahlı aktör kategorisindeki El-Kaide tarafından yapılan terör saldırısı
“Asimetrik Savaş”2 kavramını devletlerin gündemine sokarken; Amerika, bu
asimetrik terör saldırısına karşı hukuki mücadele yerine karşı-terör
saldırısını başlatmıştır. Geleneksel literatürde savaş, devletlerarası
nitelikteyken yeni dönemde savaşlar devletlerin tekelinden çıkmış, ve devlet
dışı aktörlerin de müdahil olduğu, asker olanla sivil olanın birbirine karıştığı,
başlangıcı ve bitiş zamanı kestirilemeyen, zafer ve mağlubiyet kavramlarının
muğlaklaştığı bir karakter kazandığı görülmektedir. Bu dönüşüme
literatürde “yeni nesil savaş”, “dördüncü nesil savaşlar” denmiş,3
21.yüzyılın başından itibaren yaşadığımız gelişmeler dördüncü nesil savaş
tanımını bile yetersiz kılmış ve bundan daha kapsamlı yeni bir kavramdan
bahsedilmeye başlanmıştır: Hibrid Savaşlar. Frank Hoffmanhibrit savaşı
“konvansiyonel silahların, düzensiz taktiklerin, terörizm ve kriminal
davranış ve taktiklerin herhangi bir düşman tarafından eş zamanlı olarak
politik hedeflere ulaşma gayesiyle savaş alanlarında kullanılması” olarak
tanımlamıştır. 4 Bu savaşlarla birlikte uluslararası aktör niteliği olmayan
unsurlar, uluslararası niteliği olmayan çatışma alanları ortaya çıkmış; savaşın
1Richard

Falk, “War and Peace in an Age of Terror and StateTerrorism”, Uluslararası
İlişkiler, Cilt 4, Sayı 14 (Yaz 2007), s.1-15.
2Asimetrik savaş terörü araç olarak kullanan oluşumların başvurduğu bir tür “gayrinizami savaş” ya ada “gerilla savaşı” anlamına gelmektedir. Zayıf olan taraf kendi gücünü
kuvvetli olan tarafın zafiyetlerine karşı kullanır. Terörist örgütlerin artan bir biçimde
kullandığı savaş yöntemidir.
3Metin Gürcan, Savaşın Değişen Karakteri, http://www.iktibasdergisi.com/savasindegisen-karakteri/, 3 Haziran 2016, (e.t.10.04.2017)
4Frank G.Hoffman, “Conflict in the 21st Century:The Rise of HybridWars”, Potomac
Institute for Policy Studies, Virginia, December 2007.
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alanı tüm dünyaya yayılmış; devletin, savaşın, aktörlüğün vestfalyan ölçüleri
aşınmış ve aşılmıştır. NATO tüm bu gelişmeler karşısında Brüksel’de yaptığı
toplantıda Hibrid Savaş Stratejisi’ni onaylamış, NATO üyesi ülkelere karşı
yapılan hibrid savaşları genel savaş kategorisine almıştır. 5 Çatışma tipini
dönüşüme uğratan hibrid savaşların en karakteristik özelliklerinden biri
Vekâlet Savaşları’dır. (Proxy War). Yani görünürde ortada bir devlet yoktur
ama onun adına çatışan devlet dışı silahlı aktör kategorisindeki terör
örgütleri vardır. Yüzyılın başından itibaren birbiriyle rekabet eden ancak iç
kamuoyu baskısı, ulusal ve uluslararası siyasette yıpranmama,
konvansiyonel savaşların maliyet büyüklüğü ve en önemlisi görünürde
olmama gereği gibi sebeplerle doğrudan asıl düşman ve rakiple karşı karşıya
gelmekten kaçınmakta ve uluslararası alandaki çıkarlarını korumak için
farklı aktör ve örgütlere destek vermektedirler.6
Bu savaş tiplerinin en canlı yaşandığı Ortadoğu’da yer alan krizler
uluslararası ilişkiler çalışmalarında bazı kavramların öne çıkmasına yol
açmıştır. Söz gelimi, “weak states” kavramı şu kavramlar temelinde
kullanılarak Ortadoğu’da halk ayaklanmalarının çıkış nedenleri ve
sonuçları anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, egemenlik,
territoriality (bölgesellik)
actorness ve resource/kaynaklar
Ortadoğu’da 2010 sonu 2011 itibariyle yaşananlar açıklanmaya
çalışılmaktadır.
Bu kavramların bir kısmını Suriye krizi çerçevesinde, Suriye’nin değişen iç
dinamiklerini açıklayarak tartışmadan önce zayıf ya da başarısız
devletler“weakstates” bağlamında “no-gozones” yani kimsenin gitmediği
bölgelerin ortaya çıkışının nedenleri üzerine Akın Ünver’den alıntılayarak
bir tespit yapmak isterim. No gozones, zayıf devletlerin hizmetleri
ulaştıramadığı ve zayıf devletlere paralel otonom yapılar olarak ortaya çıkan
devlet dışı aktörlerin güvenlik, temel gıda ve diğer hizmetleri ulaştırdığı
bölgelerdir. Bu durum Kuzey Suriye’de şu koşullarda ortaya çıkmıştır.
 Devlet korumasının ortadan kalkması ve bu durumun sürekli hale
gelmesi
 Yerel halktan devletin koruma güvencesinin talep edilmez hale
gelmesi

5NATO

‘Hibrid Savaş’a Hazır, 3 Aralık 2015,
https://www.evrensel.net/haber/266589/nato-hibrid-savasa-hazir, (e.t.16.04.2017)
6Andrew Mumford, “Proxy WarfareandTheFuture of Conflict”, The RUSI Journal, 2013,
s.40.
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 Yerel devlet dışı aktörlerin yerel halkın sadakati karşılığında söz
konusu güvenlik ve koruma vazifesinin yerine getirilmesidir.7
Yakından bakıldığında YPG ve IŞİD gibi otonom yapıların Kuzey Suriye’de
ortaya çıkışı yukarıda anılan süreçler paralelinde olmuştur. Bu noktaya
Suriye’de nasıl gelinmiştir, bu konuya Suriye’nin iç dinamikleri açısından
biraz değinmek isterim. Steven Heydemann’ın“authoritarian upgrading”
kavramına atıfta bulunmak isterim. Ne oldu da monarşik yapılar ayakta
kalırken,Arap cumhuriyetleri Arap ayaklanmaları karşısında sağlam
duramadı. Cevap aslında çok basit, söz konusu cumhuriyetlerde yöneten
kesim güçlerini meşruiyetlerini farklı bir formüle dayandırmışlardı bu
formül de çöktü. Bu rejimler, dış politikada milliyetçilik benimsediler. Zayıf
tarım toplumunu milliyetçilik ve toprak reformu yoluyla dönüştürmeye
çalıştılar ve popülist bir sosyal sözleşmeye rejimi dayandırmak yoluna
gittiler. Popülist otoriter yan rejimler ki bunun içinde Suriye’yi özellikle
kastediyorum, kapital birikimi konusunda dayanıklılık gösteremediler,
yatırım yaptılar, özel sektörü canlandırdılar, dünya kapitalist sistemine
entegre olmaya çalıştılar. Ama tüm bunlar imtiyazlı yatırımcı profiline
ihtiyacı artırdı ve popülist sosyal sözleşmeyi ve anti emperyal politikaları
sonlandırma gerekliliği ortaya çıktı. Sovyet bloğunun çökmesiyle her türlü
yardım artık Batı’dan beklenmeliydi ve İsrail ile barış yapılmalıydı hatta
Körfez ve İran alternatif kaynaklar olarak ortaya çıktı.
Böylece ortaya otoriter düzenleme, “authoritarian upgrading” veya Post
popülist “authoritarian upgrading” çıktı. aslında Post popülist
“authoritarianup grading”istikrar kurmak uğruna Arap baharı diye nitelenen
ayaklanmaların tohumlarını ektiğini söylemek yanlış olmaz. Orijinal popüler
otoriter anlayıştan yeni neo-liberal versiyona geçiş nasıl oldu derseniz
otoriter güce sahip yöneten elit gücün eliyle ekonomide
liberalleşmenin/özelleştirmenin gerçekleştirilmeye çalışılması olarak
açıklayabilirim. Bu da imtiyazlılardan oluşan ilişkiler ağının oluşmasına yol
açtı. Bazı kesimleri bu ilişkiler ağının içine alırken, diğerlerini dışladı. Eski
popülist koalisyonun yerini tutacak, yeni destek kesimlerini oluşturmak için
patronaj ilişkilerini özelleştirme uğruna kullandı. Buna böl ve yönet de
7Bunker,

R., 2014. TheEmergence of FeralandCriminalCities: U.S. MilitaryImplications in
a Time of Austerity. Land Warf. Pap. İçinde Akın Ünver, Contested Geographies: How ISIS
and YPG Rule ‘No-Go’ Areas in Northern Syria, edsOktav&Parlar, ViolentNonstateActorsandtheSyrianCivilWarThe ISIS and YPG Cases, p. 122.
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diyebiliriz. Heydemann,“authoritarian upgrading”ile bazı yeni tekniklerin
kullanıldığına işaret etmektedir. Post popülist rejimler, eski tabanını
kaybetme riskini telafi etme gayretiyle yatırımcılardan, iş adamlarından ve
ulemadan oluşan yeni bir taban kendisine oluşturdu.
Burada üzerinde durulması gereken nokta, Tunus ve Mısır’da ayaklanmalar
hemen sona erdiği halde, Suriye, Yemen ve Libya’da hala ayaklanmalar
yatıştırılamamış olmasıdır. Genelde bakılınca ayaklanmaların ortaya
çıkışında şu faktörler rol oynamıştır: 1) devlete duyulan öfke/kırgınlığın
derecesi (level of grievance) 2) isyan etmeye olanak veren yapısal fırsatlar
(devlet-toplum arasındaki güç dengesi). Kırgınlık (grievance) çoksa ve
devlet-toplum güç dengesi elverişliyse kitlelerin ayaklanması ve liderlerin
düşmeleri çabuk oluyor. Diğer yandan, rejimin gücü kapasitesi fazla ve
kırgınlık (grievance) az ise Suriye’de olduğu gibi çatışma sürüncemede
kalıyor. Başlangıçta Suriye krizinin çabuk biteceğine dair bölgesel ülkeler ki
buna Türkiye de dahildir bazı öngörülerde bulundular. Ama Suriye, bir Mısır
değildi, çünkü dış politikası aslında toplumun itiraz ettiği bir politika değildi.
Irak savaşına karşı duruşu, Hamas ve Hizbullah ile birlikte İsrail’e karşı
dirayet gösteren milliyetçi politikaları özellikle Şam ve Halep’in bazı
kesimlerinde son derece kabul görüyordu. Mısır ile kıyaslanınca Suriye’nin
neo-liberalizmi daha henüz yeni ve kitlelerin fakirleşmesi henüz derin
değildi. Carsten Wieland’a göre, Başar, mesela Mübarek’e göre daha gençti
sadece
10
yıldır
baştaydı
dolayısıyla
Başar
farklı
bir
“authoritarianupgrading” uyguladı. Bu yüzden de popülaritesini halkın
gözünde tam olarak kaybetmemişti.8
Volkerperthes’e
göreBaşar’ın
projesi
otoriteryenizmi,
rejimi
istikrarsızlaştırmadan modernize etmekti. Buna göre 3 paralel gelişme oldu.
1. Rejimin devamı için iki gereksinim: ekonomik reform yoluyla gelir kapıları
açarken milliyetçiliğe dayalı meşruiyet zeminini kaybetmemek 2)Beşar’ın
reformlara karşı direnişin önünü kesebilmesi 3) eski tabanın yerini yenileri
alırken siyasi kontrolün elden bırakılmaması.9
Ancak gelir kaynakları bulma gereksinimi ile ulusal meşruiyet kazanmak için
izlenen politikalar birbiriyle çelişmekteydi. Barış sürecinin çökmesi,
Suriye’nin, Batı tarafından izole edilmesi, Hariri cinayeti, ABD yaptırımları
(accountabilityacts), Suriye’nin petrol ihracatında azalma, Irak’ın işgali ile
8CarstenWieland,

‘Syria: a tale of missedopportunity,’ OpenDemocracy, 4 October 2011,
http://www.opendemocracy.net/carsten-wieland/syria-tale-of-missedopportunity&CarstenWieland, “Syria - A Decade of LostChances:
RepressionandRevolutionfromDamascus Spring toArab Spring,” 2012
9VolkerPerthes,

SyriaunderBashar al-Asad: ModernisationandtheLimits of Change,
AdelphiPapers (London: Oxford UniversityPressfor IISS, 2004)
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Saddam döneminde yapılmış olan anlaşmaların sayesinde süregelmekte olan
Irak’tan petrol akışının durması gibi Suriye’nin hem Batı’yı karşısına almama
çabalarını hem de 2005’te 10. Suriye Parti Kongresi’nde öncüsü olduğu
sosyalist market ekonomi politikalarının zarar görmesine neden oldu.
Sonucunda, ekonomik liberalleşme ile daha önceki yolsuzlukları/corruption
önlemeye yönelik çabalar sonuçsuz kaldı, parti bazındaki sadakat/ “loyalty”
aile çevresine dayalı “loyalty” ile yer değiştirince Başar “presidential” aileye
daha çok güvenmiş bu da beraberinde yeni bir mafyavari rejim yanlısı kamu
sektörünün patronaj ilişki ağı içerisinde yer alan rejim yanlısı kapitalistlerin
ve bürokratların ortaya çıkmasına ve alt gelir düzeyinden kesimlerin daha da
yoksullaşmasına, eğitim, sağlık gibi hizmetlerin durma noktasına gelmesine
neden olmuştur. Kıtlığın yol açtığı felaket, tarımın geri planda kalması, halkı
açlığın eşiğine getirmiştir.
Burada vurgulamak istediğim nokta, Mısır ve Tunus’tan farklı olarak,
Suriye’de dış müdahalelerden dolayı tarafların yenişemediği bir iç savaşın
süre gitmesidir. Yaptığım mülakatlardan anladığım kadarıyla bir müddet
sonra halkın savaşın şiddeti karşısında rejimin iktidarda kalmasını tercih
edilir bir alternatif olarak görmeye başlamasıdır. Bu da Şam ve Halep gibi
bölgelerde rejimin hala kalıcı olmasına sebep olmuştur. Ayaklanma tamamen
Sünni bir boyut kazanmıştır. Öncesinde haklarından mahrum olan çevre
/ruralperifer, ordudaki hakimiyetlerini iş çevrelerine yayan Alevilere karşı
kızgınlık ve kırgınlık duyanlar, küçük ölçekli tüccarlar, imalatçılar, ticari
liberilizasyon kurbanları, büyük şehirler dışındaki ulemavb toplumu
oluşturan değişik katmanlar rejim karşıtı olmuştur. Suudi ve Müslüman
Kardeşler bağlantılı unsurlar Deraa gibi bölgelerde protestocuları büyük
ölçüde örgütlemişlerdir.
Bu aşamada, Esad rejiminin iktidarda kalmasının en önemli sebeplerinden
birinin İran’ın bölgede askeri varlığıyla rejimin ayakta durmasına destek
vermesidir. Aslında İran orta ölçekte bölgesel bir ülke iken Suriye krizinde
belirleyici bir rol oynamaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden birisi
İran’ın Levant bölgesinde ve Ortadoğu’da devlet dışı silahlı aktörler olarak
tanımlanabilecek gruplarla Humeyni döneminden beri kurmuş olduğu
“network” tür. Bu konuda oldukça tecrübelidir. 1980 yılında Saddam’ın İran’ı
istila etmesi ve ABD’nin Reagan döneminde İran’a karşı şahin politikalar
benimsemesi İran’ın hem ülkesel bütünlüğünü korumak hem de Şii gruplarla
pan Şii hareketini başlatarak kuşatılmışlık hissinden kurtulmaya itmiştir. Bu
amaçla Humeyni’nin kişisel “network”ü İran için çok önem arz etmiştir.
Devrim Muhafızları kumandan Safavi, Devrim Muhafızları Ordusu’nun
“IRGC”nin coğrafi sınırı yoktur IRGC’nin sınırı İslam devriminin sınırlarıdır
demek suretiyle İran’ın revizyonist ideallerinin aslında toprakla bağlantılı
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değil, devrim ideolojisiyle bağlantılı olduğunu vurgulamıştır. Bu devrim
ideolojisini yayarak İran sempatizan sayısını artırmak, teokratik rejimine
meşruiyet kazandırmak ve Batı’nın gelişmiş silah teknolojisine karşı güç
asimetrisi ile başedebilmek için de Batı karşıtı devlet dışı silahlı aktörler
olarak tanımlanabilecek gruplarla ilişki ağı oluşturmuştur. 2006 yılı Hamas
Hizbullah Suriye ve İran ‘nın İsrail ordusunun yenilmezliği mitini sona
erdirdiği yıldır.İran’ın Suriye’nin yardımıyla hem Hamas hem de Hizbullah
ile etkin işbirliği ve Şii hilali kavramının ortaya çıkışı önemlidir. Çünkü İran
ezilen Şiiler ve Filistinlilerin yanında olarak aslında Sünni- Şii ayrımına
dayalı olmayan bir dış politika izlerken, Suriye Krizi ile bu politikasını
sürdüremez hale gelmiştir. Suriye krizinin İran dış politikasına etkilerini
özetlemeden önce İran’ın dış politikasını damgalama/ stigma teorisi ile biraz
açıklamak isterim. Aslında İran, Hizbullah Hamas ve Suriye gibi bölgesel
aktörlerin tek ortak noktası ideoloji değil ortak noktaları Batıya dair ortak
tehdit algısına sahip olmalarıdır. Uluslararası toplumun, failed’, weak,
‘pariah’, ‘norm breaker’ axis of evil, veya ‘outlaw’ gibi tanımlamalarına karşı
İran da karşı damgalar oluşturmuştur. Zionist karşıtlığında verilen
demeçlerde bunu gözlemleyebilirsiniz. Goffman’nın sosyolojide kullandığı
stigma teorisi uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından da kullanılmıştır.
Zarakol’un kitabında bahsi geçen üç ülke Rusya, Türkiye Japonya, stigmadan
kurtulmak için ve Batı kulübüne dâhil olmak için arafta beklerken, İran’nın
böyle bir derdi hiç bir zaman olmamıştır. Nissen’nin deyimiyle İran
onaylanmak ve uluslararası toplum tarafından kabul görmek isteği şöyle
dursun karşı damgalama politikasıyla kendi meşruiyetini sağlama yoluna
gitmiş ve bunu yaparken de Devlet dışı silahlı aktörlerle (VNSA) kurmuş
olduğu ilişkiler çok işine yaramıştır.Nissen’nin tanımıyla kendisine yapılan
yakıştırmaları, damgaları onur nişanı gibi üzerinde taşımıştır.
Suriye kriziyle İran bu politikasını iki nedenden dolayı sürdürememiştir.
Birincisi IŞİD’in(DAEŞ )ortaya çıkışı ikincisi, Suriye krizinden dolayı İran’ın
ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesidir. İki gelişme oldu birincisi DAEŞ
gibi devlet iddiasında bulunan ve İran’ın sınırlarını da tehdit eden bir
VNSA’nın ortaya çıkmasıyla İran, Sünni Şii ayrımı yapmaksızın karşı
damgalama politikası izleyemez hale gelmiş, ikincisi nükleer faaliyetleri ile
ilgili uluslararası toplumla anlaşma imzalamak zorunda kalmıştır.En
önemlisi de ekonomik liberilizasyon politikalarını başlatmış, hatta Obama
dönemi ABD ile DAEŞ’e karşı savaşta sessiz bir ittifak içerisine girmiştir. Bu
gelişmeler 2014-2015 yılları içerisinde baş döndürücü bir hızla
gerçekleştirilmiştir.
Sonuçta, sadece bütünMüslümanları birleştirme gibi iddiası sona ermekle
kalmamış, aynı zamanda Esad rejimini ayakta tutabilmek amacıyla bölgede
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korumaya çalıştığı askeri varlığından dolayı yaptığı harcamalar ekonomisini
olumsuz yönde etkilemiştir. 2015 yılı itibarıyla Ekonomist’in rakamlarıyla
İran Suriye’de 15 miyar dolar harcamış, 2012 itibariyle 3 generalini
kaybetmiştir. Belki de en önemlisi 2013 Ağustos’unda Esad rejimi tarafından
kullanılan kimyasal silahla 1300 Suriyeli sivilin öldürülmesi karşısında
sessiz kalması, o zamana kadar Filistinli sivillere İsrail’in öldürücü misket
bombası atmasını eleştirdiği günlerdeki prestijini ve mazlumların yanında
olma retoriğinin inandırıcılığını yitirmesidir.10
Her şeye rağmen ilginç olan DAEŞ, Batı dünyasının gözünde İran’ın
statüsünün yükselmesini ve Esad rejiminin devamını sağlamış olmasıdır.
Batı dünyasında İran için en iyi son umut “lastbesthope” olarak
bahsedilmiştir.
Bütün bu gelişmeler şunu gösteriyor 1) Tahran sadece Şiilerin haklarını
savunmak zorunda kalarak eski iddiasını yitiriyor. 2)Daha önce Westphalian
anlamda ulus devlet öncelikli politika izlemezken ve ideolojik temelde
devrimci bir dış politika benimserken, DAEŞ’in ortaya çıkması ile İran’ın
ekonomik ve jeostratejik çıkarlarını ön plana aldığını görüyoruz. 3) DAEŞ ile
savaşmak ve yeni bir İslami Ortadoğu yaratmak uğruna Suriye ve Irak’ta var
olan hatta Yemen’e yayılan askeri varlığı daha önce izlediği arkadan
yönetmek“leading from behind” politikasını terk etmesine yol açıyor.
Bu gün her ne kadar Tahran Batı temelli uluslararası sistemin disipline
etmeçabalarına karşı direnişi biraz olsa da bırakmış gibi gözükse de İran hali
hazırda yaftalarından kurtulabilmiş değildir, Trump döneminde artarak
devam eden İran karşıtlığı, Amerikan bankalarındaki İran mal varlığının
dondurulmasına Hamaney’in Amerikalıları hırsız olarak nitelemesi vb
gelişmeler İran’ın statü yükselmesi yaşamış gibi görünen dönemin kalıcı
olmadığını bize göstermiştir.
İran ve Türkiye, bölgede nüfuz kurma mücadelesinde birbirlerine karşı
kamplarda yeralmaktadırlar. En önemli sorun Musul’un DAEŞ’den
temizlenmesi bahanesiyle bölgenin demografik yapısının değiştirileceği ve
Haşdi Şabi ve YPG militanlarının Musul’u ele geçireceği endişesidir. Türkiye
YPG ve Haşdi Şabiyi terörist olarak niteleyerek DAEŞ ile bir görmektedir.
Maliki’nin partisinin Irak meclisinde 328 sandalyeden 100 ünü elinde
bulundurması hala daha İran ve Maliki’nin Irak’ta önemli bir nüfuz alanının
olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin Başika kampındaki askeri varlığının
işgal güçleri olarak nitelendirilmesi de Türkiye-İran arasındaki makasın açık
Özden Zeynep Oktav, UnderstandingIran’sApproachtoViolentNon-stateActors: The
ISIS and YPG Cases, içinde edsOktav&Parlar, ViolentNonstateActorsandtheSyrianCivilWarThe ISIS and YPG Cases,Springer.
10
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olduğunu bize göstermektedir. Ancak her şeye rağmen her iki ülke de
diplomatik ilişkilerini devam ettirmektedirler. Bu durumun sebeplerinden
en önemlisi ; her iki ülkenin de Batı’ya karşı ortak bir tehdit algısı içerisinde
olmalarıdır. 2) İran Rusya’ya tam olarak güvenmemektedir. 3) her iki ülke de
Suriye krizinin sınırlarını tehdit ettiğinin bilincindedir 4) Türkiye, PKK PYD
YPG, FETÖ ( Gülen hareketi) ve DAEŞ’e karşı savaşırken, İran’ı karşısına
almak istememektedir. İran, Türkiye’yi bir Pazar olarak kaybetmek
istememektedir.5)DAEŞve bağımsız bir Kürt devleti her iki ülkenin de ortak
endişesi olma özelliği taşımaktadır.
2015 yılının Mayıs ayında, Aaron Lund çok kritik bir soru sormuştur.
Suriye’deki savaşı eğer hiç kimse kazanamazsa ne olacak sorusudur, cevap
Suriye’nin Somalileşmesidir. Bu da bölgedeki devletlerin ya zayıflamasına ya
da yok olma tehlikesine maruz kalmasına yol açacaktır. Söz konusu savaş,
zayıflatılmış devletler, yabancı güçler ve devlet dışı silahlı aktörler arasında
sürüp giden bir savaş halini alacaktır ki bu hem Türkiye hem de İran için en
kötü senaryodur. Çünkü Michael J. Mazarr’ın 2014 basımlı “The Rise and Fall
of theFailed-StateParadigm,”da tartıştığı ve Francis Fukuyama’nın 2004
gözlemlerini aktardığı gibi Ortadoğu’da zayıf devletler dünya siyasetine en
büyük tehdit oluşturmaktadır fikri, uzayan savaşı gündeme getirecek ve
global güçlere yeni bir sorumluluk yüleyecektir. Diğer bir deyişle, zayıflayan
ya da başarısız değil “zayıflatılan”devletleri bertaraf etmek için bölgeye
müdahil olmak için global güçler müdahale için meşru bir zemin
kazanmaktadırlar. Mazarr’ın vurguladığı noktaya ben de kesinlikle
katılıyorum. Mesele zayıf devletlerden ziyade dış güçlerin müdahalesiyle
zayıflatılan devletlerin rekabet etmekte zorlandığı hatta kendisini devlet
olarak adlandıran DAEŞgibi devlet dışı silahlı aktörlerin bölgeyi terörize
etmeleri ve yeni terör grupların bölgeye nüfüz etmeleri durumuyla karşı
karşıya kalmamızdır.
Sonuç
Suriye iç savaşı yaklaşık sekiz yıldır sürmekte ve pek çok analiste göre
savaşın 20 yıl sürmesi olasılıklar dahilindedir. Bu karamsar tablo içerisinde
Türkiye açısından Suriye krizi pek çok derslerle doludur. Uluslararası
örgütlerin, özellikle NATO ve BM gibi örgütlerin sistemik düzeyde değişimler
paralelinde barışın temini konusunda son derece yetersiz kalması, ABD’nin
Soğuk Savaş dönemindeki gücünü ne denli yitirdiğinin ortaya çıkması ve
belki de en önemlisi ulus devletlerin devlet dışı aktörler karşısında önemli
oranda zayıf kalmasıdır. Literatüre zayıf devletler olarak giren bazı Ortadoğu
devletlerinin içinde çözülmelerin olması topraklarının parçalanması ve yer
altı kaynaklarının silahlı devlet dışı aktörler eliyle sömürülmesi gibi
gelişmeler ulus devletlerin önemini yitirip yitirmediği tartışmalarını da
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beraberinde getirmiştir. Ancak yazar ve akademisyenlerin özellikle
vurguladığı nokta ulus devletlerin daha uzunca bir süre gelecekte önemlerini
yitirmeyecekleri ve aksine ivme kazanacağı yönündedir. Türkiye’nin
başından beri insani değerlere vurgu yaparak Asad rejimine yönelttiği
eleştiriler ve rejimin yerine daha güçlü bir iktidarla Suriye’ye barışın
getirilmesi konusundaki ısrarları ve kimyasal silahların kullanılmasına
şiddetle karşı çıkması ve topraklarında dört milyon Suriyeliyi misafir
etmesini tarih elbette yazacaktır.
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ESKİŞEHİR KURŞUNLU KÜLLİYESİ’NİN GÖSTERGEBİLİMSEL
YAKLAŞIMLA YORUMLANMASI

Elif ATICI*,
Dr.Öğr. Üyesi, Mehmet İNCEOĞLU**
Özet
Toplumsal bir varlık olan insan zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabildiği
durumda tek başına yaşayabilmektedir; ancak toplum içinde tarihi ve
kültürel özellikleriyle kendi benliğini fark eden insan yaşamı daha
kolaylaşmıştır. Dolayısıyla insanın toplum içerisinde yaşayıp kendisini var
etmesinden kaynaklanan iletişim ve türleri yaşamla beraber var olmuştur.
Toplumu oluşturan bireylerin bir arada bulunduğu ve etkileşimde olduğu
ortak mekânlardan birisi de kültürel alanlardır. Bir zamanlar dönemin sosyal
ihtiyaçlarının karşılandığı, insanların sıkça vakit geçirdiği ve etkileşimde
olduğu, kültürel ve dini yapıların bulunduğu mekânlar külliyeler olarak
bilinmektedir. Külliyeler ait olduğu kentin belleğinde yer edinmiş, toplumun
ortak kullanabileceği kültürel alanlar içerisine girmektedir. İnşa edildiği
dönemde sosyal aktiviteler için kullanılan yapı topluluğu değişen şartlar
doğrultusunda günümüzde kültürel amaçlı kullanılmaktadır. Bu çalışmada,
kuruluşundan bu yana geçirdiği evreler sonucunda bugünkü haliyle
Eskişehir Kurşunlu Külliyesi’nin insanlar tarafından nasıl algılandığı ve
insanlarla nasıl iletişime geçtiği analiz edilmiştir. Ayrıca çalışmada
göstergebilimsel çözüm yöntemi ile mekânsal ve algısal çözümlemeler
yapılarak külliyenin ait olduğu toplumda nasıl algılandığı ortaya
konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: göstergebilim, düzanlam, yananlam, İslam Mimarisi,
Eskişehir Kurşunlu Külliyesi
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SEMIOTIC INTERPRETATION OF ESKISEHIR KURSUNLU COMPLEX
Abstract
A person who is a social entity can live alone if he can meet his obligatory
needs; but the life of the human being who realizes his/herself with historical
and cultural characteristics within the society has become easier. Therefore,
the communication and the types arise from the fact that people live in
society and make themselves exist together with life. One of the common
places where people who make up the community coexist and interact is the
cultural sphere. Places where the social needs of the period were once
welcomed, where people often spend time and interact and where cultural
and religious structures are located, are known as complexes. Complexes are
located in the cultural space where the community has a place in the memory
of the city to which it belongs and which the community can use jointly. A
complex of buildings used for social activities in the era when it was built is
now being used for cultural purposes in accordance with changing
conditions. In this study, as a result of the phases that have been going on
since its foundation, it has been analyzed how Eskişehir Kurşunlu Complex
is perceived by people and how it associates with people. In addition, spatial
and perceptual solutions have been made by the semiotical solution method
in the study to show how the complex is perceived as a belonging of the
society.
Keywords: semiotics, denotation, connotation, Islamic architecture, Eskişehir
Kurşunlu complex

1.GİRİŞ
Son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve farklılıklar, iletişim olanaklarını
artırırken, kişilerarası iletişim kalitesini de olumsuz bir şekilde
etkilemektedir. İletişim sadece insanlar arasında değil aynı zamanda
hayvanlar arasında da gerçekleşmektedir. Buna ek olarak insan, diğer
canlılarla ve cansızlarla da iletişim kurabilmektedir. Cansızlarla kastedilmek
istenen durum, mesaj kaygısı taşıyan mimari yapılardır. Etrafımızda
bulunan ve bize mesaj gönderen birçok yapı bulunmaktadır; ancak bu yapılar
algısal deneyimler doğrultusunda her zaman fark edilememektedir. Bunun
sebebi, duyu organları tarafından fark edilmeyen yapının sinyallerinin beyne
gönderilmemesidir. Introduction to Perception, Irwin Rock, 1975’den
Aynan’dan elde edilen bilgilerle anlamlandırma süreci Şekil 1’de ifade
edilmiştir (Aynan, 1995: 1).
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Şekil 1: Anlamlandırma Süreci

İletişim toplumsal yaşamın bir getirisi olarak yaşam var olduğundan beri
birçok şekilde gerçekleşmektedir. Bir bağlam içerisinde gerçekleşen
iletişimde anlamlandırma oldukça önemlidir. Çünkü iletişim bağlamında
iletilenin karşı tarafa doğru bir biçimde aktarılması gerekmektedir. İnsanlar
da etraflarında olup bitenleri sahip olduğu duyular sayesinde
gerçekleştirmektedirler. Bu sebeple anlamlandırmada en çok kullandığımız
duyumuz görmedir. Erkman’ın iletişimin gerçekleşme şeklini temel bir
ifadeyle açıklaması Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2: İletişimin İlişkisi

1228
İnsanların birbirleriyle en kolay iletişim kurma yöntemi dildir, dil ise
göstergelerin oluşumudur. Etrafımızda gördüğümüz her şey başka bir şeyin
göstergesi olabilmektedir. Göstergeleri inceleyen göstergebilim anlamaya ve
anlamlandırmaya dayalı bir bilimdir. Kültürel olguları iletişim sürecine katar
ve bunları inceler. M. Bense, 1969’dan aktaran Aksoy ise iletişimin ilişkisini;
araç, nesne ve yorumlayıcı arasında bir üçgen bağlamına ele alarak ifade
etmiştir ( Aksoy, 1975: 85). Bu durum geliştirilerek Şekil 3’te ifade edilmiştir.

Şekil 3: Gösterge ve İletişim İlişkisi
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Kültür insanın olduğu her yerde olan ve sonradan kazanılan bir edinimdir.
Bu sebeple toplumun olduğu bir yerde kültür yok sayılamaz. Doğuştan
olmayıp sonradan kazanıldığı için, insanlarla birlikte büyümekte ve kuşaktan
kuşağa aktarılmaktadır. Bu sebeple kültür ve iletişim her zaman iç içe olmuş
ve birbirlerinin beslemişlerdir. Bu sebepledir ki, iletişimin en basit yöntemi
olan dil; hem kültürün nedeni hem de sonucudur. Kültür, insanın ürettiği
maddi ve manevi değerleri kapsadığı için insan yaşamının her anında
görülmektedir. Mimarlık ve mimari ürünler de çevremizi kuşatan,
yaşamımızı anlamlandıran önemli etkenlerdir. Dolayısıyla; iletişim, mimarlık
ve kültür her zaman birbirleriyle ilişkili olup birbirlerini etkilemişlerdir.
İletişim biçimi toplumsal ilişkileri her yönüyle etkilemektedir. Toplumu
etkileyen yapı mimarlığa da yansımaktadır. Mimarlık tasarımcının dışa
yansıması olduğu için aslında toplumsal bir veri kaynağı oluşturmaktadır. Bu
kaynağın ana noktası ise kültürdür. Bu süreç bir döngü içerisinde sürekli
birbirleriyle temas halindedir. Bu durumu basitçe Şekil4’te gösterilmiştir.

Şekil 4: İletişim-Mimarlık-Kültür İlişkisi

1229

İnsan doğası gereği her zaman çevresini tanımaya ve anlamlandırmaya
çalışmıştır. Anlamlandırma, kişilerin sahip olduğu kişisel deneyimlere,
kendini yetiştirme tarzına ve kültürel değerlere göre değişmektedir. Kültür
ürünü olan yapılar da, insan davranışlarına yön vermektedir. Burada yapılar
ve kullanıcısı ile olan ilişkisi ve etkileşimi ortaya çıkmaktadır. Etkileşim,
yapının kullanıcısına verdiği mesajlarla oluşmaktadır. Bu mesajları
oluşturan ise yapının mimarlık dilidir. Mimarlık dili, yapının sahip olduğu
yapı karakteristikleri ve içinde barındırdığı ögeler sayesinde olmaktadır. Bu
dil sayesinde kullanıcı bunu algılamakta ve takındığı tavır da değişmektedir.
İnsanların mahkeme salonlarındaki takındığı tavır ile sosyal etkinlik
alanlarındaki takındığı tavır bu durumu somutlaştıran bir örnek olmaktadır.
Bu tutum ve tavırları; biçimi olduğu kadar yapının işlevi de etkilemektedir.
Çevre ve mekân insan iletişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. İnsan
iletişimini sadece sözsüz iletişimle sınırlamak yetersiz kalacaktır. İletişim
göstergelerin paylaşım sistemidir ve etrafımızda gördüğümüz her şey başka
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bir şeyin göstergesi olabilmektedir. Çevremizi kuşatan göstergeleri bir
bağlam içerisine alan mimarlık; kullanıcısına bazı duyguları hissettirmesinin
yanı sıra, mekânı deneyimleme, tanıma, bilme ve yapıyı yapan hakkında
bilgiler vermektedir (Eriş, 2001:311,314). İnsan yaşadığı çevreyi düzenleme
eğilimindedir; bu durum doğaya karşı yapılan bir üretim olup kültürün
parçası haline gelmektedir. Zamanın kültürel dokusu, çevrenin gösterge
olarak kabul edilip çözümlenmesiyle de keşfedilebilir (Eriş, 2001:323).
Topluma ait olan kültür yapısı insanı etkilediği gibi çevresini, yaşam
şekillerini, olay ve durumlara bakış açılarını, değerlendirmelerini
etkilemektedir. Bir toplumu oluşturan değerlerin arasında; geleneklere
görenekleri, adetleri başta gelmektedir. Geleneklerin baskın olduğu
toplumlarda din, kültüre büyük ölçüde yön vermektedir. Toplumun iki
önemli yapı taşı olan din ve kültür birbirine birçok yönden benzemektedir.
Her ikisi de insanla var olmaktadır. İnsan bu ilişkinin hem ürünü hem
üreticisi durumundadır ( Cebeci, 2008:1 ). Dolayısıyla kültürle iç içe olan din
yapısının insanla teması kaçınılmaz olacaktır.
Bu çalışmada Eskişehir'in imgelerinden birisi olan Kurşunlu Külliyesi
göstergebilim aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışmada inceleme alanı olarak
külliyenin seçilmesinin nedeni, toplumsal değer olarak öne çıkmasıdır.
Toplumsal değer olarak öne çıkan yapılar, ait olduğu toplumun belleğinde
önemli bir yer tutmaktadır. Kurşunlu Külliyesi'ne ait göstergeleri belirlemek
ve neyi nasıl yansıttıklarını göstergebilimsel yöntem ile çözümlemek bu
çalışmanın temel amaçlarından biridir. Tarihsel bir bakış yerine, Kurşunlu
Külliyesi farklı bir açıdan ve düzanlamların yanı sıra yananlamsal düzeyde
de yorumlanmaya çalışılmıştır. Çalışmadaki amaç Külliyenin insan
belleğinde nasıl bir yer tuttuğu ve ögelerinin insanlarda nasıl bir çağrışım
yaptırdığını ortaya koymak olmuştur. Bunu gerçekleştirmek için Kurşunlu
Külliyesi’nin yerinde tespiti yapılarak fotoğraflarla destekli bir anket
çalışması yapılmıştır. Göstergebilimde kişilerin yorumları yananlamları
oluşturduğu için, anketler yoruma açık olarak yapılmıştır. Bunlar sonucunda
elde edilen veriler külliyenin iletişime geçtiği insanlara verdiği mesajları,
yani yananlamları ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada gördüklerimiz üzerinden
anlamlandırmaya dayalı bir çalışma olduğu için göstergebilimsel yaklaşım
seçilmiştir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu çalışmada Eskişehir'in kentsel belleğinde önemli bir yer tutan Kurşunlu
Külliyesi’nin belirlenen göstergeleri üzerinde, bunların ne ifade ettiğine
yönelik bir çalışma yapılmıştır. Belirlenen mimari unsurları, insanların nasıl
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yorumlandığına dair çalışmalarla desteklenerek analiz yapılmış ve bunların
sonucunda elde edilen verilerle Kurşunlu Külliyesi'nin göstergebilimsel
yaklaşımla genel okuması tamamlanmıştır. Bu okuma Eco'nun yaklaşımı
üzerinden olmuştur. Pevsner; yapıların algılayan için bir mesajı olduğunu ve
aslında yapıların bize anlatmak istediği hikâyeleri olduğunu söylemektedir.
Umberto Eco'ya göre de mimari nesne, kendi başına anlam iletme yetisine
sahip bir göstergedir (A. Eraslan, 2014: 18 )
Mimari göstergeler mekânda anlam olgusunu gündeme getirmektedir.
Morris'in göstergebilim kuramında izleyicisi olan G.K Koenig mimarideki
göstergebilimin, mekânı okumada belli bir düzen geliştirdiğini öne
sürmektedir. Buna örnek olarak cami ve kiliselerin dinsel yaşamı
çağrıştırmasını örnek vermektedir ( Gümüş, K. ve Şahin, H. 2010: 36 ). Eco’ya
göre ise göstergebilim; tüm kültürel olguları (yani toplumsal uzlaşmalara
dayanarak birbirleriyle ilişki kuran insanların söz konusu olduğu durumları)
iletişim süreçleri sayarak incelemektedir (Şenyiğit, 2010: 24 ).
İletişim kurmak bir bağlamda gerçekleşir ve iletişime geçmenin en temel ve
basit yolu dildir. Dil ise göstergeler dizgesidir. Dilde düşüncelerimizi,
duygularımızı ifade etmek için kullandığımız sözcükler, yani göstergeler bu
iletişim bağlamında gerçekleşmektedir. Saussure’e göre bu bağlam iki
düzlemde; gösteren ve gösterilenden oluşmaktadır (Özmakas, 2010: 52 ).
Gösteren işitim imgesiyle; gösterilen ise kavramla ilişkili olup, ortaya çıkan
bütüne gösterge denilmektedir (Saussure, 1998:112). Şekil 5’te bu durum
ifade edilmiştir.
Şekil 5: Gösterge Oluşumu

Peirce’de ise bu bağlama yorumcu da eklenmektedir (Özmakas, 2010: 17 ).
Peirce ve Saussure’nin görüşleri yorumlanarak göstergenin oluşumu ve
içinde bulunduğu bağlam Şekil 6’da ifade edilmiştir.
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Şekil 6: Saussure ve Peirce’nin Göstergeyi Yorumlayışı

Gösterge derken Pierce bir oluşumu kastetmektedir ve bu oluşum, temsil
edici somut biçimi, simgeyi nitelemektedir. Ama simge olabilmesi içinde
simgelediği başka bir şey olmalıdır. Yani Pierce için gösterge terimi sadece,
gösteren den oluşmuyor aynı zamanda gösterileni de içermektedir; ama
ağırlık biçimsel tarafta yani gösterilendedir ( Akerson, 2005: 109-110 ).
3. MİMARLIKTA UMBERTO ECO'NUN DÜZANLAM VE YANANLAMI ELE
ALIŞI
Saussure ve Barthes'in açıklamalarına göre düz anlam; gündelik yaşamda
konuşma dilinde kullanılan sözcüklerin aklımızda çağrıştırdığı ilk imgedir.
Bu çağrışımı oluşturmak için bu dili bilmemiz gerekmektedir. Bu dili bilen
herkes de söylenen sözcük aşağı yukarı aynı kavramı canlandırır. Yananlam
ise düz anlamdan tamamen kopuk olmamakla birlikte, düzanlamdaki bazı
niteliklere gönderme yapması gerekmektedir. Mecaz anlam da bunu ifade
etmektedir (Akerson, 2005: 120).
Umberto Eco'ya göre göstergebilim; gösterge dizesi oldukları için açık seçik
görülen dizgeleri incelemekle kalmaz, aynı zamanda tüm kültür
görüngülerini de gösterge dizeleriymiş gibi ele almaktadır. Bunu yaparken
de tüm kültür görüngelerinin gerçekte gösterge dizgeleri olduğu
varsaymaktadır. Yani kültürün temelde bir bildirişim olduğundan yola
çıkmaktadır. Göstergebilimin gerçeklikle yoğun bir biçimde hesaplaşmak
zorunda olduğu alanlardan birinin de mimarlık olduğunu düşünmektedir.
Göstergebilim de gerçekliğin peşindedir. Mimari nesneler görünürde hiçbir
şey iletmezler. Nesnelerin bildirişim amaçlı değil de işlevsel oldukları
düşünülmektedir. Eco işlevlerin bildirişim açısından yorumlanabilirliğini ve
işlevlere bildirişim açısından bakıldığında bunları ve bunların işlev oluşlarını
daha iyi açıklamamızı sağlaması konularını ele almıştır. Bildirişim açısından
bakıldığında kullanım nesnesi bir gösterendir, bu gösterenin düzanlamı
kesindir ve uzlaşımsal olan bir gösterileni vardır. Gösterilen, gösterenin işlev
durumunu ortaya çıkarmaktadır. Örneğin bir binanın birincil gösterileni o
bina içinde oturabilmektir. Burada mimari nesne bir yaşama, oturma tarzını
düzanlam olarak ifade etmektedir. Bu bina kullanılmasa bile düzanlam
geçerliliğini yitirmemektedir. Bir mimar da, pencere işlevi olmayan; ama
pencere izlenimini uyandıracak şeyler de yapabilmektedir, sonuçta bu
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durum iletişim açısından bir pencere olarak algılanmaktadır (Akerson, 1987:
87-106 ).
Bu yaklaşım doğrultusunda, toplumsal değer olarak öne çıkan kurşunlu
Külliyesi’nin işlevsel anlamının dışında, insanlar da bildirişim amaçlı olarak
hangi çağrışımları öne çıkardığı göstergebilimsel yöntem ile ortaya
konulmuştur. Bu çalışma sonucunda, yapının işlevsel amacının dışında
insanlarla nasıl etkileşimde bulunduğu ortaya çıkarılmıştır.
4. İSLAM MİMARİSİ VE ÇALIŞMA ALANI OLARAK KURŞUNLU KÜLLİYESİ
İslam Mimarisi, İslami tutumun bir yansımasıdır. İnsanın psikolojik
hayatının, Müslümanlık tutumlarına yansıması dini inançlarla kontrol altına
alınmaktadır. Bu psikolojik durumların İslam dininde biçim ifadeleri olarak
incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu, İslam Mimarlığının doğmasına
imkân sağlamıştır (Cansever, 1996: 132 ). İslam mimari eserleri; hangi
devirde yapılmış, hangi millete ait olursa olsunlar birbirlerine
benzemektedirler. Bunun sebebi İslam dininin kurallarıdır. Bu durumun
getirisi olarak İslam mimarisi, İslam dininin sanatıdır (Yetkin, 1965: 3 ).
Cansever, İslam mimarisini; sükûnet içinde hareket olarak tanımlayarak,
ifade bakımından mütevazı ve doğal olduğunu belirtmiştir (Cansever, 1996:
133 ). Hillenbrand ise, İslam mimarlığının batılı gözlemciler tarafından
tanıdık karşılandığını; bunun sebebini de, sütun ve sütun başlıkları, sivri
kemer, kubbe, kaburga ve tonozdan oluşan tanıdık biçimleri kullanmasına
bağlamaktadır (Hillenbrand, 2005: 17 ).İslam mimarlığı dönemlere ayrılarak
incelenmektedir. Bu dönemler içerisinde son dönem olarak Osmanlı
mimarisini görmekteyiz. Osmanlı mimarisi, kubbeli kare bir birimi
yapılarında sürekli kullanmasından dolayı İslam dünyasında benzersiz
olarak görülmektedir. Bu birim, anıtsallığından ve berraklığından bir şey
kaybetmeden küçük büyük her formda kullanılabilme olanağını sağlamıştır
(Hillenbrand, 2005: 265 ). Kubbeli payandalar, yarım kubbeler, portikolar,
kubbeli revaklar, avlular ve minareler gibi unsurlar da uyum sağlanmıştır
(Hillenbrand, 2005, s.266 ). Her İslam eseri mutlaka dini ve sosyal ihtiyaçları
inşa edilmek amacıyla inşa edilmiştir. Bu sebeple İslam ülkelerinde meydan
süsleme amaçlı anıtlar yapılmamaktadır. İslam eserlerinin estetik değerleri
vardır; ancak bu değer işlevinin önüne geçmemektedir (Çam, 1997, s.74 ).
İslam mimarisinde gerçeklikten uzaklaşmak abartıya neden olup;
beraberinde israf ve zaman kaybını getirecektir. Bu durum ise İslam’ın
“gösteriş yapmayınız ve mallarınızı saçıp savurmayınız” emrine tezatlık
oluşturmaktadır. Bu sebeple İslam mimari ve ustaları, bu kurallara uygun
olarak mimari eserler meydana getirmektedirler (Çam, 1997, s.75. ).
Külliyeler, sosyal amaçla inşa edilen birbirinden bağımsız kamusal nitelikli
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yapıların bir araya gelip oluşturduğu topluluktur (Ramazanoğlu, 2008: 333).
Bu yapılar, döneminin dini ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Sinan mimarbaşı olmadan önce günümüze iki büyük külliye gelmiştir.
Bunlardan
birisi
de
Eskişehir
Kurşunlu
Külliyesi’dir
(http://acikerisim.fsm.edu.tr, 2018). Eskişehir Kurşunlu Külliyesi,
Odunpazarı Bölgesi’nde bulunmaktadır. Bölge şehrin merkezinde olup farklı
bir dokuya sahiptir. Kurşunlu Külliyesi de farklı dokuyu oluşturan
Odunpazarı Evleri’nin merkezinde bulunan odak noktası konumundadır.
Bölgede çekim noktası konumunda olan ve birçok insanın kullandığı ve
temasa geçtiği yapı, hem tarihi dokusuyla hem de sosyal yaşam niteliklerini
üzerinde barındırdığı için toplumsal bellekte önemli bir yer edinmiştir.
Kurşunlu Külliyesi’nin Odunpazarı Bölgesi’ndeki konumu ve büyüklüğü Şekil
7’de ifade edilmiştir.
Şekil 7: Kurşunlu Külliyesi’nin Odunpazarı Bölgesi’ndeki Konumu ve
Büyüklüğü

1234

Şekil 8: Kurşunlu Külliyesi’nin Odunpazarı Bölgesi ile Teması

Eskişehir Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan külliye 1525 yılında Kanuni
Sultan Süleyman'ın veziri Çoban Mustafa tarafından yaptırılmıştır (Sarıöz,
1997: 131 ). Kurşunlu Külliyesi; bir cami, yirmi odalı bir zaviye, bir okul
(sıbyan mektebi), misafir evleri, bir mutfak, odun deposu, bir fırın,
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yemekhane, sığınak (düşkünler evi), bir çeşme, bir ahır (kervansaray), bir
pınar (selsebil) 'dan meydana gelmektedir (İnce, 2011: 13 ). Külliye
güneyden kuzeye doğru alçalan meyilli bir arazide bulunmaktadır;
dolayısıyla da binaların yerleşiminde kot farkları kaçınılmaz olmuştur. En alt
kotta kervansarayın girişi bulunmaktadır (İnce, 2011: 14 ). Külliyenin
konumlanışı ve sahip olduğu yapılarının durumu Şekil 9’te ifade edilmiştir
(http://www.eskisehirkulturturizm.gov.tr, 2018).
Şekil 9: Kurşunlu Külliyesi’nin Konumlanışı ve Yapıları

1235

Bu çalışmada ilk olarak, 10 kişiyle anket çalışması yapılan bir pilot çalışma
gerçekleştirilmiştir. Mimarlık bölümü ikinci sınıf öğrencilerine
uygulanmıştır. Kurşunlu Külliyesi'ni daha önceden görüp görmemiş olmaları
önemlidir. Bu çalışmada külliye iki kişi tarafından daha önceden
görülmemiştir. Bu pilot çalışmada günümüzde sıcak cam üfleme sanat
atölyesi olarak kullanılan mekânın kapısı, kütüphanesinin penceresi, bacalar,
şadırvan (abdest alma yeri) ve cami girişinde motif, göstergeler olarak
belirlenmiştir. Katılımcılardan, bu ögelerin hangi anlamları çağrıştırdığının
bir kaç cümle ile yazmaları istenmiştir. Göstergelerin belirlenmesinde, İslam
mimarisinde önemli olan; giriş, ışık ve estetik ögeleri kullanılmıştır.
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Şekil 10: Pilot çalışmada kullanılan göstergeler

Yapılan çalışmanın, ne şekilde gerçekleşeceğini görmek, eksikleri saptamak
ve daha detaylı çalışma yapmak amacıyla gerçekleştirilen pilot çalışma
sonucunda katılımcılardan elde edilen yanıtlarla oluşturulan yananlamlar
Şekil 11’de ifade edilmiştir.
Şekil 11: Pilot çalışma analiz sonucu

1236
Bu çalışmanın ikinci aşamasında, pilot çalışmadan elde edilen veriler
geliştirilerek mimarlık bölümünden 46 kişinin katılımıyla bir alan çalışması
gerçekleştirilmiştir. Kurşunlu Külliyesi'ni daha önceden görüp görmemiş
olmaları, pilot çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da önemlidir.
Göstergebilimde anlam, metindeki unsurlar arası farklılıklardan
oluşmaktadır. Belirlenen göstergeler birer metin gibi düşünüldüğünde,
göstergeleri oluşturan unsurlar insanlar tarafından farklı algılanacaktır.
Farklı algılanmasında deneyim oldukça önemlidir. Bu sebeple külliyenin
daha önceden görülüp görülmemesi önemli olmaktadır. (Anketin sağlıklı
sonuç verebilmesi için ¾ ‘e yakın kısmı görmüş olarak seçilirken, kalan ¼’lük
kısım görmeyenler üzerinden seçilmiştir.) 35 kişi külliyeyi daha önceden
görmüşken, 11 kişi daha önceden görmemiştir. Bu çalışmada sekiz adet
gösterge belirlenmiştir. Bu göstergelerin yananlamları bu çalışma
sonucunda oluşturulmuştur.
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Şekil 12: Alan çalışmasında kullanılan göstergeler

Şekil 13: Kurşunlu Külliyesi’ni Görmeyen Katılımcılardan Elde Edilen
Sonuçlar

1237

Mimarlık ürünü sadece yapısıyla ve ortaya koyduğu işleviyle değil, aynı
zamanda anlamsal değeriyle de iletişim sürecine katılmaktadır. İletişimin
her türlü biçimi anlam üretebilmektedir. Görsel iletişim ise daha etkili bir
biçim olmaktadır. Bu sebeple görünenin arkasındaki anlamın
keşfedilebilmesi için, bu göstergelerin anlamlarının doğru kullanılması ve
alıcı, verici tarafından tanınmaları gerekmektedir.
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Şekil 14: Kurşunlu Külliyesi’ni Gören Katılımcılardan Elde Edilen Sonuçlar

Şekil 15: Kurşunlu Külliyesi’ni Gören-Görmeyen Katılımcılardan Elde
Edilen Ortak Sonuç

1238

Kurşunlu Külliyesi İslam mimarlığının ve sanatının özelliklerini üzerinde
barındıran bir yapıdır. Yapılışı yüzyıllar öncesine dayanan bu yapının
belirlenen göstergelerinin düzanlamlarının yanı sıra yananlamsal boyutta da
ele alınmıştır. Bu boyut anlamlama ve yorumlama temeline dayandırılmıştır.
Dolayısıyla göstergelerinin birinci işlevlerinden dolayı sahip olduğu
anlamların dışındaki anlamlar da ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Külliye,
İslam mimarlığının bir örneği olsa da, insanlarda çağrıştırdığı anlamların
farklı olduğu ortaya konulmuştur. Elde edilen veriler, külliyeyi görenler ve
görmeyenler olarak iki gurupta incelenmiştir ve bunların sonuçları tablo ile
ifade edilmiştir.
Bu sonuçlar, göstergelerin yananlamlarını oluşturmada deneyimlemenin
etkili olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü deneyimleyenler ve
deneyimlemeyenler farklı cevaplar vermiştir, ancak; külliyeyi görenler ve
görmeyenlerden elde edilen sonuçlara bakıldığında, genellikle ortak bir tema
yakalanmıştır. Bildirişim amacı taşımayan mimari nesneler görünürde bir
şey iletmezler; ancak göstergebilim aracılığıyla bunlar ortaya
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çıkarılabilmektedir. Bu çalışmada da bildirişim amacı olmadığı düşünülen
göstergelerin yananlamları göstergebilim aracılığıyla ortaya çıkartılmıştır.
5. DEĞERLENDİRME VE SONU
Çalışma yönteminin doğru olup olmadığını anlamak amacıyla külliyeye ait
beş gösterge ile yapılan pilot çalışma sonucunda oluşturulan yananlamların,
düzanlamı oluşturan işlevsel anlamlarından çokta farklı olmadığı görülmüş
ve Şekil 11’de ifade edilmiştir. Bu durumun üzerine gidebilmek için, külliyeyi
oluşturan yapı unsurlarına ait göstergeler kullanılarak çalışma alanı
genişletilmiştir. Böylece külliyenin tamamı hakkında yorum yapabilmek
daha sağlıklı bir durum haline gelmiştir. Yapılan analizler sonucu oluşturulan
Şekil 13, Şekil 14 ve Şekil 15’e bakıldığında; külliyeyi görenler ve
görenlemeyenlerden elde edilen cevapların pilot çalışmada olduğu gibi
birbirine yakın olduğu görülmüştür. Bunun sebebi İslam mimarisinde
estetiksel değerin işlevsel fonksiyonun gerisinde kalmasından
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla çalışılan göstergelerin işlevleri düzanlamını
oluştururken; katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda oluşturulan
yananlamlar ise, göstergelerin işlevlerinden tamamen uzak olmamıştır. Elde
edilen genel değerlendirme sonucu Şekil 16’da ifade edilmiştir.
Şekil 16: Analizler Sonucu Elde Edilen Genel Sonuç
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Göstergebilim alanında birbirinden farklı kapsam ve çerçevede çalışmalar
bulunmaktadır. Yapılan bu çalışma Peirce ve Saussure öncülüğünde olan
Umberto Eco'ya göre ele alınmıştır (Erkman, 1987: 87-106. ). Göstergebilim,
birçok bilimin içerisinde bulunan disiplinlerarası bir bilimdir ve
disiplinlerarası olan mimarlığa da önemli katkılar sağlamaktadır ve
mimarlıkta da göstergebilimsel çözümlemelerden yararlanılmaktadır. Bu
çalışmada göstergebilimin faydası, daha bilinçli insanlar oluşturarak
çevrelerini daha iyi algılamaları sağlamak olmuştur. Göstergebilim, hangi
yaklaşımla ele alınırsa alınsın, temelinde insan olduğu için amaç insan
çevresindeki
evreni
anlamlandırmaktır.
Yani
göstergebilimin
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yönelimlerinden bir tanesi de anlamların belirimlerinin oluşturulmasıdır. Bu
çalışmada bu durumu somutlayan bir çalışma olmuştur. İnsanlar bu çalışma
ile külliyeye detaylı bakmadıklarını fark etmişlerdir. Mesaj verme kaygısı
olmadığı düşünülen mimari göstergelerin aslında bir bildirişim amacı
olmasa da karşı tarafa mesaj gönderdiği ortaya çıkmıştır. Bu durumun
algılamayla ilgili olduğu, kişilerde ifade edişlerin farklılıklar gösterdiği;
ancak ortak bir temanın oluşturabileceği ortaya konulmuştur. Yapılan
çalışmanın sonunda, bir bilim dalı olan göstergebilimin düzanlam ve
yananlam çözümlemesi vurgulanarak, göstergebilim aracılığıyla mimari bir
yapının yorumlanabileceği gösterilmiştir.
İnsanlar sürekli bir iletişim içerisindedirler, bunu da farklı biçimlerde farklı
mekânlarda gerçekleştirmektedirler. Mekânların biçimi, iletişimin
çeşitliliğini etkilemektedir. Mekânlar insanlara, bazı duygu ve hisleri
yaşatmak amacıyla tasarlanmaktadırlar. Anketler sonucunda elde edilen
veriler de bu durumu somutlar niteliktedir. Sonuç olarak; iletişim nitelikleri
ne olursa olsun iki sistem arasında gerçekleşmektedir. Bu sistemde önemli
olan; alıcı, verici ve iletilerin olmasıdır. Yapılan çalışma; alıcı tarafındaki
insanların verici konumundaki külliye tarafından hangi iletileri aldığını
ortaya koymuştur. Böylece mimari bir yapının, ,işlevi dışında kişilere vermek
istediği mesajların olduğu anlaşılmıştır. Bu mesajlar da yapının işlevi, mimari
üslubu ve kullanıcıyla olan temasından doğmaktadır.
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OSMANLI ÇİNİ VE DUVAR RESİMLERİNDE KÂBE TASVİRİ
Fatma ERTEN*
ÖZET
Müslümanların kutsal mekânlarının başında gelen ve hilafetle birlikte
Osmanlı topraklarından daha çok ziyaretçi alan Kâbe ve çevresi, zaman
içerisinde Osmanlı süsleme sanatında da betimlenmeye başlamıştır.
Kaynaklara göre en erken varlığı bilinen Kâbe tasviri Selçuklu döneminde
hac vekâletnamelerinde görülmüştür. Osmanlı dönemi el sanatlarından
tezhip, dokuma ve ahşap süslemelerinde de görülen Kâbe tasvirleri, 17.
Yüzyıldan itibaren çinilerde görülür. Bu tasvirlerin örneklerine İznik,
Kütahya ve Tekfur Sarayı mamulü çinilerde rastlanır. Çalışmamızı ise
Osmanlı süsleme sanatında çini ve duvar resimlerindeki Kâbe tasvirlerinin
biçimsel, gelişimsel ve sosyolojik özellikleri oluşturuyor. Osmanlı dönemi
süsleme sanatında görülen Kâbe tasvirlerini gelişimini ve ortaya çıkmasında
nelerin etkili olabileceğini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma mimari
süslemede yer alan çini ve duvar resimleri ile sınırlandırılmıştır.
Çalışmamızda on sekizi yurtdışındaki müzelerde, on altısı yurtiçindeki
müzelerde, on biri ise mimari yapılarda olmak üzere toplam kırk beş çini ve
on altı duvar resmi değerlendirildi. 17. Yüzyılda çini ve duvar resimlerinde
görülmesinin sosyolojik sebeplerini ortaya koyabilmek için Osmanlı Hac
geleneğine ayrıca yer verilmiştir. Türkiye’de ve yurtdışında ulaşılabilen
mevcut örneklerle bir katalog oluşturulmuştur. Çalışmada elde edilen
verilere göre Kâbe tasvirlerinin tipolojisi yapılmıştır. Ortaya konan tipolojiye
göre ise genel bir değerlendirmeye gidilmişti. Çalışmamızda çini ve duvar
resimlerindeki
Kâbe
tasvirleri
görüngeli(perspektifli)
ve
görüngesiz(perspektifsiz) olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır.
Perspektifsiz olanların daha sembolik olduğu gözlenirken, Perspektifli
olanların batılılaşma dönemi resim anlayışından etkilendiği ve daha gerçekçi
olduğu ortaya konmuştur. Mimari yapılarda bulunan Kâbe tasvirlerinin
mihrap duvarında olmaları, kıble yönünü tayin etme amaçlı olduğu görüşünü
desteklemektedir. Ayrıca incelediğimiz bu tasvirli yapıların Osmanlı hac
güzergâhı üzerinde bulunmaları, kafiledekilerin konakladıkları yerlerdeki
insanlar üzerindeki etkilerini gösterir. Çinilerdeki yazı kartuşunda hac
etmenin önemi ile ilgili Kur’an ayetlerin ve sözlerin bulunması, Osmanlı
döneminde kutsal topraklara ve bu toprakları ziyarete gösterilen desteği
ortaya koyar. Ayrıca Kâbe Tasvirli bazı çinilerin üzerinde yazılı olan hayrat
sahibi isimlerinden de, bu dönemde sadece saray erkânının değil halkında bu
mekânlara karşı özel ilgisinin olduğu anlaşılır.
Anahtar Kelimeler: Kâbe, Süsleme, Çini, Duvar Resmi

**
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DEPICTION OF KA’BAH IN THE OTTOMAN TILE AND WALL PICTURES
ABSTRACT
Ka’bah and its suburbs, which are one of the primary sacred spaces of
Muslims and with the caliphate flooded with more visitors than Ottoman had,
it has also started to be depicted on Ottoman ornamentation art in time.
According to resources, the earliest known Ka’bah representation has been
seen in haj proxy in Seljuk period. Ka’bah representation which has been
seen also in the Ottoman handicrafts included illumination, weaving and
wooden ornaments is seen on the tiles since the 17th century. Examples of
these represantations have been encountered in İznik, Kütahya and tiles of
Tekfur Palace. And this study /work consists tile in Ottoman ornamentation
art and stylistic, progressional and sociological features of Ka’bah
representation on wall paintings. This thesis aims to examine improvement
of Ka’bah representation in the Ottoman period ornamentation art and which
things have effects on its appearance/occurance. The thesis is restricted by
tiles and wall paintings on architectural ornament. In this study total fourtyfive tiles and six wall paintings have been evaluated that eighteen of them on
foreign museums, sixteen of them on domestic museums and eleven pieces
on architectural structures. In order to reveal reasons for seen on tile and
wall paintings, it also includes Ottoman Haj tradition. A catalog has been
created with avaible samples in both Turkey and foreign countries. With
regard to obtained examples in the work, typology of Ka’bah representation
has been done. According to this typology a general consideration has been
constructed. In this thesis, Ka’bah representations on tiles and wall paintings
have been seperated into two main groups; spectral (with perspective) and
non-spectral (without perspective). While the non-perspective one is
observed as more symbolic, the spectral part is presented as it has been
influenced by painting intelligence in Westernization period and is more
realist. Ka’bah representation on architectural structures is placed on mihrab
and it supports the idea of designation of kiblah direction. Also, existing on
Ottoman Haj route of these structures show the effects on people in groups.
On the border of tiles verses of Koran and words have been found, this
reveals that supports of sacred places and visitation in Ottoman period.
Beside, it is understood that not only court interest but also public have a
paticular interest from the names on Ka’bah depicted tiles.
Keywords: Ka’bah, Ornamentation, Tile, Wall Painting
1.

GİRİŞ: Osmanlıda Hac Geleneği ve Kabe Tasvirleri

İnsanın ilahı vahye olan bağlılığı, onu dini emir saydıkları (namaz, hac,
oruç..vb) çeşitli ritüelleri yapmaya itmiştir. Bunlar arasında hac ibadetinin
özü olan kutsal mekânlar tarihte değişiklik gösterse de, toplumlar tarafından
bu mekânlara verilen önem ziyadesiyle aynıdır. İslamiyet’te de gerekli
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şartlar sağlanınca farz olan ibadetlerden birisi, Kâbe’yi ve çevresini ziyaret
ile gerçekleşen hac ibadetidir.
Hac ibadetinin gerçekleştirileceği yer olması sebebi ile, Müslümanlar için
Kâbe ve Kâbe’nin bulunduğu Mekke şehri ayrı bir anlam ifade eder. Ayrıca
Kâbe’nin bir başka önemi ise günlük olarak yapılan namaz ibadetini
gerçekleştirirken tüm Müslümanlar kıble olarak Kâbe’ye yönelir. Bu iki
sebep başta olmak üzere; Hz. Muhammed’in Mekke’de doğması; ilk vahyin
burada gelmesi ve buradan yayılmaya başlaması Müslümanların nazarında
Mekke’nin önemini iyice arttırmaktadır.
Hac ibadetine ve Mekke şehrine verilen önemle paralel olarak gelişen Kâbe
tasvirleri, temel özellikleri ile diğer şehir ve mimari tasvirlerden kolayca
ayırt edilebilen fakat kendi içerisinde birden fazla çeşidi olan biçimsel
düzenlemeye sahip kompozisyonlardır.
Osmanlı dönemi çini ve duvar resimlerindeki Kâbe tasvirleri ile
sınırlandırdığımız bu çalışmada toplam kırk beş çini, on yedi duvar resmi
incelenmiştir. Bunlardan on sekiz tane çini; Fransa, Almanya, İngiltere,
Amerika, Danimarka, Yunanistan, Malezya, Mısır, Kanada gibi yurtdışındaki
müzelerde ve özel koleksiyonlarda, on üç tanesi ise İstanbul ve Bursa olmak
üzere yurtiçindeki müzelerde yer almaktadır. On dört tane çini ise camilerde
ve Topkapı sarayında bulunur. On yedi adet Kâbe tasvirli duvar resminden
ise iki tanesi Tokat’da (Zile Şeyh Nusrettin , Musa Fakih Türbeleri) türbede,
bir tanesi Antep’de konakta diğer on dört tanesi ise Konya ve Yozgat’daki
örnekler hariç Ege bölgesindeki (Denizli,Afyon,Manisa, Muğla, İzmir)
camilerde yer alır.
İslam dininde tasvir geleneği, bilinen ilk örneklerini 12.- 13. Yüzyıllar
arasında Hz. Muhammed’in resmedildiği ve dinle ilgili önemli
tasvirlerinyapıldığı hac vekâletnameleri ileMiraçname yazmasında ve
peygamberin biyografisi niteliğinde olan Siyer-i Nebi örneğinde
görmekteyiz. Hac töresi, yöntemleri ve bununla birlikte kutsal mekanların
tasvirlerine ise özellikle 13. Yüzyıldan başlayarak 20. Yüzyıla kadar mesnevi
tarzında manzum, bazen mensur eserlerin yazılıp resimlendiği eserlerde
oldukça sık rastlamaktayız (Tanındı,1983; 407). Selçuklu döneminde
13.yüzyıldan itibaren Kâbe tasvirleri hac vekaletnameleri dışında herhangi
bir alanda görülmezken, Osmanlı döneminde 16. Yüzyıldan(tarihi bilinenler)
itibaren bu tasvirler farklı el sanatlarında süsleme unsuru olarak yer almaya
başlar. Bunun sebebi ise Osmanlı saray nakkaş hanesinde sipariş üzerine
çizim yapan sanatçı grubunun, yazma esere çizilecek tasviri de çiniye ya da
duvara çizilecek tasviri de tasarlıyor, sadece bunu uygulayacak sanatçı grubu
değişiyordu. Bu sebeple Kâbe tasvirlerindeki gelişim ve değişim söz konusu
tasvirlerin bulunduğu tüm sanat dallarında kendini göstermektedir. Fakat

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/ 02/2018

1244

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

biz araştırma sınırları dahilinde mimari süslemede bulunan çini ve duvar
resimlerindeki Kâbe tasvirlerini inceledik.
Kutsal kentlerle ilgili eserlerin yazılıp resimlendirilmesi ilk kez Kanuni
Sultan Süleyman döneminde yapılmaya başlanmıştır(Mahir,2012; 18).
Çünkü Kanuni Sultan Süleyman, kutsal kentlerdeki imar hareketlerini
başlatan ilk Osmanlı padişahıdır. Bu işlerin yapılması hakkında müftü Ebussuûd Efendi’den fetva almıştır(Atalar,1988; 286). Mekke’de Kâbe’yi ve
Kudüs’ün surlarını onarttırarak, Kubbetüs-sahrâ’yı çinilerle bezetmiş.,
Mescid-i Haram’da dört mezhep için (Hanefî, Şâfî, Malikî ve Hanbelî
mezhepleri) dört medrese kurdurmuştur. Çalışmamıza konu olan Kâbe
tasvirlerinde de bu mezhep yapılarına erken dönem örneklerinde
rastlanmazken, 16.yüzyıldan sonrakilerde bu binalar görülmeye başlar. Bu
farklılık ise söz konusu tasvirlerin sembolik olarak çizilmiş olsa bile, Kâbe ve
çevresindeki yapıların aslına uygun olarak resmedilmeye çalışıldığının
göstergesidir. Hz. Peygamber’in zevcesi Hazret-i Hatice’nin, önce mescide
dönüştürülen evini tamir ettirerek, üzerine bir kubbe yaptırmıştır.
Mekke’nin en büyük ihtiyacı olan suyolları için tahsisat ayırtmış, yeni
suyolları ve bunların toplanacağı havuzlar, çeşmeler yaptırmıştır. Kâbe
örtüleri için, vaktiyle Mısır sultanları tarafından kurulan vakıflara, yenilerini
ilave etmiştir. Kanuni, Mısır’da birçok köyü para ile satın almak suretiyle
vakıf haline getirip, gelirlerini Mekke ve Medine’ye vakfetmiştir (Atalar,
1988; 291).
Osmanlılarda yukarıda bahsettiğimiz tüm bu hac organizasyonları ve
Kâbe’ye yapılan hizmetlerin yanında süsleme sanatında da Kâbe ve Kutsal
mekanlara olan ilgi kendini göstermiştir. Özellikle belirli bir dönemde(17.19.yy) Kâbe tasvirleri sevilerek kullanılmaya başlanmıştır. Gerek el yazması
eserlerde gerekse çini ve duvar resimlerinde karşımıza çıkan bu tasvirlerin
süsleme konusu olmasının sebepleri;
 Halifeliğin Osmanlıların eline geçmesiyle birlikte Kâbe ve Mekke
şehri üzerinde Osmanlı’nın söz sahibi olmasına,
 Bu dönemde Kâbe’de ve ona giden yollarda yapılan imar
faaliyetlerine,
 Osmanlı tarafından yol güvenliğinin sağlanması nedeniyle
Anadolu’nun her yerinden gelip sürre alaylarıyla Hac yolculuğuna
çıkan Müslüman sayısının çoğalmasına,
 Osmanlı topraklarında Kâbe’yi hiç göremeyen Müslümanların
ibadet mekânlarında kıble olarak yöneldikleri bu yeri psikolojik olarak
görme arzusu içerisinde olmalarına,
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 Henüz bu çalışma çerçevesinde kanıtlayamasak da hac vazifesini
yapmış kişilerin bu görevi yerine getirmiş olmalarının bir nişanesi
olarak döndüklerinde hayrat olarak yaptırmış olabilecekleri
varsayımına dayandırabiliriz. Türkiye’nin bazı yörelerinde (Gaziantep
gibi) hacca giden kimselerin, kapılarının boyanıp, kapılarının üstüne
Kâbe tasvirli bir levha konulması örneğindeki gibi.
 Fatih devrinden sonra Osmanlılarda akılcılığın yerini şekilciliğin
alması varsayımına dayandırabiliriz.
Çalışmamızda incelediğimiz toplam altmış iki Kâbe tasvirinin gelişim ve
değişimini değerlendirirken öncelikle bu tasvirlerin tipolojisini yapma
yoluna gittikten sonra süsleme türüne, kompozisyon özelliklerine,
mimarideki konumlarına ve yer aldıkları şehirlere göre olmak üzere dört alt
başlıkta inceleyeceğiz.
1.1. Kâbe Tasvirleri Tipolojisi ( Çini ve Duvar Resmi)
Günümüz Türkçesinde ‘tip’, başlı başına bir karakteri olan ya da temel
özellikleri kendinde toplayan örnek anlamındadır. Tipoloji ise, tipleri
oluşturan örnekleri ve onların değişimlerini inceleyen yöntemin adı olarak
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntemden her bilim dalı farklı
ölçüde ve biçimde yararlanır. Ancak her durumda, eşyaların özellikleri ve
nitelikleri; biçimsel, işlevsel ya da bir başka karakteristik yönü esas ölçüt
alınarak, bu ölçüt bütün eşya örneklerinde aranır (Mülayim, 1984; 141).
Çünkü insan çevresindeki olay ya da nesneleri, birbirine benzedikleri oranda
daha kolay ve hızlı algılar, böylelikle tipolojinin gerekliliği ortaya çıkar.
Tarih boyunca, çeşitli sebeplerden dolayı insanın hayata bakışı ve hayatı
algılayışı değişmiştir. Bu değişim kaçınılmaz olarak sanata ve süslemeye
yansımıştır. Sanat tarihi açısından tipoloji, aynı şekiller arasındaki benzerlik
ve farklılıklardan yararlanarak bir gruplama yapmamızı sağlar. Böylece
incelenilen konu bir sıraya ve düzene girmiş olur.
Bundan dolayı araştırmamızın öncelikli konusunu oluşturan tipolojiyi
yaparken, ne panoyu oluşturan çini sayısının, ne kenarındaki bordürün olup
olmamasının, ne de bulunduğu yerin bir ölçüt olamayacağı kanaatindeyim.
Çünkü böyle bir gruplamaya gitmek, elimize bir değişim tablosu vermiyor.
Öyle bir sınıflama yapılmalı ki hem insan zihninde kalıcı olmalı hem de yüzyıl
olarak hangi döneme ait olduğunun (Erken Osmanlı dönem mi? Geç Osmanlı
dönem mi? ) bilgisini yaklaşık olarak vermeli diye düşünüyoruz.
Tüm bu kanaatlerimiz doğrultusunda perspektif anlayışının resme
yansıtılıp- yansıtılmamasını ölçüt olarak alıp, aşağıdaki gibi bir tipoloji
oluşturduk;
1. Görüngesiz ( perspektifsiz) Kâbe Tasvirler
a. Dikdörtgen şemalı
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2.

b. Kare şemalı
Görüngeli ( perspektifli) Kâbe Tasvirleri
a.
Yalnız Kâbe’nin görüngeli olduğu
b. Mescid-i Haram ve Kâbe’nin görüngeli olduğu

1. Görüngesiz ( perspektifsiz) Kâbe Tasvirleri
Bu tür Kâbe tasvirleri daha çok tarihi bilinenler arasında 17. Yüzyılın ilk
yarısında görülür. Kâbe ve içinde bulunduğu Mescid-i Haram tek boyutlu
olarak çizilmiştir. Herhangi bir boyut kazandırılmadan resmedilen bu
tasvirler çoğunlukla birbirine benzemektedir. Perspektifsiz olarak
grupladığımız bu tasvirleri kendi içindeki farklılıklarına göre de
değerlendirirsek dikdörtgen ve kare planlı olarak iki alt gruba ayırabiliriz.
Dikdörtgen planlılar on üç tane olup, hepsinde ilk bakışta sivri kemerli genel
form dikkati çeker. Bu örneklerde kemer köşelikleri rumi veya palmet gibi
bitkisel motiflerle işlemiştir. Kemer alınlığı ise üçgen formdadır ve içleri çin
bulutları ya da rumi işlemelerle doldurulmuştur. Üçgen alınlığın hemen
altında ise dikdörtgen kartuş içerisinde genel olarak (Sadece İstanbul
Mahmutpaşa’da bir antikacida görülen Kelime-i Tevhid’in yazılı olduğu çini
hariç) Ali İmran Suresi 96.-97. Ayetler yazılıdır. Kemer boşluğunda ise, dikey
dikdörtgen şekilde revak sıraları; revakların merkezinde Kâbe; Kâbe’nin
etrafında ise mezhep binaları, minber, zemzem kuyusu yer alır. Birbirinden
ayrıldığı noktalar minarelerin sayısı, kullanılan renkler ve yazılardır. Bu
farklılıkların bu grubun içinde alt başlıklara ayrılmasının gerekliliği
tartışılabilir. Bu grubun içinde değerlendireceğimiz tasvirler:
1.A grubundakiler:
1.

İstanbul Topkapı Sarayı Harem koleksiyonu 541. Env. No (17.yy)

2.

İstanbul Çini Köşk Müzesi 539. Env. No (17. Yy)

3.

İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi 827 Env. No (17.yy)

4.

İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi 828 Env. No (17.yy)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Londra Victoria Albert Müzesinde 427.1900 Env. No (1650)
Londra Louvre Müzesindeki çini (17.yy)
Kahire Türk Ve İslam Eserleri Müzesindeki çini ( 17.yy)
Aga Khan Müzesindeki çini (17.yy)
Baltimore Walters Müzesinde 48.1307 Env. No
Almanya’da özel bir koleksiyonda olan çini
İstanbul Mahmutpaşa’da antikacıda görülen çini ( 1640 )
Topkapı Sarayı III. Ahmet Kütüphanesindeki çini
İstanbul Ayasofya Müzesindeki çini ( 1643)
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Perspektifsiz Kâbe tasvirleri arasında kare planlı olarak ayırt ettiğimiz bu
grup, genel olarak sembolik tarzda resmedilmiştir. Sayısı on beşi bulan bu
tasvirlerde; merkezde Kâbe, onun etrafını hilal şeklinde çevreleyen kandil
sırası, mezhep binaları, zemzem sürahileri (British Müzesindeki ve Kütahya
Ulu Camindeki çini hariç) yer alır. Mescid-i Haramın revakları ise ya çizgi
şeklinde ya da kemer sıraları belli olacak bir formda işlenmiştir. Minarelerde
diagonal, avlu içinde dik veya avlu dışında dik olmak üzere üç farklı şekilde
betimlenmiştir.
1. B grubuna dahil ettiklerimiz:
1. Bursa Müzesi 2734 Env. No ( 1674)
2. Bursa Müzesi 2736 Env. No ( 17.- 18. Yy )
3. Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi 917 Env. No
4. Kahire İslam Eserleri Müzesi (1659)
5. Berlin Eyalet Müzesi 6620 Env. No(1662)
6. Danimarka’da özel bir koleksiyonda bulunan çini(1677)
7. Brithish Müzesindeki (1650)
8. Malezya İslam Eserleri Müzesinde bulunan çini
9. Danimarka’da David Koleksiyonunda bulunan çini (1600)
10. Sabih Erken’in şahsi koleksiyonunda bulunan çini
11. İstanbul Üsküdar Solak Sinan camiinde bulunan çini ( 1643)
12. İstanbul Rüstem Paşa Caminde bulunan çini ( 1660)
13. Niğde Murat Paşa caminde kaybolan çini ( 1670)
14. Kütahya Ulu Camindeki Çini
15. Konya Bozkır Hisarlık Köyü Camii’deki duvar resmi
2. Görüngeli (Perspektifli) Kâbe Tasvirleri
Perspektif, nesnelerin görünümünü 3 boyutlu olarak düz bir yüzeyde, yani 2
boyuta indirgeyerek, göstermeye yarayan bir iz düşüm tekniğidir. Yani,
teknik bir çizimdir. Perspektif çizimde, nesnenin gözlemciye göre olan
pozisyonunun ve uzaklığının etkileri esas alınarak çizim yapılır. Söz konusu
çizimler gözlemcide, biçim ve orantı bakımından, renklerden bağımsız
olarak, 3 boyutlu bir gerçeklik izlenimi yaratır. Kâbe tasvirli çiniler arasında
da boyut kazandırılarak resmedilmiş olanlarını bu gruba dahil ettik. Ancak
perspektifin, bazılarında sadece Kâbe veya etrafında bazı yapılar ya da hem
Kâbe’de hem de etrafındaki yapılarla sağlandığını gördük. Bu nedenle bu
grubu iki alt başlığa ayırma ihtiyacı duyduk. Bunlarda ilki yani 2. A
grubundaki tasvirlerde genelde ya Kâbe ya da revaklar üç boyutlu olarak
çizilmiştir.
Anlaşılacağı üzere tasvir anlayışında artık yavaş yavaş
değişmenin başlamış olduğu buradan gözlemlenebilir. Resimler artık boyut
kazanmaya ve görünene benzetilmeye başlıyor.
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2. A grup içerisinde;
1. İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinde 830 Env. No
2. Paris Louvre Müzesindeki 3919.2242 Env. No
3. Kahire İslam Eserleri Müzesi (1676)
4. Atina Benaki Müzesinde bulunan çini (1674)
5. Topkapı Sarayı Valide Sultan İbadet Odasındaki Çini (1666)
6. Topkapı Sarayı Şehzadeler Mektebindeki Çini (1666)
7. Topkapı sarayı Karaağalar Mescidi mihrap nişindeki çini (1666)
8. Kastamonu Küre Hoca Paşa Camisinde bulunan çini (1676)
9. Bilecik Osmaneli Rüstem Paşa Camiindeki çini
10.İstanbul Bakırköy’de Beyza Antik’de bulunan çini
11.Denizli Akköy Yukarı Cami’deki duvar resmi
12.Denizli Baklan Boğaziçi Camii’deki duvar resmi
13.Denizli Belenardıç Köyü Camii’ndeki duvar resmi
14.Afyon Dazkırı İdris Köyü Cami’ndeki duvar resmi
15.İzmir Eski Mordoğan köyü camindeki duvar resmi
Perspektifli dediğimiz grupta hem Kâbe’nin hem Mescid-i Haram’ın üç
boyutlu olarak resmedilip, adeta Mekke’nin panoramasının verildiği bu
örnekler gerek üslubuyla gerekse kullanılan renkleri, Mescid’i harim
dışındaki evleri ve tepelikleri resmediş tarzıyla önemli bir yer tutar. Bu
tasvirlerde adeta gerçeği en iyi şekilde yansıtma kaygısı güdülmüştür. Bu
anlayışın hakim olduğu tasvirler ise;
2.B grup içindekiler:
1. Kahire Arap Müzesinde bulunan Tekfur Sarayı mamulü çini (1726)
2.Bursa Müzesinde bulunan( Kahire’de de olabilir) Tekfur Sarayı
mamulü
3.Kahire’de Abdurrahman Kethüda Medresesi’nde sebilde bulunan çini
(1744)
4. New York Metropolitan Müzesinde bulunan çini 337 Env. No ( 172030)
5. İstanbul Yeni Camideki, kuzey fil ayağı üzerindeki çini(1663 sonrası)
6. İstanbul Eyüp Cezri Kasım Paşa Camisindeki çini (1736), şeklinde
sıralanabilir.
7. İstanbul Hekimoğlu Ali Paşa Camisindeki Kâbe tasvirli çini (1734)
8. Manisa Soma Hızır Bey Camindeki duvar resmi
9. Manisa Soma Hızır Bey Camii’nde İç Mekandaki duvar resmi
10. Tokat Zile Şeyh Nusrettin Türbesindeki duvar resmi (1858)
11. Tokat Zile Musa Fakih Türbesindeki duvar resmi
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12. Aydın Koçarlı Cihanoğlu Camindeki duvar resmi (1834)
13. Muğla Kurşunlu Camindeki duvar resmi ( 1853)
14. İzmir Bademli Kılcızade Mehmet Ağa Camindeki duvar resmi (1874)
15. Manisa Kurşunlu Hoca Seyfeddin Camindeki duvar resmi (
1780/1835)
16. Yozgat Şefaatli Tokmak Hasan Paşa Camindeki duvar resmi
17. Gaziantep Rahmi Bey Konağı duvar resmi (1909)
18. İzmir Urla Fatih İbrahim Camindeki duvar resmi
1.2. Kompozisyon Şekline Göre Kâbe Tasvirler
Öğelerin belirli düzen ve kurallar çerçevesinde bir araya gelerek sanat
eserini oluşturması anlamına gelen kompozisyon, yüzyılların getirdiği
deneyimlerle Türk süsleme sanatında zengin bir çeşitliliğe ulaşmıştır.
Çünkü, toplumların yaşam tarzlarından, tarihi birikimlerinden,
kültürlerinden kaynaklanan farklılıklar ortaya koydukları eserlere
yansımaktadır( Özkeçeci, 2008; 13).
1.2.1. Kompozisyon Şekline Göre 1. A Grubu
Çalışmamızda incelediğimiz kırk beş çiniden on üç tanesinin tipoloji
kısmında da belirttiğimiz gibi kompozisyon olarak karakteristik olduğu
görülür. 1.A olarak nitelendirdiğimiz örnekler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Fotoğraf 1.
BaltimoreWalters Müzesi Env. No.48.1307

Fotoğraf 2.
Kanada Aga Khan Müzesi
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Fotoğraf 3.
İTİEM. , 827 envanter nolu çini

Fotoğraf 4.
İTİEM. , 828 envanter nolu çini

1.A grubu tasvirleri, diğer tüm örneklerden farklı olarak Kâbe revaklarıyla
dikey dikdörtgen bir çerçeve içinde yer alır. Kâbe’nin hemen üstünde
sırasıyla yer alan yatay dikdörtgen yazı kartuşu, sivri kemerli alınlık ve tüm
bunların palmet dizeleriyle sivri kemer oluşturacak şekilde çevrelendiği,
adeta pencere görünümünde tasarlanmış bir gruptur.
İçte palmet dizeleriyle çevrelenen bu grup panoları en dışta zencerek, palmet
dizisi, bitkisel motifli bordür ya da ince bir şerit sınırlar. Hepsinin yazı
kartuşu üzerindeki üçgen alınlıkta mavi veya lacivert zemin üzerine beyaz
çin bulutları ve rumi desenler mevcuttur. Bazıları hariç çoğunun yazı
kartuşlarında ise Ali İmran Suresi 96-97. ayetleri yazılıdır. Kahire Müzesinde
bulunan çinide ‘Kâbe -i Şerif’ yazısı, kelime-i tevhid okunur. Beyaz zemin
üzerine mavi, lacivert, türkuaz, kırmızı ve siyahın kullanıldığı bu örneklerde
Kâbe; kubbeli, dikdörtgen ve kemer gözlerinden sarkan kandillerle
ayrıntılaştırılan revak sıralarının merkezinde anahtar deli formu verilmiş
şeklin içinde siyah örtüsüyle betimlenmiştir. Anahtar deliği şeklindeki bu
form, Baltimore Walters Müzesindeki hariç hep zemin rengi
etrafındakilerden farklı olarak boyanmış ve bu şekilde form kendini daha çok
belli etmiştir. Örneklerde minare sayıları yedi, bulundukları yer ve konumlar
da aynıdır(Kahire müzesindeki örnek hariç). Dört minare köşelerden dışa
doğru, ikisi baktığımız yöne göre sağda yatay vaziyette, biri ise altta düşey
konumdadır.
Kompozisyonların bütünü 30-40cm eninde 50-60 cm boyunda tek parça
pano şeklindedir. Tüm bu yönleriyle bütün olarak baktığımızda karakteristik
bir yapı sunar. Ayrıca hepsinin 17. Yy da yapılmış olduğu ortak fikri,
kullanılan renkler ve desenler ise İznik üretimi oldukları görüşünü destekler
niteliktedir. Ayrıca ele aldığız duvar resimleri arasında bu gruba dahil
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edeceğimiz örnek bulunmamaktadır. Bununda 1.A grubunda yer alan çini
kompozisyonlarına farklı bir ayrıcalık kattığı söylenebilir.
1.2.2. Kompozisyon türüne göre 1. B grubu
Fotoğraf 5. Fotoğraf 6.
Kahire İEM/1659

Berlin Müzesi Env. No.1662

Fotoğraf 6.Bursa Müzesi Env. No. 2736

1252

Görüngesiz ve kare planlı olarak sınıfladığımız 1. B grubu çiniler ise ilk grup
kadar kendi içerisinde karakteristik bir yapı sergilemese de yazma eserlerde
hac vekaletnamelerindeki tasvirlere benzerliği, fazla bezeme unsuru
kullanılmayıp sadece basit olarak Kâbe’nin tasvir edilmesi, renklerde ve
tonlarındaki çeşitlilik ile aslında o dönem çini atölyelerinde görülen
değişimin açık bir yansıması olarak karşımıza çıkar. 17. yüzyılın ortalarında
İznik atölyelerindeki, teknik başarısızlıklar ustaları renk kısıtlamasına sevk
etmiştir. Kahverengiye dönen kırmızı ile birlikte bu dönemde mavi-beyaz
uygulamalar tercih edilmiştir. 17. Yüzyılın sonuna doğru yeşil ve siyahın
kullanıldığı örneklere ek olarak kırmızı da tekrar kullanılmış fakat eski
başarı yakalanamamıştır. Bozulan renk ve tekniklerin yanı sıra motifler
irileşmiş, bozulmuş, kabalaşmış ve konturlar kalınlaşmıştır. 17. Yüzyıla
gelene kadar İznik’e paralel olarak faaliyet sürdüren Kütahya çiniciliği bu
yüzyılda gittikçe ön plana çıkmıştır. 17. Yüzyılda İznik atölyelerinin saray
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siparişlerini zamanında yetiştirememesi Kütahya atölyelerinin ön plana
çıkmasına zemin hazırlamıştır.Fakat Kütahya çiniciliği 16.-17. yüzyıl İznik
örneklerinin inceliğine ulaşamamıştır. Eskinin canlı renkleri yerini soluk,
karışık, cansız renklere bırakmış, bezemeler tek düzeleşmiştir. Çini hamuru
daha kaba ve sır kalitesi düşüktür. Birbirine karışan renklerle desenlendirme
genellikle üstünkörü yapılmıştır (Öney,1976; 73 ). Bu gruba baktığımızda da,
17. Yüzyılda gerilemeye başlayan İznik atölyelerindeki (Bakır, 2007; 280) ve
rakip olarak varlığını sürdüren Kütahya atölyelerindeki(Arlı, 2007; 335)
ekonomik sıkıntılar nedeniyle saray dışı sipariş alan ustaların bulunduğu
dönemin sosyoekonomik durumunun sanata yansımasının örneklerini
görürüz.
30x30 ya da 40x 40 cm civarında kare plana sahip bu grupta on beş çini ve
bir duvar resmi incelediğimiz eserler arasında yer almaktadır. 1. A
grubundan farklı olarak renk skalası kendi içerisinde geniş bir yelpaze sunan
bu grup beyaz zemin üzerine yeşilin ve tonlarının kullanıldığı, mavi,
kahverengi, kırmızı ve sarı renginde dahil olduğu bir özellik gösterir. Ayrıca
bu çiniyi grup içerisinde farklı kılan diğer bir özellik ise Mekke civarındaki
dağların ve Kâbe revaklarının dışında kalan bazı yapıların belirtilmiş
olmasıdır.
Kullanılan renklere göre incelediğimiz 1/B ( Görüngesiz Kare Planlı) grubu
tasvirlerini kompozisyonlarını dikkate alarak değerlendirdiğimizde ise
kendi içerisinde farklılık göstermektedir. Bazı çini örneklerinde minareler
diyagonal diğerlerinde ise avlunun içinde ya da dışında olmak suretiyle dikey
olarak yerleştirilmiştir. Kompozisyonun geneline bakıldığında minareler 1. A
grubunda ufak bir ayrıntıymış gibi küçük boyutta resmedilirken, 1. B
grubunda minarelerin boyutları büyür ve kompozisyon içerisinde önemli bir
yer tutar. Grup içerisinde minarelerin şekilleri de farklılık gösterir. Minareler
ince, uzun ve dikdörtgen bir kaide üzerinde tek veye iki şerefeli olarak
betimlenirken bazılarında ise dikdörtgen kaide üstüne pabuç kısmı
eklenerek resmedilmiştir.
1.B grubuna farklı özellik katan bir diğer en önemli unsur da sadece bu
gruptaki çinilerde bulunan su kaplarıdır. Kulplu sürahi şeklindeki bu su
kapları, Kâbe’nin etrafında minarelerden ve diğer yapılardan arta kalan
boşluklara yatay,düşey veya diyagonal olarak, yan yana ikişerli ya da üçerli
yerleştirilen, lacivert ve kırmızı renkte bu kaplar döneminin modası gibi
durmaktadır. Bu grupta sürahiler dışında farklı hiçbir motifle
karşılaşılmamaktadır. Hemen hemen diğer tüm gruplarda rastladığımız rumi
ve palmet gibi bitkisel motifler bu grupta yer almaz. Sadece Kâbe ve çevresi
basit çizimlerle gösterilmiştir. Buda 1. B grubunun farklı bir özelliğidir.
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1.B grubunda duvar resmi olarak sadece Konya Bozkır Hisarlık Köyü
Caminde (1865) bulunan Kâbe tasviri dahil edilmiştir. Kompozisyon
özelliklerinden dolayı bu gruba dahil ettiğimiz duvar resminde kırmızı, yeşil
ve mavi renkler kullanılmış. 2007’de restorasyon sonrasında renkleri
koyulaştırılan bu tasvirde, revaklar, Kâbe, mezhep makamları ve minber
bulunur. Bu tasvirlerin estetik kaygıdan uzak, sadece sembolik olarak
resmedilmesi, o dönem camileri süslemek için çağırılan sanatçılar tarafından
yapıldığını düşündürmektedir. Caminin süslemesinin yapıldığı tarihe ve o
dönemde duvar resimlerindeki gelişmelere bakarsak; sırf mekanı süslemek
için yapıldığı, dönemin sanat anlayışından uzak olduğu söylenebilir.
1.2.3. Kompozisyon Türüne Göre 2. A Grubu
Fotoğraf 8.
Fotoğraf 9.
Fotoğraf 10.
İTİEM 830 env no Çini. Atina Benaki Müzesinden İstanbul Beyza Antik
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Fotoğraf 11. Denizli Belenardıç Köyü Cami Duvar Resmi

Görüngeli olarak ayırdığımız grubun ilkini oluşturan 2. A grubundaki
tasvirlerde genelde ya Kâbe ya da revaklar üç boyutlu olarak çizilmiştir.
Anlaşılacağı üzere tasvir anlayışında artık yavaş yavaş değişmenin başlamış
olduğu buradan gözlemlenebilir.
Resimler artık boyut kazanmaya ve görünene benzetilmeye başlıyor. Bu
gruptaki panoların üst kısmında minare aralarındaki yazılar farklılık
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gösterir. Bazı minareler arasında besmele ve kelime-i tevhid yazarken, bazı
örneklerde “Her kime nasip olursa Hüda rahmet eder, her kişi sevdiğini
hanesine davet eder” yazmaktadır. Yazıdan da anlaşıldığı gibi Müslümanlar
arasında yaygın olan “Allah sevdiği kuluna haccı nasip eder” inancı,
tasvirlerde de kendini göstermektedir.
Ayrıca Kahire İslam eserleri müzesinde ve Küre Hoca Şemseddin Cami’ndeki
çinler birbirine benzer özelliktedir. Bu tasvirler küçük karolardan oluşurken
boyutları 1x 2m civarında değişir. Diğer örneklerde tek olan revak sırası
bunlarda ikiye çıkar. Etrafında lale ve dilimli tek başına duran yaprak
motifleri görülür. Minareler uzun, ince ve zarif bir şekilde revakların dışında
ve içinde yatay olarak betimlenir. Minareler 1.grubuna göre daha ayrıntılı ve
belirgin boyuttadır. Mavinin tonlarının, yeşilin ve kırmızının kullanıldığı bir
renk yelpazesi sunar.
İncelediğimiz örneklerde Kâbe’yi çevreleyen anahtar deliği formu Tekfur
Sarayı üretimi çiniler hariç hepsinde mevcuttur. Şimdiye kadar bahsettiğimiz
1.A, 1.B ve 2.A gruplarındaki çinilerde görülen bu formun zemini çevresine
göre farklı renge boyanarak ayırt edilirken(1. A grubundakiler gibi), bazıları
ise dizili taş havası verilerek farklılaştırılmıştır. Bu anahtar formunun
içindeki dizili taş betimlemesi, 1.B grubunda sadece üç çinide görülürken, 2.A
grubunun tüm çinilerinde mevcuttur.
1.2.4. Kompozisyon Türüne Göre 2.B Grubu
Görüngeli olarak 2. B grubunda değerlendirdiğimiz yedi adet çininin hepsi
18. Yüzyıl Tekfur Sarayı üretimi çinilerdir. Diğer gruplardan farklı olarak
artık Kâbe ve çevresindeki tepeler, evler, çadırlar, su kuyuları…vb unsurlar
ayrıntılı olarak, bir resim anlayışıyla resmedilmeye başlanmıştır.
Fotoğraf 12.
Eyüp Cezeri Kasımpaşa Cami /1736

Fotoğraf 13.
İstanbul Hekimoğlu Ali Paşa Cami
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Fotoğraf 14.
Muğla Kurşunlu Cami Duvar Resmi/1853

Fotoğraf 15. Manisa Soma Hızır Bey Cami Duvar Resmi/1791

Kâbe ’nin etrafındaki yapılar ve dağlar, aynı gruptaki duvar resimleri kadar
olmasa da çinide sıraltı boyama tekniğinin elverdiği ölçüde, açık koyu tonlar
kullanılarak vurgulanmıştır. Bu yüzyılda batılılaşmanın da etkisiyle
minyatürde ve duvar resmindeki değişen anlayış son dönem çini örneklerine
de yansımıştır. Yüzyılın başlarında eski İznik geleneğindeki gibi mavi, beyaz,
kırmızı tonları kullanılırken ( Bursa, Kahire ve Metropolitan Müzelerindeki
Tekfur sarayı çini örneklerinde), sonraları sarıların, yeşillerin ve
kahverengilerin kullanıldığı bir tasvir gelişir( Kahire’deki sebilde, Eyüp Cezri
Kasım Paşa Cami’nde ve Hekimoğlu Ali Paşa Cami’nde). Bu örneklerle birlikte
artık Kâbe tasvirli çini modası yerini duvar resmine bırakmıştır.
Türbelerde ve camilerde birbirinden farklı olarak resmedilen bu gruptaki
duvar resimleri ise artık tamamen gerçeği yansıtma çabasıyla, minyatürlerin
etkisinden çıkarak resim anlayışının kriterlerine uygun olarak
betimlenmiştir.
Bu grupta ele aldığımız duvar resimlerin tamamı 19. Yüzyılda
resmedilmiştir. İncelediğimiz duvar resimlerinde batılılaşma dönemi resim
anlayışındaki ışık-gölge ve görünge (perspektif) anlayışının tamamen
yansıdığını görmekteyiz. Kâbe tasvirli duvar resimlerinin hiçbirinin
birbirine benzememesi, farklı ustalar tarafından yapıldığının da bir
göstergesi olabilir.
Tokat Zile Şeyh Nusrettin türbesindeki tasvir
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diğerlerinden farklı olarak merkezdeki Kâbe altıgen olarak resmedilmiştir.
Bu da Kâbe ’nin görülmeden resmedildiğini akla getirir. Tokat’daki iki
örnekte de Kâbe etrafında tepelerin üzerinde minyatür anlayışıyla çeşitli
ağaçların yer aldığı, dikdörtgen bir çerçeve içinde resmedilmiştir. Bu
özelliğiyle de diğer duvar resimlerinden ayrılır. Aydın Koçarlı Cihanoğlu,
Muğla Kurşunlu camilerinde ve Gaziantep Rahmi Bey konağındaki tasvirler
ise bitkisel bezemeli çerçeveler içinde yer alır.
Hem çini örneklere hem de duvar resimlerine genel olarak baktığımızda renk
skalasının duvar resimlerinde daha geniş olduğunu görmekteyiz. Çinilerde
ise kullanılan renkler zaman içerisinde çeşitlense bile duvar resimlerindeki
kadar farklılık göstermemektedir. Buda iki örnekte kullanılan malzemelerin
farklı olmasından; duvar resminde anında renkleri görüyorken çinilerde
ancak fırınlama sonrası renkleri görebilmemizden kaynaklandığını
düşünmekteyiz.
Günümüze kadar gelebilen örneklerden çiniler daha fazla iken duvar
resimlerinde sayıları azdır. Bunun sebebi ise çini malzemenin daha dayanıklı
olması, duvar boyalarının hem dayanıklılığının çiniye göre daha az olması
hem de yapılan restorasyonlardan sonra kaybolma ihtimallerinin olması
olabilir.
Yukarıda kompozisyon özellikleri göz önünde tutularak inceleyip
sıraladığımız tasvirleri üslupları açısından genel bir şekilde değerlendirecek
olursak, 1.A ve 2.A grubundaki tasvirlerin daha ustaca yapıldığı, grup içinde
zikredilen tasvirlerde bir renk birliğinin olduğu, yaklaşık olarak hepsinin 17.
Yüzyıla tarihlendiği ve tüm bunların sonucunda da grup içerisinde bir üslup
birliğine gidilip gelenek oluşturduğunu varsayabiliriz. Bu gruplardaki
tasvirlerdeki birlikteliği incelediğimizde saray nakkaşhanesinde usta eller
tarafından tasarlanmış olabileceği yorumunu yapabiliriz. 1.B grubuna
baktığımızda ise daha acemice yapıldığı; grup içerisinde gerek renk gerek
minarelerin dizilişi ve yapısı, gerekse genel kompozisyon özellikleri itibari
ile üslup birliğinin olmadığı görülür. Bir birlikteliğin olmamasını, bu
tasarımların saray dışındaki nakkaşlar tarafından yapılmış olabileceğini
akıllara getirir.
1.3. Kâbe Tasvirlerindeki Tarih Ve Kişi İsimlerine Göre
Kâbe tasvirli pano ve duvar resimlerinden sadece çini panolarda tarih, usta
adı ve hayrat sahibinin adı yer almaktadır. Çini panoların ise sadece on
tanesinde tarihe rastlanır. Mahmutpaşa’da antikacıdaki pano 1640;
Ayasofya’da yer alan pano 1643; Kahire İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan
pano 1659-1660; Berlin Eyalet Müzesi’nde yer alan pano 1662; İstanbul
Rüstem Paşa Cami’deki pano 1660; Topkapı Sarayı Harem dairesindeki üç
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pano 1666; Bursa Müzesinde Bulunan 2734 envanter numaralı pano 1674;
Kastamonu Küre Hoca Şemseddin Camideki örnek 1676; Kahire Arap
Müzesi’ndeki örnek 1726; Eyüp Cezri Kasımpaşa Camindeki örnek 1736
tarihlidir. Bu panolara kompozisyon olarak benzer panolar dikkate alınarak
diğer panolar için de bir tarihlendirme yapmaya çalışsak da, kesin bir yargıda
bulunmak için yeterli değildir. Bu durumda yapılabilecek yorum, Kâbe
tasvirlerinin 17.yüzyıldan başlayarak 18.yüzyıla kadar kullanıldığıdır. 19.
Yüzyılda Kâbe tasvirli çini panolar artık yerini duvar resimlerine bırakmıştır
diyebiliriz. Duvar resimlerinde tarih yazmıyor olsa da, bulundukları
yapıların genel süslemesinin ne zaman yapıldığına bakarak çalışmamız
kapsamındaki Kâbe tasvirli duvar resimlerinin 19. Yüzyılda yapıldığını
söyleyebiliriz.
Fotoğraf 16. Kahire İslam Eserleri Müzesi/1659

İncelediğimiz kırk beş çini panonun sadece sekiz tanesinde usta adı yer
almaktadır. Bunlar; 1.A grubunda yer alan Ayasofya’da bulunanda
Tabakzade İznikli Mehmet Bey; 1.B grubunda değerlendirilen Kahire İslam
Eserleri Müzesinde yer alan panoda Ameli Ahmet; 2. A grubundaki Topkapı
Sarayı Harem Dairesinde yer alan üç panoda Teberdar Keşşah Ali
İskenderiye ve Kastamonu Küre Hoca Şemseddin Camiindeki panoda ise
Nakkaş Müstecapzade Süleyman bin Eşrafyan; 2. B grubunda yer alan Kahire
Arap Müzesi’ndeki 1726 tarihli panoda Mehmet el Şami ve Metropolitan
Müzesindeki panoda ise Osman b. Mehmet adına usta olarak yer verilmiştir.
Kırk beş tane çini pano içinde sadece sekiz tanesinde usta ismi olması bunun
bir gelenek haline gelmediğini düşündürmektedir. Ayrıca o dönemlerde
görülen iş sıkıntısının olması, ustaların saray dışından gizli olarak sipariş alıp
bu sebeple isimlerine yer vermemiş olabileceklerini de akla getirebilir. Usta
ismi olanlardan ise özellikle Topkapı Sarayındaki üç adet panonun hem
boyutu hem diğer tüm panolardan farklı oluşu hem de sarayda olması, özel
sipariş üzerine yapılmış olabileceğini gösterir niteliktedir.
Çini panolardan çoğunun üretim yeri hakkında kesin bir veri yoktur. Gerek
kompozisyonları gerekse renkleri ve yayınlarda geçen bilgiler
doğrultusunda Cezeri Kasımpaşa Cami ve Hekimoğlu Ali Paşa Camide
bulunan panonun Tekfur Sarayı üretimi olduğu kesin olarak bilinmektedir.
Ayasofya’da bulunan panoda yer alan usta adı Tabakzade İznikli Mehmet
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Bey’dir ve bu da panonun İznik’te üretilmiş olabileceğini göstermektedir. Öte
yandan Filiz Yenişehirlioğlu’na göre Kütahya Ulu Camide yer alan pano ve
Şerare Yetkin’e göre Rüstem Paşa Camide bulunan pano Kütahya
atölyelerinde üretildiği düşünülür( 1 Bakır, 2007; 280). Her ne kadar diğer
panoların üretildikleri atölyeler hakkında kaynaklarda geçen bilgiler olmasa
da bu panoların sipariş üzerine yapılmış olması aynı kompozisyondaki
örneklerin aynı üretim atölyelerine ve ustaya ait olduğu fikrini
kuvvetlendirse de bu hususta kesin yorum yapmak için yeterli değildir.
Calışmamızda yer verdiğimiz çini panolarda usta isimlerinin dışında birde
hayrat sahiplerinin isimleri yer alır. 1. A grubu içinde değerlendirdiğimiz
çiniler arasında hayrat sahibinin olduğu panoya rastlanmamaktadır.
Toplamda beş adet Kâbe tasvirli çiniden; 1. B grubunda Kahire İslam Eserleri
Müzesindeki panoda Sahibül hayrat Mehmet Ağa, Bursa Müzesi 2734
envanter numaralı panoda Sahibul hayrat bahçeci Hasan Ankarayi vasıl tabi
Yenişehir ve İstanbul Rüstem Paşa Camide Sahibul Emekçizade Muhammed
Beşe; 2. A grubunda yer alan Kastamonu Küre Hoca Şemseddin Camideki
örnekte ise Sahibü’l Hayrat Hüseyin Çelebi İbn-i El-Hac Mustafa Küreyiciye
ibaresine; 2. B grubunda Eyüp Cezeri Kasımpaşa Camindeki örnekte de
hayrat sahibi olarak Sahibul Hayrat ve Hasenat İznikli Osman bin Ahmet ismi
geçmektedir. Rastlanan isimler bu panoların birer hayrat olarak sipariş
üzerine yapılan nadir eserler olduğunu göstermektedir. Hayrat olarak çeşme,
cami gibi halkın kullanacağı yapıların inşa ettirildiği geleneğimize ek olarak
bu tasvirlerin hayrat olarak yaptırılması, bu tasvirlerin de böyle bir amaca
hizmet ettiğini gösterir niteliktedir. Yani kutsal toprakları görmeyen biri için,
buraların temsili resimlerini görmesi, ibadetini buraları hayal ederek
yapmasının sağlanması ve buna vesile olan kişiye de dua etme ihtimalinin
olması da bir hayır olarak görülmüş olabilir. Çünkü usta ismi yanında hayrat
sahibinin de yazılmasının buna işaret edebileceğini düşünmekteyiz.
1.4. Diğer El Sanatları İle Benzerliklerine Göre
Mimarideki çini ve duvar resimleri ile sınırlandırdığımız bu tasvirleri diğer
el sanatlarındakilerle karşılaştıracak olursak ortaya daha aydınlatıcı bir
tablo çıkar. Kâbe tasvirlerinin örneklerini, çalışmamızın başında tezhipte,
dokumada, yağlıboyada ve ahşapta incelemiştik. Tezhipte hac töre ve
yöntemlerinin anlatıldığı, Futuh el-Harameyn, Şerh-i Şeceretü’l-İmân ve
İhyâü’lhacckurretü’l-Uyûn, Hac vekaletnameleri, Nebzetü’l-Menâsik, Dela-il elHayrat; tarihi kaynak olan, Şecaatname ve Zübdet-üt Tevarih adlı eserlerde
Kâbe
tasvirlerine rastlanmıştır. Tezhipteki bu tasvirlerden hac
vekaletnameleri 1.B grup; Şerh-i Şeceretü’l-İmân ve İhyâü’lhacckurretü’l*Milli
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Uyûn, Hac vekaletnameleri, Nebzetü’l-Menâsik, Dela-il el-Hayrat erken dönem
örnekleri 1.A ve 2.A grupları;18. Yy ve sonrasında kopyalan Dela-il el-Hayrat
örnekleri ise 2.B grup tasvirlerimizle benzerlik göstermektedir. Ayrıca
ahşap üzerine resmedilmiş kıblenüma örnekleri de 2.B grubundaki görüngeli
(perspektifli) tasvirler ile aynı anlayışa göre bezenmiştir. Aslında tüm bunlar,
Osmanlı sarayı içinde çalışan sanatçı ve zanaatkar teşkilatı olan ehl-i hiref
teşkilatının en önemli bölüğünü oluşturan nakkaşların görevleri hakkında da
ipucu verir. Nakkaşlar yazma eserlerin bezenmesi, resimlenmesi, metinleri
sınırlayan cetvellerin çekilmesi ve boyaların hazırlanması gibi kitap
sanatlarıyla ilgili işlerin dışında; kalem işi ya da çini desenleri gibi mimari
süslemelerin tasarlanması; ahşap ve muvakkadan yapılan küçük eşyaların
bezenmesi; çadır, otağ, halı ve kumaş gibi dokumalarda kullanılan
desenlerin hazırlanmasından da sorumluydular(Mahir,2012; 18). Buda hem
mimari süsleme olan çini ve duvar resminde, hem de küçük el sanatlarında
görülen Kâbe
tasvirlerinin aynı ortamda tasarlanmış olabileceğini
gösterebilir ve aralarındaki benzerlikleri açıklayabiliriz.
Fotoğraf 17.
Delailül Hayrat/ Mahmut Rahmi/1812
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Fotoğraf 18.
Barun’ul Muhteri, Kıblenüma,TİEM,M.1738, Env.157A
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Fotoğraf 19.
Hac Vekâletnamesi. 15. YY British Library Add. MS 27566

1.5. Mimarideki Konumlarına Göre Kâbe Tasvirleri
İncelediğimiz Kâbe tasvirli çinilerden otuz tanesi yurtdışında ve yurtiçinde
müzelerde bulunmaktadır. Müzelerde bulunan bu tasvirlerin ise hangi
yapıdan veya yapının neresinde getirildiği hakkında bilgiye sahip değiliz. Bu
sebeple mimarideki konumlarını incelerken sadece camilerde bulunan on
dört çini pano ve duvar resimleri üzerinden yorum yapma imkanı
bulmaktayız.
Camilerde bulunan Kâbe tasvirli on dört çini panonun dokuz tanesi ya direk
mihrapta ya da mihrap duvarında bulunmaktadır. Üsküdar Solak Sinan
Camii, İstanbul Rüstem Paşa Cami, Topkapı Sarayı Karaağalar Mescidi, Niğde
Murat Paşa Camii, Kastamonu Küre Hoca Şemseddin Camii, Kütahya Ulu
Cami, Eyüp Cezri Kasım Paşa Cami, Ayasofya Kilisesi ve Bilecik Osmaneli
Rüstem Paşa Cami’nde bulunan çiniler güney yönünde mihrap duvarında
bulunmaktadır.
Kâbe tasvirli duvar resmi bulunan toplam on yedi cami ve türbelerden on iki
tanesinde, bu tasvirler yine mihrap yönünde yer almaktadır. Denizli Baklan
Boğaziçi Cami, Afyon Dazkırı İdris Köyü Cami, Manisa Soma Hızır Bey Camii,
Tokat Zile Şeyh Nusrettin Türbesi, Tokat Zile Musa Fakih Türbesi, Afyon
Koçarlı Cihanoğlu Cami, Muğla Kurşunlu Cami, İzmir Bademli Kılcızade Hacı
Mehmet Ağa Cami, Manisa Kula Kurşunlu Cami, Yozgat Şefaatli Tokmak
Hasan Cami, İzmir Urla Fatih İbrahim Bey Cami ve İzmir eski Mordoğan Köyü
Cami mihrap yönünde Kâbe tasvirli duvar resmi bulunan örneklerdir.
Kâbe tasvirlerinin çoğunluğunun mihrap duvarında (mihrabın sağında ya da
solunda) olması Müslümanların ibadet ederlerken Kâbe’ye yönelmeleri
sebebiyle kıbleyi göstermek amaçlı olduğunu düşünmekteyiz. Aynı zamanda
söz konusu yüzyıllarda Kâbe’yi ziyaret eden Müslüman sayısı şartların zor
olması sebebiyle azdı. Bu nedenle Kâbe tasvireri, gidip bu kutsal toprakları
göremeyen ama oraya yönelerek ibadet eden Müslümanların gözlerinde
canlandırmaları için bir imkan sağlamaktadır.
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1.5. Bulundukları Şehirlere Göre Kâbe Tasvirleri
İslam dininde haccın, daha öncede bahsettiğimiz gibi maddi gücü yeten ve
belli şartlara sahip tüm Müslümanlara farz olması ile beraber, bu ibadetin
yerine getirilebilmesi için bölgenin yönetimini elinde tutan İslam
devletlerince değişik organizasyonlar yapılmıştır. Hacca giden kimseler
yaklaşık sekiz ay boyunca yolda kalmaları sebebiyle yararlanmaları için belli
yol güzergahları ve bu yollar üzerinde konaklama yerleri oluşturulmuştur.
Hac menzillerinin ortaya çıkışı da bu yolculuk süresiyle alakalıydı. Busebeple
hac yolcularının ve surre alayını yerine ulaştırmakla görevli olan
kâfileninistirahatını ve güvenliğini sağlayacak mekânlara ihtiyaç
duyulmaktaydı.Hac kâfilelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere uğradıkları
ve konakladıklarımekânlar hac menzilleri olarak anılmıştır. İstanbul-Halep
arası hac menzilleri, muhtemelen zamanla konaklanması âdet olan yerlerden
oluşmaktaydı. Ancak bu yerler, surreyi götüren görevliler ile hacıların
güvenliğinin sağlanabileceği, yine kâfile mensuplarının iâşe ve ibâtelerini
karşılayabilecekleri, alış-veriş yapabilecekleri kazâ, kasaba ve büyük köyler
olmak üzere, yerleşim birimlerinde tespit olunmaktaydı(Sak; Çetin, 2005;
199).
Kâbe tasvirlerini arastırırken bu yol güzergahları ile yapılarda bulunan Kâbe
tasvirleri arasında bir bağlantı olabileceği varsayımına ulaştık. Çünkü bu
güzergahlarda hacı adayları doğal olarak oradaki halkla sosyokültürel ve
ekonomik ilişki içerisine girmekte ve halk arasında bir Kâbe algısı oluşması
kaçınılmaz olmaktadır.
Osmanlı Döneminde yollar genellikle İstanbul’dan Anadolu’ya açılmaktadır.
Üsküdar’dan başlayan bir yol Izmit, Bolu, Merzifon’dan ikiye ayrılmakta,
buradan bir yol Erzurum’a, diğer yol güneye dönerek Amasya, Tokat, Sivas,
Malatya, Harput, Diyarbakır, Mardin’den Musul’a uzanmaktadır. Yine
Üsküdar’dan başlayarak hac seferlerinde kullanılan bu yol buradan güneye
hareketle Iznik, Sögüt, Eskişehir, Seyitgazi, Han, Bayat, Bolvadin, Akşehir,
Konya, Ulukişla, Adana’dan Şam’a ulaşmaktadir.
Harita 1. Osmanlı Devletinde Ticaret Yolları
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Bu hac menzillerini düşünerek Kâbe tasvirlerinin bulunduğu yapılar;
Üsküdar Solak Sinan Cami, İstanbul Rüstem Paşa Cami, Topkapı Sarayı’nda
bulunan tasvirler, Eyüp Cezri Kasım Paşa Cami, Ayasofya Kilisesi, İstanbul
Yeni Valide Cami, İstanbul Hekimoğlu Ali Paşa Cami, Bilecik Osmaneli
Rüstem Paşa Cami ve Konya Hisarlık Köyü Cami ya hac güzerhagında ya da
bu menzillere çok yakın mesafelerde bulunmaktadır.
Anadolu üzerinde sağ kol yol güzergahı hac yolculuğu için kullanılmaktadır
fakat Osmanlı döneminde hacca gitmeden önce birçok yöreden insan sol ve
orta yol güzergahını kullanarak ya da farklı yollarla İstanbul’a
gelmektedirler. İstanbul’da surre alayları ile tören düzenlenerek farklı
yörelerden gelen hacı adayları kutsal yolculuklarına uğurlanmaktadırlar.
Bundan hareketle söyleye biliriz ki Anadolu’da hac yolu olan sağ kol dışında,
orta yol güzergahında bulunan Tokat ilindeki Şeyh Nusrettin ve Musa Fakih
Türbelerindeki Kâbe tasvirli duvar resimleri, Kastamonu’ndaki Küre Hoca
Şemseddin Cami’ndeki Kâbe tasvirli çini yol güzergahında bulunmayan
Afyon, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla illerimizdeki Kâbe tasvirli çini
ve duvar resimleri , topyekün Osmanlıdaki hac geleneğinin sanata
yansımasıdır.
Günümüzdeki hac yolcularını da düşünecek olursak, bu yolculuğa çıkanlar
gidip geldikleri süre boyunca her konakladıkları yerlerde, bu kutsal yeri
anlatmakta ve insanda Kâbe’yi görme isteği uyandırmaktadır. Günümüz
insanın anlatılanları duyduktan sonra etkilenip hacca gidebilmesi belki daha
kolay olmakta ama üç yüzyıl öncesini düşünecek olursak bu durum
zorlaşmaktadır. Ancak hac yapamayan kişiler, Kâbe’yi ziyaret edenlerin
betimlemeleriyle ya da bizzat görmeleriyle sanatçıların( nakkaşların)
Kâbe’nin tavsivini yapmaları ile bu istek ve özlemlerini giderme yolu bulmuş
olabilirler.
Anadolu’da her ilde bulunmayan fakat bazı illerde birkaç tane görülen Kâbe
Tasvirlerini, buradaki halkın arasından hacca gidenlerin daha çok olabileceği
ya da güzergah üzerinde olup hacca gidenlerle karşılaştıkları ve
etkilendikleri varsayımında bulunabiliriz.
Ayrıca İstanbul dışında, Anadolu’da çeşitli ilerde(Denizli,Afyon ve Konya
illerindeki örnekler hariç) görülen duvar resimlerindeki işçiliğe bakıldığında
bu eserlerin usta ellerden çıkmış olma ihtimalini kuvvetlenmektedir. Buda
bizi saraydan çeşitli nedenlerle (Başkan, 2014 ;175) ayrılan nakkaşların
Anadolu’da hizmet verdiklerini, gösterir niteliktedir.
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SONUÇ
Çini ve duvar resimlerinde Kâbe tasvirlerini konu aldığımız bu çalışmada
kırk beş çini ve on yedi duvar resmi incelenmiştir. Özellikle belirli bir
dönemde (17.-19.yy) kullanılmasında Halifeliğin Osmanlıların eline
geçmesiyle birlikte Kâbe ve Mekke şehri üzerinde Osmanlı’nın söz sahibi
olmasının, bu dönemde Kâbe’de ve ona giden yollarda yapılan imar
faaliyetlerinin, Osmanlı tarafından yol güvenliğinin sağlanması nedeniyle
Anadolu’nun her yerinden gelip sürre alaylarıyla Hac yolculuğuna çıkan
Müslüman sayısının çoğalmasının etkisi olmuştur. Osmanlı topraklarında
Kâbe’yi hiç göremeyen Müslümanların ibadet mekanlarında kıble olarak
yöneldikleri bu yeri psikolojik olarak görme arzusu içerisinde olmaları,
henüz bu çalışma çerçevesinde kanıtlayamasak da hac vazifesini yapmış
kişilerin bu görevi yerine getirmiş olmalarının bir nişanesi olarak
döndüklerinde hayrat olarak yaptırmış olabilecekleri de ayrıca edindiğimiz
bir varsayımdır. Çünkü Türkiye’nin bazı yörelerinde (Gaziantep gibi) hacca
giden kimselerin, kapılarının boyanıp, kapılarının üstüne Kâbe tasvirli bir
levha konulması örneğindeki gibi, Fatih devrinden sonra Osmanlılarda dini
yaşamda akılcılığın yerini şekilciliğin alması bu varsayımımızı destekler
niteliktedir.
Fotoğraf 20. Gaziantep İlimizdeki Bir Ev Kapısından Kabe Tasviri
Örneği

İncelediğimiz eserlerdeki Kâbe tasvirlerini, perspektif anlayışını ölçüt alarak
sınıflandırdık. Görüngesiz ve görüngeli olarak iki ana başlığa ayırdığımız
tasvirlerden, görüngesiz kabul ettiklerimizi kare ve dikdörtgen planlı olmak
üzere; görüngeli olanları ise sadece Kâbe veya etrafındaki yapıların görüngeli
olduğu ve tamamının görüngeli olduğu ikişer alt başlığa ayırdık. Böylelikle
bir tipoloji oluşturduk.
Kompozisyonlarına bakılarak iki ana başlık altında dört farklı gruba
ayırdığımız tasvirlerin tarihi bilinenlerden hareketle, kendi içlerinde birinci
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gruptakilerin daha erken döneme(17.yy), ikinci gruptakilerin daha geç
döneme(18.-19) ait olduğunu söylenilebilir.
Görüngesiz dikdörtgen planlı (1.A) olarak grupladığımız tasvirlerin hepsinde
tarih bulunmamaktadır. Yaptığımız çalışmalar sonucu tarihi bilinen Londra
Victoria Albert Müzesindeki(1650) ve Mahmutpaşa’da bir antikacıda
görülen(1640)çini panolarla tarihi bilinmeyenleri karşılaştırdığımızda, diğer
ilgili kaynaklarda esas alınarak bu gruptaki tüm tasvirlerin 17. Yy da yapılmış
olduğu ortak fikrini ileri sürebilir. Ayrıca ağırlıklı olarak kullanılan renklerin
kobalt mavi, türkuaz ve İznik’e has domates kırmızısının olması, beyaz
hamur üzerine sır altı tekniği uygulanması, sırların temiz ve hava kabarcıksız
oluşu gibi özellikler ve kullanılan desenler göz önünde bulundurularak İznik
üretimi oldukları düşünülebilir.
Görüngesiz ve kare planlı olarak sınıfladığımız 1. B grubu çiniler( çizim- 2)
ise ilk grup kadar kendi içerisinde karakteristik bir yapı sergilemese de
yazma eserlerde hac vekaletnamelerindeki tasvirlere benzerliği, çizimlerde
fazla bezeme unsuru kullanılmayıp sadece basit olarak Kâbe’nin tasvir
edilmesi, renklerde ve tonlarındaki çeşitlilik ile aslında o dönem çini
atölyelerinde görülen değişimin açık bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Bu
gruba baktığımızda 17. Yüzyılda gerilemeye başlayan İznik atölyelerindeki
ve rakip olarak varlığını sürdüren Kütahya atölyelerindeki ekonomik
sıkıntıların sanata yansımasının birer örneğidir diyebiliriz.
Görüngeli olarak ayırdığımız grubun ilkini oluşturan 2. A grubundaki
tasvirlerde genelde ya Kâbe ya da revaklar üç boyutlu olarak çizilmiştir.
Anlaşılacağı üzere tasvir anlayışında artık yavaş yavaş değişmenin başlamış
olduğu buradan gözlemlenebilir. Resimler artık boyut kazanmaya ve
görünene benzetilmeye başlar.
Görüngeli olarak 2. B grubunda değerlendirdiğimiz yedi adet çininin; kirli,
lekeli ve yeşilimsi şeffaf sırlı oluşu; sır altına soluk kırmızı, mavi, lacivert,
firuze, yeşil, kahverengi ve sarı renklerin kullanılması dikkate alındığında 18.
Yüzyıl Tekfur Sarayı üretimi çini olduğu düşünülmektedir. Diğer gruplardan
farklı olarak artık Kâbe ve çevresindeki tepeler, evler, çadırlar, su
kuyuları…vb unsurlar ayrıntılı olarak, bir resim anlayışıyla resmedilmeye
başlanmıştır. Bazılarının( İstanbul Eyüp Cezri Kasım Paşa ve Hekimoğlu Ali
Paşa Cami’ndeki gibi) tarihi kesin bilinen yapılarda yer alması bu grup
çinilerinin, batılılaşma etkisinin sanata yansıdığının açık bir göstergesi
olarak karşımıza çıkar.
Duvar resimlerinde Kâbe tasvirlerinin 2. B olarak nitelendirdiğimiz
görüngeli grupta daha çok görülür. Bunun sebebi ise 19. Yüzyılda batının da
etkisiyle çiniden ziyade duvar resimlerinin daha popüler olması olabilir. 19.
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yy duvar resimlerinde şehir manzaraları, mimari yapılar, gemiler, meyve
kaseleri sıkça kullanılır. Çeşitlenen süsleme unsurlarının arasında Kâbe ve
çevresinin de yer aldığı bu örneklerde kendini gösterir.

Fotoğraf 21.
Muğla Kurşunlu Cami Duvar Resmi/1853

Fotoğraf 22.
Aydın Koçarlı Cami Duvar Resmi/1791
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Günümüze kadar gelebilen örneklerden çiniler daha fazla iken duvar
resimlerinde sayıları azdır. Bunun sebebi ise çini malzemenin daha dayanıklı
olması, duvar boyalarının hem dayanıklılığının çiniye göre daha az olması
hem de yapılan restorasyonlardan sonra kaybolma ihtimallerinin olması
olabilir.
Üretim yerleri kesin olarak bilinmemekle birlikte tarihi kesin bilinenlerin
özelliklerine; renk, usta ismi ya da genel kompozisyona bakılarak analoji
yapılmaya çalışılmıştır. Çinilerin hepsinde tarih olmadığı için bilinen en
erken tarihliden hareketle Kâbe tasvirlerinin 17. Yüzyıl başında İznik
mamulü çinilerde görülmeye başlayıp daha sonraları Kütahya ve Tekfur
mamulü çinilerde de yaygınlık gösterdiğini söyleyebiliriz.
Kâbe tasvirlerinin çoğunluğunun mihrap duvarında (mihrabın sağında ya da
solunda) olması Müslümanların ibadet ederlerken Kâbe’ye yönelmeleri
sebebiyle kıbleyi göstermek amaçlı olduğunu düşündürmektedir. Aynı
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zamanda söz konusu yüzyıllarda Kâbe’yi ziyaret eden Müslüman sayısı
şartların zor olması sebebiyle azdı. Bu nedenle Kâbe tasvireri, gidip bu kutsal
toprakları göremeyen ama oraya yönelerek ibadet eden Müslümanların
gözlerinde canlandırmaları için bir imkan sağlamaktadır.
Anadolu’da her ilde bulunmayan fakat bazı illerde birkaç tane görülen Kâbe
Tasvirlerini, buradaki halkın arasından hacca gidenlerin daha çok olabileceği
ya da güzergah üzerinde olup hacca gidenlerle karşılaştıkları ve
etkilendikleri varsayımında bulunabiliriz.
Yahut bu illerde bulunan varlıklı kişilerin saray dışına iş yapan nakkaşları
davet ederek
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EFLAND VE EİSNER’İN GÖRÜŞLERİ BAĞLAMINDA SANAT EĞİTİMİNİN
BİLİŞSEL BOYUTU
Arş. Gör. Handan NARİN*
ÖZET
Sanatın bilişsel süreçlerle ilişkisi, 1950’li yıllardan sonra düşünmenin ve
öğrenmenin doğasını koşullanmayla açıklayan davranışçı kuramı yerini,
öğrenmede rol oynayan doğrudan gözlenemeyen bilişsel süreçlere
bırakmasıyla ortaya çıkmıştır. Yani, davranışta değişme olarak
tanımladıkları olayın, gerçekte kişinin zihninde meydana gelen öğrenmenin
dışa yansıması olduğunu ifade eden araştırmacıların çalışmaları sonucunda
bilişsel kurama bırakmasıyla başlamıştır. Sanat eğitimi duyuşsal, sezgisel,
yaratıcı bir süreç olduğu gibi aynı zamanda da bilişsel bir süreçtir. Sanat
ürününün var olmasını, oluşabilmesini sağlayan bilişsel ağırlıklı süreç, sanat
eğitiminin öncelikli araştırma alanıdır. Bu süreç benzetme, betimleme, anlam
üretme, dönüştürebilme, hayal gücünü kullanabilme, ilişki kurabilme,
yorumlama gibi birçok yeti ve yeterlikleri içine almaktadır. Bu araştırmada,
sanat eğitiminin bilişsel boyutunun gelişmesine katkı sağlayan Arthur D.
Efland ve Elliot W. Eisner isimli iki teorisyenin görüşleri üzerinden sanat
eğitimi ve biliş ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca derleme
niteliği taşıyan bu çalışma ile iki teorisyenin kitapları ve erişime açık olan
ilgili makaleleri incelenerek, alana katkı sunmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, biliş, bilişsel boyut.
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THE COGNITIVE DIMENSION OF ART EDUCATION IN THE CONTEXT OF
EFLAND AND EISNER’S OPINIONS
ABSTRACT

The relation of art to cognitive processes has arisen from the years after
1950, whenbehaviorist theory, which describes the nature of thinking
and learning as a condition, leaves its place to direct cognitive processes
that cannot be observed directly, which play a role in learning. That is, the
phenomenon they describe as a change in behavior begins with the
replace ofcognitive theory as a result of study by researchers who have
expressed the outwardreverberation of the learner in the person’s mind.
Art education is a sensual, intuitive, creative process as well as a
cognitive process at the same time. The cognitive-intensive process that
enables the art product to exist and form is the primary research area of
art education. This process encompasses many abilities and
competencies such as analogy, description, meaning generation,
transformation, use of imagination, relationship building and
interpreting. In this study, Arthur D. Efland and Elliot W. Eisner, who
contributed to the development of the cognitive dimension of art
education, aim to reveal the relationship between art education and
cognition through the views of two theoreticians. In addition, this study,
which has a collected work feature, aimed to contribute to the field by
examining the books of the two theorists and the relevant articles which
are open to access.
Keywords: Art education, cognition, cognitive dimension

1. GİRİŞ
Sanatın, sanatçılarınve sanat eğitimi teorisyenlerinin bilişsel süreçlerle olan
ilişkisi diğer disiplin alanlarındaki kuramcıların öğrenmeye ilişkin
sorgulamaları ve bu sorgulamalar sonucu yapılan araştırmaları
doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Eğitim kuramcıları ve psikologlar bireyin
davranışındaki değişimi koşullanma süreciyle açıkladıkları davranışçı
kurama dayandırmaktaydı. Daha sonra nörolog ve psikologların beyin ve
zekâ üzerine yaptıkları araştırmalar sonucunda bilişsel kuramın kapısı
aralanmış, birçok disiplin alanında çalışan araştırmacılar bilişsel alana
yönelmiş ve öğrenmeyle ilişkili sorgulamaların da bu yönde oluşmasına
neden olmuştur. Eğitim kuramcılarının araştırmalarıyla öğrenme, bireyin
zihninde meydana gelen değişimin dışa yansıması olarak tanımlanmış ve
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bunun sonucunda 1950’li yıllardan sonra davranışçı kuramın yerini, bilişsel
kurama bırakmasıyla sanatın bilişsel süreçlerle olan ilişkisi de ortaya
çıkmıştır.
Sanat eğitimi duyuşsal, sezgisel, yaratıcı bir süreç olduğu gibi aynı zamanda
da bilişsel bir süreçtir. Ancak teorisyenler sanat eğitimini duyguları, soyut
düşünmeyi, anlamları, duyusal imgeleri harekete geçiren, hayal gücü gibi
görünmeyen kavramlar üzerine yoğunlaşan ve daha çok yaratıcılık eğitimi
kapsamında tarif edilen bir alan olarak ele almaktadır. Bu
nedenle,matematik, dil ve sosyal bilimlerin çoğu bilişsel kategori içerisinde
düşünülürken, sanat duyuşsal kategoride yer alan geleneksel dersler
arasında sınıflandırılmıştır (Efland ,2002, s.21). Ancak yaratıcı yetinin özel
bir ulamda ıraksak düşünme olarak ortaya çıktığı, sanatın oluşum sürecinin
hayal gücü, imgelerle düşünme, soyut düşünme, anlam üretebilme gibi çok
boyutlu bilişsel süreçleri içerdiği düşünüldüğünde, sanat eğitimini bilişsel
kuram açısından incelemek gerekmektedir.
Sanat eğitiminin bilişsel boyutunun gelişmesine katkı sağlayan
teorisyenlerden ikisi, Arthur D. Efland ve Elliot W. Eisner’dir. Türkçe
kaynaklarda Eisner ve Efland ile ilgili sanat eğitiminin bir disiplin olarak
diğer dersler arasında yer almasında etkin rol oynadıkları ve 70’li yıllarda
Disipline Dayalı Sanat Eğitimi kavramını destekleyen önde gelen kuramcılar
olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca sanatın bilişsel bir alan ve gelişim olduğunu
savundukları aktarılmaktadır (Kırışoğlu,2002; Özsoy, 2007; Artut,2009).
Ancak iki teorisyen, sanatın bir disiplin alanı olarak yer almasında aktif yer
almış olsa da, sanat eğitimi alanına katkı sundukları ve Türkçe alan
literatüründe üzerinde durulmamış, sanat eğitiminin bilişsel boyutu
kapsamında ele aldıkları kavramlar bulunmaktadır. Bu çalışma, iki
teorisyenin görüşleri üzerinden sanat eğitimi - biliş ilişkisini ve sanat
eğitiminin bilişsel boyutunu araştırarak, bu boyutta ele aldıkları ve alana
katkı sağladıkları önemli kavramları incelemeyi amaçlamaktadır.
1.1.

Sanat Eğitimi ve Biliş İlişkisi

Sanat eğitimi süreç ve ürün olmak üzere iki boyutlu bir yapıya sahiptir.
Ürünün var olmasını, oluşabilmesini sağlayan bilişsel ağırlıklı süreç, sanat
eğitiminin en öncelikli araştırma alanıdır. Eisner bilişin anlamının
‘organizmanın içinde bulunduğu çevrenin farkına varmasıyla başlayan süreç’
olduğunu ve bu yüzden farkındalığı mümkün kıldığını ifade eder. Ayrıca
“bilinçli olma, farkında olma, tanıma ve algılama meselesidir. Bu, bir şeyin
başka bir şeyden ayırt edebilme hususudur: zeminden bir figürü, çeşitli
incelikler ve ayrıntıları, bunlar algılandığında kişinin bilincinin bir parçası
haline gelir.” açıklamalarıyla bilişsel alanın sanat eğitimiyle olan bağlantısına
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vurgu yapmaktadır (Eisner, 2005,s.77). Efland da, bir zamanlar bilişin, sözel
ve sayısal simgelerle önermesel düşünceyi belirleyen terim olduğunu; buna
karşın terimin mevcut anlamının, algı yoluyla elde edilen zihinsel imgeler de
dâhil olmak üzere her türlü düşünce biçimini, kısacası, insan organizmasının
kendisini ve çevresini tanımasına neden olan her türlü sentezini içerdiğini
ifade etmiştir (2004, s.71).
Sanat eğitiminde algılama, imgeleme, yorumlama gibi zihinsel süreçler
önemlidir ve uzun yıllar sanat eğitiminin bilişsel kuramla olan bu güçlü
ilişkisi hem öğrenme alanında hem de sanat eğitimi alanında çalışan
teorisyenler tarafından görmezden gelinmiştir. Efland bu durumu açıklarken
(2002,s.48), uzun yıllar etkisini sürdüren davranışçılık kuramının
bağlantıların oluşturulmasıyla üst düzey düşünme yeteneklerinin ortaya
çıkmasını yeterince açıklayamadığı gibi aynı zamanda sanat eserleri
tarafından verilen hislerin ve duyguların uyarılmasını harekete geçiren
uyarıcılara özgü faktörleri tanımlamakta da yetersiz kaldığını belirtmiştir.
Çünkü matematik, fen, dil bilimleri gibi dersler bilişsel kategoride
değerlendirilirken, sanat eğitimi bu kategorilerin dışında tutulmuştur.
Bloom ve yoldaş taksonomistçilerin konuları bilişsel duyuşsal ve psikomotor
olarak ayırıp, belki de istemeden bir sanat eserini boyamak ya da
yorumlamak için, öğrenmenin zihinsel olarak önemli bir süreç olmadan
yapılabileceğini önermeleri sanatı ikincil sırada algılanmasını daha da
pekiştirmiştir (Efland, 2002, s.22).
Sanat eğitimi metinleri incelendiğinde ise, öğrenmenin soyut
dışavurumculuk gibi çağdaş sanat tarzı biçiminde sanatsal ifade yeteneğini
açıklamak için dikkati Freudcu ya da Jung’un gelişim kavramlarına yöneltme
etkisine sahip olduğu belirtilir (Efland, 2002,s.23). Bu sahiplenmeyi özdeş
teoriler 1947’lerde HerbertRead’inSanat Yoluyla Eğitim (1945) ve
ViktorLowenfeld’inYaratıcı ve Zihinsel Gelişim (Lowenfeld, 1952) isimli
yayınlarında örneklendirildiği gibi, ayrıca 1960’lı yılların başında 1940’ların
sanat eğitimi metinlerinde göze çarpmaktadır. Henry SchaefferSimmern’inSanatsal Etkinliğin Gelişimi ve RudolfhArnheim’ınSanat ve Görsel
Algısı gibi diğer metinlerde ise, çocuğun çizgisel üretimindeki değişiklikler
algısal gelişim veya algısal öğrenme ile ilişkilendirilerek, sanatsal gelişim
hakkındaki açıklamaların gestalt psikolojisine dayandırıldığı görülmektedir
(Efland, 2002,s.23).
Ancak
bu
durum
Piaget’nin
çalışmalarıyla
yön
değiştirmiştir.Piaget’ninbilişsel gelişim süreci, öğrenmeyi açıklarken şema,
uyum, denge, özümleme kavramları ile birlikte oluşturduğu kuramı ve
çocuğun zihinsel gelişimine ilişkin oluşturduğu evreleri sanat eğitimine de
bilişsel bir bakış açısı kazandırmıştır. Ayrıca Piaget’nin çerçevesinde çalışan
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diğer araştırmacıların sanat eserlerine verilen tepkilerin bilişsel gelişimin
bakış açısından gelen değişimini gözlemleyen çalışmaları, sanat eğitimi
araştırmacılarının bilişsel kuramla ilgili alanın boşluğunu doldurmaya
başlamasında etkili olmuştur (Efland,2002,s.27).Read’in ve Lowanfeld’in
“çocuğun zihnin kendi faaliyetinin bir sonucu olan çizgisel ifadesini görmek
eğilimi” ile birlikte eğitimde Piaget’nin şema kavramı, sanat eğitiminde
Lowanfeld’in çocuğun ilk imgesini ürettiği zihinsel bir süreç olarak
tanımlanmıştır. Daha sonra RudolfhArnheim’in algılamanın bilişsel bir çaba
olduğunu, ‘görsel algılama, görsel düşünce ve sanat üretmenin de bir tür
görsel problem çözme’ (Parsons, 1998; Akt., Efland, 2002, s.43) olarak
tanımlamaları sanatın karakterinin bilişsel olduğu fikrini öne çıkarmıştır.
Böylece bilişsel kuram açısından sanat eğitimi mercek altına alınmaya
başlamıştır.
1.2.

Sanat Eğitiminin Bilişsel Boyutu

Sanat doğası gereği pek çok disiplinle ve dolayısıyla kuramla ilişkili
bulunabilir. Ancak sanat eseri karşısında izleyicinin anlam üretebilme süreci
ya da dünyayı anlama ve aktarma aracı olan sanat eserini yaratırken
sanatçınıniçinde bulunduğu süreç, aslında daha çok bilişsel kuramın kapsam
alanıdır. Eisner bu durumu bilişsel kuram açısından şöyle vurgular (2002,
s.10):
Sanatın gerçekleştirdiği bilişsel işlevlerden biri dünyayı fark etmemize
yardımcı olmasıdır. Monet manzarası veya Paul Strand fotoğrafı, yeni bir
görme biçimini mümkün kılmaktadır: Monet'in parlayan rengi, ışığı görmek
için yeni bir yol sağlar. Paul Strand'ın fotoğrafları endüstriyel şehirlerin
geometrisini deneyimlemenin yeni bir yolunu sunar. Sanat, çevremizdeki
dünyayı farkına varma koşullarını yaratır. Bu bağlamda, sanat bilimin bir
yolunu sunar.
Sanat eserlerinin genellikle düşünme üzerine üst düzey bilişsel gereksinimi
karşıladığını ileri süren kuramcı Efland da, (2002,s.2) Rene Magritte’in 1963
tarihli “Telescope” isimli çalışması üzerinden sorgulamalar yaparak sanat
eğitimin bilişsellikle olan ilişkisini gözler önüne sermiştir: “Neden
pencerenin arasındaki boşluktan sahnenin devamını değil, simsiyah bir
karanlık görürüz, bu sanatçının bir hatası mı yoksa unutkanlığı mı, resmi
yaparken aklında ne vardı?” gibi sorulara “ancak sanat eserlerinin
düşünmenin bilişsel kapasitesini harekete geçiren noktalarını göstermek
dışında bir cevap veremem” yanıtıyla sanatın bilişsel boyut açısından
önemine de dikkat çekmek istemiştir.Ayrıca bu tür çalışmaların kendi
görüşüne göre, bellekteki imgelerle doğrudan hatırlanıp algılandığını ve
düşünsel sorgulamayı harekete geçirdiğini ifade etmiştir. Ayrıca birçok
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psikolog duyusal algılamada elde edilen imgeleri incelemeye başladığında,
duyusal algı yoluyla elde edilen imgeler ve düşünme ile algı arasındaki ayrımı
netleştirerek, eserlerin yorumlanması ve yaratılmasına dayalı sanatsal
etkinliklerin bilişsel çabanın ürünü olduğu sonucuna ulaşmıştır (Efland,
2004, s.72). Bu durum, bilişsel bakışın sanatla ne kadar iç içe olduğunun açık
göstergesidir.Ayrıca “eserlerin yorumlanması ve yaratılmasına dayalı
sanatsal etkinlikler bilişsel bir çabanın ürünü” ise, sanatın olanaklarından
yararlanılarak, yeni ilişkiler kurulabilir, düşünme, yorumlama becerileri
geliştirilebilir. Dahası yaratıcılığa etki eden bilişsel süreçler harekete
geçirilebilir ve geliştirilebilir. Efland, MarcChagall’ın resimlerinin
birçoğunda, yinelenen imgenin uçan bir saat olduğunu ve bu saat motifinin
yorumlanmasında kullanılan metaforun anlamı üzerinden sorgulamalar
yapan izleyici için, birçok soru ve anlam oluşabileceğini ifade etmektedir.
Böylece saat metaforunun düşünme, yorumlama için bir nesne haline
gelebileceğini ve izleyicinin bilişsel faaliyetlerini canlandırabileceğini
vurgulamaktadır (Efland, 2002:144).
Sanatın ve sanat eğitiminin bilişsel boyutunda benzetme, betimleme, anlam
üretme, dönüştürebilme, hayal gücünü kullanabilme, ilişki kurabilme,
yorumlama gibi birçok yeti ve yeterlikler ortaya çıkmaktadır. İki teorisyenin
de çalışmalarında üzerinde durduğu nokta, bilişsel kuram açısından sanat
eğitiminin çok boyutlu bir yapıya sahip olmasıdır. “Sanat, önceden bilinçli
olarak deneyimlemediğimiz dünyanın tüm yönlerini fark etmemizi
sağlayarak, hayal gücünü yeni olasılıklar keşfetmek için bir araç olarak
kullanmamıza izin verir. Sanat bizi gerçekten kurtarır; başkalarına adım
atmamıza ve doğrudan deneyimlemediğimiz şeyleri dolaylı yoldan tecrübe
etmemize izin verir. (Eisner, 2002, s.10).”
2. Efland ve Eisner’inSanat Eğitiminin Bilişsel Boyutu Kapsamında Ele
Aldıkları Kavramlar
Türkçe kaynaklarda Eisner ve Efland ile ilgili sanat eğitiminin bir disiplin
olarak diğer alanlar arasında yer almasında etkin rol oynadıkları ve 70’li
yıllarda Disipline Dayalı Sanat Eğitimi kavramını destekleyen önde gelen
kuramcılar olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca sanatın bilişsel bir alan ve gelişim
olduğunu savundukları aktarılmaktadır (Kırışoğlu,2002; Özsoy,2007;
Artut,2009). Ancak iki teorisyen, sanatın bir disiplin alanı olarak yer
almasında aktif yer almış olsa da, sanat eğitimi alanına katkı sundukları ve
Türkçe alan literatüründe üstünde durulmamış sanat eğitiminin bilişsel
boyutu kapsamında ele aldıkları kavramlar bulunmaktadır. Bu açıdan
incelediğimizde, durumu ifade edenlerden biri olarak, Kırışoğlu karşımıza
çıkar (2014, s.146). Kitabında Eisner’in bir sözüne yer vererek sanatsal
sürecin gerisinde yatan bilişsel süreci içeren bazı kavramlar genel olarak
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ifade edilir: “Bir kavramın, bir görüşün anlatımı ya da görselleştirilmesi için
seçilen form, aynı zamanda kişinin dünyayı algılama, özümseme biçiminin de
seçimidir.” Burada sanata olan bakış açısının arka planında, en basiti bir
formun seçilmesinde bile algılama, özümseme gibi kavramları içeren bir
bilişsel süreç olduğu dikkati çekmektedir.
Eisner (2005,s.77) bilişin farkında olma sürecini içerdiğini, bu süreçte nitel
dünyayı farkında olabilecek hale getiren duyuların işlevinin önemli olduğunu
ve böylece kavramların oluşabileceğini ifade eder.Kavram oluşturma
sürecinin de, nitel özelliklerden genel özellikleri yorumlama yollarından biri
olduğunu belirterek çok boyutlu bilişsel süreci bize açımlar.Ayrıca kuramcı,
sanatsal bilgi üzerinde durduğu bir başka yazıda (Eisner, 2008), bilginin
anlatılmasında ve anımsanmasında etkin rol oynayan imgelerin,
sınıflandırılma ve betimleme biçiminin önemli olduğu kadar anlatım
biçiminin de önemli olduğunu dile getirmiştir. “Bu tür bilgiler sıradan
söylemlerle ifade edilemez. Kelimelerle ifade edilememesinin nedeni, ifade
edilecek fikirlerin oldukça yüksek, düşünsel ya da çok başka bir şey olması
değil, duygu biçimlerinin ve söylemsel ifade biçimlerinin mantıksal olarak
ölçülememesidir (2008, s.7)”.
Sanatın bilgisi kompleks ve soyut bir yapıdadır ve içerisinde pek çok anlam
barındırır. Çünkü sanatçı onu inşa ederken yani kavram oluşturma sürecinde
deneyimlerinden, sezgilerinden ve hayal gücünün derinliğinden yola çıkarak
eserini oluşturur. Böylecesanat yoluyla doğrudan göremediğimiz şeyleri
deneyimleyebilir, duygularımızı uyarabilir ve farkına varmadığımız birçok
bilişsel süreci harekete geçirebiliriz. Çünkü“sanat farkındalığımızı
zenginleştirerek, duygusal tepkileri deneyimlemek için kendi kapasitemiz
hakkında bir şeyler söyler” (Eisner,2008,s.11).
Eisner, bilişsel kuramın sanatın kategorisinde yarattığı değişiklik üzerine
pek çok sorgulamaları olmuştur. Öncelikle bilişsel ve duyuşsal olan
arasındaki zıtlığı anlamaya çalışan kuramcı, “sanatta çalışmanın bilişsel
olması durumunda bunun ne şekilde olması gerekir? (Efland,2004,s.74)”
sorusuyla sanat ve sanat eğitimi sürecinde bilişsel açıdan öne çıkan
kavramlara kapı aralamıştır. Eisner, zihin ve biliş incelemelerini duyulara
dayandırmaktadır. Daha sonra kavram oluşumu gelmektedir.Kavram
oluşumu, çeşitli duyular tarafından aktarılan deneyimlerle başlar. Anlam
oluşum, soruşturmanın amacından etkilenir ve bireyler hem kendi
anlamlarını oluşturmak hem de bu anlamları başkalarına iletmek için
temsiller yaratmaktadır (Efland, 2004, s.76-77).Ona göre, betimleme
biçimleri, insanlar tarafından kendine özgükavramoluşturmak için
kullanılan araçlardır. Bunlar, görsel, işitsel, kinestetik, koku, tat alma ve
dokunma duyusuyla ilgili kavramları ifade etmek için bir araçtır. Bu ifade
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etme durumu kelimelerle, resim, müzik, matematik, dans vb. biçimlerde
olabilir (Efland, 2004, s.77). Kuramcı Efland’ınEisner’in çalışmaları üzerine
yapmış olduğu incelemelerinden yola çıkarak; Eisner’in modelinde öğrenme,
algıdan kavramaya ve daha sonra açıkça ifade edilebilecek biçimlerdeki
temsillere/betimlemelere dönüşen bilişsel bir bakış açısı üzerine
kurulmuştur denilebilir.
Bütün bu çalışmalarını görsel sanatlar öğretim teorisi ve uygulamalarına da
yansıtan Eisner, “Sanatın Öğrettiği 10 Ders”(2002b) isimli yayını ile sanatın
yargılama, birden fazla çözüm sunma, çoklu bakış açısı kazandırma,
sözcükler ve sayılar yerine malzeme ve imgelerle düşüncelerini ifade
edebilme becerisi kazandırıp bireyin bilişsel sınırlarını genişletme, farklı
deneyimler kazandırma, yeni şeyleri keşfetme ve kendi kapasitemizin
sınırlarına ulaştırma gibi kazanımlarını ifade etmiştir.
Eisner’in bütün bu çalışmaları doğrultusunda sanatın “duyular, kavram
oluşumu ve betimleme biçimleri”nden yola çıkarak ilişkilendirdiği bilişsel
boyutunu, yine bu kavramlardan hareketle kurguladığı öğrenme modeli ile
sürdürdüğü söylenebilir. Ayrıca hem sanat eğitimcilerine hem de çok daha
geniş bir kitleye ulaşarak sanatın bilişsel boyutunu öne çıkarmayı
başarmıştır.
Efland ise,hayal gücü / imgelem (imagination) kavramı üzerinde durur.
Hayal gücünün /imgeleminaslında duyularda var olmayan ya da
deneyimlenmemiş zihinsel imgeleri oluşturma eylemi ya da gücü, aynı
zamanda önceki deneyimleri birleştirip yeniden bir araya getirerek yeni
fikirler veya resimler yaratma eylemi veya gücü olarak tanımlar (2002,
s.133). Ona göre, hayal gücü /imgelem, metaforların yaratılmasında veya
hikâye üretirken olduğu gibi bireylerin imgeleri organize etmelerini veya
yeniden düzenlemelerini, sembolleri bir araya getirip yeniden
birleştirmelerini sağlayan bilişsel süreçleri ifade eder. Dahası, hayal gücünün
yeni anlamların oluşmasını sağlayan bilişsel eylemlerin bir sonucu olduğunu
“konuşurken ya da yazılı anlatımda yeni bir metaforun yaratılması, imgelerin
bir kolajda bir araya getirilerek yeni bir imgenin oluşturulması ise başka bir
metafordur”örnekleriyle açıklar (2002,s.134).
Ünlü teorisyenin sanat eğitiminde bilişsel süreçleri harekete geçiren ve altını
çizdiği diğer bir kavram ise metafor’dur. Metafor gibi yaratıcı bilişsel
işlemlerin, insanın bilişsel performans yelpazesinin en üst noktasında ortaya
çıktığı düşüncesinde olan Efland, şu ifadelerle metafor oluşturma gücünün
ne kadar önemli olduğunu göstermektedir (2002:152-153):
Metafor, soyut fikirler gibi bilişin formlarında hayal gücünün vazgeçilmez bir
bileşenidir, çünkü aynı zamanda da sanat için gözle görülür etkileri vardır.
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Sanat, güçleri ve estetik mükemmellikleri nedeniyle ödüllendirilen hayal
gücünün metaforik sıçramalarının yeridir. Üstelik metaforun deneyiminin,
doğası ve yapısının asıl çalışma nesnesi haline geldiği yer sanattır. Bu,
bireylerin sanat yapıtlarını yarattığı faaliyetlerinde gerçekleşir, ancak sanat
eserlerinin yorumlanmasında da geçerlidir. Hayal gücünün kökenini ve
kişisel anlam yaratmada ve kültürün iletilmesinde oynayabileceği rolü
derinleştirmek, eğitimde sanatı var olması için temel nokta ve amaç haline
getirir.
Efland, metaforu sadece sanatçının eserini üretirken kullandığı bir araç değil,
aynı zamanda eseri yorumlayanın da anlam oluşturma sürecinde
başvurduğu bilişsel sürecin bir parçası olduğunu ifade etmektedir. “Bir
metafor öğrencinin zihninde bir metafor olarak aktif hale gelmeden önce,
erkek yada kız öğrenci imgenin metaforik doğasını veya ifadesini aktif
olduğu yerin altında yatan gerçekliği veya içeriği anlamalıdır (Efland,
2002,s.153).” Bu noktada sanat eserini yaratan sanatçının ve sanat eseri
karşısında izleyicinin de yoğun bir bilişsel çaba harcadığı söylenebilir.
Kuramcı, bu bilişsel çabanın öğrenme hedefleri içerisinde de kullanılması
gerektiğini “insanların anlam oluşturmalarının imge kullanımıyla
zenginleştiğini sadece söylemiyorum, ayrıca imgelerin öğrenmedeki
yokluğunun deneyimlerimiz yoluyla oluşturduğumuz anlam türlerini de
sınırlayabileceğini söylüyorum (Efland, 1984,s.271)” ifadeleriyle
vurgulamaktadır. Bunlara ek olarak, “İnsan zekâsı, çeşitli düşünce
biçimlerine sahiptir, ancak imge türlerini içeren bu düşünce biçimlerinden
bazısı yalnızca sanatta bulunur (Efland, 1984, s.271).” açıklamalarıyla da
imgelerle düşünme ve anlam oluşturma yetilerinin sanat aracılığıyla var
olduğunu ve sanatın bu yetileri ortaya çıkarmada etkili olduğunu ifade
etmektedir.
Kuramcı bunlarla sınırlı kalmayarak, sanatın öğrenme ve öğretme
yaklaşımlarını bilişsel kuram açısından planlayıp, üzerinde durduğu
kavramlar doğrultusunda çalışmalar yapmıştır. Sanat eğitimi öğretim
programı için bir model önerisini, metafor üzerinden kurguyarak ve bilişsel
esneklik üzerinde durarak, önemli noktaların altını çizmiştir (Efland, 1995;
2000). Sanatı, gerçekliğin giderek daha karmaşık ve yeni imgelerini meydana
getiren ve yaşadığımız kültürel ve kavramsal manzaranın bir parçasını
oluşturan alan olarak tanımlayan Efland (1995, s.152-153), öğrenmenin de
bu doğrultuda “sarmal biçimde” planlanması gerektiğini savunmaktadır.
Bruner’in fikirleri, erken öğrenmenin daha sonraki öğrenimin temelini
oluşturduğu hiyerarşi kavramına dayanan bilişsel yapıların bir temsili
sonucu ortaya çıkan sarmal program olarak adlandırdıkları öğrenme
biçimini doğurmuştur (Efland, 1995, s.134). Sanat da, doğası gereği
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içerisinde pek çok kavramı barındırmaktadır. Bu nedenle sanat öğretimi
sırasında yanlış öğrenmeler ve kavram yanılgıları oluşabilmektedir. Sanatın
oluşum sürecini bilmek ve öğrenmeyi bu doğrultuda etkin bir şekilde
planlamak bilişsel açıdan önemlidir.
3. SONUÇ
Sanat bir yaşantı biçimidir ve bu yaşantının bir parçası olan sanat eğitimi de,
yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştiren, bireylere kendilerini özgürce ifade
edebilme, analitik düşünebilme becerisi kazandırırken bilişsel, duyuşsal ve
motor gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan çok yönlü ve özel bir eğitim
alanıdır. Bu alan duyuşsal, sezgisel, yaratıcı bir süreç olduğu gibi aynı
zamanda betimleme, anlam üretme, metafor oluşturma, hayal gücünü
kullanabilme, ilişki kurabilme, yorumlama gibi birçok yeti ve yeterlikleri
içine alan bilişsel bir süreçtir. Bu süreç uzun yıllar görmezden gelinse de,
öğrenme alanında yapılan bilişsel kuram çalışmalarıyla birlikte birçok sanat
eğitimcisinin ve araştırmacılarının yapmış olduğu çalışmalarla sanat ve sanat
eğitimi alanında yer edinmiştir.
Arthur D. Efland ve Elliot W. Eisner sanat eğitiminin bilişsel boyutunun
gelişmesine katkı sağlayan teorisyenlerden sadece ikisidir. Efland ve Eisner
sanatın bir disiplin olarak diğer alanlar arasında yer almasında ve 70’li
yıllarda Disipline Dayalı Sanat Eğitimi yaklaşımı ile alana büyük katkılar
sunmuşlardır. Ancak önde gelen kuramcıların, sanat eğitimi alanına katkı
sundukları ve Türkçe alan literatüründe üzerinde durulmamış, sanat
eğitiminin bilişsel boyutu kapsamında ele aldıkları kavramlar
bulunmaktadır.
Eisner’in sanatsal bilginin oluşum sürecini bilişsel açıdan açıklarken;
farkında olma, kavram oluşturma, yorumlama, sınıflandırma ve betimleme
biçimleri kavramlarını öne çıkarırken; Efland, sanat nesnesinin üretim
sürecini ve sanat eğitiminin içeriğini bilişsellikle ilişkilendirmiş, hayal
gücü/imgelem ve metaforun yaratıcı bilişsel sürecin önde gelen kavramları
olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca hem eseri üreten sanatçı hem de eseri izleyen
izleyici açısından sanatsal ürünün imgelerle düşünme, anlam oluşturma gibi
pek çok bilişsel süreci harekete geçirebileceğini vurgulamıştır.
Bu çalışma sonucunda, sanat eğitiminin birçok yeti ve yeterlikleri içine alan
çok boyutlu bilişsel bir yapıya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca
farkına varma, duyumsama, kavram oluşturma, algılama, hayal gücünü
kullanarak değiştirip dönüştürme ve metafor oluşturma kavramlarının,
bilişsel kuram açısından sanatı ve sanat eğitimini inceleyen iki teorisyenin
araştırmalarında ele aldıkları kavramlar olduğu görülmüştür.
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Sanat eğitimi alanında çalışma yapan araştırmacılarında, yaratıcı sürecin
arka planını, yaratıcı yetinin özel bir ulamda gerçekleştiği alanı, yani bilişsel
sürecini dikkate almaları ve iki kuramcı başta olmak üzere sanat eğitimi
tarihine yön veren önemli eğitimcilerinin görüşlerinin alanyazına
kazandırmak için katkı sunmaları önerilmektedir.
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OSMANLI DEVLETİNİN SON DÖNEM HALILARI: KUMKAPI
Şerife Karaman*
ÖZET
Bu bildiriyi hazırlamaktaki amacımız, sanat tarihi alanında fazla bilinmeyen
Kumkapı halılarını geniş kitlelere tanıtmaya çalışmaktır. Bilindiği üzere,
binlerce yıllık geçmişi olan ve günümüzde bilinen en eski düğümlü halı olan
Pazırıkla başlayan Türklerin halı yolculuğu günümüze kadar gelmiştir(Deniz,
2005:26). Önceleri göçebe yaşamın zorunlu bir ihtiyacı olarak üretilmeye
başlanan ve zamanla sanat haline gelen halı dokumacılığı, kurulan tüm Türk
devletlerinde önemini korumuştur. Selçuklu devletinde sağlam ve sistemli
bir şekilde temelleri atılan halı dokumacılığı Osmanlı devletinde gelişerek
devam etmiştir. Her dönemde bir halı grubu ön plana çıkmış ve yılların
tecrübesi nesilden nesile aktarılarak dünyaca ünlü halılar üretilmiştir.
Osmanlı devletinin kronolojik açıdan son ayağı olan Kumkapı halıları
üretildikleri yerin adını almıştır. Teknik ve kompozisyonlarındaki yüksek
kalite ve zenginlikle dünya koleksiyonerlerinin dikkatini çeken Kumkapı
halıları, müzayedelerde yüksek fiyatlara satılmaya başlanmıştır. Yaklaşık
200 adet Kumkapı halısı olduğu varsayılmaktadır. Dünyanın dört bir tarafına
yayılmış olan halılar çeşitli müzeler ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.
Kumkapı halılarında, çoğunlukla ipek ve çok ince yün ipliğin yanı sıra, saray
halılarının bazı örneklerinde olduğu gibi altın ve gümüş metal iplik (Yaman,
2000: 46-47) kullanıldığı anlaşılmıştır. Üç tip kompozisyon planı
belirlediğimiz halılarda, bitkisel motiflerin yanı sıra, hayvansal motifler ve av
sahneleri ile yazı kartuşları dikkat çekmektedir. 19. Yüzyıl sonlarında ve 20.
Yüzyıl başlarında üretim yapan ustaların, 16.yüzyıl saray ve İran halılarından
ilham aldığı anlaşılmıştır. Halılar ile ilgili literatür çalışması dışında, aynı
stilde üretime devam eden bir usta ve Londra’ da yaşayan bir koleksiyonereksper ile görüşülerek detaylı bilgi alınmıştır. Kumkapı halıları ile ilgili
yapılan ilk kapsamlı araştırma olduğunu düşündüğümüz çalışmamızda,
halılar hakkında genel bilgi verilip örnekler sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Özel girişim, atölye, halı sanatı, koleksiyoner
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THE LAST PERIOD OF THE OTTOMAN CARPETS: KUMKAPI
ABSTRACT
The purpose of this paper is to introduce the Kumkapı carpets, which are not
well-known in the field of art history, to large masses. As it is known, the
journey of the Turkish carpets, which started with the Pazyryk carpet with
its thousand years of history as today’s oldest known knotted carpet, has
reached the present day (Deniz, 2005:26). The carpet weaving, which had
started as a mandatory need of the nomadic lifestyle and became a form of
art in the course of time, has maintained its importance in all Turkish states.
Carpets weaving whose foundations were laid during the Seljuk state in a
sound and systematic manner continued developing during the Ottoman
state. A group of carpets came to the fore in each period and the worldknown carpets were produced thanks to the transfer of experience across
the generations. The Kumkapı carpets, which are the products of the last
phase of the Ottoman state chronologically, were named after the place they
were produced. Kumkapı carpets, which draw the attention of the world
collectors with the high quality and richness in their techniques and
compositions, are now priced out of the market in auctions. It is estimated
that there are about 200 Kumkapı carpets. The carpets scattered all around
the world are displayed in various museums and special collections. In the
Kumkapı carpets, although mostly silk yarn and very thin worsted are used,
golden and silver metallic (Yaman, 2000:46-47) yarns are used as in some
examples of palace carpets. While three composition plans are determined
in the carpets, plant patterns, animal patterns, hunt scenes and font
cartridges stand out. It is understood that the masters producing at the end
of the 19th century and at the beginning of the 20th century got inspiration
from the palace and Iranian carpets of the 16th century. Apart from the
literature review concerning the carpets, detailed information was received
from a master making production in the same style as well as a collectorexpert living in London. In our study, which we believe to be the first
comprehensive study on the Kumkapı carpets, general information will be
provided and examples will be given.
Keywords: private enterprise, atelier, carpet art, collector
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GİRİŞ
Sanat tarihi açısından Türk halı sanatını;
 Orta Asya Dönemi
 Selçuklu Dönemi

Pazırık Halısı

-Konya Halıları
-Beyşehir Halıları
-Fustat halıları
-Tibet Halıları
 Osmanlı Dönemi
-Erken dönem
-Klasik Dönem

Hayvanlı halılar
Tablolarda Yer Alan Halılar

Uşak Halıları
Saray Halıları
-Son Dönem

Feshane Halıları

Hereke Halıları
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KUMKAPI HALILARI
Kronolojik anlamda bu şekilde gösterebileceğimiz Türk halı sanatı içinde
Kumkapı halıları,Osmanlı devletinin en son dönemine denk gelmektedir.
Belki günümüzde az bilinmesinin en büyük nedeni, Osmanlı devletinin
karmaşa yıllarında üretilmeye başlanmış olması ve devam eden süreçte,
dünya savaşının başlaması ve Osmanlı devletinin son bulup Türkiye
Cumhuriyetinin kurulmasıdır. Yani ülkenin içinde bulunduğu durumda,
öncelik sırasında halılar en son sıralara atılmıştır. Bu sebeplerin yanı sıra,
birçoğu Ermeni olan üreticilerin, yüzyılın başlarında ülkeden ayrılıp yurt
dışına göç etmeleri de halıların tanınmasına engel olan nedenler arasındadır.
Yurt dışında yapılan, sergiler ve müzayedeler ile dikkat çeken halılar ile ilgili
yazılan birkaç makale ve iki kitap dışında yapılmış ciddi bir akademik
çalışma bulunmamaktadır. Bu makalelerden ilki, M. Önder Çokay**
tarafından yazılmış, Kumkapı Halıları Ve Ustaları başlığı ile Antik Dekor
dergisinde yayınlanmıştır. Bunun dışındaHalı dergisinde yayınlanan
PamelaBensoussan’ın“The Master Weavers Of Istanbul” adlı İngilizce bir
makalesi bulunmaktadır. Bu çalışmaların dışında, George F.Farrow Ve
LeonardHarrow’un yazdığı, ünlü Kumkapı ustası olan HagopKapuciyan’ın
hayatını anlattıkları “HagopKapoudjıan-The First AndGreatest Master Of
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Kum Kapı School FromExamples İn The George Farrow Collection Of Silk
RugsAndCarpets” adlı bir kitap bulunmaktadır.Bir diğer kaynak ise 17
Kumkapı halısına sahip olanArkas Sanat Galerisi tarafından
hazırlanan“Arkas Koleksiyonu’nda Osmanlı Halı Sanatı” adlı
kitaptır.Çalışmamız hazırlanırken bu kaynakların hepsine ulaşılmış olup
bunlar dışında, Kumkapı halı stilinde üretim yapmaya devam eden Avak
Şirinoğlu ile koleksiyoner ve eksper olan ArtoKeşişyan ile görüşülmüştür.
Keşişyan dünyada yaklaşık 200 adet halı olduğunu belirtmiştir. Bu halıların
100 tanesi İranlı bir koleksiyonerde olup, bu şahıs aile-miras meselelerinden
ötürü adının gizli kalmasını istemektedir. 17 tanesi yukarıda da belirttiğimiz
gibi Arkas sanat galerisinde, Keşişyan ailesinde( sayı belirtmemiştir ama
yapılan diğer çalışmalarda 15 tane halıya sahip olduğu yazılmaktadır) ve
çeşitli müzelerde bulunmaktadır. Yurt dışı erişimli bazı müzayede sitelerinde
de halılar bulunmaktadır.
Çalışmamızın amacı, hazırladığımız tez dolayısıyla yaptığımız kapsamlı
araştırmalar sonucu, Kumkapı halılarını daha geniş kitlelere ulaştırmak ve
yaptığımız tipoloji sonucunda her tipten örnekler vermektir.
1.1.Osmanlı Devletinin Son Dönem Halıları: Kumkapı
Türklerde halıcılık sürekli gelişme gösteren bir sanat dalı olmuştur. Orta
Asya’da göçebe hayatta, yerleşik hayatta ve kurulan devletlerde halı, önemli
bir sanat ve ticaret unsuru olmuştur. Birçok evde hem çeyizler için, hem de
para kazanmak için halı dokunmuştur.(Karamağaralı, 1998:175-178)En
uzun soluklu ve güçlü Türk devleti olan Osmanlı İmparatorluğunda da halı
dokumacılığı, gelişerek devam etmiştir. Çok çeşitli aşamalardan geçen Türk
halıcılığında motif ve kompozisyon özellikleri özetle: Selçuklularda
geometrik motifli, kufi bordürlü halılar ön planda olmuş, Beylikler ve
Osmanlı’nın ilk dönemlerinde hayvan motifli halılar yaygın bir şekilde
görülmüştür. Klasik dönem dediğimiz 16. Yüzyılda her anlamda altın çağını
yaşayan imparatorlukta, yeni yerlerin fethedilmesi ile kültür alışverişi
olmuştur. Bu dönemde dokunan Uşak halıları ve saray halıları çok farklı
kompozisyon örnekleri vermiştir. Özellikle saray halıları Türk halı sanatı
içerisinde farklı bir yere sahiptir. (Yetkin, 1991:7-116)18 ve 19. Yüzyıllarda
ise kurulan fabrikalar ile halıcılık farklı bir aşamaya taşınmıştır. Feshane ile
başlayan süreç Hereke ile zirveye çıkmıştır. (Yazıcı, 2015:708)Son dönem
Osmanlı halılarının son basamağı olan Kumkapı halıları,diğer gruplardan
farklı olarak özel girişim ürünleridir ve 1800lerin sonu ve 1900ların başında
(1890-1940) üretilmeye başlanmıştır.
Hereke’ nin baş desinatörünün teşviki ile başlayan üretimin ilk örneklerinde
16. ve 17. Yüzyıl İran ve saray halılarının kompozisyonlarının yanı sıra,
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Bursa, Kayseri, Sivas, Erzincan gibi illerin geleneksel halı modelleri
modernize edilerek kullanılmış, sonraları ise Kumkapı stili diyebileceğimiz
kendine has halılar ortaya çıkmaya başlamıştır. İşçi olarak, İzmit, Tokat,
Kayseri ve Sivas gibi şehirlerden getirtilenErmeni kızları çalıştırılmış, sadece
yemek ve yatacak yer karşılığında halı dokumuşlardır.(Farrow&Harrow,
1993:11) Şehirlerin Türk halı sanatının önemli dokuma merkezleri olması
dikkat çekicidir.
İlk ustalardan olan Zareh Penyamin, II. Abdûlhamid döneminde sarayda
desinatör olarak çalışmıştır. Bu sayede de Topkapı’ da bulunan klasik dönem
halı örneklerini yakından inceleme fırsatı bulmuştur. Ustaların
gözlemlerinin yanı sıra halı dokumacılığında çok yol kat eden Hereke
fabrikasıdesinatörünün desteği ve Hereke’ nin tecrübesi ile üretime başlayan
ustalar, ipeği Bursa’ dan, altın ve gümüş metal ipleri Fransa’ dan alarak,
boyamada da bitkileri kullanmışlardır.(Farrow&Harrow, 1993:11)TürkGördes düğümü ile dokunan halılarda,santimetrekarede 12x12 ve 14x14
düğüm sıklığı ile zengin kompozisyonlar uygulanmıştır.Bitkisel motiflerin
ağırlıkta olduğu halı kompozisyonlarında, av sahneleri, hayvan mücadeleleri
ve yazı motifleri de bulunmaktadır. Bazı halılarda ana motifler kilim tekniği
ile dokunarak rölyefli (rölyef: kabartma)bir görünüm elde edilmiştir.(Resim
1-2)Kullanılan renkler arasında, lacivert, kırmızı, pembe ve tonları, beyaz,
krem, sarı, kahverengi, mavi ve tonları, gri olmak üzere zengin bir renk paleti
bulunmaktadır

Resim 1-2: Rölyef Görünümlü ve Gümüş Metal İplikle Dokunmuş
Motif Detayı
Kumkapı
halıları
Germeli
Tip
(Hereke
Tipi)
tezgâhlarda
dokunmuştur.(Resim 3) Ülkemizde iki önemli halı dokuma merkezi olan
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Hereke ve Kayseri’de kullanılan tezgâh tipidir. Diğer bölgelerde fazla
kullanılmamaktadır. Isparta tipi tezgâhın geliştirilmiş halidir. Hereke tipi
tezgâhlarda ipek halılar dokunmaktadır. İpek halıların bu tezgâhlarda
dokunma nedeni ise çözgü işleminin direk tezgâh üzerinde yapılma
zorunluluğunun olması ve bu işleme Hereke tipi tezgâhların uygun
olmasıdır.(Altınbaş, 1985: 107)

Resim 3: Hereke Tipi (Germeli) Tezgâh*
Kumkapı halıları çoğunluğu Kayseri-Bünyanlı olan Ermeni ustalar tarafından
üretilmiş ve ustaların, halıların bir köşesine attıkları imzalar aracılığıyla
isimleri bilinmiştir. (Çokay,2015:89-90) İlk temsilciler, Şişman Agop olarak
ta bilinen, HagopKapucuyan ve Zareh Penyamindir. İki duayen ustanın yanı
sıra, Garabet Apelyan, Tosunyan, AvedisTamisçiyan, Mehmet Özçevik ve
Yalova’ daki atölyesinde üretime devam eden Avak Şirinoğlu bulunmaktadır.
(Önder, 2015:106-112) Bu ustalardan halı dokuyanların yanı sıra; dokuma
yapmayan, halıcılığı çok iyi bilip, kompozisyonları hazırlayan ve dokuyucu
kızları yönlendiren ustaların da olduğu anlaşılmıştır. Avak usta Kumkapı
stilinde halı dokutan son usta olması ve günümüzde üretime devam ediyor
olması bakımından ayrıca önemlidir. Halıcılık geçmişi; Bünyan-HerekeKumkapı stili şeklinde özetlenebilecek usta, Zareh Penyamin’ in yarım kalan
bir halısı (Resim 4) ve halı malzemelerine (Resim 5) ulaşması sonucunda,
Kumkapı üslubunu yakından tanımış ve bu tarzda ipek halı dokutmaya
başlamıştır.

Fotoğraf, Kumkapı stilinde halı üretmeye devam eden Avak ustanın Yalova’ daki
atölyesinde çekilmiştir.
*
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Resim 4: Avak Şirinoğlu Atölyesinde Tamamlanan Zareh Penyamin Halısı**

1287
Resim 5: Avak Şirinoğlu’nda Bulunan Zareh Penyamin’ in Tahta Üzerine
Çizdiği Halı Desenleri

1.2. Kumkapı Halılarında Kullanılan Kompozisyon Türleri
Kumkapı Halılarını Kompozisyonlarına Göre;




Mihraplı halılar
Ardışık motifli - sonsuz prensipli halılar
Madalyonluhalılar olmak üzere 3 grupta incelenmiştir.

1.2.1.Mihraplı Halılar
İlk ustaların Topkapı sarayında bulunan 16.yüzyıl’a ait saray ve İran
halılarınıinceleme fırsatı bulduklarını ve bu halıların kompozisyon ve
tekniklerini örnek aldıklarından bahsetmiştik.Mihraplı modellerin en yaygın
örneği (Resim 6), ilk usta Hagop Kapucuyan tarafından dokunmuştur ve
Farrow koleksiyonunda bulunmaktadır. 16.yüzyıla ait bu halıya çok benzer

**HalıArkas

koleksiyonunda bulunmaktadır. Yarım alınan halının zemin ipi yeterli
olmadığı için zeminde ki renk farklılığı dikkat çekmektedir.
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bir halı,Metropolitan müzesinde 17.120.124 döküm numarası ile 16. Yüzyıl
İran halısı olarak bulunmaktadır. (Resim 7)

Resim6: Hagop Usta’nın Farrow Koleksiyonunda Bulunan Halısı

1288

Resim 7:Metropolitan Müzesinde İran Halısı*
İki halı arasındaki kompozisyon benzerliği dikkat çekmektedir. Mihrabın
etrafı ince bir yazı bordürü ile çevrilidir. Mihrap zemininde çin bulutlarının
yanı sıra, hatayi ve farklı çiçek motifleri bulunmaktadır. Ana bordürün
ortasında karşılıklı olarak daire içine alınmış kare motifi yer almaktadır ve
bu durum halının ikiye bölünmüş gibi görünmesine neden olmuştur. Seccade
olduğu düşünülen halının ana bordüründe, baş kısmında yazı kartuşları, ayak
kısmında isebitkisel bezeme bulunmaktadır. İki halının kompozisyonu

*https://www.metmuseum.org/art/collection/search/446951

Alım Saati:00:25
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arasındaki tek fark mihrap ile bordür arasındaki bölümde bulunan
süslemelerdir.
Resim 8’de görülen halı ise, son Kumkapı halı ustası Avak Şirinoğlu’ nun
atölyesinde dokunmuştur. Bu tipteki mihraplı halılara “Topkapı stili mihraplı
halı” lar denmektedir.

Resim 8:Avak Usta’nın Atölyesinde Üretilen Son Dönem Mihraplı
Halılardan Örnek
Üç halı arasındaki en belirgin fark bordürlerdedir. Fakat genel kompozisyon
düzeni, özellikle mihrap zemini çok benzemektedir. Bu durum ustaların
klasik dönem halılarına ufak dokunuşlar yaparak 3 asır sonra tekrar
gündeme getirdiklerini düşündürmektedir. Türk halı sanatında mihrap
çoğunlukla seccadelerde kullanılmış ve bu formdaki halılarda insan veya
hayvan figürü kullanılmamıştır. Ulaşabildiğimiz mihraplı Kumkapı örnekleri
arasında hem boyut olarak hem de kompozisyonlarında yer alan zengin
figürlerle seccade dışında, çoğunlukla duvar halısı olarak dokunan örnekler
bulunmaktadır.
Mihraplı modellerin bir diğer örneği Zareh Penyamin tarafından geliştirilen
ve Sultan Başıolarak tanınan modeldir.(Resim 9)
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Resim 9: Zareh Penyamin’e Ait Sultan Başı Adlı Halı*
1.2.2.Ardışık Motifli-Sonsuz Prensipli Halılar: Birbirinin tekrarı olan bir
veya daha fazla motifin oluşturduğu ve halı zemininin tamamının
doldurulduğu kompozisyona sahip halılardır. Eğer halı tek bir motifin
tekrarından oluşacak ise köşeleri oluşturacak mesafe çıkarılarak
kullanılacak orta alan bulunur. Tekrar edecek olan motifin ölçüsü belirlenir
ve orta alanda kaç kere tekrar edeceği hesaplanır.(Bayrakçı,1997:50)Bu halı
grubundaen çok göze çarpan unsur, halıların İran halılarına benzerliğidir. Av
sahnelerinin ve hayvan motiflerinin yoğun olarak kullanıldığı dikkat
çekmektedir.

Resim 10: Londra-Keşişyan Koleksiyonunda Bulunan Garabet Apelian’a Ait
Halı

*http://www.christies.com/lotfinder/searchresults.aspx?searchtype=u&searchfrom=he

ader&searchsubmit=search&lid=1&sc_lan=en&entry=koum%20kapi%20rug%action=s
earch alım tarihi:15.8.2017, alım saati:18.24
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Kompozisyonunu hayvan motifleri ve av sahneleri oluşturan halı, İran
halılarına benzerliği ile dikkat çekmektedir.Birçok halıda küçük motiflerde
ve yardımcı renk olarak kullanılan sarı, zeminde ana rengi oluşturmuştur.
Halının canlı rengi ve kompozisyon düzeni usta’nın kendi stilini
yansıtmaktadır. Keşişyan koleksiyonunda bulunan halı 299x189 cm
ölçülerindedir. Metropolitan müzesinde bulunan ve 16. Yüzyıla tarihlenen
bir İran halısı ile kompozisyon benzerliği göze çarpmaktadır. (Resim 11)

1291
Resim 11: Hayvan Motifli İran Halısı*
Metropolitan müzesinde bulunan bu halı ile Apelian’ın halısı arasındaki motif
benzerlikleri dikkat çekmektedir. İran halısında tüm zemin hayvan motifleri
ve av sahneleri ile bezeli iken Apelian, vahşi hayvanları hatayiler ve diğer
çiçek motifleri arasına yerleştirmiştir. Ana bordürlerde, İran halısında, iki
tavus kuşu arasındaki hatayiler sonsuz bir şekilde dizilirken, Kumkapı
halısında, yine hatayiler ile stilize edilmiş laleler sıralanmıştır.
1.2.3.Madalyonlu Halılar
Bu kompozisyona sahip halıların merkezinde büyük bir madalyon motifi
bulunmaktadır. Aynı motifin çeyreği veya benzer başka bir motif köşelere
yerleştirilir. Kalan boş kısımlar ise bazen tek renk bazen farklı renklerle
nispeten küçük motiflerle bezenir. (Kafalılar, 1976:15) Madalyonlu halıların
çıkış noktası kitap sanatlarıdır. Ciltlerde kullanılan kompozisyon halılara
aktarılmıştır.

*http://www.metmuseum.org/art/collection/search/446642?sortBy=Relevance&amp;f

t=iran+carpets&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=3 a.t:28.06.2017 16.45
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Resim 12: Osmanlı Saray Halısı Victoria and Albert Museum1
Resim 12’de saray halılarından bir örnek görülmektedir. Merkezinde yer
alan madalyonun etrafında gelişen kompozisyonda kullanılan bitkisel
motifler, özellikle hatayi ve rumi motifleri Kumkapı halılarında sıklıkla
kullanılmıştır. Halı Victoria and Albert müzesinde Kahire menşeili olarak yer
almaktadır ve 1525-1550 yıllarına tarihlendirilmiştir. Fakat saray halıları
ilgili kapsamlı araştırmalar yapan Prof. Dr. Oktay Aslanapa halıyı 17. Yüzyıl
Osmanlı Saray Halısı olarak belirlemiştir. (Aslanapa,1987:142) Kumkapı
halılarının madalyonlu grubunda yer alan örneklerden biri resim 13’ te
görülmektedir.

Resim 13:Arkas Koleksiyonunda Bulunan Agop Kapucuyan’a Ait Halı2

1http://collections.vam.ac.uk/item/O79396/carpet-unknown/

erişim tarihi
08.04.2018-00:40
2Fotoğraf Arkasholding tarafından hazırlanan, Arkas koleksiyonunda Osmanlı halı sanatı
1834-1930 adlı kitaptan alınmıştır. s.175
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122x165 cm ölçülerindeki halı hem Agopustanın, hem de Kumkapı
halılarının ilk örneklerinden biridir. 1880 yıllarına tarihlenen halı, stilize
lalelerden oluşan bir göbek ve 6 kollu yıldızdan oluşan bir zemin
kompozisyonu bitkisel bezeme arasına yerleştirilen hayvan motiflerinden
oluşmuştur ve zemin sırasıyla ince bir ara bordür, rozetlerle birbirine
bağlanan yazı kartuşlarının sıralandığı ana bordür ile çevrelenmiştir. En
dışta yer alan çiçekli ince bordür ile halı son bulmuştur. Halı resim 14’te
görülen ve Hermitage müzesinde bulunan Salting halısına kompozisyon
olarak çok benzemektedir

1293
Resim 14:Salting Halı-Hermitage Müzesi3
Salting halıları adını, Avustralyalı koleksiyoner George Salting’ den (18351909) almış olup Safavi dönemi halılarındandır. 1909 yılında Victoria and
Albert müzesine bağışlanan halılar bu grubun önemli örneklerinden birini
teşkil etmektedir.(Resim 15)

3https://tr.pinterest.com/pin/111323422013344018/

22.8.2017 02.34 (Pinterest
sitesinde halının Hermitage müzesinde olduğu yazmaktadır fakat müzenin sitesinde
halıya ulaşılamamıştır.)
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Resim 15:V&A Müzesi-Salting Halısı4

Victoria and Albert Museum’ da yer alan halının kompoziyon olarak birebir
aynısı Agop Usta tarafından dokunmuştur. Resim 16’da yer alan halı George
Forrow koleksiyonunda bulunmaktadır.

Resim: 16 Agop Kapucuyan Tarafından Dokunan Kumkapı Halısı

İki halı kompozisyon olarak birebir aynıdır. Merkezde yer alan madalyonun
içi bitkisel bezemelidir. Zeminde küçük çiçekli dalların arasına yerleştirilmiş
4http://collections.vam.ac.uk/item/O54294/the-salting-carpet-carpet-unknown/

22.8.2017 02.29
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hatayiler, çin bulutları ve hayvan motifleri yer almaktadır. Her iki halının da
ana bordüründe çiçek motiflerinin arasına yerleştirilmiş yazı kartuşları
bulunmaktadır.
SONUÇ
Yaptığımız araştırmalar sonucu ulaştığımız Kumkapı halılarını 3 gruba
ayırarak inceledik. Ulaşılabilen halı örneklerinin, 16 ve 17 yüzyıl İran-Safevi
ve saray halıları ile benzerlikleri dikkat çekmektedir. Saray halılarının, lale,
hatayi, çiçekli kıvrımlı dallar, Rumiler gibi bitkisel motiflerini, İran-Safavi
halılarının ise hayvan motiflerinin kompozisyonları oluşturduğu
görülmektedir. Bitkisel ve hayvan motiflerinin yanı sıra, eşya ve insan
figürleri ile yazı kartuşları da sıklıkla kullanılan ana motiflerdir. Geleneksel
Türk halılarının kompozisyonlarında hayvansal, bitkisel ya da yazı
motiflerinden birine ağırlık verilirken Kumkapı halılarında tüm motifler iç
içe kullanılmıştır. Klasik dönemde kullanılan altın-gümüş ipler tekrar
gündeme gelmiştir. Yüzyılların birikimi ve deneyimi ile Kumkapı halıları
dokunmuş ve dünyaca ünlü ürünler ortaya çıkmıştır. Çok kültürlü ve farklı
milletlerden oluşan Osmanlı imparatorluğu gibi Kumkapı halıları da çok
kültürlü ürünlerdir.
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YOZGAT MEZAR TAŞLARININ TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ1

Özet

Öğr.Gör., Ülkem YAZ*
Öğr.Gör., Nefise YÜKSEL**

Mezar taşları bulundukları coğrafyada yaşamış olan kültür ve toplulukların
imzaları gibidir. Türk geleneğinde ölüme ve atalara duyulan saygı
İslamiyet’te ki mezar anlayışının toprakla bütünleşmiş yapısının, Türk
kültürüne yansımasını önlemiş ve mezar taşları Türk geleneğini yansıtmaya
devam etmiştir. Mezar taşları üzerinde bulunan kitabelerden edinilen
bilgiler dönemlerine ait bir çok bilgiyi günümüze taşımıştır. Bunlar arasında;
esnaf teşkilatı, soylar, göç alan ırklar, meslekler, hastalıklar, isimler gibi
bilgiler yer alır. Aynı zamanda şairlere yazdırıldığı düşünülen beyitlerde, bir
saray geleneği olarak Yozgat mezar taşlarında karşımıza çıkar. Kitabelerle
birlikte bazı mezar taşlarının üzerinde bulunan bir takım objelerde dikkat
çeker. Kemer, muska, divit, okka, rahle, kılıç, makas, iğne bunlardan
bazılarıdır. Bu objelerin, simgesel özelliklerini düşünmek oldukça
mantıklıdır. Bu süslemeler dışında bitkisel bezemelerde mezar taşlarında
görülür. Bozok Sancağı’nın saray ile olan yakın ilişkileri bu mezar taşlarının,
kitabeleri ve süslemelerine yansımıştır.
Anahtar Kelimeler: Mezar taşı, Bozok Sancağı, sembolik motif

Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim
Dalında tamamlanmış olan “Yozgat Merkez Osmanlı Camii Hazirelerinde Bulunan Mezar
Taşları” adlı yüksek lisans çalışmasının bir bölümünü içermektedir.
*Bozok Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, ulkem.yaz@bozok.edu.tr
**Bozok Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, nefise.yuksel@bozok.edu.tr
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YOZGAT TOMBSTONES IN TURKISH CULTURE
Abstract
Tombstones are like signatures of cultures and peoples in regions they exist
in. Respect towards death and ancestors in Turkish tradition protected
Turkish culture from Islam’s grave concept coalesced with earth and soil.
Thus tombstones continued reflecting Turkish tradition. Important
information about historical periods were gathered based on the inscriptions
on tombstones. These include tradesmen organizations, ancestry, racial
migrations, professions, diseases and names. Also, similar to the palace
traditions, couplets believed to be written by poets are observed in Yozgat
tombstones. Along within scriptions, several objects on tombstones are
significant: belts, amulets, inkpots, lecterns, scissors, swords and pins.
Logical connections to the lives of the people are easy to build. Plant-based
ornaments are also observed. Close relations of Bozok Sanjak with the palace
are reflected on these tombstones, their inscriptions and decorations.
Keywords: tombstone, Bozok Sanjak, symbolicmotives, Yozgat, Çapanoğlu
mosque
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Giriş
Mezar taşları toplumun sosyo-kültürel yapısı hakkında bilgi veren önemli
belgelerdir. İlk Türklerin balballarla başlayan mezar anıtı serüveni, zamanla
değişen kültür ve dinlerin etkisiyle şekillenerek günümüzdeki formunu
bulmuştur. Taşlar form ve kitabeleri ile ölen kişinin yaşadığı dönemin sanat
anlayışı ve geleneğinden izler taşır. Kitabeler ise dönem hakkında bilgi veren
önemli vesikalar niteliğindedir.
Toplu bir mazarlık alanı olan ve defnedilen kişiler bakımından sosyal statü
olarak ayrıcalıklı kimselerin defnedildiği hazire; cami, medrese vs. gibi
kamusal Osmanlı yapılarının bahçesinde yer alan, duvaryada parmaklıkla
çevrili küçük mezarlıklardır.(Sözen ve Tanyeli ,2005;s.102).
Barındırdığı mezarlar genellikle baniler ve akrabaları, şehrin ileri gelenleri,
önemli din adamları gibi kimselerdir. Bu nedenle çok yıpranarak günümüzde
bazı özelliklerini yitirmiş de olsalar üzerlerinde bulunan hatlar ve formları
bakımından seçkin örnekleri aralarında bulundururlar.
XVI. yy başlarından itibaren şehirleşmeye başlayan Yozgat ilinde ki 1779 ile
1895 tarihleri arasında inşa edilmiş camilerin hazirelerinde bulunan toplam
10 hazireden 387 mezar taşı incelenerek değerlendirmeler yapılmıştır.
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•

Çapanoğlu Cami Haziresinde 181 mezar,

•

Cevahir (Cevheri) Ali Efendi Cami Haziresinden 31 mezar

•

Başçavuş Cami Haziresinden 21 mezar

•

Musa Ağa Cami Haziresinden 56 mezar

•

Tekke (Araplık-Arap Dede) Cami Haziresinden 29 mezar

•

Nakıpzade (Hoşyar Kadın) Cami Haziresinden 7 mezar

•

Tahta Cami Haziresinden 21 mezar

•

Şeyh Hacı Ahmet Efendi Cami Haziresinde 32 mezar

•

Alacalıoğlu Cami Haziresinde 5 mezar

•

Dediklioğlu (Top) Cami Haziresinde 4 mezar bulunmaktadır.

Mezar Tipleri
İncelenen mezarlar arasında dört tip mezar karşımıza çıkar. Mezar tipolojisi
mezarı oluşturan baş ve ayak şahidesi ve yan taşların yerleştirilmelerine,
şekillerine göre sınıflandırılır. Baş ve ayak yönlerinde bulunan süsleme,
kitabe gibi ögelerin bulunduğu taşlarbaş ucu yönünde ise baş şahidesi, ayak
ucu yönünde ise ayak şahidesi olarak adlandırılır. Bu taşları ayakta tutan
yatay dikdörtgen taşlara ise yan taşları denir.Bu tanımlamalara göre
araştırılan mezar tipleri dört tipte sınıflandırılabilir:
Baş ve ayak şahideli çatma lahit mezar;baş ve ayak şahideleri yan taşları ile
çatılarak birleştirilir. Bkz. Resim 1

Resim-1. Baş ve ayak şahideli çatma lahit mezar örneği Çapanoğlu
Cami Haziresi

Baş ve ayak şahideli yekpare lahit mezar; mezar taşı yekpare taştan oyularak
baş ve ayak şahidesi meydana getirilir, yan taşlar yine gövdeye bütün olarak
sanduka şeklinde oluşturulur. Bkz. Resim 2
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Resim-2. Çapanoğlu Cami Haziresi Baş ve Ayak Şahideli Yekpare Lahit
Mezar

Baş ve ayakşahideli sanduka tipinde mezar; sanduka formunda kapak taşı ile
kapatılmış olan alt gövde üzerine baş ve ayak şahidesi dikilerek oluşturulan
mezar formudur.Bkz.Resim 3

1300

Resim-3. Baş ve ayak şahideli sanduka tipinde mezar Çapanoğlu Cami
Haziresi

Baş ve ayak şahideli lahit mezar; bu tipte mezarlarda kapak yaşı olarak yere
paralel uzanan taş üzerine baş ve ayak şahidesibulunur. Bkz.Resim 4-5
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Resim 4. Baş ve Ayak Şahideli
Lahit Mezar Cevheri Ali Efendi
Camii

Resim-5. Cevheri Ali Efendi Cami 1

Kullanılan Malzemeler:

1301

Resim-6. Çapanoğlu Cami Haziresi
Sarı Taş Mezar Taşı Örneği

Resim-7. Çapanoğlu Cami
Haziresi Mermer Mezar Taşı
Örneği

Mezarların çoğunluğu taş (Bkz. Resim 6) malzemeden olmakla beraber
mermer (Bkz. Resim 7) örneklerde bulunmaktadır. Günümüze en iyi şekilde
ulaşan örnekler mermer örneklerdir. Mermer örneklerin süsleme, form ve
yazıları daha çok detay içermektedir. Taş malzeme olarak yöreye özgü sarı
taş kullanılmıştır.
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örnek içinde baş ve ayak şahideli lahit mezar tipinde silindirik formda karşımıza
çıkan tek örnektir.
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Resim 4. Baş ve Ayak Şahideli
Lahit Mezar Cevheri Ali Efendi
Camii

Resim-5. Cevheri Ali Efendi Cami 1

Kullanılan Malzemeler:
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Resim-6. Çapanoğlu Cami Haziresi
Sarı Taş Mezar Taşı Örneği

Resim-7. Çapanoğlu Cami
Haziresi Mermer Mezar Taşı
Örneği

Mezarların çoğunluğu taş (Bkz. Resim 6) malzemeden olmakla beraber
mermer (Bkz. Resim 7) örneklerde bulunmaktadır. Günümüze en iyi şekilde
ulaşan örnekler mermer örneklerdir. Mermer örneklerin süsleme, form ve
yazıları daha çok detay içermektedir. Taş malzeme olarak yöreye özgü sarı
taş kullanılmıştır.
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örnek içinde baş ve ayak şahideli lahit mezar tipinde silindirik formda karşımıza
çıkan tek örnektir.
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Kitabelerin Özellikleri
Kitabelerde genellikle yakarış, dua, kimlik, dua isteme, tarih konuları ele
alınmış ve birçoğunda sıralama bu şekilde verilmiştir.
Kitabeler genellikle “hu”, “hüvel baki”, “hüvelhallakul baki” yada “hayyul
baki”, “la ilahe illallah” şeklinde başlamıştır.
Dua bölümünde erkekler için “merhum ve mağfur leh”, kadınlar içinse
“merhume ve mağfureleha” kavramı kullanılır. Mezar birden çok kişiye ait
• Hüvel baki
Yakarış
• Merhum ve mağfur
• Koca Ağa zade hem
Dua
• Mustafa Ağa mahdumu

Kimlik

• Muhammed Efendi’nin ruhu için
• El Fatiha

1303

• Sene 1295
Başçavuş Camii haziresi
Dua isteme
• Hüvel baki
• Merhum ve mağfurlehu
• Hacı Hüseyin zade
• Hafız Mustafa Efendi’nin
Tarih
• Ruhu için el Fatiha
• Sene 1324

Tahta Cami haziresi
ise erkekler için “merhum ve mağfur lehum”, kadınlar için ise “merhume ve
mağfurelehume” kavramı kullanılmıştır. Bazı kitabelerde yanlışlıkla kadınlar
için “merhum ve mağfur leh” yazılmıştır.
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Kimlik bölümünde erkekler için “efendi, ağa, hacı, bey, paşa, es-seyid, şeyh,
zade, gazi, mir, beyzade, eşraftan, dergâh-ı âli kapucubaşılardan” gibi
unvanlar, kadınlar içinse “hanım, hatun, kadın, el hace” gibi unvanlar
kullanılmaktadır.
Yakınlık ve akrabalık için kadınlarda kullanılan sıfatlar; kerime, valide, celile,
zevce, halile, hemşire, gelin, kız, cariye, harem, ehli, nazike, haniye olarak
sıralanabilir. Erkekler için ise; hafidi, mahdumu, oğlu, ceddi, birader, dayı
zade, damat, bin, min, torun sıfatları kullanılmaktadır.
Kitabelerde tespit edilen memleket adlarından; Yozgadi, Erzurumi, Antebi,
Gümüşhane, Batumlu, Tokadi, Kötelekli adlarına rastlanmıştır. Aile adları
olarak ise; Alacalı zade, Gevherani, Başçavuş zade, Dişli zade, Çapan zade,
Çatak zade, Çiçek zade, Kapucubaşı, Bakkalbaşı zade, Katır zade isimlerine
rastlanmıştır.
Kitabelerde rastlanan meslekler ise; ceza reisi, kaymakam, doktor, mirahur,
kâtip, hafız, müftü, yüzbaşı, defterdar (Yozgat, Kayseri, Ankara), memur,
mütevelli, tütüncü, hancı, pazarbaşı, mahkeme başkâtibi, çubukçu, haznedar,
hamamcı, umera (emir), müteveffi (emekli) yüzbaşı, harem kethüdası, kavas
(koruma), miralay, banka müdürü, katırzade, müderris-i ulema, kantarcı,
köşker, idadi muallimi, bakkal başı, hoca, çavuş, vali (Bağdat, Ankara), telgraf
müfettişi, istinaf mahkemesi (temiz mahkemesi) azası, harp okulunda
görevli, binbaşı, alay beyi, muhasebeci, belediye reisi, müdde-i umumi
(savcı), mutasarrıf, defter-i hakan, kethüda, kalem reisi, hâkim, tapu kâtibi
olarak belirlenmiştir.
Kitabeler konu olarak bazı ölen kişilerin ölüm sebepleri yazılmıştır.
Çapanoğlu Cami Haziresinde bulunan 16 katalog numaralı örnekte 8. satırda
“Izdırap haliyle on günde aldı illeti” yazılı satırda hastalık sonucu bir ölüm
olduğu belirtilmektedir. Yine Çapanoğlu Cami haziresinde bulunan bir
örnekte 6. satırda “düşüp şek etti sağ ayağın” yazmaktadır ve anlaşıldığı
üzere, ölen kişinin ayağının kırılması sonucu vefat ettiği belirtilmiştir.
Bir diğer örnekte Çapanoğlu Cami haziresinde 162 katalog numaralı mezarın
kitabesinde bir şehitten bahsedilmektedir. Cevheri Ali Efendi Cami
haziresinde 2 katalog numaralı mezar taşında amansız bir hastalıktan
bahsedilmektedir. Tekke (Arap Dede) Cami haziresinde bulunan bir örneğin
kitabesi ise bir cinayeti düşündürmektedir. Çaresiz hastalık olarak
bahsedilen ölümlerin söz konusu olan dönemde yani Birinci Dünya savaşı
öncesinde ki olumsuz şartlarda meydana gelen salgınlar olma olasılığı vardır.
Bu hastalıklar tifüs, sıtma, kolera, frengi gibi hastalıklar olabilir.
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Üzerinde ketebe imzası olan tek mezar taşı Çapanoğlu Cami Haziresinde
bulunan mezar taşıdır. Bu mezar taşı üzerinde “Ketebe Mahmut Celalettin
Bey’in” imzası bulunur.
Tarihler
Mezarların en erken tarihlisine Çapanoğlu Cami iç türbesindeki 1116 tarihli
mezar taşı verilebilir bu mezarın Çapanoğullarının dedesi Ömer Ağa’nın
mezarı olması ve Cami’nin yapım tarihinin 1193 olması dolayısıyla taşınmış
mezar olduğunu söyleyebiliriz. Bu mezardan sonra sırasıyla 1157, 1177,
1190 tarihleri görülür.En geç tarih ise 1347 tarihli Şeyh Hacı Ahmet Efendi
cami Haziresinde bulunan mezardır.
Bazı tarihlerde ölümlerin sıkça görülmesi; ÇapanoğluCami Haziresinde 1229
tarihli çocuk mezarlarınınsıklığı ve Cevheri (Cevahir) Ali Efendi Cami
Haziresinde 1225 tarihli çocuk mezarlarınınsıklığı bu dönemlerde bir
salgınhastalık olasılığınıdüşündürür.
Mezar Süslemeleri
Mezar taşı süslemelerinde; alçak kabartma, yontma, kazıma, boyama, oyma
teknikleri kullanılmıştır. Çapanoğlu Cami’nin yapı içerisinde bulunan
türbesindeki Çapanoğlu ailesine ait olan mezar taşları üzerinde ise kalem işi
süslemeli mezar taşları bulunur.Mezar taşları üzerinde görülen süslemeler;
serviler, stilize ağaçlar, hayat ağacı, vazodan yada saksıdan çıkan çiçekler,
gülçe, gülbezek, sade küçük çiçekler, lale, yapraklar, asma dalları ve üzümler,
rumiler, mühr-ü Süleyman, çarkı felek, geçmeli madalyonlar, kartuşlar, ay,
yıldız, ay-yıldız meyve sepeti, hançer, kılıç, bıçak, hokka, kafes, zarf, kalem
yada iğne, makas gibi motiflerdir.Süslemelere baş ve ayak şahide taşlarında
olduğu gibi yan taşları üzerinde de süslemelere sıkça rastlanır.Bkz. 8-9-1011-12-13-14-15-16
Kendine has kokusu olan ve yaz kışyeşil kalan servi, birliği sembolize eder.
Allahlafzının ilk harfi olan Elif’e benzeyen servinin rüzgârda sallanırken
çıkardığı “Hû” sesi ile Allah’ı zikrettiğine inanılır. Rüzgârda kolay
sallanmayan servi bu haliyle sabrın vetemkininsembolüdür. Mezar taşları
üzerinde rastlanan asma dalları ve üzüm salkımları gibi meyveli dallar, hayat
bereket bolluk sembolüdür (Kutlu, 2005;s.29).
Sembolik motiflerden kama, kılıç, hançer, bıçak gibi motifler güç kuvvet
sembolü, ayrılık sembolü bazen de şehadetin sembolü olarak kullanılır. Bu
motif özellikle yan taşları üzerinde görülür. Zarf, rahle, iğne, makas, okka gibi
meslek sembolü olarak kullanılan motifler de özellikle yan taşları üzerinde
kullanılan motifle olmuştur.
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Resim 8

Resim 9

Resim 10

Stilize Servi Motiflerinden Örnekler
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Resim 11

Resim 12

Resim 13

Saksıda Vazoda Çiçeklerden Örnekler

Resim 14

Resim 15
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Sembolik Motiflerden Örnekler
Farklı Serpuş Tipleri
Kadın ve erkek mezar taşlarında silindirik formda serpuşlar görülür. Ancak
kadın mezar taşlarının tepesinde silindirin etrafını saran bir çıkıntı bulunur
ve erkek mezar taşları düzdür. Bkz. Resim 17-18

Resim-17. Erkek Mezar Taşı

Resim-18. Kadın Mezar Taşı

1307
Genellikle silindirik formda olan mezar taşı başlıkları yanı sıra oldukça
dekoratif ve farklı formda da serpuşlar bulunmaktadır. Bunlar özellikle
Çapanoğlu Cami hazirelerinde karşımıza çıkar. Bkz. Resim 19-20-21-22-23

Resim-19

Resim-20
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Resim-22

Resim-23

Özellikle erken çocuk ölümlerinde torun sıfatlı kitabeleri olan mezar
taşlarının serpuşlarında kabartma çiçek motifleri bulunur. Bkz. Resim 24
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Resim-24. Serpuş Üzerinde Çiçek Kabartması
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Sonuç
Yozgat Osmanlı Cami hazirelerinde bulunan mezar taşları çağdaşları olan
başkent İstanbul da bulunan mezar taşları ile benzer süsleme, form ve metin
özellikleri gösterir.
Servi motifi Osmanlı dönemine ait mezar taslarında Ankara, Edirne, İznik,
Bursa, Konya, Amasya, Tercan Erzurum’da ki mezar taslarında da sıkça
karşımıza çıkar (Çulpan, 1961; s. 122-123).
Yozgat Hazirelerinde bulunan mezar taşları, Anadolu hazirelerinde bulunan
mezar taşları ile İstanbul merkezli olmak üzere büyük benzerlikler gösterir.
Yozgat mezar taşları, kitabelerinden dönemin sosyal yapısı hakkında bir
takım bilgiler elde edilir. Bunlar; şehrin ileri gelen ailelerin adları, bazı
meslek grupları, avlusunda bulundukları yapıların bani ailelerinin efradı,
yıllara göre ölüm sıklıklarından bir takım salgın hastalıklar gibi konularda
şeriye sicilleri ile birlikte kaynak oluştururlar.
Varlığının her öğesi ile önemli tarihi vesikalar olan mezar taşları ne yazık ki
insan, doğa ve zamanın etkisi ile çok hızlı yıpranmaya maruz kalmaktadır. Bu
nedenle çok yoğun olarak araştırılması ve kataloglama çalışmalarına hız
vererek bu eserleri belgelemek konusunda acele davranılmalıdır.
Mezar taşlarının formları, üzerlerinde bulunan süslemeler, kitabelerde ki
veriler akademik ortamlarda değerlendirilmek üzere sempozyumlar
düzenlenmelidir. Elde edilen veriler tarihi aydınlatmak ve anlamak üzere
değerlendirilmelidir.
Teşekkür
Bu çalışmayı destekleyen Erciyes Üniversitesi’ne ve Tez Danışmanı Prof. Dr.
Kerim Türkmen’e teşekkürlerimizi sunarız.
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ADAY FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İLE
İLGİLİ TUTUMLARININ ANALİZİ
Süleyman BALCI*

ÖZET
Eğitimin şekillenmesinde öğretmenlerin niteliklerinin önemli etkisi
bulunmaktadır. Bundan dolayı eğitimi verecek aday öğretmenlerin
öğretmenliğine yönelik tutumları da öğretmen nitelikleri içerisinde önemli
bir değişken olarak öne çıkmaktadır. Bu araştırmada aday fen bilgisi
öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını incelemeyi
amaçlamaktadır. Aday fen bilgisi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği ile
ilgili tutumlarına ilişkin verileri toplamak amacıyla Öğretmenlik Mesleği
Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçme aracı, 35 maddeden oluşan likert tipi
bir ölçektir. Bu araştırmaya Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü dördüncü sınıfa
devam eden 62 fen bilgisi öğretmen adayıkatılmıştır. Aday fen bilgisi
öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında cinsiyete göre
önemli düzeyde farklılık olup olmadığını incelemek için bağımsız
örneklemler için t-testi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre aday fen
bilgisi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Ayrıca sonuçlara
göre aday fen bilgisi öğretmenlerinin çoğunluğunun öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu belirlenmiştir ve bu sonuçlar fen
bilgisi öğretmenlerinin mesleki gelişimi için bir motivasyon kaynağı olarak
değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Mesleği, Öğretime Yönelik Tutum, Aday
Fen Bilgisi Öğretmenleri

*Dr.

Öğr. Üyesi, KırıkkaleÜniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik
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ANALYZING THE ATTITUDES OF CANDIDATE SCIENCE TEACHERS
CONCERNING TEACHING PROFESSION
ABSTRACT
Purpose of this this study is to analyze the attitude of candidate science
teachers towards teaching profession. In this study, in order to collect
necessary data concerning the attitude of candidates teachers towards
teaching profession, Teaching Attitude Scale was used. This scale is a Likert
scale consisting of 35 items. Participants of the study are candidate science
teachers(n:62) who are attending fourth-grade education department. In
order to examine if there are any significant differences regarding the
attitude of candidate science teacherstowards teaching profession in terms
of their gender, independent samples t-test were used. According to the
findings of the study, the attitude of candidate science teacherstowards
teaching profession are not meaniningfuly different in terms of gender.
Moreover, results have shown that the attitude of candidate science
teacherstowards teaching profession is generally positive and this result can
be considered as a motivational resource for professional development.
Keywords: Teaching Profession, Attitude for Teaching, Candidate Science
Teachers
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1. GİRİŞ
Öğretmenler eğitim sisteminin vazgeçilmez bir unsurudur ve eğitimde
verimliliği etkileyen en önemli etkenlerden birisidir (Üstüner,
2006:112).Ayrıca, toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne
ihtiyaç vardır. Yetişmiş insan gücü ise nitelikli okullarla mümkün olmaktadır.
Bir okulun nitelikli olabilmesi; yetişmiş insan gücünü oluşturacak
öğrencilerin iyi yetiştirilmesine ve öğretmenler tarafından verilen eğitimin
kalitesine bağlıdır. Dolayısıyla, öğretmenin verdiği eğitimin kaliteli
olabilmesi için de öğretmenin bizzat kendisinin iyi yetiştirilmiş olması
gerekir. Bu nedenle, eğitimin niteliğinin şekillenmesinde öğretmenlerin
niteliklerinin önemli etkisi bulunmaktadır (Seferoğlu, 2001:14). Dahası,
eğitim sistemi içerisinde eğitim ve öğretime ilişkin belirlenen hedeflere
ulaşılması, bu hedefleri benimsemiş öğretmenlerle mümkündür. Bundan
dolayı, toplumun değerlerinin korunması, sürdürülmesi ve yeni değerlerin
kazandırılmasında öğretmen en önemli bileşen olarak öne çıkmaktadır.
Öğretmenin düşünsel tutumu, duygusal tepkileri, çeşitli alışkanlıkları ve
bunları kapsayan kişiliği öğrenciyi etkilemektedir. Öğretmenlik mesleği,
bilgi, beceri gibi bilişsel alan yeterliliklerin yanında tutum, değer ve ilgili

Erciyes University
31 /01/2018 – 02 /02/2018

USBIK 2018 KAYSERI -TURKEY

olma gibi duyuşsal alanda da yeterliklerin gerekli olduğu bir meslektir.
Öğretmen adaylarının bu meslekle ilgili olumlu değer ve tutum sahibi
olmaları en az bilgi kadar gereklidir. Çoğu zaman öğrenci, öğretmenin
anlattığı konudan çok, konuya yaklaşımına dikkat etmekte ve olayları
yorumlama biçiminden etkilenebilmektedir. Çünkü araştırmalar,
öğretmenin tutum ve davranışları ile öğrenciyi etkilendiğini göstermektedir
(Varış, 1988:118).
Geleceğin öğretmenleri olan ve eğitim fakültelerinde eğitim alan aday
öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini sevmeleri, mesleklerini başarıyla
yürütebilmeleri için önemli bir özelliktir (Tanel, Şengören ve Tanel, 2007:4).
Bundan dolayı, eğitimi verecek aday öğretmenlerin öğretmenliğine yönelik
tutumları da öğretmen nitelikleri içerisinde önemli bir değişken olarak öne
çıkmaktadır.Bu açıdan değerlendirildiğinde öğretmenlerin ve öğretmen
adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik bakış açıları ve tutumları önemli
hale gelmektedir.
Öğretmenlik mesleğinde başarılı olmak ve karşılaşılan engelleri aşmak için
sabırlı, özverili ve ısrarcı olmak gerektiği kadar bu mesleği severek yapmak
da önemli bir etkendir. Bu özelliklerin öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine
karşı taşıdıkları olumlu tutumla doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Eğitim
sisteminin en önemli öğesi olan öğretmenin “iyi bir öğretmen” olması için
hizmet öncesi eğitim kademesi olan üniversiteler eğitimi aşamasında
mesleğin gerektirdiği alan bilgisinin yanında gerekli tutumlar konusunda
yetiştirilmelerini gerektirmektedir (Kartal, 2009:226). Bundan dolayı,
öğretmenlik mesleğine yönelik eğitim almakta olan öğretmen adaylarının
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları onların bu meslekteki
başarılarında önemli bir etken olmaktadır.
Bireyin bir duruma yönelik tavrı tutumun kökenini oluşturmaktadır. Tutum,
Kağıtçıbaşı’na (1999:84) göre bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje
ile ilgili düşünce duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir
eğilimdir. Bireyin ilgili bir tutumu daha açık biçimde ifade etmek için “bir
durumu kabul ya da reddetmek, bir duruma eğilim göstermek ya da
göstermemek, bir durumdan yana olmak ya da kaçmak” deyimleri
kullanılmaktadır. Bundan dolayı, bireyin tavrı, durumun bireyce kabul ya da
reddedilmesini etkiler vekarşılaşılan bir durumu sevmek ya da sevmemek,
onaylamak ya da onaylamamak bireyin takındığı tutumu göstermeye yardım
eder. (Bilgin, 1996:48).
Genellikle tutumlar bilişsel (inançlar), duyuşsal (duygular) ve davranışsal
(mevcut eylemler) öğeleri içerir. Bireyin karşısındaki bireye, objeye veya
nesneye yönelik tutumu, karşısındakine biçtiği değere ve ilgiye göre değişim
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göstermektedir. Bilişsel öğe tutum nesneleri hakkındaki düşünce ve
inançlara dayanır. Duyuşsal öğe, inançlara dayalı heyecansal duygulardan
oluşur. Tutumun duyuşsal öğesi bilişsel öğesine oranla daha basit
düzeydedir ve tutumların ölçülmesinde daha çok dikkat çekmektedir.
Davranışsal öğe ise tepki göstermeye hazır olmayı belirtir (Albarracin ve ark.
2005:82).
Klausmeier ve Goodwin, tutumların olumlu yönde geliştirilmesine yönelik
yapılması gerekenler konusunda çeşitli önerilerde bulunmaktadır. Bu
öneriler şu şekilde sıralanmaktadır: Bireyler için tutum objesiyle ilgili hoş
duygulara vesile olacak yaşantılar hazırlanmalı,olumlu yönde izlenim
oluşturacak ve bilgi verecek yaşantılar artırılmalı,örnek oluşturacak
modeller sunulmalı, tutumla ilgili bağlılığı artırıcı grup etkinlikleri
uygulanmalı ve uygulamalar artırılmalı (Akt: Demir, 2004:165).
Bunun yanında bazı araştırmacılar, eğitim programlarının gözden
geçirilmesinin, öğretim elemanları ve öğretmen adayları arasındaki
iletişimin daha yoğun ve sıcak hale getirilmesinin yararlı olacağını
belirtmektedir(Pehlivan 1994:51). Bundan dolayı, öğretmen yetiştiren
yükseköğretim programlarındaki öğretmenlik meslek bilgisi derslerine
önem verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Gürbüztürk ve Genç’e
(2004:58) göre ise, öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri önemli oranda
pekiştirebilmek ve adayların öğretmenlik ruhunu benimseyebilmelerine
daha fazla katkıda bulunabilmek için, gerek fakültede verilen derslerle ilgili
ve gerekse okullarda yapılacak uygulama çalışmalarına daha fazla yer
verilmesi gerekmektedir.Çapa ve Çil (2000:71) ise, öğretmenlik meslek
bilgisi derslerinin öğretmen yetiştirme programlarında yoğun bir şekilde yer
almasının öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına
olumlu yönde katkısı olduğu yönünde görüş bildirmektedir.
Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ile ilgili
tutumları, onların bu mesleği algılama biçimine ilişkin bilgi vermektedir.
Öğretmenlerin öğrenme yaşantılarının, öğretmenlik mesleğine yönelik
anlayışlarının şekillenmesini sağlayacağı dikkate alındığında bu yaşantılar
mesleğe yönelik olumlu tutumların kazanılmasına katkıda bulunmaktadır
(Çeliköz ve Çetin, 2004:141). Öğretmenliğe gönül vermiş adayların yeterli
düzeydeki alan bilgisi ve öğretmenlik formasyonu ile birlikte başarılı bir
öğretmen olma yönünde önemli mesafe kat ettiği söylenebilir (Derman,
Özkan, Altuk ve Mülazımoğlu 2008:122). Bu nedenle öğretmen adaylarının,
büyük özveri ve sürekli çalışma gerektiren öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumlarının belirlenmesinin, meslekte sağlayacakları başarı ve doyumu
yordamaya ışık tutacağı ve öğretmenlik mesleğini geliştirme ve iyileştirme
yönündeki çabalara katkı getireceği düşünülmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin
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kendilerinden beklenen rolleri etkili biçimde yerine getirmeleri için hizmet
öncesi eğitimlerinde kendileri ve meslekleriyle ilgili özelliklerin
geliştirilmesine katkıda bulunacak önlemlerin alınması gereklidir (Pehlivan,
2008:164). Bu amaçla, öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri önemli
oranda
pekiştirebilmek
ve
adayların
öğretmenlik
ruhunu
benimseyebilmelerine daha fazla katkıda bulunmak üzere eğitim
kurumlarında görev alacak öğretmen adaylarının mesleğe karşı tutumlarının
ne düzeyde olduğunun bilinmesi meslek öncesi eğitimde onlara ne tür bir
eğitim verilmesi gerektiği konusunda aydınlatıcı olacaktır (Üstüner,
2006:113).
Yapılan literatür incelemesinde öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile
ilgili çeşitli araştırmaların yapıldığı görülmektedir (Tekerek ve Polat, 2011;
Demirtaş, Özer ve Cömert, 2011; Aksoy, 2010; Karataş, 2010; Bulut, 2009;
Kartal, 2009; Çapri ve Çelikkaleli, 2008; Pehlivan, 2008; Derman ve ark.,
2008; Bozdoğan ve ark. 2007, Özbek, 2007; Aslan ve Akyol, 2006; Kılıç, 2006;
Üstün, 2005; Şeker, Deniz ve Görgen, 2005; Üstün ve ark., 2004; Oral, 2004;
Akpınar, 2004; Erkuş ve ark., 2000; Yüksel, 2004; Çapa ve Çil, 2000). Bu
araştırmalar içerisinde fen bilgisi öğretmen adayları ile ilgili yapılmış az
sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu nedenle bu araştırmanın fen bilgisi
öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile ilgili
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada fen bilgisi bölümünde son sınıfa devam eden fen bilgisi
öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının düzeyi ve
bu tutumlarda cinsiyete göre farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları nasıldır?
2. Öğretmen adaylarının cinsiyet açısından tutumları arasında farklılık var
mıdır?
2. YÖNTEM
Bu bölümde araştırma modeli, çalışma grubu, araştırmada kullanılan veri
toplama aracı ve verilerin analizi ile ilgili bilgi verilmiştir.
2.1.

Araştırmanın modeli

Bu araştırma, tarama modelinde bir çalışmadır. Tarama modelinde yapılan
araştırmalar, geçmişte ya da halen varolan bir durumu olduğu şekliyle
betimlemeyi amaçlayan araştırma türleridir (Karasar, 1998:77).
2.2. Çalışma grubu

Erciyes University
31 /01/2018 – 02 /02/2018

1314

USBIK 2018 KAYSERI -TURKEY

Bu araştırmada fen bilgisi bölümünde son sınıfa devam eden fen bilgisi
öğretmeni adaylarının, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının yönelik
tutumlarının düzeyi ve bu tutumlarda cinsiyete göre farklılık olup olmadığı
incelenmiştir. Araştırmaya, 2016–2017 eğitim-öğretim yılında Kırıkkale
Üniversitesinde fen bilgisi bölümünde son sınıfa devam eden 62fen bilgisi
öğretmeni adayı katılmıştır.
2.3.Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olan
“Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek, Çetin
(2006:31) tarafından geliştirilmiş ve geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
yapılmıştır. Bu ölçekte “Kuvvetle Katılırım”, “Katılırım”, “Kararsızım”,
“Katılmam”, “Asla Katılmam” şeklinde beşli likert tipi derecelendirilmiş 35
madde yer almaktadır. Bu maddelerden 15’i olumsuz 20’si olumlu ifadeler
olarak düzenlenmiştir. Bu ölçekte olumlu ifadeler “Kuvvetle Katılırım”
seçeneğinden “Asla Katılmam” seçeneğine doğru 5,4,3,2,1şeklinde
puanlanmakta, olumsuz ifadeler ise bunun tersi bir şekilde “Kuvvetle
Katılırım” seçeneğinden “Asla Katılmam” seçeneğine doğru 1,2,3,4,5 şeklinde
puanlanmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla Çetin
(2006:34) tarafından faktör analizi yapılmıştır. Bu faktör analizi sonucunda
ölçek maddeleri faktör yüklerinin 0.48-0.80 arasında değiştiği ve sevgi,
değer, uyum şeklinde isimlendirilen üç alt boyutu bulunduğu belirlenmiştir.
Kaiser-MeyerOlkin (KMO) değerinin 0.95 olduğu saptanmıştır. Bu ölçeğin
güvenirlik düzeyini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada iç tutarlık katsayı
(Cronbachalpha) değeri α=0.95 olarak hesaplanmıştır (Çetin 2006:32).
2.4.Verilerin Analizi
Araştırmanın amacı çerçevesinde belirlenen problemlere cevap aramaya
yönelik Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği ile elde edilen verilerin
istatistiksel çözümleri SPSS (Statistical PacketforSocialSciences) paket
programı kullanılarak yapılmıştır.Betimsel istatistiklerden aritmetik
ortalama(
) ve standart sapma (SS) değerleri belirlenmiş, bağımsız
değişkenler arasındaki farklılıkların belirlenmesi için T-testi uygulanmıştır.
Elde edilen veriler tablolar halinde verilmiş ve bağımsız değişkenler
yönünden anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek için önem düzeyi
olarak α = .05 belirlenmiştir.
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3. BULGULAR
Bu bölümde, fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumlarını incelemek amacıyla toplanan verilerin istatistiksel analizleri
sonucunda cevap aranan problemler ile ilgili ulaşılan bulgular verilmiştir.
3.1. Fen BilgisiÖğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin
Tutum Düzeyleri
Fen bilgisiöğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum
puanlarının analizi sonucunda katılımcıların tutum düzeyine ilişkinelde
edilen veriler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Fen BilgisiÖğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin
Tutum Düzeyleri ile İlgili Minimum, Maksimum, Ortalama ( ) ve Standart
Sapma (SS) Değerleri
İstatistik değerler
Katılımcıların
tutum düzeyi

n

minimum

maksimum

62

127,57

136,42

SS

132,11

25,15
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Tablo 2’deki bulgulara görefen bilgisiöğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine yönelik tutum düzeyine ilişkin ortalaması ( =132,11), Minimum
(127,57) ve Maksimum(136,42) puanların orta noktasına yakın bir değeri
göstermektedir.Katılımcıların ortalama tutum düzeyini gösteren bu değer (
=132,11), pedagojik formasyon eğitimine devam eden fen bilgisiöğretmen
adaylarının öğretmenlikmesleğine yönelik tutumdüzeylerinin olumlu yönde
olduğuna işaret etmektedir. Araştırmanın bu bulgusu, Başbay ve ark. (2009),
Erdem ve diğerleri (2005), Gömleksiz ve diğerleri (2006), Oral (2004), Terzi
ve Tezci (2007) ve Yüksel (2004) tarafından yapılan araştırmalarda elde
edilensonuçları desteklemektedir. Araştırmada böyle bir sonucun ortaya
çıkması, fen bilgisiöğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini sevmeleri,
öğretmenlik mesleğine vermiş oldukları değer ve öğretmenlik mesleğinde
başarılı olacaklarına ilişkin inançları ile ilişkili olabilir. Diğer bir ifade ile,fen
bilgisi öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine sempati ile baktıkları ve
bu mesleği yapabileceklerine inandıkları için öğretmenlik mesleğine yakınlık
duygusu taşıdıkları düşünülebilir. Bundan dolayı,fen bilgisi öğretmeni
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adaylarının bu özelliklerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına
olumlu yöndekatkısı olduğu düşünülmektedir.
3.2. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Cinsiyete Göre Tutum Düzeyleri
Fen bilgisi öğretmen adaylarının cinsiyete göre öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla toplanan verilerin analizleri
yapılmıştır. Fen bilgisiöğretmen adaylarının cinsiyete göre öğretmenlik
mesleğine yönelik tutum düzeylerine ilişkin elde edilenortalama
( ), standart sapma (SS), t-testi değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Cinsiyete Göre Tutumları
Cinsiyet

n

Kadın

41

Erkek

21

ss
133,13
129,76

t

p

-53,42

,06

24,32
28,22

*p< .05
Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının
cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesine yönelik yapılan
analiz sonucunda, erkek ve kadın öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.
Bu bulguya ilişkin verilere göre, öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumlarınıncinsiyet değişkeninden etkilenmediği
söylenebilir. Araştırmada elde edilen bu bulgu, bu konuda yapılmış bazı
araştırmaların sonuçları ile (Gömleksiz, Oral ve Bulut, 2006; Gürbüztürk ve
Genç, 2004; Başbay ve ark. 2009; Bulut, 2009; Tanelve ark. 2007) benzerlik
göstermektedir. Diğer taraftan farklı sonuçlar elde eden araştırmalar da
(Çapa ve Çil, 2000; Durmuşoğlu ve ark 2009; Oral, 2004; Terzi ve Tezci, 2007;
Aksoy, 2010; Oral, 2004; Terzi ve Tezci, 2007; Çapri ve Çelikkaleli, 2008;
Pehlivan, 2008; Akkaya, 2009; Özbek, 2007; Yüksel, 2004; Aksoy, 2010;
Sağlam, 2008) bulunmaktadır. Bu bulgulara göre cinsiyet değişkenine ilişkin
bu araştırmada ulaşılan analiz sonuçlarını destekleyen araştırmalar olduğu
gibi, farklı sonuçlar elde edilenaraştırmalarda bulunmaktadır (Palmér ve
Skott, 2018:94;Grootenboer ve Marshman, 2016:74).
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Fen bilgisi öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını
belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada 62 öğretmen adayı yer almıştır.
Araştırmada fen bilgisi öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarının ne düzeyde olduğu ve bu tutumların cinsiyete göre
farklılık gösterip göstermediği incelenmiş ve elde edilen veriler analiz
edilerek yorumlanmıştır. Bu araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
1. Fen bilgisiöğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumlarının orta düzeyde olumlu yönde olduğu belirlenmiştir.
2. Fen bilgisiöğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumlarında cinsiyete göre farklılık bulunmamıştır. Diğer bir
ifadeyle, kadın ve erkek öğretmen adayları arasında öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumlarda önemli bir fark saptanmamıştır.
Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre bu araştırmadaki çalışma grubu ile
ilişkili olarak fen bilgisiöğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarında olumlu yönde ilerleme sağlamak üzere aşağıdaki
öneriler dikkat çekmektedir.
Öğretmenlik mesleğine yönelik tutumların olumlu yönde geliştirilmesine
yönelik şunlar önerilmektedir(Demir, 2004:167): Bireyler için örnek
oluşturacak modeller sunulmalı, tutum objesiyle ilgili hoş duygulara vesile
olacak yaşantılar hazırlanmalı, bilgi verici yaşantılar artırılmalı, tutumla ilgili
bağlılığı artırıcı grup etkinlikleri uygulanmalı ve uygulamalar artırılmalı.
Bu önerilere ilave olarak bazı araştırmacılar tarafındaneğitim
programlarının gözden geçirilmesinin, öğretim elemanları ve öğretmen
adayları arasındaki iletişimin daha yoğun ve sıcak hale getirilmesinin yararlı
olacağını ve yükseköğretim kurumları öğretmen yetiştirme programları
geliştirilirken öğretmen adaylarının beklentilerinin ve ihtiyaçlarının dikkate
alınmasının öğretmenlik mesleğine yönelik tutuma olumlu katkısı olacağını
belirtilmektedir(Pehlivan
1994:51).
Ayrıca
Çapa
ve
Çil’e
(2000:71)göreöğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğretmen yetiştirme
programlarında yoğun bir şekilde yer almasının öğretmen adaylarının
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına olumlu katkısı olmaktadır.
Bundan dolayı,öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarındaki
öğretmenlik meslek bilgisi derslerine önem verilmesinin faydalı olacağını
ifade etmektedir.Bu noktadan hareketle,öğretmenlik mesleğinde başarılı
olmak ve karşılaşılan engelleri aşmak için sabırlı, özverili ve ısrarcı olmak
gerektiği kadar bu mesleği severek yapmak da önemlidir ve öğretmenlerin
öğretmenlik mesleğine karşı taşıdıkları olumlu tutumla doğrudan
ilişkilidir.Sonuç olarak, yükseköğretim kurumları öğretmen yetiştirme
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programları
geliştirilirkenöğretmen
adaylarının
ihtiyaçlarının dikkate alınması gereklidir.

beklentileri

ve
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKULDAKİ REHBERLİK
HİZMETLERİNİN ÖĞRENCİLERE KATKISINA İLİŞKİN METAFORİK
ALGILARININ İNCELENMESİ
Dr.Öğretim Üyesi, Süleyman BALCI*

ÖZET
Metaforik algılar, bireylerin oluşum süreci ve gerçekleşmelerle ilgili
düşüncelerini kontrol etmelerini, yönlendirmelerini ve tekrar
yapılandırmalarını sağlayarak bilişsel yapıları biçimlendirmelerine yardım
edebilirler. Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmeni adaylarının okuldaki
rehberlik hizmetlerinin öğrencilere katkısı ile ilgili metaforik algılarını
incelemektir. Bu çalışma, 2017 -2018 öğretim yılında bir eğitim fakültesinde
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü dördüncü sınıfa devam eden öğrenciler ile
yapılmıştır. Bu çalışmada uygulama yapılan bireyleri belirlemek üzere
amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır ve toplanan veriler, nitel araştırma
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu yöntem ile ilgili olarak
katılımcılara açık uçlu bir soru sorulmuş ve yanıtlar yazılı olarak alınmıştır.
Daha sonra yazılı yanıtların analizi için yanıtların içeriği ile ilgili temalar
oluşturulmuş ve her temanın frekans değeri hesaplanmıştır. Son olarak,
katılımcıların metaforik algıları ile ilgili temalar literatürdeki tartışmalarla
desteklenerek yorumlanmıştır. Sonuç olarak aday fen bilgisi öğretmeni
adaylarının okuldaki rehberlik hizmetlerinin öğrencilere katkısı ile ilgili
metaforik algılarının birden fazla değişik metaforlar ile açıklandığı
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metaforik Algı,
Rehberlik Hizmetleri
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INVESTIGATING METAPHORIC PERCEPTIONS STATED BY CANDIDATE
TEACHERS REGARDING CONTRIBUTION OF THE GUIDANCE SERVICES
FOR STUDENTS AT SCHOOL

ABSTRACT
Metaphoric perceptions can enable individuals to shape their cognitive
structure by restructuring, directing and controlling their thoughts about the
formation and process of the happenings. The purpose of this study is to
analyze metaphoric perceptions of candidate science teachers regarding
contribution of the guidance services for students at school. Participants of
this study are fourth grade students who were attending science education
department of an education faculty in the 2017-2018 academic year. In order
to determine the participants, purposeful sampling technique was used and
metaphoric perceptions stated by candidate science teachers were analyzed
qualitatively. Participants were asked open-end questions and their
responses were taken in a written form in order to collect necessary data.
Furthermore, after analyzing their written responses, content of written
responses were clustered into themes. Subsequently, frequency value of each
theme was calculated. As a result of the analysis of metaphoric perceptions
stated by candidate science teachers, it was determined that contribution of
the guidance services for students at school had been explained with several
and meaningful metaphors.
Keywords: Metaphoric Perception, Candidate Science Teachers, Guidance
Services
1.GİRİŞ
Eğitim ortamındaki bireylere yönelik yardım ihtiyacının artmasıyla birlikte
eğitsel, sosyal ve kişisel rehberlik konularını içeren rehberlik çalışmalarının
önemi artmaktadır. Bundan dolayı son yıllarda yeni bir anlayış olarak
gelişimsel rehberlik anlayışı uygulamaya konulmuştur ve rehberlik
hizmetleri tüm öğrencileri kapsayacak biçimde verilmeye başlanmıştır
(Yeşilyaprak, 2015:21).
Okulda verilmekte olan eğitimden öğrencilerin beklentilerle uyumlu olacak
düzeyde yararlanabilmelerini desteklemek amacıyla çağdaş eğitim
anlayışının bir gereği olarak öğrenci kişilik hizmetlerine önem verilmektedir.
Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yer alan rehberlik hizmetleri ile gerek
tüm öğrencilere gerekse okul personeline yönelik önemli çalışmalar
yürütülmektedir. Ülkemizde rehberlik çalışmaları önceleri ortaöğretim
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kurumlarında sunulmaya başlanmış, daha sonraları öğretim kademelerinde
yaygın hale gelmiştir (Yeşilyaprak, 2015:29).
Rehberlik hizmetleri ile tüm öğrencilerin zihinsel, bedensel, sosyal ve
duygusal açıdan her yönüyle bütün olarak gelişmesi amaçlanmaktadır.
Yeşilyaprak’a (2015:8) göre eğitim ortamlarındaki rehberlik hizmetlerinin
amacı; öğrencinin tüm kapasitesini ortaya koyabilmesini, potansiyeli
ölçüsünde kendini geliştirmesini, daha yeterli, daha verimli ve daha anlamlı
bir yaşam sürebilmesini sağlamaktır. Kuzgun (2000:5) tarafından rehberlik,
“bireye kendini anlaması, çevredeki imkânları tanıması ve doğru kararlar
vererek, özünü gerçekleştirmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir
yardım süreci” olarak tanımlanmaktadır.
Sosyal bir gerçeği aktarmada, sözlerin gerçek anlamları dışında
benzetmelerden yararlanılarak kullanılmasında metaforlar, bir iletişim aracı
olarak dikkat çekmektedir. Bireylerin duygu ve düşüncelerini birbirlerine
aktarmada kullandıkları ifade yöntemlerden birisi de metafor yöntemidir.
Türk Dil Kurumu tarafından “metafor”, mecaz ile eşanlamlı olarak
verilmektedir ve “Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka
anlamlara gelecek biçimde kullanılması” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil
Kurumu, 2018).
Metaforların kullanımı konusunda öğretmene yönelik olarak Cerit (2008),
okul kavramına ilişkin olarak Saban (2008); ilköğretim denetçilerine ilişkin
olarak Ünal (2010), okul psikolojik danışmanlarına yönelik algılara ilişkin
olarak Camadan ve Kahveci (2013) ve Özpolat (2014) tarafından çalışmalar
yapıldığı görülmektedir. Ancak yapılan taramalarda fen bilgisi öğretmen
adaylarının rehberlik konusundaki metaforik algılarına ilişkin bir
araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu araştırmanın rehberlik konusunda
yapılacak metafor içerikli araştırmalara katkısı olacağı düşünülmektedir. Bu
araştırmanın amacı, aday fen bilgisi öğretmenlerinin rehberliğin yararına
ilişkin algıladıkları metaforları incelemektir. Bu amaca yönelik olarak bu
çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1- Aday fen bilgisi öğretmenlerinin rehberliğin yararına ilişkin
algıladıkları metaforlar nelerdir?
2-

Aday aday fen bilgisi öğretmenlerinin rehberliğin yararına ilişkin
algıladıkları metaforlar ortak özellikler bakımından hangi
kategoriler altında gruplanabilir?

2. YÖNTEM
Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan ve mecazlar yoluyla veri
toplama olarak isimlendirilen metafor yöntemi kullanılmıştır. Metafor
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yöntemi ile fen bilgisi öğretmeni adaylarının okuldaki rehberlik hizmetleriile
ilişkilendirdikleri metaforlar belirlenmiştir.
2.1. Araştırma Modeli
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan olgu bilim deseni
kullanılmıştır. Olgular,yaşantılar içerisinde olaylar, deneyimler, algılar,
yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde ortaya
çıkabilmektedir. Bireye tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da anlamını
tam olarakkavramada güçlük çekilen olguları araştırmayı amaçlayan
çalışmalarda olgu bilim deseni uygun bir araştırma zemini oluşturur
(Yıldırım ve Şimşek, 2006:72). Bu araştırmada“okullardaki rehberlik
hizmetleri” bir olgu olarak dikkate alınmıştır. Metafor, insanların duygu ve
düşüncelerini birbirlerine aktarmada kullandıkları ifade yöntemlerden
biridir. Metaforun, sosyal bir gerçeği aktarmada, sözlerin gerçek anlamları
dışında benzetmelerden yararlanılarak kullanıldığı bir iletişim aracı olduğu
belirtilmektedir. Bu araştırmada veri toplamak amacıyla kullanılan ve
“okullardaki rehberlik hizmetleri” ile ilişkilendirilenmetaforlar, nitel bir
yöntem olan olgu bilim deseni uygulanarak analiz edilmiştir. Analiz
sonucunda fen bilgisi öğretmeniadaylarının okullardaki rehberlik
hizmetlerine ilişkin algıladıkları metaforlar belirlenmiştir ve bu metaforlara
ilişkin açıklamalar betimlenmiştir.
2.2. Çalışma Grubu
Bu araştırmadaki çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme
yöntemlerinden biri olan tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Tipik
durum örneklemesi, araştırma problemi ile ilgili olarak evrende yer alan çok
sayıdaki durumdan tipik olan bir durumun belirlenerek bu örnek üzerinden
bilgi toplanması olarak açıklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006:76). Tipik
durumların seçiminde genellikle araştırma konusu ile ilgili bilgi sahibi
bireylerden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada araştırma konusuyla ilgili bilgi
sahibi olan fen bilgisi öğretmenliği bölümünde son sınıfa devam eden58 fen
bilgisi öğretmeniadayı yer almıştır.
2.3. Verilerin Toplanması
Çalışma grubunun okullardaki rehberlik hizmetlerinin yararına ilişkin
algılarını metaforlar aracılığı ile ifade edebilmeleri için açık uçlu soru
kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından araştırma konusunda açıklama
yapıldıktan sonra hazırlanan açık uçlu soru ile katılımcılardan “Okuldaki
rehberlik hizmetleri ……… gibidir, çünkü ….…” ifadesini yazılı olarak
tamamlamaları istenmiştir. Katılımcılardan toplanan bu veriler araştırmada
veri kaynağı olarak kullanılmıştır.
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2.4. Verilerin Analizi
Araştırma sonucunda elde edilen veriler, içerik analizi yoluyla incelenmiştir.
İçerik analizine ilişkin işlem süreci, birbirine benzeyen verilerin belirli
kavramlar çerçevesinde bir araya getirilmesini ve belirlenen kavramların
anlamlı biçimde kategoriler halinde düzenlenip yorumlanmasını
içermektedir. İçerik analizi sürecinde dört aşama yer almaktadır: (1)
verilerin kodlanması, (2) kavramların belirlenmesi, (3) kategorilerin
düzenlenmesi, (4) kategorilerin tanımlanması ve yorumlanması (Yıldırım ve
Şimşek, 2006:163).
Bu çalışmada, verilerin analizi için ilk aşamada verilerin çalışma konusuna
ve amacına uygun olup olmadığın belirlemek amacıyla ayıklama işlemi
yapılmıştır. Sonraki aşamada, verilerin anlamlı olmasını sağlamak için
kodlama işlemi uygulanmıştır. Bir sonraki aşamada, metaforlar
belirlenmiştir. Veri analizi sürecinin son aşamasında, metaforlara ilişkin
anlamlı kategoriler tanımlanmıştır.
3. BULGULAR
Araştırmaya katılan fen bilgisi öğretmeniadaylarından elde edilen verilerin
içerik analizi sürecinde 58 katılımcı tarafından okullardaki rehberlik
hizmetleriile ilgili geçerli 45 farklı metafor algısı üretildiği belirlenmiştir.
Araştırmaya katılanlarınokullardaki rehberlik hizmetleri ile ilgili algıladığı
geçerli 45 metafor beş kategori halinde gruplanmıştır. Bu kategoriler;
psikolojik yardım anlamında algılanan metaforlar, gidiş yönünü gösteren
araç anlamında algılanan metaforlar, hayata yön veren anlamında algılanan
metaforlar, sosyal destek sağlayan araç anlamındaalgılanan metaforlar,
sorun araştıran araç anlamındaalgılanan metaforlar olarak belirlenmiştir.
Belirtilen kategorilere göre gruplanan metaforlara ilişkin aşağıda bilgi
verilmiştir.
3.1. Psikolojik yardım anlamında algılanan metaforlar
Katılımcıların “okuldaki rehberlik hizmetlerini”
psikolojik yardım
anlamında algıladığı metaforlar tablo 1’de frekans ve yüzdelik dağılımları ile
verilmiştir.
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Tablo 1: Psikolojik yardım anlamında algılanan metaforların dağılımı
Metaforlar
f
%
Danışman
1,8
3
Psikolojik Danışman
1,2
2
Psikolojik Danışma
1,2
2
Psikolojik Yardım
0,6
1
Psikolog
0,6
1
Danışma
0,6
1
Yardım
0,6
1
Yardımlaşma
0,6
1
Toplam
12
7,2

Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların “okullardaki rehberlik hizmetlerini”
psikolojik yardım anlamında algıladığı 8 metafor belirtilmiştir. Bu metaforlar
(f: 12), toplam metaforların % 7,2’ ini oluşturmaktadır.
3.2. Gidiş yönünü gösteren araç anlamında algılanan metaforlar
Katılımcıların “okuldaki rehberlik hizmetlerini” gidiş yönünü gösterme
özelliği bulunan araç olarak algıladığı metaforlar tablo 2’de frekans ve
yüzdelik dağılımları ile verilmiştir.

1331
Tablo 2: Gidiş yönünü gösteren araç anlamında algılanan metaforların
dağılımı
Metaforlar
f
%
Pusula
4
2,4
Harita
2
1,2
Işık
2
1,2
Kılavuz
2
1,2
Yollar
1
0,6
Yol
1
0,6
Deniz Feneri
1
0,6
Yol Tarif Edici
1
0,6
Güneş
1
0,6
Yol Gösterici
1
0,6
Yönlendirme
1
0,6
Akarsu Yatağı
1
0,6
Nevigasyon
1
0,6
Toplam
19
11,4
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Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların “okullardaki rehberlik hizmetlerini”
gidiş yönünü gösterme özelliği bulunan araç olarak algıladığı 14 metafor
belirtilmiştir. Bu metaforlar (f: 19), toplam metaforların % 11,4’ nü
oluşturmaktadır.

3.3. Hayata yön veren anlamında algılanan metaforlar
Katılımcıların “okuldaki rehberlik hizmetlerini” hayata yön veren anlamında
algıladığı metaforlar tablo 3’de frekans ve yüzdelik dağılımları ile verilmiştir.
Tablo 3: Hayata yön veren anlamında algılanan metaforların dağılımı
Metaforlar
f
%
İlaç
2
1,2
Yaşam Koçu
1
0,6
Doktor
1
0,6
İlk Yardım
1
0,6
Rehber
1
0,6
Pilot
1
0,6
Kaptan
1
0,6
Kitap
1
0,6
Kitaplık
1
0,6
Bahçıvan
1
0,6
Sistem
1
0,6
Yazar
1
0,6
Bina
1
0,6
İlaç
1
0,6
Yaşam Koçu
1
0,6
Doktor
1
0,6
İlk Yardım
1
0,6
Toplam
17
10,2

Tablo 3’te görüldüğü gibi katılımcıların “okullardaki rehberlik
hizmetlerini”hayata yön veren anlamında olarakalgıladığı 13 metafor
belirtilmiştir. Bu metaforlar (f: 17), toplam metaforların % 10,2’ sini
oluşturmaktadır.
Sosyal destek sağlayan anlamında algılanan metaforlar
Katılımcıların “okuldaki rehberlik hizmetlerini” sosyal destek sağlayan
anlamında algıladığı metaforlar tablo 4’de frekans ve yüzdelik dağılımları ile
verilmiştir.
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Tablo 4: Sosyal destek sağlayan anlamında algılanan metaforların
dağılımı
Metaforlar
f
%
Anne
2
1,2
Baba
1
0,6
Aile
1
0,6
Arkadaşlık
1
0,6
Arkadaş
1
0,6
Toplam
6
3,6
Tablo 4’te görüldüğü gibi katılımcıların “okuldaki rehberlik hizmetlerini”
sosyal destek sağlayan anlamında algıladığı 5 metafor belirtilmiştir. Bu
metaforlar (f: 6), toplam metaforların % 3,6’sını oluşturmaktadır.
3.4.
Sorun araştıran anlamında algılanan metaforlar
Katılımcıların “okuldaki rehberlik hizmetlerini” sorun araştıran anlamında
algıladığı metaforlar tablo 4’de frekans ve yüzdelik dağılımları ile
verilmiştir.
Tablo 5:Sorun araştıran anlamındaalgılanan metaforların dağılımı
Metaforlar
f
%
İhtiyaçların Belirlenmesi
2
1,
2
Dedektif
1
0,
6
Ayna
1
0,
6
Büyüteç
1
0,
6
Analiz Testi
1
0,
6
Çözüm Araştıran
1
0,
6
4,
Toplam
7
2
Tablo 5’te görüldüğü gibi katılımcıların “okuldaki rehberlik hizmetlerini”
sorun araştıran anlamında algıladığı 6 metafor belirtilmiştir. Bu metaforlar
(f: 7), toplam metaforların % 4,2’ ini oluşturmaktadır.
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4. SONUÇ
Fen bilgisi öğretmeni adaylarının “okuldaki rehberlik hizmetleri” ile
ilişkilendirdikleri metaforların belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada 58
katılımcı tarafından “okullardaki rehberlik hizmetleri” ile ilişkilendirilen
toplam 45 farklı geçerli metafor üretilmiştir. Frekans değeri yüksek olan
metaforların sırasıyla pusula 4 (%2,4), danışman 3 (% 1,8), psikolojik
danışman 2 (%1,2), harita 2 (% 1,2), ilaç 2 (% 1,2) ve anne (% 1,2) olduğu
belirlenmiştir. Bu metaforların anlamlı kategoriler olarak gruplanması ile,
gidiş yönünü gösteren araç anlamında 13 adet (f: 18), psikolojik yardım
anlamında 8 adet (f: 12), hayata yön veren anlamında 13 adet (f:14), sosyal
destek sağlayan anlamında 5 adet (f:6), sorun araştıran anlamında 6 adet
(f:7) metafor üretilmiştir. Fen bilgisi öğretmeni adaylarının “okuldaki
rehberlik hizmetleri” ile ilişkilendirdikleri metaforlarınfrekans değerlerinin
oldukça yüksek olması; katılımcıların “okuldaki rehberlik hizmetleri”
konusunda farkındalık kazanma düzeyinin olumlu yönde olduğunu ve lisans
eğitiminde yer alan rehberlik dersinin aday fen bilgisi öğretmenlerine
olumlu katkısı olduğunu göstermektedir.
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ÖĞRETİM ELEMANLARININ OLUMLU SINIF İKLİMİ SAĞLAMA
YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ
GÖRÜŞLERİ*

Dr.Öğr.Üyesi, Bahadır Gülbahar**
Gülşah Ertuğrul***
Özet
Bu çalışmanın amacı, öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama
yeterliliklerine ilişkin Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerini tespit
etmektir. Çalışma bu yönüyle, öğretim elemanlarının yeterliklerinin,
biranlamda performanslarının öğretmen adayları, öğrenciler tarafından
değerlendirildiği bir çalışmadır. Nicel bir araştırma olan bu çalışmada,
Türkçe öğretmeni adaylarına göre öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi
sağlama yeterliklerini gerçekleştirme düzeyinin yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının olumlu
sınıf iklimi sağlama yeterliklerini gerçekleştirme düzeyine ilişkin görüşleri
arasında, “öğrenim görülen üniversite”, “sınıf düzeyi”, “sınıf yönetimi
dersinin önemine ilişkin algı”, “öğretim elemanının öğrencilerle ilişkisinin
niteliğine ilişkin algı”, “öğrencinin sınıftaki diğer öğrencilerle ilişkisinin
niteliğine ilişkin algı”, “derslerin verimli işlenip işlenmediğine ilişkin algı”,
“öğretim elemanının sınıf yönetme başarısına ilişkin algı” değişkenlerine
göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların olduğuda elde edilen diğer
sonuçlar olmuştur.
Anahtar Kelimeler:Türkçe ÖğretmenAdayları, ÖğretimElemanı Yeterlikleri,
Sınıf iklimi.

* Bu çalışma, “Öğretim Elemanlarinin Olumlu Sinif İklimi Sağlama Yeterliliklerine İlişkin
Türkçe Öğretmeni Adaylarinin Görüşleri” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
**Ahi Evran Üniversitesi, bahadir.gulbahar@ahievran.edu.tr
*** Ahi Evran Üniversitesi, gulsahertugrul86@gmail.com
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THE OPINIONS OF TURKISH TEACHER CANDIDATES REGARDING THE
COMPETENCE OF INSTRUCTORS IN PROVIDING POSITIVE CLASSROOM
ATMOSPHERE
Abstract
The purpose of this study is to determine the opinions of the Turkish teacher
candidates regarding the qualification of the instructors to provide positive
classroom atmosphere. In this sense, this is a study where the qualification
of the instructors is evaluated by student candidates and students in the
sense of their performance. In this quantitative study, according to the
Turkish teacher candidates, it has been reached that the level of the teachers'
ability to perform positive classroom atmosphere is higher. Among the
opinions of the Turkish teacher candidates about the frequency of the
instructors 'fulfillment of the positive classroom provision competencies are
the following: "university at the level of education", "class level", "perception
of the importance of classroom management", "perception of the quality of
teaching staff' there are statistically significant differences according to the
perception of the quality of the relationship with the students, perception of
whether the courses are being processed efficiently, and perception of the
teaching staff about classroom management success.
Keywords:Turkish Teacher Candidates, Competence of Instructors,
Classroom Atmosphere.

1. GİRİŞ
Alanyazında yerine “sınıf atmosferi, sınıf ortamı, sınıf çevresi” kavramları da
kullanılan sınıf iklimi, sınıftaki davranışlara ve öğrenmeye etki eden temel
faktör olarak değerlendirilmektedir. Sınıf iklimini; sınıftaki güven ortamı,
demokratik ilişkilerin değeri, ilişkilerin niteliği gibi unsurlar belirler (Can,
2010). Okulu geliştirmek için sınıflarda olumlu bir iklimin nasıl
oluşturulması ve devam ettirilmesi gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir
(Adelman ve Taylor, 2005). Zira okulun gelişimi, büyük ölçüde öğrenci
başarısına bağlıdır; öğrenci başarısını etkileyen en önemli unsurlardan biri
de öğretimin gerçekleştirildiği sınıfların iklimleridir.
Öğrenmeyi etkileyen sınıf iklimi; eğitime, okula ve hayata ilişkin bakış
açısında belirleyici olabilir. Sınıftaki olumsuz iklim, öğrencilerin öğrenme
süreçlerini zorlaştırabilir (Özden, 2012). Araştırmalar; sınıf ikliminin
öğrencilerin öğrenme süreçlerinin dışında sorumluluk bilinçleri,
davranışları, öz yeterlikleri, başarı durumları ile sosyal ve duygusal
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gelişimleri üzerinde de etkili olduğunu ortaya konmaktadır (Fraser, 1998;
Freiberg, 1999).
Sınıf iklimi, öğrencilerin ve öğretmenin o sınıfta bulunmaktan memnun olup
olmamasını tayin eden unsurdur. Bir öğrenci “İyi ki bu sınıfın bir
öğrencisiyim.” ya da öğretmen “İyi ki bu sınıfın öğretmeniyim.”
değerlendirmesinde bulunuyorsa bunun sınıftaki olumlu iklimden
kaynaklandığı söylenebilir. Tam aksi yönde bir değerlendirme de sınıfın
olumsuz bir ikliminin olduğuna işaret eder.
Sınıf iklimi, öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşimle, bu etkileşimin
düzeyiyle ilgili bir kavramdır. Öğrenci ve öğretmen arasındaki ilişkinin
niteliği, sınıf iklimini etkileyen en önemli değişkendir. Yalnızca öğrencilerle
öğretmen arasındaki ilişkiler değil, öğrencilerin birbirleriyle ilişkileri de sınıf
ikliminde belirleyicidir. Sınıf iklimini; sınıftaki öğrencilerin kişilik özellikleri,
okula ve derslere yönelik tutum ve davranışları, ders çalışma ve dinleme
alışkanlıkları, ailelerinden getirdikleri kültürel miras, öğrenciler arasındaki
etkileşim, sınıfın fiziksel koşulları ve öğretmen-öğrenci etkileşimi oluşturur
(Akınoğlu, 2002).
Sınıfların temel varlık amacı, öğrenme-öğretme etkinlikleridir. Öyleyse
öğrenme-öğretme etkinliklerinden azami verim elde edebilmek için sınıfta
uygun bir iklimin yaratılması gerekmektedir. Sınıf iklimi, öğrenme-öğretme
etkinliklerinde verimliliği, öğrenmenin düzeyini etkileyen başlıca
değişkenlerdendir. Yüksek düzeyde öğrenmenin sağlanması için sınıfta
öğrencilerin kendilerini güvende, rahat ve değerli hissetmeleri
gerekmektedir. Öğrencilerin böyle hissettikleri bir sınıf iklimi, olumlu bir
sınıf iklimi şeklinde tanımlanabilir. Olumlu bir sınıf iklimi kendiliğinden
oluşmaz; özellikle öğretmen ve öğrencilerin olumlu davranışları ile
şekillenir. Olumlu bir sınıf iklimi, öğrencilerin birbirleriyle etkileşimini
sağlarken aynı zamanda çalışma ve öğrenme istekleri ile performanslarını da
yükseltir. Olumlu bir sınıf ikliminin olduğu sınıflarda öğrenci başarısında
yükselme, okula devamsızlıklarda ve sınıflardaki sorunlu davranış sayısında
azalma ile
öğrencilerin okula
bağlılık düzeyinde yükselme
gözlemlenebilmektedir (Kohen, 2006).
Yükseköğretimde de sınıfların iklimlerinin olumlu olması gerekmektedir.
Olumlu sınıf ikliminin sağlanmasından büyük ölçüde öğretim elemanları
sorumludur. Üniversitelerde öğretim elemanlarının sergileyecekleri olumlu
iş davranışları, eğitim hizmeti alan öğrenciler için oldukça önemlidir (Kesen,
2016). Öğrencilerin öğretim elemanlarının olumlu iş davranışlarıyla daha
çok karşılaşabileceği yer sınıflardır. Sınıflar, öğretimin uygulandığı yerlerdir.
Öğrenme, büyük ölçüde sınıf ortamında gerçekleşir. Etkili bir sınıf yönetimi
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ile öğretimin kalitesi, öğrenmenin düzeyi yükseltilebilir. Sınıf yönetiminde
etkililiğin en önemli boyutlarından biri de sınıflarda olumlu bir atmosfer
yaratmaktır. Olumlu bir sınıf atmosferi ile öğrenci-öğretmen / öğretim
elemanı ve öğrenci-öğrenci arası ilişkiler gelişir, verimli öğrenme için gerek
zemin hazırlanmış olur. Olumlu sınıf atmosferine öğrencilerin de etki eder
ancak böyle bir atmosferin yaratılmasından, oluşmasından sorumlu olan kişi
öğretmen / öğretim elemanıdır. Bu araştırmada, öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterliliklerine ilişkin Türkçe öğretmeni
adaylarının görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece Türkçe eğitimi
bölümünde derslere giren öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama
ile ilgili yeterlik düzeyleri incelenmiş, bir anlamda öğretim elemanlarının
performanslarına ilişkin Türkçe öğretmen adaylarının, öğrencilerin
değerlendirmeleri ele alınmıştır.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Türkçe öğretmen adaylarının derslerine giren öğretim elemanlarının olumlu
sınıf iklimi sağlama yeterliliklerini ne sıklıkta gerçekleştirdiklerine yönelik
algılarını ortaya çıkarmak ve öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri
üniversite, sınıf düzeyi, sınıf yönetimi dersine verilen önem düzeyi gibi
değişkenlere göre algı düzeyleri arasında farklılık olup olmadığını ortaya
çıkarmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda yapılan araştırma tarama modeli
niteliğindedir. Karasar’a (2007:77) göre, tarama modeli geçmişte ya da hâlen
var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımıdır.
2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın amacına uygun olarak Ahi Evran Üniversitesinden ve Gazi
Üniversitesinde Türkçe öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 570
öğretmen adayı araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Belirlenen evren
içerisinden %95 güven aralığı ve 0.05 hata miktarı dikkate alınarak olasılıklı
örnekleme yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemine dayalı
olarak 230 Türkçe öğretmeni adayı araştırmanın örneklemini
oluşturmaktadır. Bu örnekleme yönteminde evrendeki tüm birimler, örneğe
seçilmek için eşit ve birbirinden bağımsız şansa sahiptir (Büyüköztürk vd.,
2010: 84). Belirlenen örnekleme ait demografik özelliklerin dağılımı Tablo
1’de görülmektedir.
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Tablo 1. Türkçe Öğretmen Adaylarının Demografik Özelliklerine İlişkin
Frekans ve Yüzde Dağılımları
Özellikler

Kategoriler
Gazi
Üniversitesi
Ahi Evran
Üniversitesi
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Düşük
Düzeyde
Orta Düzeyde
Yüksek
Düzeyde

Üniversite

Öğrenim Görülen
Sınıf Düzeyi
Sınıf
Yönetimi
Dersine Atfedilen
Önem Düzeyi
Toplam

F

%

143

62,2

87

37,8

75
82
73

32,6
35,7
31,7

34

14,8

60

26,1

136

59,1

230 100,0

Tablo 1’de, Türkçe öğretmen adaylarının demografik özelliklerine ilişkin
frekans ve yüzde dağılımları yer almaktadır. Öğretmen adaylarının öğrenim
gördükleri
üniversiteye
göre
dağılımları
incelendiğinde,
Gazi
Üniversitesinde öğrenim gören 143 (%62,2) Türkçe öğretmen adayı, Ahi
Evran Üniversitesinde öğrenim gören 87 (%37,8) Türkçe öğretmen adayı
bulunduğu anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf
düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde, 2. sınıf düzeyinde öğrenim
gören 75 (%32,6) Türkçe öğretmen adayı, 3. sınıf düzeyinde öğrenim gören
82 (%35,7) Türkçe öğretmen adayı, 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören 73
(%31,7) Türkçe öğretmen adayı bulunduğu görülmektedir. Türkçe öğretmen
adaylarının sınıf yönetimi dersine atfedilen önem düzeylerine ilişkin dağılım
incelendiğinde, öğretmen adayları içerisinde sınıf yönetimi dersini düşük
düzeyde önemli gören 34 (%14,8) Türkçe öğretmen adayı, sınıf yönetimi
dersini orta düzeyde önemli gören 60 (%26,1) Türkçe öğretmen adayı, sınıf
yönetimi dersini yüksek düzeyde önemli gören 136 (%59,1) Türkçe
öğretmen adayı olduğu anlaşılmaktadır. Genel itibarıyla araştırmaya, 230
(%100,0) Türkçe öğretmen adayının katıldığı görülmektedir.
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak 8 maddelik kişisel bilgi formu ve
“Öğretim Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Yeterlikleri Ölçeği”
kullanılmıştır. “Öğretim Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi Sağlama
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Yeterlikleri Ölçeği” bu araştırma için geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilme
aşamaları, şu eylemlerden oluşmaktadır: Ölçeğin ön deneme uygulaması için
Türkçe öğretmen adaylarından oluşan 221 katılımcı grubuna hazırlanan 25
maddelik nihai form uygulanmıştır. Uygulama sonucu toplanan veriler
Açıklayıcı Faktör Analizi (1) ve güvenirlik analizi (2) yapılarak aşağıdaki gibi
raporlanmıştır. Geçerlik ve güvenirliği test edilerek tanımlanan 25 maddelik
tek faktörlük ölçek, tezin asıl uygulamasında Türkçe öğretmen adaylarından
oluşan 230 kişilik katılımcı grubuna uygulanmış ve bu tanımlanan yapının
asıl uygulamada yer alan katılımcı grubu üzerinde doğrulanıp
doğrulanmadığına çapraz geçerlik olarak Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
(3) yapılarak bakılmıştır ve son uygulamanın güvenirlik analizi (4) tekrar
yapılarak aşağıdaki gibi raporlanmıştır.
2.3.1. Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Yeterliliği Ölçeğinin Açıklayıcı Faktör
Analizi (AFA) Geçerlik Çalışması
Ölçeğin yapı geçerliği, açımlayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Bu amaçla
önce deneme uygulamasından elde edilen verilerin faktör analizine uygun
olup olmadığına bakılmıştır. Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını
gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testlerinin sonuçları Tablo
2’de görüldüğü gibidir.
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Tablo 2. KMO ve Bartlett Testi Sonuçları
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uyum Ölçüsü
X2
Bartlett Küresellik Testi
Sd
p

,96
4346,053
300
,000

Tablo2’de görüldüğü üzere, hesaplanan KMO uyum ölçüsü değeri 0,96’dır.
Leech, Barrett ve Morgan (2005) ve Şencan (2005), kritik değer olan 0,50
değerinin altında faktör analizi yapılamayacağını belirtmişlerdir
(Büyüköztürk, Şekercioğlu ve Çokluk, 2010; Tavşancıl, 2010). Ölçeğe ait
Kaiser-Meyer-Olkin değeri kritik değerle karşılaştırıldığında “0.90-1.00” çok
yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Büyüköztürk vd., 2010). Aynı
veriler için hesaplanan Bartlett Küresellik Testi 4346,053 olup 0,00
düzeyinde manidardır (X2300=4346,053). Bu değerler, deneme
uygulamasından elde edilen verilerin faktör analizine tabi tutulabileceğini
göstermektedir. Uygulama yapılan örneklem sayısının faktör analizi
yapabilmek için yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Temel bileşenler analizi kullanılarak yapılan faktör analizi sonuçları Tablo
3’te verilmiştir.
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Tablo 3. Faktör Öz Değerleri ve Açıklama Varyansı

Faktör
1
2
3

Toplam
14,91
1,60
1,03

Başlangıç Özdeğer
Vary %
59,64
6,41
4,12

Küm %
59,64
66,04
70,16

Tablo 3’te görüldüğü üzere, öz değeri 1,5’tan büyük 2 faktör vardır. Ancak
faktörlerin toplam varyansa katkısına bakıldığında 1. faktörün toplam
varyansa katkısının %59,64 olduğu ve diğer faktörlerin varyansa olan
katkılarından daha çok katkı sağlamasından dolayı ölçeğin tek faktörlü bir
yapıda olduğu görülmektedir. Bu bir faktörün açıkladığı varyans, toplam
varyansın % 59,64’dür. Başlangıç öz değerleri dikkate alındığında 1. faktöre
ait öz değerin 14,91 olduğu ve diğer faktörlerin öz değerlerine göre çok
yüksek olmasından dolayı ölçeğin tek faktörlü yapıda olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Şekil 1. Öğretim Elemanların Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Yeterlikleri
Ölçeğine İlişkin Yamaç-Birikinti Grafiği
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Şekil 1’e bakıldığında ölçeğin tek bir faktörde büyük bir eğim gösterdiği ve 2.
faktöre geçiş sırasında kırılmanın düzgünleştiği, ölçeğin tek bir faktörde
açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Deneme formunda yer alan maddelerin hangi faktör yük değerine sahip
oldukları Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. Maddelere Ait Faktör Yük Değerleri ve Madde Toplam Korelasyonları
Faktör
Yükleri

Madde-Toplam
Korelasyonu

Alt-üst grup %27’Lik
Dilim

m1

0,70

0,68(*)

11,93(*)

m2
m3
m4
m5
m6
m7
m8
m9
m10
m11
m12
m13
m14
m15
m16
m17
m18
m19
m20
m21
m22
m23
m24
m25

0,63
0,75
0,74
0,74
0,84
0,79
0,85
0,83
0,77
0,75
0,75
0,73
0,78
0,75
0,67
0,63
0,78
0,84
0,78
0,85
0,86
0,81
0,82
0,83

0,60(*)
0,73(*)
0,72(*)
0,71(*)
0,82(*)
0,77(*)
0,83(*)
0,81(*)
0,75(*)
0,73(*)
0,72(*)
0,71(*)
0,76(*)
0,72(*)
0,64(*)
0,60(*)
0,76(*)
0,82(*)
0,76(*)
0,83(*)
0,84(*)
0,79(*)
0,80(*)
0,81(*)

9,55(*)
14,15(*)
13,71(*)
13,18(*)
13,89(*)
15,10(*)
18,07(*)
15,34(*)
13,73(*)
12,33(*)
13,70(*)
10,79(*)
13,48(*)
14,47(*)
10,94(*)
8,26(*)
14,94(*)
18,74(*)
13,14(*)
17,65(*)
21,80(*)
15,58(*)
16,35(*)
12,77(*)

*p<,05
Tablo 4’e bakıldığında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerin birinci faktörde en yüksek yük
değerine sahip olduğu görülmektedir. Birinci faktörde maddelerin faktör
yüklerine bakıldığında, ,63 ile ,86 arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Bu
yük değerlerine göre ölçek tek faktörlü olup tüm maddeler ölçekte yer
alabilecek yük değerine sahiptir. Tabachnick ve Fidell’e (2001)’e göre yük
değerinin 0,55 kritik değerin üstünde olması hâlinde her madde “iyi”dir
(Büyüköztürk vd., 2010). Belirlenen faktörün açıklama varyansını artırmak
için sınır değer olarak ,55 faktör yükü belirlenmiştir.
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Madde toplam korelasyonuna dayalı olarak yapılan madde analizi sonuçları
Tablo 4’te verilmiştir. Bu sonuçlara göre korelasyon değerleri r=,60 (m37,
m59) ile r=,84 (m64) arasında değişmektedir ve 0,05 düzeyinde anlamlıdır.
Nihai ölçek formunda kalan 25 maddenin madde toplam korelasyonları
kabul edilebilir niteliktedir; yani ölçeğin geneliyle ölçülebilecek özelliğin, her
bir madde ile ölçülmeye çalışılan özellikle aynı olduğu, dolayısıyla 25
maddenin ölçekte yer alabilecek niteliğe sahip olduğu söylenebilir.
Üst %27 (n=59) ve alt %27 (n=59) diliminde yer alan katılımcıların her bir
maddeye verdikleri cevapların ortalamalarını karşılaştırmak suretiyle
yapılan analiz sonucunda elde edilen t değerlerinin tamamı 0.05 düzeyinde
manidardır. Bu durum, ölçekte yer alan 25 maddenin her birinde ölçülmek
istenen özelliğe sahip olanlarla olmayanları ayırt edici nitelikte olduğunu
göstermesi bakımından önemlidir.
2.3.2. Öğretim Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Yeterlikleri
Ölçeğine Ait Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) Geçerliğine İlişkin Bulgular
Daha önceden pilot uygulamada açıklayıcı faktör analizi yapılarak
tanımlanan 1 faktörlü 25 maddelik ölçeğin doğrulanmasında doğrulayıcı
faktör analizi (DFA) kullanılmıştır.
Doğrulayıcı faktör analizi (DFA), pek çok gözlenebilir değişkenin
oluşturduğu faktörlerden (gizil değişkenlerden) oluşan faktöriyel bir
modelin gerçek verilerle ne derece uyum gösterdiğini değerlendirmeyi
amaçlar. İncelenecek model, ampirik bir çalışmanın verileri kullanılarak
belirlenmiş ya da belirli bir kurama dayandırılarak kurgulanmış bir yapıyı
tanımlayabilir (Sümer, 2000). DFA’da modelin geçerliliğini değerlendirmek
için çok sayıda uyum indeksi kullanılmaktadır. Bunlar içinde en sık
kullanılanları (Cole, 1987; Sümer, 2000); Ki-Kare Uyum Testi (Chi-Square
Goodness, χ2), Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (Root Mean Square
Error of Approximation, RMSEA), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi
(Comparative Fıt Index, CFI), Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (NonNormed Fit Index, NNFI), Normlaştırılmış Uyum İndeksi (Normed Fit Index,
NFI), İyilik Uyum İndeksidir (Goodness of Fit Index, GFI). Ölçek modelinde
gözlenen değerlerin Χ2/d<3; 0<RMSEA<0.05; 0.97≤NNFI≤1; 0.97≤CFI≤1;
0.95≤GFI≤1 ve 0.95≤NFI≤1 aralıklarında olması mükemmel uyumu;
4<Χ2/d<5;
0,05<RMSEA≤0.08;
SRMR≤0,08;
0.95≤NNFI≤0.97;
0.95≤CFI≤0.97; 0.90≤GFI≤0.95 ve 0.90≤NFI≤0.95 ise kabul edilebilir uyumu
göstermektedir (Kline, 2005; Sümer, 2000).
Ölçeğin 1 faktör ve 25 maddelik yapısının doğrulanıp doğrulanmadığını
değerlendirmek amacıyla DFA uygulanmıştır. Uygulanan ilk DFA’da
istatistiksel olarak anlamlı olmayan t değerine sahip maddeler incelenmiştir.
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Bu incelemeye göre anlamlı olmayan t değerine sahip hiçbir maddeye
rastlanmamıştır. Elde edilen path diyagramı Şekil 2’de belirtilmiştir. Uyum
2

indeksleri χ =655,03, sd=269, X2/sd=2.44, CFI=0.98, NNFI=0.98 ve NFI=0.97,
GFI=0,90 RMSEA=0.079, SRMR=0,051 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktöryel
yapısını gösteren modelin gözlenen değişkenleriyle faktörleri arasındaki
ilişkiyi gösteren katsayılar incelendiğinde, uyum indekslerinin kabul
edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. Uyum indeks değerlerine
bakıldığında ve hata değerleri olan RMSEA ve SRMR değerine bakıldığında
kabul edilebilir düzeyde bir uyum olduğu sonucuna ulaşılmıştır. DFA ile
hesaplanan uyum istatistikleri dikkate alındığında, ölçeğin AFA ile belirlenen
tek faktörlü yapısının toplanan verilerle genel olarak mükemmel uyum
sağladığına karar verilmiştir
Şekil 2. 1. Düzey 1 Faktörlü Ölçeğe ait Path Diagramı
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Şekil 2 incelendiğinde, son hâli verilen ölçeğin 25 madde ve 1 faktörden
oluştuğu görülmektedir. Maddelere ait regresyon değerleri ve t değerlerine
Tablo 5’te yer verilmiştir.
Tablo 5. DFA’ya Ait Regresyon ve T Değerleri
m
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m8
m9
m10
m11
m12
m13
m14
m15
m16
m17
m18
m19
m20
m21
m22
m23
m24
m25

R2
0,45
0,34
0,55
0,46
0,35
0,50
0,53
0,57
0,55
0,47
0,48
0,56
0,49
0,57
0,48
0,46
0,45
0,66
0,65
0,64
0,74
0,74
0,71
0,66
0,67

t
9,46**
9,73**
15,76**
11,37**
8,40**
11,23**
12,72**
12,96**
11,88**
10,75**
11,63**
14,06**
12,29**
14,09**
12,00**
13,59**
10,57**
17,03**
15,11**
17,53**
23,84**
22,71**
21,61**
16,07**
18,66**

**p<,01
Tablo 5 incelendiğinde, elde edilen regresyon katsayılarının ve t değerlerinin
anlamlı olduğu ve modelin doğrulandığı belirlenmiştir. Birinci faktörde 21 ve
22. maddelerin R2=0,74 ile en önemli maddeler olduğu, yani ölçeğe en çok
katkısı olan maddeler olduğu görülürken 2. maddenin ise R2=0,34 ile en
önemsiz madde olduğu, yani ölçeğe en az katkı sağlayan madde olduğu
görülmektedir.
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2.3.3. Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Yeterliliği Ölçeğinin Güvenirlik Çalışması
Ölçeğin güvenirliği için Öğretim Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi Sağlama
Yeterlikleri Ölçeğinin bir faktörü için belirlenen maddelerin Cronbach Alpha
iç tutarlılık katsayılarına bakılarak Tablo 6’da gösterilmiştir. Bu katsayı, tüm
maddeler dikkate alınarak hesaplandığından, ölçme aracının genel
güvenirlik yapısını diğer katsayılara göre en iyi yansıtan katsayıdır
(Özdamar, 2004).
Tablo 6. Faktörlere Ait Alfa Güvenirlik Katsayıları

Öğretim Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi Sağlama
Yeterlikleri Ölçeği
25

Madde
Sayısı
Cronbach
α

,97

Tablo 6’ya göre Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları “Öğretim
Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Yeterlikleri Ölçeği”nde 25 madde
ile ,97 güvenirlik katsayısına sahip olduğu görülmektedir. Özdamar (2004),
0.90-1.00 arasında değişen güvenirlik katsayısının yüksek düzeyde güvenilir
olduğunu belirtmiştir. Bu ölçeğin güvenirlik katsayısının yüksek düzeyde
güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu da ölçeğin kabul edilebilir
düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Tezbaşaran (1997),
likert tipi bir ölçekte yeterli sayılabilecek bir güvenirlik katsayısının
olabildiğince 1’e yakın olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu sonuçlara göre
araştırma için kullanılan ölçeğin güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğu
görülmektedir.
4. BULGULAR
Birinci Alt Problem: Öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama
yeterlilikleriyle ilgili Türkçe öğretmeni adaylarının algıları ne düzeydedir?
Tablo 7: Öğretim Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Yeterlilikleriyle İlgili
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Algılarına İlişkin İstatistikler

Algı

N

Minimum

Maximum

230

30,00

125,00

x̄

(Ortalama)
88,50
(3,54)

S (Standart
Sapma)
18,32

Kriterler: 88,50/25=3,54 1-1,79=çok düşük; 1,80-2,59=düşük; 2,60-3,39=orta;
3,40-4,19=yüksek; 4,20-5,00=çok yüksek
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Tablo 7’ye bakıldığında, Türkçe öğretmeni adaylarının derslerine giren
öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlilikleriyle ilgili
algılarına ilişkin betimsel istatistikler görülebilmektedir. Öğretmen
adaylarının algıları 25 maddelik algı ölçeğine vermiş oldukları cevaplardan
yola çıkarak toplam algı düzeylerine yönelik dağılıma bakıldığında bunun X
=88,50 (18,32) olduğu görülmektedir. Toplam puan verileri madde sayısına
bölünerek elde edilen ortalama puanın 3,54 olduğu anlaşılmaktadır. Türkçe
öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama
yeterlilikleriyle ilgili algılarına ilişkin ortalama puanları incelendiğinde, bu
puanın işaret ettiği düzeyin yüksek düzey (3,40-4,19) olduğu görülmektedir.
Öğretmen adaylarının algı ölçeğinden aldıkları minimum puanın 30,00 ve
maksimum puanın 125,00 olduğu, yani 95 puanlık bir ranjın (dizi
genişliği=125-30) olduğu görülmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının algı
düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
İkinci Alt Problem:Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlilikleriyle ilgili algıları arasında “öğrenim
görülen üniversite” değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık var
mıdır?
Tablo 8: Öğrenim Gördükleri Üniversiteye Göre Türkçe Öğretmeni Adaylarının
Öğretim Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Yeterlilikleriyle İlgili Algıları
Arasındaki Farklılığa İlişkin Independent-Sample (Bağımsız Örneklem) T-Testi
Sonuçları
Üniversite

N

x̄

Gazi Üni.

143

86,41
(3,46)

Ahi Evran Üni.

87

91,94
(3,68)

Algı

S
17,22
19,60

t

2,24

sd

228

p

,026*

*p<,05Tablo 8’e bakıldığında, Gazi Üniversitesinde öğrenim gören Türkçe
öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama
yeterlilikleriyle ilgili algıları (x̄ =86,41)ile Ahi Evran Üniversitesinde
öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarının algıları (x̄ =91,94)arasında
t(228)=2,24, p=,026<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu
anlamlı farklılık, Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen
adaylarının algı düzeyinin daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

Erciyes University
31 /01/2018 – 02 /02/2018

1348

USBIK 2018 KAYSERI -TURKEY

Üçüncü Alt Problem:Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlilikleriyle ilgili algıları arasında “sınıf
düzeyi” değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık var mıdır?
Tablo 9: Sınıf Düzeyine Göre Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim
Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Yeterlilikleriyle İlgili Algıları
Arasındaki Farklılığa İlişkin One-Way Anova (Tek Yönlü Varyans) Analizi
Sonuçları

Algı

Sınıf
Düzeyi
2
3

N
75
82

x̄
82,37
88,89

S
20,11
15,05

4

73

94,36

17,96

Kareler
Toplam
5331,20
71498,30

Kareler
Ort.

F
(2-227)

2665,60
314,97

8,46

p

Post Hoc
(Tukey)

,000*

2<4

76829,50

Tablo 9’a bakıldığında, sınıf düzeyine göre Türkçe öğretmeni adaylarının
öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlilikleriyle ilgili
algıları arasında F(2-227)=8,46, p=,000<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu
görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören Türkçe
öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama
yeterlilikleriyle ilgili algılarının (x̄ =94,36), 2. sınıf düzeyinde öğrenim gören
Türkçe Öğretmen adaylarının algılarından (x̄ =82,37) daha yüksek
olmasından kaynaklanmaktadır.
Dördüncü Alt Problem:Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim
elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlilikleriyle ilgili algıları
arasında “sınıf yönetimi dersine verilen önem düzeyi” değişkenine göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılık var mıdır
Tablo 10: Sınıf Yönetimi Dersine Verilen Önem Düzeyine Göre Türkçe Öğretmeni
Adaylarının Öğretim Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Yeterlilikleriyle
İlgili Algıları Arasındaki Farklılığa İlişkin One-Way Anova (Tek Yönlü Varyans)
Analizi Sonuçları
Önem
Düzey
i

Algı

N

Düşük

34

Orta

60

Yüksek

13
6

x̄
65,7
4
84,6
0
95,9
1

S
13,7
4
17,0
6
14,2
5

Kareler
Toplam
26003,5
4
50825,9
6
76829,5
0

Kareler
Ort.
13001,7
7
223,90

F
(2-227)

58,07

*p<,05 Kategoriler: Düşük=1; Orta=2; Yüksek=3
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Tablo 10’a bakıldığında, sınıf yönetimi dersine verilen önem düzeyine göre
Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama
yeterlilikleriyle ilgili algıları arasında F(2-227)=58,07, p=,000<,05’e göre anlamlı
farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, sınıf yönetimi dersine yüksek
düzeyde önem veren Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlilikleriyle ilgili algılarının (x̄ =95,91), sınıf
yönetimi dersine düşük düzeyde önem veren Türkçe öğretmeni adaylarının
algılarından (x̄ =65,74) ve sınıf yönetimi dersine orta düzeyde önem veren Türkçe
öğretmeni adaylarının algılarından (x̄ =84,60) daha yüksek olmasından ve sınıf
yönetimi dersine orta düzeyde önem veren Türkçe öğretmeni adaylarının
algılarının (x̄ =84,60), sınıf yönetimi dersine düşük düzeyde önem veren Türkçe
öğretmeni adaylarının algılarından (x̄ =65,74) daha yüksek olmasından
kaynaklanmaktadır.
Beşinci Alt Problem: Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlilikleriyle ilgili algıları arasında “öğretim
elemanlarının öğrencilerle sınıftaki ilişkilerinin niteliğiyle ilgili algı”
değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık var mıdır?
Tablo 11: Öğretim Elemanlarının Öğrencilerle Sınıftaki İlişkilerinin Niteliğiyle
İlgili Algıya Göre Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim Elemanlarının Olumlu
Sınıf İklimi Sağlama Yeterlilikleriyle İlgili Algıları Arasındaki Farklılığa İlişkin
Independent-Sample

Algı

Öğretim
Elemanlarının
Öğrencilerle
Sınıftaki
İlişkilerinin
Niteliğiyle İlgili Algı
İlişkileri iyidir.

N
136

93,82

S
17,01

İlişkileri kötüdür.

94

80,80

17,46

X

t

sd

p

5,65

228

,000*

*p<,05
Tablo 11’e bakıldığında, öğretim elemanlarının öğrencilerle sınıftaki
ilişkilerinin iyi olduğu düşünen Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim
elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlilikleriyle ilgili algıları (x̄
=93,82)ile öğretim elemanlarının öğrencilerle sınıftaki ilişkilerinin kötü
olduğu düşünen Türkçe öğretmeni adaylarının algıları (x̄ =80,80)arasında
t(228)=5,65, p=,000<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu
anlamlı farklılık, öğretim elemanlarının öğrencilerle sınıftaki ilişkilerinin iyi
olduğu düşünen Türkçe öğretmeni adaylarının algı düzeyinin daha yüksek
olmasından kaynaklanmaktadır.
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Altıncı Alt Problem: Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlilikleriyle ilgili algıları arasında
“öğrencilerin birbirleriyle ilişkilerinin niteliğiyle ilgili algı” değişkenine göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılık var mıdır?

Tablo 12: Öğrencilerin Birbirleriyle İlişkilerinin Niteliğiyle İlgili Algıya Göre
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi
Sağlama Yeterlilikleriyle İlgili Algıları Arasındaki Farklılığa İlişkin IndependentSample (Bağımsız Örneklem

Algı

Öğrencilerin
Birbirleriyle
İlişkilerinin
Niteliğiyle İlgili
Algı
Öğrencilerin
birbirleriyle
ilişkileri iyidir.
Öğrencilerin
birbirleriyle
ilişkileri kötüdür.

N

X

S

130

91,22

17,44

100

84,97

t

sd

p

2,60

228

,010*

18,91

*p<,05

Tablo 12’ye bakıldığında, öğrencilerin birbirleriyle ilişkilerinin iyi olduğunu
düşünen Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının olumlu sınıf
iklimi sağlama yeterlilikleriyle ilgili algıları ( X =91,22)öğrencilerin
birbirleriyle ilişkilerinin kötü olduğunu düşünen Türkçe öğretmeni
adaylarının algıları ( X =84,97)arasında t(228)=2,60, p=,010<,05’e göre
anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, öğrencilerin
birbirleriyle ilişkilerinin iyi olduğunu düşünen Türkçe öğretmeni adaylarının
algı düzeyinin daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.
Yedinci Alt Problem: Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlilikleriyle ilgili algıları arasında “derslerin
verimli bir şekilde işlenip işlenmediğiyle ilgili algı” değişkenine göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılık var mıdır?
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Tablo 13: Derslerinin Verimli Bir Şekilde İşlenip İşlenmediğiyle İlgili Algıya Göre
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi
Sağlama Yeterlilikleriyle İlgili Algıları Arasındaki Farklılığa İlişkin IndependentSample (Bağımsız Örneklem) T-Testi Sonuçları

Algı

Derslerin Verimli
Bir Şekilde İşlenip
İşlenmediğiyle
İlgili Algı
Evet, işlenmektedir.
Hayır,
işlenmemektedir.

N
117

X
94,68

S
16,79

113

82,10

17,69

t

sd

p

5,54

228

,000*

*p<,05
Tablo 13’e bakıldığında, derslerin verimli bir şekilde işlendiğini düşünen
Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi
sağlama yeterlilikleriyle ilgili algıları ( X =94,68)ile derslerin verimli bir
şekilde işlenmediğini düşünen Türkçe öğretmeni adaylarının algıları ( X
=82,10)arasında t(228)=5,54, p=,000<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu
görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, derslerin verimli bir şekilde işlendiğini
düşünen Türkçe öğretmeni adaylarının algı düzeyinin daha yüksek
olmasından kaynaklanmaktadır.
Sekizinci Alt Problem:Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlilikleriyle ilgili algıları arasında “öğretim
elemanlarının sınıf yönetiminde başarılı olup olmadığıyla ilgili algı”
değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık var mıdır?
Tablo 14: Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetiminde Başarılı Olup Olmadığıyla
İlgili Algıya Göre Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim Elemanlarının
Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Yeterlilikleriyle İlgili Algıları Arasındaki
Farklılığa İlişkin Independent-Sample (Bağımsız Örneklem) T-Testi Sonuçları
Öğretim
Elemanlarının Sınıf
Yönetiminde
Başarılı Olup
Olmadığıyla İlgili
Algı
N
Evet, başarılıdır.
150
Algı
Hayır, başarılı
80
değildir.
*p<,05

X
92,35

S
16,56

81,29

19,36
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Tablo 14’e bakıldığında, öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde başarılı
olduğunu düşünen Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlilikleriyle ilgili algıları ( X =92,35)ile
öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde başarılı olmadığını düşünen Türkçe
öğretmeni adaylarının algıları ( X =81,29)arasında t(228)=4,54, p=,000<,05’e
göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık, öğretim
elemanlarının sınıf yönetiminde başarılı olduğunu düşünen Türkçe
öğretmeni adaylarının algı düzeyinin daha yüksek olmasından
kaynaklanmaktadır.
4. SONUÇ
4.1. Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmada, öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama
yeterliliklerini ne sıklıkta gerçekleştirdiklerine yönelik Türkçe öğretmen
adaylarının algılarını ortaya çıkarmak ve öğretmen adaylarının bu algılarının
bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, öğretim
elemanlarının öğrenciler tarafından değerlendirilmesi bakımından önem arz
etmektedir. Bu çalışmada bir anlamda, öğretim elemanlarının
performanslarına ilişkin öğrenci görüşlerine başvurulduğunu söylemek
mümkündür. Performans değerlendirmesi çalışanın işini ne kadar başarılı
yaptığını değerlendirme, kendisine geri bildirme ve bir gelişim planı
oluşturma sürecidir (Barutçugil, 2002’den akt. Dalgıç, 2010:93). Öğretim
elemanının performans değerlendirmesi için çoklu veri kaynağı olarak
öğrenci görüşleri, öğrenci başarısı, meslektaş değerlendirmesi,
öğretmenlerin kendini değerlendirmesi (öz değerlendirme), yönetici
görüşleri, öğretim elemanı kariyer planı ve portfolyosu kullanılabilmektedir.
Değerlendirmeyi yapacak kişi ya da grupların iş görenleri yeterli bir süre
gözlemleme imkânı bulmuş olması gerekir (Dalgıç, 2010: 93). Bu çalışmada
değerlendirmeyi yapan öğrenci grubu öğretim elemanlarını en az bir yıldır
gözlemleme fırsatı olmuş öğrencilerden oluşmaktadır. Buradan hareketle
öğrenci görüşlerinin mevcut durumu, gerçeği yansıttığı düşünülmektedir.
Hem yurt içi hem de yurt dışında öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi
sağlama yeterliklerini ele alan bir araştırmaya rastlanmamış olması,
araştırma bulgularının önceki araştırma bulgularıyla ilişkilendirilmesi
konusunda bir sınırlılık oluşturmaktadır.
Sınıf iklimi, öğrenci başarısı ve öğrenme düzeyini etkilemesinin yanı sıra
öğretmen ve öğrenciler arasındaki ve öğrencilerin kendi aralarındaki
ilişkilerin niteliğini de belirleyen bir değişkendir. Sınıf iklimi, öğrenci ve
öğretmen arasındaki etkileşimle, bu etkileşimin düzeyiyle ilgili bir
kavramdır. Öğrenciler ve öğretmen arasındaki ilişkinin niteliği, sınıf iklimini
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etkileyen önemli bir değişkendir. Yalnızca öğrencilerle öğretmen arasındaki
ilişkiler değil, öğrencilerin birbirleriyle ilişkileri de sınıf ikliminde
belirleyicidir (Gülbahar, 2017: 2). Verimli öğrenme etkinlikleri, sınıf içi iyi
ilişkiler için olumlu bir sınıf iklimine ihtiyaç vardır. Olumlu bir sınıf ikliminin
olduğu sınıflarda öğrenci başarısında yükselme, okula devamsızlıklarda ve
sınıflardaki sorunlu davranış sayısında azalma ile öğrencilerin okula bağlılık
düzeyinde yükselme gözlemlenebilmektedir (Kohen, 2006; Conroy vd.,
2009). Olumlu sınıf ikliminin demokratik bir sınıf ortamı, öğrenci merkezli
öğrenme, eleştirel düşünme, sorumluluk ve öz güven gibi olumlu sonuçları
da vardır (Dönmez, 2011).
Türkçe öğretmen adaylarının derslerine giren öğretim elemanlarının olumlu
sınıf iklimi sağlama yeterliklerini yüksek düzeyde gerçekleştirdiklerine
yönelik bir algıya sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu, olumlu olarak
değerlendirilebilecek bir sonuçtur. Bu sonuçtan hareketle, söz konusu
öğretim elemanlarının sınıflarda öğrencilerle iyi ilişkiler kurmaya ve verimli
öğrenmeyi etkileyen faktörlere dikkat ettikleri söylenebilir. Araştırmadan
elde edilen bu sonuç, Aydoğdu (2015)’nun araştırma sonuçlarından
ayrılmaktadır. Zira anılan bu araştırmada, öğrencilerin öğretim
elemanlarının sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algılarının orta düzeyde
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Türkçe öğretmen adaylarının derslerine giren öğretim elemanlarının olumlu
sınıf iklimi sağlama yeterliklerini yüksek düzeyde gerçekleştirdiklerine
yönelik bir algıya sahip olmaları, sınıflarında da olumlu bir iklim algıladıkları
şeklinde de yorumlanabilir. Araştırma bu yönüyle Açıkgöz, Özkal ve Kılıç
(2003) ile Sarı (2012)’nın araştırmalarından farklıdır. Zira anılan
araştırmalardan ilkinde, öğretmen adaylarının sınıf iklimine ilişkin
algılarının olumsuz olduğu tespit edilmiştir. Sarı (2012)’nın yaptığı
araştırmada ise öğrencilerin empatik sınıf iklimi algılarının orta düzeyde
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Türkçe öğretmeni adaylarının derslerine giren öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterliklerine ilişkin algıları arasında “öğrenim
görülen üniversite” değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
olduğu belirlenmiş, bu anlamlı farklılığın Ahi Evran Üniversitesi Türkçe
öğretmeni adayları lehine olduğu anlaşılmıştır. Bu anlamlı farklılık, öğretim
elemanlarının öğrencileriyle ilişkilerinin niteliği, öğrencilerine yaklaşımları,
öğrencilerinin haklarını gözetme düzeyi boyutlarındaki farklılıklardan
kaynaklanıyor olabilir. Küçük şehirlerde yaşayan öğretim elemanlarının
öğrencileriyle daha fazla ilgilenme, vakit geçirme, öğrencilerini tanımayla
ilgili daha fazla fırsatlarının olmasından dolayı onlarla ilişkileri gelişebilir.
Öğrencilerle iyi ilişkiler, sınıfta olumlu bir iklim oluşmasında da etkili
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olabilir. Belirtilen anlamlı farklılığa neden olduğu düşünülebilecek bir başka
etmen de iki üniversitenin Türkçe öğretmenliği bölümünde derslere giren
öğretim elemanlarının sınıf yönetimi beceri düzeyleri arasındaki farktır. Sınıf
yönetiminde başarılı olamayan öğretim elemanın olumlu sınıf iklimi yaratma
konusunda da yetersiz kalacağını söylemek mümkündür.
Türkçe öğretmeni adaylarının derslerine giren öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlikleriyle ilgili algıları arasında “sınıf düzeyi”
değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiş;
sınıf düzeyi yükseldikçe öğretmen adaylarının derslerine giren öğretim
elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama yeterliklerine ilişkin algılarının
yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu algı farklılığı, olumlu sınıf iklimi ve sınıf
yönetimi konusunda artan bilgi ve beceri, öğretim elemanlarını daha uzun
süredir, daha fazla tanıyor olma gibi faktörlerden kaynaklanıyor olabilir.
Araştırma, bu sonucuyla Açıkgöz, Özkal ve Kılıç’ın (2003) yaptığı araştırma
ile örtüşmektedir. Anılan bu araştırmada da öğretmen adaylarının sınıf
iklimine ilişkin algılarının öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre anlamlı
farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Küçükoğlu ve Köse’nin (2008)
yaptığı araştırmada ise öğrenci başarısını etkileyen sınıf iklimi
değişkenlerinden birinin öğretim elemanı olduğu ve bu etkene ilişkin algının
sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Türkçe öğretmeni adaylarının derslerine giren öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlikleriyle ilgili algıları arasında “sınıf
yönetimi dersine verilen önem düzeyi” değişkenine göre istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiş; öğretmen adaylarının sınıf
yönetimi dersine verdikleri önem düzeyi arttıkça öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlikleriyle ilgili algı düzeyinin de arttığı
sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf yönetimi dersini görece daha önemli gören
öğretmen adaylarının bu ders için daha fazla mesai harcadıkları, bu dersle
ilgili daha fazla çalışma yaptıkları ve eylemde bulundukları söylenebilir.
Bütün bu çabaların söz konusu öğretmen adaylarına, değerlendirme
yapabilme yeterliği kazandırdığı düşünülebilir. Kazanılan yeterlikle, bir
başka deyişle sınıf yönetimi alanındaki hâkimiyetle bu öğrencilerin, öğretim
elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama konusundaki davranışlarını
izlemeye daha çok odaklandıkları, derslerde bu davranışları
değerlendirmeye yöneldikleri iddia edilebilir.
Türkçe öğretmeni adaylarının derslerine giren öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlikleriyle ilgili algıları arasında “öğretim
elemanının öğrencilerle ilişkisinin niteliğine ilişkin algı” değişkenine göre
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmış, bu farkın
öğretim elemanlarının öğrencileriyle ilişkilerinin iyi olduğunu düşünen
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öğrencilerin lehine olduğu anlaşılmıştır. Öğrencileriyle iyi ilişkiler kuran bir
öğretim elemanı, bu ilişkilerini hem sınıf içinde hem de dışında yürütür.
Böyle bir öğretim elemanının öğrencilerini daha iyi tanıdığı söylenebilir.
Öğrencilerin olumlu bir sınıf iklimi algılamalarında belirleyici olan faktörün
kendileriyle iyi ilişkiler içinde olan öğretim elemanı olduğu iddia edilebilir.
Öğrencileriyle iyi ilişkiler kurmaya özen gösteren bir öğretim elemanı,
öğrencilerinin hak ve özgürlüklerini gözetir, bireysel farklılıklarına önem
verir, öğrenci merkezli bir öğretim gerçekleştirir, öğrenci yararını gözetir;
bütün bunlar da beraberlerinde olumlu bir sınıf iklimi getirir.
Türkçe öğretmeni adaylarının derslerine giren öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlikleriyle ilgili algıları arasında “öğrencinin
sınıftaki diğer öğrencilerle ilişkisinin niteliğine ilişkin algı” değişkenine göre
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuş; bu farkın sınıftaki
diğer öğrencilerle ilişkisi iyi olan öğrencilerin lehine olduğu anlaşılmıştır.
Öğrenciler ve öğretmen arasındaki ilişkinin niteliği, sınıf atmosferini
etkileyen önemli bir değişkendir. Yalnızca öğrencilerle öğretmen arasındaki
ilişkiler değil, öğrencilerin birbirleriyle ilişkileri de sınıf atmosferinde
belirleyicidir (Gülbahar, 2017: 2). Öğretim elemanlarının sınıfta olumlu bir
iklim sağladığını düşünen öğretmen adaylarının bu olumlu iklimde
arkadaşlarıyla ilişkilerini de geliştirdikleri düşünülebilir. Bu sonuç, iyimser
bir bakış açısından, hem sınıf iklimini hem de akranlarla ilişkileri olumlu
algılıyor olmaktan kaynaklanıyor olabilir.
Türkçe öğretmeni adaylarının derslerine giren öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterliklerine ilişkin algıları arasında “derslerin
verimli işlenip işlenmediğine ilişkin algı” değişkenine göre istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuş; bu farkın derslerin verimli
işlendiğini düşünen öğrencilerin lehine olduğu anlaşılmıştır. Olumlu bir sınıf
atmosferinin olduğu sınıflarda öğrenci başarısında yükselme, okula
devamsızlıklarda ve sınıflardaki sorunlu davranış sayısında azalma ile
öğrencilerin okula bağlılık düzeyinde yükselme gözlemlenebilmektedir
(Kohen, 2006; Conroy vd., 2009). Olumlu sınıf atmosferinin demokratik bir
sınıf ortamı, öğrenci merkezli öğrenme, eleştirel düşünme, sorumluluk ve öz
güven gibi olumlu sonuçları da vardır (Dönmez, 2011). Olumlu bir sınıf
atmosferinin doğuracağı en önemli sonucun ise verimli öğrenme olduğu
söylenebilir. Sınıflarında olumlu bir iklim olduğunu düşünen öğrencilerin de
verimli öğrendiklerini düşünmeleri doğaldır. Öğrenciler verimli
öğrendiklerini düşünüyorlarsa bu gerçekten o sınıftaki olumlu iklimden
kaynaklanıyor olabilir. Buradan hareketle Türkçe öğretmeni adaylarının
derslerine giren öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama
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yeterliklerini yüksek düzeyde gerçekleştirdiklerine yönelik algılarının
gerçeği, mevcut durumu yansıtan bir algı olduğu düşünülebilir.
Türkçe öğretmeni adaylarının derslerine giren öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlikleriyle ilgili algıları arasında “öğretim
elemanının sınıf yönetme başarısına ilişkin algı” değişkenine göre
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmış, bu farkın
“öğretim elemanının sınıf yönetiminde daha başarılı olduğunu düşünene
öğrenciler”in lehine olduğu anlaşılmıştır. Sınıf yönetimi, öğretimi
kolaylaştırmanın yanı sıra öğretim zamanını arttırma, sıcak ve destekleyici
bir sınıf iklimi meydana getirme ve koruma, öğrencilerin zarar verici
davranışlarını önleme, istendik davranışların artması için uygun iklimi
sağlama gibi amaçları gerçekleştirmeye de çalışmalıdır (Sadık, 2000: 37).
Anlaşılacağı üzere sınıf yönetiminin önemli bir boyutu olumlu bir sınıf iklimi
yaratmaktır. Buradan hareketle, sınıf yönetiminde başarılı olan bir öğretim
elemanının olumlu bir sınıf iklimini sağlama hususunda başarılı olacağını
söylemek mümkündür. Öğretim elemanını sınıf yönetiminde başarılı bulan
öğrencilerin öğretim elemanının olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlikleriyle
ilgili yüksek düzeyde bir algıya sahip olması bu şekilde açıklanabilir.
3.2. Öneriler


Mevcut sonuçları daha fazla genellemek için daha çok Türkçe
öğretmeni adayıyla çalışma yapılmalıdır.



Bu araştırmada, öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama
yeterlikleri
incelenmiştir.
Öğretim
elemanları
dışında,
yükseköğretim sınıflarının iklimlerini etkileyen etkenlerle ilgili nitel
çalışmalar ve sınıf ikliminin başka değişkenlerle ilişkisini inceleyen
nicel çalışmalar yapılabilir.
Bu araştırmada, “sınıf yönetimi dersine verilen önem düzeyi”nın
Türkçe öğretmeni adaylarının derslerine giren öğretim
elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlikleriyle ilgili algı
düzeyini etkileyen bir değişken olduğu saptanmıştır. Sınıf yönetimi
dersinin öğretmen adaylarının sınıf iklimini değerlendirme
konusunda yeterliklerini yükselttiği söylenebilir. Dolayısıyla sınıf
yönetimi dersinin saati artırılmalı ve bu dersin uygulamaya daha
fazla yer verecek şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.
Bu araştırmada, “öğretim elemanının öğrencilerle ilişkisinin
niteliğine ilişkin algı”nın Türkçe öğretmeni adaylarının derslerine
giren öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama
yeterlikleriyle ilgili algı düzeyini etkileyen bir değişken olduğu tespit
edilmiştir. Olumlu sınıf ikliminin sağlanması açısından öğrencilerle
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öğretim elemanının sosyal, kültürel ve sportif daha fazla etkinlik
gerçekleştirebilmesi planlanmalı, öğretim elemanları öğrencilerle
ilişkilerini geliştirmeye yönlendirilmeli, bu konuda teşvik
edilmelidir.
Bu araştırmada, “öğrencinin sınıftaki diğer öğrencilerle ilişkisinin
niteliğine ilişkin algı”nın Türkçe öğretmeni adaylarının derslerine
giren öğretim elemanlarının olumlu sınıf iklimi sağlama
yeterlikleriyle ilgili algı düzeyini etkileyen bir değişken olduğu tespit
edilmiştir. Olumlu sınıf ikliminin sağlanması açısından öğrencilerin
birbirleriyle sosyal, kültürel ve sportif daha fazla etkinlik
gerçekleştirebilmesi planlanmalı, öğrenciler birbirleriyle ilişkilerini
geliştirmeye yönlendirilmeli, bu konuda teşvik edilmelidir.
Olumlu sınıf ikliminin öğretim elemanlarının ve öğrencilerin gelişimi
üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar yapılmalıdır.
Bu araştırmada, Türkçe öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının
olumlu sınıf iklimi sağlama yeterliklerine ilişkin algıları ele
alınmıştır. Diğer bölümlerdeki öğretmen adaylarının algılarını
inceleyen araştırmalar da yapılmalıdır.
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LUDWİG WİTTGENSTEİN’DAN GAZZÂLÎ’NİN
NEDENSELLİKTARTIŞMASINA ŞERH
Peyyamisefa Gülay*
Özet
Gazzâli’nin nedensellik tartışmasına Tehafüt’te yaptığı katkıları genel olarak
Ludwig Wittgenstein düşüncesi, özel olarak da Kesinlik Üstüne + Kültür ve
Değer metni üzerinden okumak verimli bir okuma gibi görünmektedir. Her
iki düşünme biçimi özellikle temel, kesinlik, bilme ve inanma gibi kavramlar
üzerinden birbirine ciddi yakınlık arz etmektedir. Bu yakınlıktan hareketle
ortaya, sanki, ortak bir itiraz çıkmaktadır: Tek bir anlama biçiminin, tek bir
usulün, dolayısıyla tek bir mantığın kendi dışında kalan alanlara teşmil
edilmesine yönelik itiraz. Bu anlamda her iki itiraz da keyfi ya da itikadi
olmanın ötesinde “mantıki” itirazları ifade etmektedir. Bu ortak itiraza göre
dünya olaylarının belli bir şekilde gerçekleşmek zorunda olduğuna yönelik
iddia (nedensellik iddiası), bize bu zorunluluğun açık sebeplerini
verememektedir. Belli bir etkinin her defasında aynı tepki ile sonuçlanmak
zorunda olduğuna yönelik bu iddiayı kabul edersek, bu sabiteyi “garanti
edecek” unsur olarak neyi gösterebiliriz? İşte hem Gazzali’ye ve hem de
Wittgenstein’a göre böyle bir ilke gösterilememektedir. Wittgenstein,
Gazzali’nin mutlak anlamda kadir bir yaratıcı inancından hareket ederek
vardığı “mümkün” kategorisine yönelik okumayı geliştirecek ve kartezyen
“bilme” ve “emin oluş” gibi tamamlanmış olarak kabul edilen kavramların
bile altını oyacaktır. Buna göre en kesin olarak görülen bilme biçimlerinin
bile temelde öyle ya da böyle “kabul” ve “güven” gibi şahsi irade ile ilgili tavır
alışlara kadar geri götürülebileceği iddia eder Wittgenstein. Zaten ona göre,
eğer hayat biçimleri birer dil oyunu ise, bir dil oyunu ancak kendisinden daha
geriye gidilemez bir temele güvenmekle mümkündür. Wittgenstein’ın
nedensellik tartışmasına yönelik görüşlerini, Gazzali düşüncesindeki
nedensellik itirazlarının bir şerhi olarak okumak mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Gazzali, Wittgenstein, Nedensellik
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AN EXPLANATION TO GAZZALİ’S CAUSALITY BY LUDWIG
WITTGENSTEIN
Abstract
It seems an efficient analysis to read Gazzali’s contributions to causality in
Tehafüt over Wittgenstein philosophy, especially, the text On Certainty +
Culture and Value. These ways of thinking are considerably similar to each
other in terms of the concepts such as basis, certainty, to know and to believe.
Upon this similarity an objection arises: the objection against that only one
way of understanding, one method, and therefore, one logic extends other
areas that it does not include. In this sense, both objections refer to “logical”
objections that are beyond being arbitrary and faithful. According to this
mutual objection, the claim that suggests worldly things have to happen in a
certain way (the claim of causality) does not give us the clear reasons of this
necessity. If we accept this claim saying that a certain effect has to result in
the same reaction, what can we show as a factor which guarantees this
coefficient? In fact, in both Gazzali and Wittgenstein’s view, this principle
cannot be shown. Upon Gazzali’s belief of absolutely mighty creator,
Wittgenstein improves the idea of “possible” and he even undermines the
concepts Cartesian “knowing” and “being sure” which are thought to be
finalized. Regarding this, Wittgenstein proposes that even the ways of
knowing seen as the most certain can simply be taken back to personal
attitudes such as “acceptance” and “trust”. Actually, to his view, if lifestyles
are language games, a language game is only possible to trust a basis that
cannot go back from itself. Wittgenstein’s philosophy on causality can be
read as an explanation of Gazzali’s objections to causality.
Keywords: Gazzali, Wittgenstein, Causality
“Söylemek istediğim şu aslında: Bir dil oyunu ancak insan bir şeye güvenirse
mümkündür.” (Wittgenstein, 2009, 77) Ludwig Wittgenstein

1. GİRİŞ
Wittgenstein ve Gazzâli’nin düşünme biçimleri zaman zaman yan yana
getirilmiştir. Fakat bu buluşmaların merkezini genellikle fideist tavır işgal
eder. Buna göre her iki düşünür de düşüncede belli yasak bölgeler belirlemiş
ve bu bölgelerin etrafını aşılamaz dikenli tellerle çevirmiştir. Bu çevrili
alanlardan biri de dini alandır. Tellerin ötesiyle ilgili gerçekleşebilecek
yegâne faaliyetse kabul ya da ret faaliyetleridir. Ne var ki, eğer böyle bir
sonuca varılacaksa, bu sonuç zaman zaman görüldüğü üzere ortaya şöyle bir
problem çıkarmıştır: Gazzâlî, tabii eğer böylesi tecrit edilmiş bir alanı
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kastediyorsa, neden mezkûr alanla ilgili fikir üretmeye devam etmiştir? Daha
ilginci, Wittgenstein neden, üstelik bizzat hakkında konuşulamayacağını
iddia ettiği bir alanla ilgilenmiş ve hatta çokça konuşmuştur? Ortaya çıkan
probleme verilen kimi yanıtlarda olduğu gibi, bu iki düşünür, üstelik şahsen
koydukları kuralları mı çiğnemektedirler?
Kanaatimizce karşı karşıya olduğumuz soruları zihnimizde canlandıran
muharrik, modern düşünme biçimimizdir. Başka türlü söylenirse, eğer her
türlü mesele hakkında tek bir akıl yürütme biçimi, dolayısıyla da tek bir
mantık geçerli olacaksa, bu soruların cevapları “evet” olmak durumundadır.
Yani, hakkında konuşulamadığını düşündüğünüz alana yönelik olarak
ürettiğiniz her türlü ifade biçimi açık bir çelişkiyi ifade edecektir. Fakat
tekrar edelim: Durum, tek bir akıl yürütme, tek bir mantık ve dolayısıyla tek
bir konuşma biçimi söz konusuysa böyledir. Peki ama ya bir tek değil de
birçok farklı akıl yürütme, mantık ve konuşma biçimleri varsa?
Descartes’ın cogito analizini hatırlayınız. Bu analiz temel motivasyonunu
nereden almaktadır? Bu sorunun cevabı bize, bir çeşit sıfır noktası
belirleyebilme arzusu olarak görünmektedir. En başa, kendisinden daha
geriye gidilemeyecek bir zemine ulaşma arzusu. Bu öyle bir zemindir ki,
herhangi bir şeyin temeli olarak işaret edildiğinde herkes tarafından
tartışmaya açık olmayacak bir kesinlikle kabul edilebilecektir: Mealen, her
şeyden şüphe edebilirim fakat şüphe ediyor olduğumdan edemem. O zaman
düşünüyorum ve öyleyse varım (Descartes, 1994 , 33). Bu analiz, biraz
yukarıda ifadeye gayret ettiğimiz takıntıdan hareket etmiş gibi
görünmektedir: Herhangi bir şeyin anlamı eğer meşru bir anlam olacaksa,
bünyesinde, üstelik “belirli” bir kesinlik türünü barındırmalıdır. Peki neden?
Bu soruya bir cevap verilmez. “Bu, böyle olmalı” denilmektedir. Bu son
ifadeyi, metnin devamında bu tartışmaya geri dönüldüğünde bir noktayı açık
kılmak için buraya bırakıyoruz. Şimdilik şunu söylemekle yetinelim:
Descartes’ın çıkarımına muhtemel bir Wittgenstein itirazını yöneltsek, bu
itiraza nasıl cevap verilebilirdi: “Peki, tecrübe ettiğin şeyin, adına ‘şüphe’
denilen bir şey olduğundan nasıl emin oluyorsun? Nitekim, Türkçede yakın
dönemde yayınlanan Felsefe Tarihi’nde Kenny, bu minvalde bir itirazı
gündeme getirmiştir (Kenny, 2017, 53).Şüphesiz bu itiraza, “şüphe ya da
değil, fakat bir şey hissettiğimden eminim” şeklinde yanıt verilebilir. Fakat o
zaman da bu, Descartes’ın aradığı türden bir kesinlik olmaz ki, biz de tam
olarak bunu, yani “içinde hiçbir ön kabul barındırmayan” bir kesinlik
biçiminin olmadığını iddiaya çalışacağız.
Burada belirtilmelidir ki hem Wittgenstein ve hem de Gazzâlî belli alanlarla
ilgili kendilerine kadar üretilen ifadelere itirazda bulunurken, keyfi ya da
itikadi olmaktan ziyade mantıki bir itirazda bulunmaktaydılar. Bu itiraz bir
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konuşma yasağını değil, hususi alanlarda usulüne göre konuşma çağrısını
ifade ediyordu. Biz bu çalışmada genel olarak bu mantık ya da usul
vurgusunu açmaya çalışacağız. Bunun için öncelikle Gazzâlî’nin
Tehafüt’ünden bir bölümü, nedensellik analizinin yer aldığı bölümü iddiamız
ekseninde okuyacağız. Son olarak bu analizi Wittgenstein’ın kesinlik, emin
oluş ve nedensellik meseleleri etrafında kümelenen ifadelerinden hareketle
anlamlandırmaya çalışacağız.
2. TEHAFÜT VE KESİNLİK ÜSTÜNE + KÜLTÜR VE DEĞER
2.1. Gazzâli ve Mantıkî İtiraz
Gazzâlî Tehefüt’ün On yedinci meselesine, açık bir itirazla giriş yapar:
“[Tabiatta süregelen düzende] alışkanlık sonucu olarak sebep ile sebepli
arasında var olduğuna inanılan ilişki (iktirân) bize göre zorunlu değildir.”
(Gazzâlî, 2009, 166) Gazzâlî bu anlamda bir kabulün zorunlu bir çıkarım
anlamına gelemeyeceğini de vurguladıktan sonra, devam eder: “Mesela su
içmek ile suya kanmak, yemek ile doymak, ateşe dokunmak ile yanmak,
Güneş’in doğmasıyla aydınlık…” (Gazzâli, 2009, 166) arasındaki ilişkide bir
zorunluluk yoktur. Burada bu durumun sebebi, bilindiği üzere yaratma
iradesiyle açıklanır. Bu nokta mühim, zira bizim yürüteceğimiz mantık
tartışmasının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Buna göre eğer mutlak
anlamda her şeye kadir bir Yaratıcıya iman edilecekse, bu durum bu çeşit bir
nedenselliği dışarıda bırakacaktır. Sebep ile sebepli arasındaki ilişki zorunlu
ve değişmez değildir, onlar, Allah onları birbiri ardına yarattığı için
birbirlerini sebepleriymiş gibi görünürler.
Yine bilindiği üzere Gazzâlî bu hamle aracılığıyla “mucize” kategorisine bir
yer açmaktadır. Zira, ateş ile yakma arasında bir zorunlu ilişki kabul edilirse,
Hz. İbrahim’in atıldığı ateşte yanmayışı hadisesi tutarlı bir yerde
konumlandırılamaz. Yakma eylemi ateşin doğası gereği olursa, Hz.
İbrahim’in yanması gerekecektir. Hâlbuki bu imkân ateşin doğasında değil,
Allah’ın takdirinde bulunmaktadır. Böylelikle ateşe yakma kabiliyetini veren
Allah, dilediğinde onu yakmaktan alıkoyabilir. Gazzâlî söz konusu
nedensellik algısının menşeine şöyle işaret eder: “Olayların bu şekilde art
arda sürüp gitmesi ve bunların geçmişteki oluş tarzından sapma
göstermeden meydana geleceği zihnimizde iyice yer etmiştir.” (Gazzâli,
2009, 171). Demek Gazzâlî sanki, tıpkı Hume’un meşhur
kavramsallaştırmasında olduğu gibi, nedensellik ilkesinde (her ne kadar
onunla farklı sonuçlara varsa da) bir çeşit psikolojik alışkanlık görmektedir.
Sahiden de, ateş ve yakma ilişkisinde ateşi ve yanan şeyi gözlem yoluyla
tecrübe etmek mümkündür. Fakat bu ilişkide, ateşe atılan şeyin her
defasında yanacağını garanti eden unsur nedir? İşte böyle bir unsur mevcut
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değildir ve aslında bu nedensellik zannı bu durumun her seferinde böyle
olmuş olmasından kaynaklanan psikolojik bir alışkanlıktır. İşte o zaman, der
Gazzâlî, “açıkça anlaşılmıştır ki, bir şeyle [aynı anda] birlikte bulunmak,
onun, o şey sebebiyle meydana geldiğini göstermez.” (Gazzâlî, 2009, 167)
Demek ki Gazzâlî’ye göre dünyada meydana gelen olaylar mümkün
kategorisinde yer almakta ve gerçekleşip gerçekleşmemeleri tamamıyla
yaratıcı iradeye bağlı olmaktadır. Gazzâlî bu çıkarıma yönelik muhtemel bir
itirazı da hesap etmiştir: “… [o halde] evine kitap bırakan birinin,
döndüğünde, o kitabın aklı başında, iş güç gören bir gence veya bir hayvana
dönüşmesini mümkün görmeliyiz!” (Gazzâli, 2009, 170). Öyle ya, ateşin
kabiliyeti kendi dışında bir iradeye bağlıysa ve bu irade onu takdir ettiği bir
zamanda yakmaktan alıkoyabiliyorsa, aynı irade bir kitabı neden başka bir
şeye dönüştürmesin? Gazzâlînin bu klasik itiraza yönelik cevabı, bizim
Wittgenstein bölümü aracılığıyla tartışmayı getireceğimiz noktanın bir başka
ayağını teşkil eder:
“…yüce Allah, mümkin olan bu olayları gerçekleştirmediğine dair bizde bir
bilgi yaratmıştır ve biz de [bu bilgiden hareketle] bu olayların meydana
gelmesinin zorunlu olduğunu iddia etmiyoruz, tam aksine, mümkindir,
olabilir de olmayabilir de.” (Gazzâli, 2009, 170).
Gazzâlî, aynı minvalde, devam eder:
“Şu var ki, Allah’ın sözkonusu olağanüstü olayı herhangi bir zamanda
gerçekleştirmesi durumunda ilme karşı duyulan güven kalplerden silinir. Bu
sebeple Allah, o olağanüstü olayı [ulu orta] yaratmaz.” (Gazzâli, 2009, 171).
Şimdilik, Wittgenstein kısmına geçmek için toparlayalım. Gazzâlî, aşağı
yukarı şöyle bir tablo çizer: Şeylerin birbirlerinin sebepleri olması, bugün
nedensellik dediğimiz ilke, mutlak anlamda kadir bir yaratıcı iradeye
aykırıdır. Dahası, böyle bir yapı mucize kategorisine de yer açamaz. Şeyler,
Allah onları birbiri ardına yarattığı için birbirlerinin sebepleri gibi
görünmektedirler. Fakat Allah, pekâlâ bu düzene müdahale edebilir. Bununla
beraber ve son olarak, Allah bizde, bu iradenin ilginç sonuçlara ve bir çeşit
belirsizliğe mahal vermeyeceğine dair bir bilinci de yaratmıştır. Yani biz
biliriz ki, evde bıraktığımız kitabımız dönüşümüzde bizi kanlı canlı bir
hayvan olarak karşılamayacak. Peki, nereden biliriz? Kanaatimizce bu son
soru, kendisine belli bir mantık çerçevesinde cevap verilmesi gereken bir
soruyu ifade etmektedir ki, bu gereklilik de bizi Wittgensteincı yönteme
götürür.
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2.2. Wittgenstein ve Kesinlik Üstüne
“Nedensel yaklaşımın sinsiliği, kişiyi şöyle söylemeye yöneltmesindedir:
“Tabii ya, bu böyle olmalı.” Oysa şöyle düşünmek gerekir: bu böyle de
olup bitmiş olabilir, başka birçok şekilde de.” (Wittgenstein, 2009, 167)
Wittgenstein, bizim ilk bölümün sonunda ifade ettiğimiz, tartışmamızın ana
eksenini oluşturan üç kavrama –tabii pek çok başka kavramla birlikte- kitap
hacminde bir mesai ayırmıştır ki, nitekim mezkûr notlar daha sonra
kitaplaştırılmıştır. Biz bu bölümde ekseriyetle Kesinlik Üstüne adlı bu
metinden yararlanmaya çalışacağız. Fakat öncelikle, hem hızlı bir girişi ve
hem de ortak bir zemini ifade etmesi adına, Tractatus’tan “Gazzâlîci” bir
kısmı aktaralım:
“5.135 Herhangi bir olgu durumunun varoluşundan, ondan tümüyle farklı
başka bir olgu durumunun varoluşu hiçbir şekilde sonuç olarak çıkarılamaz.
5.136 Böyle bir sonuç çıkarmayı haklandırabilecek bir nedensel bağıntı,
yoktur.
5.1361 Geleceğin olaylarını, bugünkilerden sonuç olarak çıkaramayız.
Nedensel bağlantıya inanç, batıl inançtır.” (Wittgenstein, 2011, 93)
Bu alıntıyı, Wittgenstein düşüncesinin nedensellik tartışması bağlamında
Gazzâlî düşüncesine yakınlığını belirgin kılmak adına yaptık. Yoksa bu alıntı
elbette Wittgenstein düşüncesinin geneli bağlamında bir analizi
gerektirmektedir. Fakat bu analiz şimdilik bizim çalışmamızın sınırlarını
aşıyor. Biz burada, tıpkı Tractatus’tan yaptığımız bu alıntıda olduğu gibi,
Wittgenstein’ın “dil oyunları” anlayışının da teknik ayrıntılarına girmeyecek
ve tartışmayı Gazzâlî’nin ifadelerini Kesinlik Üstüne’deki bazı akıl
yürütmelerden hareketle anlamlandırmaya çalışmakla sınırlı tutacağız.
Gazzâlî’ye yönelik itiraz, şüphesiz “kesinlik” tartışmasıyla ilgili bir itirazdır:
“Eğer bir belirlenim, bir nedensellik yoksa, eve döndüğümüzde kitabımızın
kanlı canlı bir şeye dönüşmeyeceğini nereden bileceğiz?”. Gazzâlî’nin cevabı,
Wittgenstein’ın metnin başına taşıdığımız ifadesini hatırlatır. Biz burada, bu
ifadenin Wittgensteincı anlamda serbest bir mealini yapalım: “Kitabın başka
bir şeye dönüşmeyeceğini biliriz. Çünkü iman, kendisine teslim olduğumuz
bir dil oyunudur. Ve bu dil oyunu, ancak bir şeylere güvenirsek mümkündür”.
Özetle: Kitabın başka bir şeye dönüşmeyeceğini, kelimeye bugün verilen
anlamla “bilmekte” değil, buna inanmaktayızdır. Bununla beraber, evet,
Wittgenstein’ın Tractatus’taki ifadesinde belirttiği gibi, kitabın başka bir
şeye dönüşmeyeceğini “garanti eden” hiçbir “nedensel bağıntı” yoktur.
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“Bir şeye inanmaya başladığımız zaman”, der Wittgenstein, “inandığımız tek
bir önerme değil, bir önermeler sisteminin bütünüdür.” (Wittgenstein, 2009,
20) Burada tartışma, bir şey için neyin temel alınacağıyla ilgili bir
tartışmadır. Wittgenstein şöyle düşünür: “Bir şey için neyin sağlam temel
olduğu, benim karar verdiğim bir şey değildir.” (Wittgensein, 2009, 45).
Wittgenstein bu kanaatten hareketle, insanın dünyaya bir sıfır noktasından
değil, zaten verili olan dil oyunları aracılığıyla dâhil olduğu noktasına varır.
Bu durum, daha açık ve Wittgenstein terminolojisini kullanarak, şu şekilde
örneklenebilir: Satranç oyununa dâhil olduğumuzda, biz bu kararı vermeden
önce zaten var olan bir kurallar dizgesine dâhil oluruz. Böylelikle, “satranç
oynayacağım, fakat fili L şeklinde hareket ettirmek istiyorum”, demek
mantıki olarak yanlıştır.
Kabaca denilebilir ki, Descartesçı manada bir şeyi bilme ve bir şeyden emin
olma kategorileri birbirinden ayrılmış ve bilmek, belirli bir kesinliğe
bağlanmıştır. Fakat “bilme” ve “emin olma” durumları arasındaki mesafe,
Wittgenstein’a göre, hiç de sanıldığı kadar uzun bir mesafe değildir:
“Biliyorum” ile “Yanılıyor olamam” demek istemiş olması dışında, “bilme”
kavramıyla “emin olma” kavramı arasındaki fark hiç de büyük önem taşıyan
bir fark değildir. Örneğin bir mahkemede, her türlü tanıklıkta, “Biliyorum”
yerine “Eminim” denebilir.” (Wittgenstein, 2009, 12).
Wittgenstein tartışmayı, bu son noktayı açarak sürdürür:
“Biliyorum” birçok durumda şu anlama gelir: Bildirimim için uygun
temellere sahibim. Diğer kişi de o dil oyununa aşina ise, bildiğimi kabul
edecektir. Diğer kişi, dil oyununa aşina ise, o türden bir şeyi insanın nasıl
bilebileceğini tasavvur edebilmelidir.” (Wittgenstein, 2009, 14)
Bu çıkarım, birkaç açıdan ehemmiyet taşımaktadır. Wittgenstein’a göre
bilimsel dilin kesinliği de, tıpkı başka diller için geçerli olduğu gibi, belli başlı
kabulleri olan bir dil oyunudur. Yani düşündüğümüzden şüphe etmiyor
oluşumuz, herkes tarafından kayıtsız şartsız kabul edilmesi gereken nihai bir
başlangıç noktasına ulaştığınız manasına gelmez. Şimdi, ilk bölümde
kendisine geri döneceğimizi söylediğimiz noktayı hatırlayabiliriz:
“İnsanın bazen bir görüşün doğruluğuna sadeliği ve simetrisi yüzünden
kanaat getirdiğini, yani o görüş açısına geçmesini sağlayanın bunlar
olduğunu unutmayın. İnsan bu durumda basitçe şöyle bir şey söyler: “Bu
böyle olmalı.” (Wittgenstein, 2009, 24)
Yukarıda, bir şeyin anlamının meşruluğunun belirli bir kesinlik türü
tarafından tayin edildiği iddiasına yönelik “neden” sorusunun sanki bu
şekilde cevaplandığını söylemiştik. Yani, aslında Descartes’ın çıkarımı da,
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kendisine kadar gelen çeşitli kabulleri reddederken bir taraftan da bir takım
başka kabulden hareket etmek durumundadır. Descartesçı yönteme
“neden?” sorusunu yöneltmeye devam ettiğimizde herkes için açıklıkla
geçerli olabilecek bir ispata değil, yine bir nevi kabule ulaşırız: Bu böyle
olmalı.
Bu karmaşık gibi görünen bir önceki paragrafta vurgulanmak istenen nokta
şudur: “İyi temellendirilmiş inancın temelinde, temellendirilmemiş inanç
yatar.” (Wittgenstein, 2009, 44). Bu manada, evet, modern düşünme biçimi
rasyonel olarak iyi temellendirilmiş bir zemin üzerine bina edilmiş olabilir –
tabii, eğer öyleyse. Fakat nihayetinde kendisinden daha geriye gidilemeyen
bir noktada karar kılmak durumunda kalınır. Yine Wittgenstein
terminolojisinden hareketle Descartesçı düşünceye yönelik bir itiraza göre,
kuşku oyununun kendisi zaten kesinliği varsaymaktadır (Wittgenstein,
2009, 27). Demek ki insan her şeyden kuşkulanacak kadar ilerleyemez.
Dahası Wittgenstein, estetik, ahlak ve din alanlarını temellendirilebilir şeyler
olarak değil de bizatihi temel teşkil eden şeyler olarak gördüğü için, onların
temellendirilebilir olduklarına inanmaz ve ekler: “Güçlük, inancımızın
temelsizliğini fark etmektir.”(Wittgenstein, 2009, 34) Bu durumun sahiden
güçlük arz eden bir durum olduğu, Gazzâlî’nin bazı klasik anlaşılma
biçimlerinde görünür olmaktadır. Sahiden de eğer inanç alanı başka bir dil
oyununun kurallarından hareketle temelledirilebilecek bir yapıdan ziyade
bizatihi bir temeli ifade ediyorsa, o zaman bu durum onun temelsizliğinin
fark edilmesini gerektirir. Çünkü bir şey, eğer kendisi bir temelse, daha fazla
temellendirilemez. Fakat konunun bu kısmı da bizim tartışma sınırlarımızın
dışında kalmaktadır.
Peki, bu daha fazla temellendirilemez temelleri kim belirlemektedir? Bu
elbette kolay ya da sade bir cevabı olabilecek bir soru değil. Fakat
Wittgenstein için failin kim “olmadığı”, daha önce de aktardığımız bir
ifadesinde, oldukça açıktır “Bir şey için neyin sağlam temel olduğu, benim
karar verdiğim bir şey değildir.” (Wittgenstein, 2009, 45) Bu tavır, biraz
önceki satranç örneği hatırlanırsa (ben satranç oyununa dâhil olduğumda
kuralları zaten belirli olan bir oyuna dâhil olurum), Wittgenstein düşüncesi
çerçevesinde oldukça tutarlıdır. Bir şeyin temellendirilmesiyle ilgili tüm bu
tartışmalardan sonra, Wittgenstein’a şöyle bir itiraz yöneltilebilir: Bu çizilen
tablo, pek çok şeyin bugünkü anlamda “bilinmesi” durumundan çok bir
kabule işaret etmektedir. Fakat Wittgenstein’ın bu itirazdan rahatsız
olmayacağını tahmin edebiliyoruz zira ona göre “Yaşamım birçok şeyi gönül
rahatlığıyla kabullenmemi içerir.” (Wittgenstein, 2009, 54).
Wittgenstein’ın çizdiği bu tabloyu toparlayıp tüm bunların Gazzâlî ile
ilişkisine geçmeden önce, Wittgenstein’ın, Gazzâlî’nin “kitabın başka bir şeye
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dönüşmeyeceğine dair bilinç” meselesiyle benzer olarak okunabilecek bir
örneğini aktaralım: Wittgenstein, karşısında gördüğü dağın oldum olası
orada olduğuna inanmayan bir öğrenci tasavvur etmemizi ister. Şimdi, bu
öğrenciyi o dağın oldum olası orada olduğuna tereddütsüz bir şekilde ikna
edebilecek kesinlik türü nedir? Wittgenstein’ın cevabı oldukça açıktır: Hiçbir
şey. Dağın oldum olası orada olduğunu bilmek için gerekli olan şey herhangi
bir ispat değil, makuliyettir: “Şöyle diyebiliriz: ‘Makul insan buna inanır’”.
(Wittgenstein, 2009, 52).
3. ŞERH
3.1. Gazzâlî’nin Muhtemel Bir Wittgensteincı Şerhi
Wittgenstein eğer Gazzâlî’nin Tehafüt’ünü okusaydı, Gazzâlî’nin itirazlarıyla
ilgili ne düşünebilirdi? Biz, Wittgenstein’ın söz konusu itirazları son derece
tutarlı göreceği kanaatindeyiz.
İlkin, Wittgenstein’ın dikkat çektiği nokta bir yöntem tartışmasıdır.
Wittgenstein başka bir yerde, “tıpkı pek çok hastalık türü olduğu gibi, tek bir
tedavi yöntemi değil, pek çok farklı tedavi yöntemi mevcuttur”
(Wittgenstein, 2010, 71) demektedir. Bu anlamda ona göre tek bir kesinlik
türü düşüncenin konusu olan her alana teşmil edilemez. Buradan hareketle
diyebiliriz ki Gazzâlî, başka herhangi bir alanın mantığı için geçerli olacağı
gibi bilimsel alanın mantığının da iman alanının anlaşılabilmesi noktasında
işlerlik gösteremeyeceğini düşünür. Dahası, yukarıdaki soruyu tekrarlarsak,
“eğer bir belirlenim yoksa, geleceği nasıl kestirebiliriz?”. Wittgenstein’ın
buna yönelik cevabı da tahmin edilebilir bir mahiyettedir: Kestiremeyiz. Bu
anlamda Gazzâlî de, dünya olaylarının aynı etkilere aynı tepkileri verecek bir
mahiyete irca edilmesine itiraz etmekte gibi görünmektedir: Evet, sahiden de
bir devamlılık ve hatta sürekli tekrar eden bir adet vardır fakat bu durum,
Wittgenstein’ın Tractatus’tan yaptığımız alıntıda ifade ettiği gibi, kesin bir
nedenselliği ispatlamaz. Tıpkı Gazzâlî’nin “bu mümkindir, olabilir de
olmayabilir de” demesi gibi Wittgenstein da “bu böyle de olmuş olabilir, pek
çok farklı şekilde de” demektedir.
Wittgenstein bölümünün epigrafını hatırlayalım: Bir dil oyunu, ancak bir
şeylere güvenirsek mümkündür. İşte Gazzâlî de, imanı kendisine dâhil
olunan ve dâhil olunmadan önce zaten “verili” halde bulunan bir alan olarak
anlamakta gibidir. Bu elbette imanın sadece kabul edilmesi gereken bir
kaideler listesinden ibaret olduğu ve dolayısıyla da şahsi yoruma kapalı
olduğu manasına gelmiyor fakat bu konu bizim tartışmamızın sınırlarını
aşmaktadır. Şimdilik burada, Wittgenstein’ın örneğinden hareketle, şunu
söylemekle yetinelim: Satranç oyunu, biz onu oynamaya başlamadan önce
hâlihazırda “verili” bir kurallar dizgesine sahiptir ve oyunun oynanabilmesi

Erciyes University
31 /01/2018 – 02 /02/2018

1369

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

için bu kurallar “kabul” edilmelidir. Fakat, söylemeye bile gerek yok ki,
satranç oyunu belli başlı verili kuralları havi olmakla beraber, bu kurallar
çerçevesinde (bu çalışmanın hareket ettiği terminoloji ile “mantık”)
oyuncuya pek çok sayıda hamle kombinasyonu imkânını da sunmaktadır. Bu
manada bir şeyin mantığı, deyim yerindeyse, “seçmece” olamaz. Tıpkı
satranç oyununda fili L şeklinde hareket ettiremediğiniz gibi (çünkü bu
hamle satranç oyununun mantığı çerçevesinde yanlıştır) iman alanında da
bu alanın taleplerini karşılayamayacak bir mantıkla akıl yürütemeyiz. Yani,
Wittgensteincı manada, “bir şeye inanmaya başladığımız zaman tek bir
önermeye değil, bir önermeler kümesine, birbirini “gerektiren” unsurlardan
oluşan bir “mantığa” dâhil oluruz. Bu anlamda, hem Gazzâlî’nin ve hem de
Wittgenstein’ın dikkatlerini çeken ve dahası makul bir cevabı olmadığını
düşündükleri soru, şöyle bir sorudur: “Neden her alan (Gazzâlî örneğinde
iman alanı) belli bir kesinlik türüyle temellendirilmek zorundadır?”
Burada, Wittgenstein bölümünde zaten aktarıldığı için, bilimsel kesinlik
türünün ayrıntılarına girmeyeceğiz. Fakat şu belirtilmelidir ki,
Wittgenstein’ın söylediği “evet, bilimsel alanda açık seçik bir kesinlik vardır,
fakat bu başka alanlara taşınamaz”, gibi bir şey değildir. Evet, bilim alanında
işleyen mantık kendi dışına taşınmamalıdır. Bununla beraber Wittgenstein,
bilim alanında işlerlik gösteren kesinlik türünü de açık seçik ve tartışılmaz
bir kesinlik türü olarak değil, yine belli kabulleri olan bir dil oyunu olarak
görür. Bir şeyi daha tekrar edelim: Tıpkı her türlü dil oyununda olduğu gibi,
bilimin dil oyununda da “neden?” sorusu nihayetinde tartışılamaz bir ispata
değil olsa olsa başka türlü bir kabule kadar geri gidebilir. Bu manada, “neden
düşündüğümden şüphe etmeyeyim ya da hissettiğim şeyin şüphe olduğunu
nereden bileceğim?” sorularına verilecek cevap, “neden bir kitabın başka bir
şeye dönüşebileceği ihtimaline inanayım?” sorusuna verilecek cevaptan,
temelinde yine bir kabulü barındıracağından dolayı, farklı değildir: “Bu,
böyle olmalı”. Burada sadece kabullerle ilgili bir farklılık söz konusudur. Bu
anlamda, Wittgenstein’ın belirttiği gibi, ister bilimsel alanda olsun ister
başka bir alanda, “biliyorum” dediğimizde şunu söylemiş oluruz: “Bildirimim
için uygun temellere sahibim.”
İşte Gazzâlî’nin altını çizdiği nokta da sanki “uygun temeller” ile ilgili bir
noktadır. İmanın, Gazzâlî özelinde İslam inancının telkin ettiği belli başlı
“uygun temelleri” mevcuttur, tabii Gazzâlî’ye göre. Buna göre Allah her şeyi
yapmaya kadirse, doğa olaylarını bir nedenselliğe bağlama, “ateşin yakmama
gibi bir lüksü yoktur” gibi bir çıkarımı haklı kılar. Fakat bu, tartışmanın
buraya kadar seyreden kısmı dikkate alınırsa, her şeyden önce “mantıki”
olarak yanlıştır. Gazzâlî, yine belki serbest denilebilecek bir mealle, sanki
şöyle demektedir: “Ateş yakmayabilir. Bunu ispatlamamı isterseniz, bunu
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yapamam ve dahası yapmama gerek de yoktur. Önemli olan bu ifade için
uygun temellere sahip olmamdır ki, bu temel de Allah’ın her şeyi yapmaya
kadir olması inancıdır. Bu ifadenin içindeki “yapmama gerek de yoktur”,
kısmı rastgele bir terkip olarak anlaşılmamalıdır. Yine Wittgenstein’dan
yardım alalım: “Şüphecilik, soru sorulamayan yerde şüphelenmeğe
kalkışınca, çürütülemez değil, açıkça saçmadır.” (Wittgenstein, 2011, 171).
Wittgenstein “soru sorulamayan” derken, daha önce belirttiğimiz gibi,
estetik, ahlak ve din alanlarını kastetmektedir. Bu anlamda Gazzâlî’nin
çıkarımı, kendisinden hareket ettiği mantık çerçevesinde tutarlı bir çıkarım
gibi görünmektedir.
Peki, diyelim ki bilimsel kesinliğin bilimin dil oyunu için bir anlam ifade
ettiğini ve bu kesinlik türünün kendi dışına mutlak bir ilke olarak teşmil
edilemeyeceğini kabul ettik. Bu durumda bilimsel dilin dışında kalan
alanların “anlaşılır olması” nasıl mümkün olacaktır? Hatırlayacak olursak
Wittgenstein, “biliyorum” ifadesinin “bildirimim için uygun temellere
sahibim” şeklinde de anlaşılabileceğini söylemektedir. Aynı ifadenin
devamına baktığımızda, biraz önceki sorunun cevabı da görünür olacaktır:
“Diğer kişi de o dil oyununa aşina ise, bildiğimi kabul edecektir. Diğer kişi, dil
oyununa aşina ise, o türden bir şeyi insanın nasıl bilebileceğini tasavvur
edebilmelidir.” (Wittgenstein, 2009, 14).
Çeşitli dil oyunları tek bir temel üzerine bina olmazlar ve anlaşılır olabilmek
için birbirinden farklı anlama biçimlerini, birbirinden farklı mantıkları talep
edebilirler. Buradan hareketle denilebilir ki Gazzâlî’nin nedensellik ve
yaratıcı irade gibi meselelerdeki okumaları, bir çeşit aşinalığı gerektirmekte
gibi görünmektedir. Bu aşinalık sanki, imanın alanına giren meselelerin
bilimsel bir kesinlik mantığı çerçevesinde anlaşılmasının mümkün
olmadığına ve başka türlü bir mantığı gerektirdiğine yönelik bir imayı
barındırmaktadır.
4. SONUÇ
Gazzâlî’nin tevarüs ettiği gelenekte fark ettiği problem, -her ne kadar onun
bazı genelleme hataları yaptığını düşünmüş olsa da- Şakir Kocabaş’ın da
işaret ettiği üzere (Kocabaş, 2014, 148) mantıki eksende seyreden bir
problemdir. Bu problem, en kestirme haliyle, futbol oyununu basketbol
oyununun kurallarına göre oynama gayretine benzer bir mahiyete sahiptir.
Gazzâlî’den çok sonra Wittgenstein, özellikle Kartezyen geleneğe itiraz
ederek, bu problemi kavramsallaştırmış ve görünür kılmıştır. Bu iki
düşünme biçimi arasındaki rabıtayı önceki iki bölümde ifade etmeye çalıştık.
Yine de, bu iki düşünme biçimine yönelik şöyle sorular yöneltilemez mi: Her
bir alan hususi bir mantığı ifade ediyorsa, bu alanlar arasındaki etkileşimler
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nasıl mümkün olacaktır? Yoksa her bir alan hayatın bilimsel, dini, estetik ve
benzeri alanları birbirine temas etmeyen kapalı anlam dünyalarını mı ifade
etmektedir? Her birinde işlerlik gösteren dilin mantığı bir diğeri için geçersiz
bir mantığa mı tekabül edecektir?
Şüphesiz, bu liste uzatılabilir. Fakat özellikle Wittgenstein’ın bu konulara da
girdiğini ve bu alanda yukarıdaki sorulara olumsuz cevaplar vermemizi
gerektirecek bir şekilde akıl yürütmede bulunduğunu belirtelim. Bu nokta da
tartışmamızın sınırlarını aşıyor, fakat en kestirme haliyle belirtelim: Bir dil
oyunu, aynı zamanda hususi bir mantığı ifade eder. Diyelim ki, bizim
çalışmamızı hasrettiğimiz dini alan, bu dil oyunlarından biridir. Şimdi, bu
durum, dini ifade biçimlerinin dini alanda işlerlik gösteren dil oyununun
kuralları haricinde hiçbir dil oyunuyla bazı noktalarda kesişmeyeceği
anlamına gelmez. Nitekim belirli kesin kurallardan oluşan ve adına “dini dil
oyunu” denen belli bir dil oyunu da yoktur. Wittgensteincı anlamda dil
oyunları oldukça dinamik yapılardır. Wittgenstein’ın kastı şundan ibarettir:
Din alanı, bilimsel ya da başka bir alanın mantığıyla anlaşılmak zorunda
değildir. Tıpkı bilim alanının başka türlü bir dil oyununun mantığından
hareketle anlaşılması gibi bir zorunluluk olmadığı gibi. Buradaki itiraz, dil
oyunlarının pek çok noktada birbiriyle kesişiyor olduğu gerçeğine yönelik
bir itiraz değil, onların birbirlerinin mantığına irca edilmesine yönelik bir
itirazdır.
İşte Gazzâlî de, Wittgenstein’ın bu dikkatlerinin erken bir semptomu olarak,
tevarüs ettiği geleneğe itirazda bulunmuştur. Gazzâlî, sanki, şöyle
demektedir: Doğada, diyelim ki, bir yasalılık ve dolayısıyla şeylerin bir işleyiş
biçimi var. Peki, Allah neden bu yasalılığa, bu işleyiş biçimine, bu “mantığa”
tabi olmak zorunda olsun? Wittgenstein’ın bu soru sorulduğunda insanların
“bu, böyle olmalıdır” deme eğilimi gösterdikleri yönündeki ifadesini
hatırlayalım. Hâlbuki bu durumda şöyle denmelidir: “Evet, bu böyle de olmuş
olabilir, pek çok farklı şekilde de”.
Şöyle bitirmek, zannediyoruz isabetli olur: Gazzâli’nin nedensellik
tartışmasında durduğu yer, elbette çoklu okumaya müsait bir konumdur. Bu
okumalar onun nedenselliğe sadece belli anlamlarda itiraz ettiği iddiasından
bilakis mutlak anlamda bir nedensellik karşıtı olduğu iddiasına kadar çok
geniş bir yelpazede tartışılabilir ki, bu tartışmaya ayrılmış metinlerin
derlendiği bir kitap Türkçede mevcuttur. Kitapta Gazzâli’nin nedensellik
itirazları konusunda onun bütün metinlerini kapsayacak genişlikte bir
bilgiye sahip olmadığımızı (Türkben, 2012, 13), Gazzâli’nin zaman zaman
kendisiyle çelişebildiğini (Türkben, 2012, 22), bazı iddialara göre Gazzâli’nin
Eş’ari olmayabileceğini (Türkben, 2012, 73) ve daha pek çok çeşitli yorumu
okuduğumuzda, tartışmanın da ne kadar su götürür olduğuna şahit oluruz.
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Demek ki konu pek çok başka açıdan ele alınmaya fazlasıyla müsait bir konu
olarak belirmektedir. Gazzâli ve Wittgenstein’ın iki temel metnini
birbirlerine yakınları ekseninde karşılaştırmayı, hatta Wittgenstein’ı bir
Gazzâli şarihi olarak okumayı hedefleyen çalışmamız, inanıyoruz ki, Gazzâli
külliyatının ne kadar çeşitli okumalara müsait olduğu yönündeki iddianın
mütevazı bir örneği olacaktır.
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ANITSAL YAPILARDA KARŞILAŞTIRMALI YAPI ANALİZİ
Doç.Dr., Z. Özlem Parlak Biçer*,
Hürmet Çopuroğlu**, Merve Hasözhan***, Zehra Aksoy****
Özet
Bir yapının tasarım, yapım, kullanım aşamalarında beşeri kaynakları
kullanması, o yapının maliyetinin ne olacağını belirlediği gibi çevreye olan
uyumunu, doğaya verdiği zararı, topografik verileri kullanması ve çevreye
yaydığı kirlilik miktarını da belirlemektedir. Günümüzdeki yapıların üç
aşamasında da, ekolojik yapılar olması önemli görülmektedir. Yapının inşa
edildiği bölgedeki malzemeler seçilerek yapım kullanılması, topografya ile
uyumu, yapı tekniklerinin tercih edilmesi, yerel kültür ve mimariyi
yansıtmaları; gün ışığı, rüzgar gibi fiziksel verilerin verimli kullanılması,
kullanılan malzemelerin geri dönüşümünün gerçekleştirilebilmesi, çevreye
verdiği zararın az olması gibi veriler, yapının ve yapının yapıldığı çevrenin
sürdürülebilirliği için önemli görülmektedir. Tek ve ölçek olarak küçük
yapılarda bunu sağlamak büyük ölçekli yapılara göre daha kolay olmaktadır.
Dolayısı ile konut bazındaki yapılarda gerçekleştirilen hataların telafisi
mümkündür. Ancak topluma mal olmuş yapılarda yapılan hatalardan geri
dönüş mümkün olmamaktadır. Günümüz için geçerli olan bu durum, geçmiş
yapılarda da aynıdır. Tarihi değeri olan anıtsal yapıların bahsi geçen veriler
ışığında gerçekleştirilme durumu bu çalışmanın konusudur. Farklı iki kültür,
iklim, coğrafya ve topografyadan 6 anıtsal yapı, çalışmanın ana fikrini
anlatması bakımından seçilmiştir. Bunun için Türkiye ve Japonya’dan
döneminin yönetim merkezleri günümüzün ise anıtsal yapıları olarak 6 saray
Edirne, Topkapı, Dolmabahçe, Kyoto İmparatorluk Sarayı, Tokyo
İmparatorluk Sarayı ve Nikko Sarayı belirlenmiştir. Bu yapıların malzeme
kullanımı, taşıyıcı sistemleri, fiziksel çevreye uyumu gibi yapısal özellikleri
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Tarihsel örnekler üzerinden yapılan bu
inceleme ile sürdürülebilirliğin sağlanabilmesine katkıda bulunulmaya
çalışılmıştır. Çalışmanın konuya katkı sağlaması umulmaktadır.
AnahtarKelimeler: Japonya, Osmanlı, Saray, Strüktür, Mimari
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF STRUCTURE IN MONUMENTAL
STRUCTURES
Abstract
The use of human resources in the stages of design, construction, and use of
a building determines the cost of that building, as well as the harmony with
the environment, the damage inflicted to nature, the use of topographic data,
and the amount of pollution the environment underwent. It is important to
have ecological structures in three stages of today's constructions. Selecting
the materials in the region where the building is constructed, choosing
construction, using topography, preferring building techniques, reflecting
local culture and architecture; the efficient use of physical data such as
daylight and wind, the recycling of materials used, the low damage to the
environment and the environment in which the work is done is considered
important for sustainability.It is easier to do this in small and single-scale
buildings rather than in large-scale ones. It is, therefore, possible to
compensate for errors in housing-based structures. However, it is not
possible to recover from the mistakes made in collective works. This
situation, which is valid for today, is the same in past structures. It is the work
of this work that the monumental constructions of historical value are
realized in the light of the biblical data. 6 monumental structures from two
different cultures, climate, geography and topography were chosen in order
to describe the main idea of the study.It is easier to do this in small and singlescale buildings than in large-scale ones. It is therefore possible to
compensate for errors in housing-based structures. However, it is not
possible to recover from the mistakes made in collective works. This
situation, which is valid for today, is the same in past structures. It is the work
of this work that the monumental constructions of historical value are
realized in the light of the biblical data. 6 monumental structures from two
different cultures, climate, geography and topography were chosen in order
to describe the main idea of the study.For this, Turkey and the palace
headquarters of the period from 6 Edirne Japan today as monumental
structures, Topkapi, Dolmabahçe, Kyoto Imperial Palace, Tokyo Imperial
Palace and the Palace of Nikko has been determined. Structural features such
as material use, carrier systems, and adaptation to physical surroundings of
these structures have been examined comparatively. It has been tried to
contribute to ensuring sustainability through this examination based on
historical examples. It is hoped that the work contributes to the topic.
Keywords: Japan, Ottoman,structure,architectural
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1. GİRİŞ
Saray kelimesi Türkçe'ye Farsçaserāy sözcüğünden geçmektedir. Saray,
hükümdarlarınveya dinî liderlerin ikâmet ettiği büyük ve gösterişli yapı
topluluğunu kapsamaktadır. Aynı zamanda kamu hizmetinde kullanılan bazı
büyük yapıları tanımlamakta da kullanılmaktadır (vikipedi.com, 2017).
Saraylar, hem Osmanlı hem de Japonya kültüründe her dönem ülke gücünün
simgelerinden biri olmuştur.
Geçmişten günümüze kadar siyasi, sosyo-ekonomik, kültürel faktörler ile
birlikte teknoloji ve kentsel yaşama koşullarının gelişmesi, saray kavramının
değişimine sebep olmuştur. Modernleşme hareketleri ile birlikte batılılaşma,
öncelikle, hanedan yaşantısını ve yönetim yeri olan sarayları etkilemiştir. Bu
bağlamda; Osmanlı İmparatorluğu’nda özellikle saray kavramı ve kültürü
önem kazanmış, 19. yüzyılda batılılaşma hareketinin yaşam düzenini
değiştirmesiyle beraber yeni saraylar inşa edilmiştir (Sağdıç, 2002)
Bu çalışma kapsamında; Türkiye'den Edirne, Topkapı ve Dolmabahçe
Sarayları; Japonya'dan Kyoto, Tokyo ve Nikko İmparatorluk Sarayları
karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda seçilen altı
anıtsal yapının topografya ile uyumu, yerel kültür ve mimariyi yansıtmaları,
kullanılan yerel malzemelerin sürdürülebilirliğe katkısı ve fiziksel veriler
gözönünde bulundurularak ele alınmıştır.
Tarih boyunca hükümdarlar ve hanedan üyelerinin zenginlik, güç ve
bulundukları bölgenin gelişmişliğinin bir simgesi olan saraylar; arkeolog,
mimar, mühendis ve çeşitli meslek grupları tarafından ilgi görmektedir.
Saraylar, toplum ve kültürel yapılar arasındaki ilişkileri açıklayan önemli bir
göstergedir. Bu bağlamda; hanedan ve üyelerinin, Türkiye ve Japonya'daki
incelenen saraylarda plan tipolojisine, mekân boyutlarına ve işleyiş
biçimlerine etkisi de görülmektedir. Çalışmada; seçilen altı anıtsal yapı,
yukarıda da bahsedilen yönleri ile incelenmiş ve karşılaştırılmıştır.
2. JAPONYA’DA İNCELENEN SARAYLAR
Japonya, kendine has kültürü, doğası ve yaşamı ile dünyada farklı bir yere
sahiptir. Tarihi süreç içerisinde bozulmadan kalan gelenekleri ve bu
geleneklerin yaşatıldığı geleneksel dokusu da pek çok ülkeye göre farklılık
göstermektedir. Japon tarihinde bu ada ülkenin kendini diğer tüm kültürlere
kapattığı dönemler olmuştur. Böylece başka bir kültürden dolayısı ile
mimariden etkilenim de azalmıştır. Ancak deniz aşırı ve en yakın ülke olan
Çin’den etkilendiği dönemler de mevcuttur. Elbetteki başka kültürlerden de
etkilenmiştir ancak bu diğer ülke ve kültürlere göre çok az olmuştur.
Japonya'nın

iklimi

bol

miktardaki

yağışlardan
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gösterrmektedir. Aynı zaman da topografyasının % 70’i dağlık ve engebeli
alanlardan
oluşrmaktadır
(http:www.tr.embjapan.go.jp/T_04/files/Japonyayi_Taniyalim.pdf, 2018). Bu verilerin
paralelinde Japonya’nın coğrafi olarak bir ada olması, mimari etkilenimlerde
kendine has özellikler geliştirmesine sebep olmuştur. Bir olgunun Japon
olması ve Japon halkının olması kadar önemli olan bir şey yoktur. Bu durum
ile Japon mimarisinin gelişimini kendi kültürel ögelerini yoğun şekilde
yansıtması meydana gelmiştir. Çin ve Çin budizminin görüldüğü dönemler
dışındaki anıtsal yapılarında Japon mimarisinin yalın anlatımları baskın
olarak görülmektedir. Japon anıtsal mimarisinin incelenen saraylarında da
bu kültürel yapı görülmektedir. Ayrıca yerel malzeme ve tekniğin en belirgin
kullanımı yine bu mimariye aittir. Bu bölümde üç saray ele alınmıştır.
Japonya’nın eski ve yeni başkentlerindeki ve imparatorun yazlık konakladığı
yapılar incelenmiştir.
Harita 1. Japonya’da İncelenen Sarayların bulunduğu konum
(Örmeci, 2014)

1377
Nikko

2.1. Kyoto İmparatorluk Sarayı
Kyoto-Gosho olarak da bilinen İmparatorluk Sarayı 794 yılında inşa
edilmiştir. Kyoto Sarayı Japonya’ya bin yıldan fazla başkentlik yapmıştır
(http://tr.euronews.com, 2017). Japonyanın en eski ve önemli binalarından
olan saray, Japonya İmparatoru'nun Kyoto'da bulunan eski resmî
ikametgâhıdır (www.wikizero.info, 2017). Saray, tarih boyunca birçok kez
yangından dolayı hasar görmüş olup geçirdiği yangın sonrasında birkaç defa
restore edilmiştir. Bugünkü halini ise 1855yılında almıştır (Fotoğraf-1).
1868 yılında başkentin Tokyo’ya alınmasına kadar da resmi İmparatorluk

Erciyes University
31 /01/2018 – 02 /02/2018

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

Sarayı olarak kullanılmış
(www.wikizero.info, 2017)

ve

1877'de

korunmaya

alınmıştır

Saray kompleksi, geniş dikdörtgen bir alanda yer almaktadır (Fotoğraf-2, 3).
İmparatorluk Sarayı, Sento Sarayı, Kaninnomiya Malikâneleri, Itsukushima
Tapınağı ve özel peyzajlı bahçelerini kapsamaktadır. 1868 yılına kadar
hanedanlara ev sahipliği yapan sarayda taç giyme törenleri
düzenlenmektedir. İmparatorluk Sarayı’nın yakın çevresinde yer alan Sento
Sarayında ise emekli imparatorlara, zaman zaman da prens ve prenseslere
ev sahipliği yapmaktadır (www.wikizero.info, 2017).
İmparatorluk sarayı;Shinshin-den (resmi seramoniler salonu),Seiryo-den
(imparatorun resmi ikametgahı), Ko-gosho(kabul salonu) ve o-gakumonjo
(kütüphane) olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Shinshindensarayın en önemliyapılarından biriolup, imparator için törenler burada
düzenlenmektedir. Yapı geleneksel mimari üslup ve ahşap çatı ile
donatılmıştır (Çizim-1, Fotoğraf-4). Shinshin-den'in batısında yer alan
Seiryo-den başlangıçta imparatorun kişisel işlerini yapacağı yer iken, daha
sonra çeşitli toplantılar burada yapılmıştır. Yapı 8.yüzyılın sonunda
imparatorun ikametgâhı olarak inşa edilmiş ve 11. yüzyıla kadar
kullanılmıştır(Fotoğraf-5). Ko-gosho ise shinden zukuri ve shoin zukuri
(Japon yerleşim mimari tarzları) mimari unsurların birlikteliğini
yansıtmaktadır. Yapı 1954'te yakılmış olup, 1958'de yeniden inşa
edilmiştir.Dördüncü yapı olan O-Gakumonjo'da çalışma odası, okuma, şiir
resitalleri gibi faaliyetler düzenlenmektedir. (www.wikizero.info, 2017)
Muromachi döneminde ortaya çıkan küçük alanlarda geniş bir mekân
tasarlama düşüncesi, Kyoto ve çevresinde yer alan peyzaj alanlarında
gözlemlenmektedir. Sarayın peyzaj alanları; çakıl taşlı patikalar, hem su
üzerinden geçişe hem de manzara seyrine olanak sağlayan köprüler ve geniş
bahçelerden oluşmaktadır (Karahan, 2005)
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Fotoğraf 1:
Kyoto İmparatorluk Sarayı
(www.wikizero.info, 2017)

Fotoğraf 2: Kyoto İmparatorluk Sarayı
Vaziyet Planı (http://welcome-to-kyoto.com,
2017)
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Fotoğraf 3: Kyoto İmparatorluk
Sarayı Maketi (www.wikizero.info,
2017)

Çizim 1: Kyoto İmparatorluk Sarayı
(Wendelken, 1996: 36)
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Fotoğraf 4: Kyoto İmparatorluk Sarayı
Shishin-den Ana Salonu
(https://kyoto.travel/tr, 2017)

Fotoğraf 5: Kyoto İmparatorluk Sarayı
Seiryo-den
(www.wikizero.info, 2017)

Sarayın mekân analizi yapıldığında ana kütleye kademeli geçiş söz
konusudur. Yapıyı çevreleyen büyük avlu insanları karşılamakta ve avludan
merdivenler aracılığıyla geniş saçakla örtülü yarı açık alana ulaşılmaktadır.
Yarı açık alandan ise ana kütleye geçiş söz konusudur. Ana kütleyi örten
çatıda ahşap malzeme kullanımı ön plandardır. Çatının uzantısı olan saçak
ise mekânın girişini vurgulamakta olup çatı yükünü ahşap dikmeler ile
zemine aktarmaktadır. Bu bağlamda Sarayın geometrik formu ve yalın
mimari tarzının geleneksel Japon üslubunu yansıttığını görmekteyiz.
2.2. Tokyo İmparatorluk Sarayı
Tokyo İmparatorluk Sarayı Japonya'nın Chiyoda Ward semtinde yer
almaktadır (vikipedi.com, 2017). 1888'den 1948'e kadar resmi olarak
'Kyujo' olarak adlandırılmıştır (Fotoğraf-6) (http://www.kunaicho.go.jp,
2017). Saray, 15. yüzyılda Şogun'un ikamet ettiği Edo Kalesi'nin bulunduğu
alandadır (Fotoğraf-7). 19. yüzyılda, İmparator Meiji kraliyet ailesini
Kyoto'dan Tokyo'ya taşımış ve saray kraliyet ailesinin mülkü olmuştur. İkinci
Dünya Savaşı sarayda büyük tahribatlara yol açmıştır. Yapıların çoğu tahrip
edildiğinden, günümüze kadar gelen bina bölümleri sadece son 50 yılı
kapsamaktadır(https://travel.sygic.com/tr, 2017).
Japonya İmparatoru'nun Tokyo'daki resmî ikametgâhı olan Kyuden ana
sarayında çeşitli etkinlikler yapılmaktadır (Fotoğraf-9). Hendekler ve taş
duvarlarla çevrilen sarayın geniş bahçeleri de oldukça ihtişamlıdır.
İmparatorluk sarayının bahçesi; 1968 yılında halka açılan dış bahçe,
İmparatorluk Sarayı ofislerinin bulunduğu Fukiage Bahçesi, geleneksel el
sanatları ve meslekleri için birçok eğitim merkezinin bulunduğu Doğu
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Bahçesi ve Kitanomaru Ulusal Bahçesi olmak üzere dört ana bölümden
oluşmaktadır (http://factsanddetails.com, 2017). Nijubashi köprüsü
yakınında bulunan ön kapısı ve halka açık olan Kikyo-Mon kapsı da dâhil
olmak üzere sarayda toplam 8 kapı bulunmaktadır (Fotoğraf-10, 11).
İmparatorluk Sarayı, depremler ve yangınlardan dolayı büyük hasara
uğramıştır. Bu bağlamda Saray'ın yapısal analizi eski ve mevcut saray olmak
üzere iki başlık altında incelenmiştir:
Eski Saray; Meiji döneminde inşa edilmiştir. İmparatorluk Saray binaları,
ahşap malzeme kullanılarak yapılmıştır. Zamanla hasara uğrayan yapılar
yerine yeni yapılar inşa edilmiştir. Hasar gören sarayın hendek üzerindeki
ahşap çift köprülerinin yerini, taş ve demir köprüler almıştır. Sarayın dış
cephesinde geleneksel japon mimarisi uygulanırken, iç mekânlarda Japon ve
Avrupa mimari yaklaşımlarının eklektik bir karışımı görülmektedir. Geniş
mekânların tavanları japon, iç mekân donatıları ise batı geleneğini
yansıtmaktadır (Fotoğraf-8) (vikipedi.com, 2017).
Halka açık etkinlikler için konukların ağırlandığı ana izleyici salonu, sarayın
merkezindedir. Tavan ve zemin döşemelerinde japon üslubu görülmekte
olup, zeminde parke kullanılmıştır(Çizim-2). Çatı formu ise Kyoto
İmparatorluk Sarayı'na benzerlik göstermiştir. Ancak ateşe dayanıklı bakır
levhalarla kaplanmıştır. Sarayın büyük ölçekteki tahribatı nedeniyle, 1960' lı
yıllarda bölgenin batı kesiminde yeni ana saray ve konutlar inşa edilmiştir
(vikipedi.com, 2017).
Mevcut Saray; eski saraya kıyasla daha mütevazi ölçektedir. Mevcut
İmparatorluk Sarayı, eski Edo Kalesi'nin sınırlarını kapsamaktadır. Japon
mimar Shōzō Uchii tarafından tasarlanan modern konut 1993 yılında
tamamlanmıştır (vikipedi.com, 2017). Saray, bodrum katta dâhil olmak
üzere 3 katlı bir yapıdır. Ana saray, İmparatorluk ailesinin özel konutları,
arşiv, müze, konser salonu ve idari ofisler olmak üzere birçok mekânı
içermektedir (https://travel.sygic.com/tr, 2017). Geleneksel Japon mimarisi
ve malzemeleri kullanılarak inşa edilen imparatorluk sarayı geniş saçaklı ve
eğimli çatıya sahip olup modern çelikten betonarme bir yapıdır (Fotoğraf-8).
(http://www.kunaicho.go.jp, 2017).
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Fotoğraf 6: Tokyo İmparatorluk
Sarayı
(vikipedi.com, 2017)

Fotoğraf 7:Tokyo İmparatorluk
Sarayı Vaziyet Planı
(vikipedi.com, 2017)

Çizim 2: Tokyo İmparatorluk Sarayı
Planı

Fotoğraf 8: Tokyo İmparatorluk
Sarayı Kesiti

(Wendelken, 1996:28-37)

(Parlak Biçer, Özlem, 2008)
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Fotoğraf 9: Tokyo İmparatorluk
Sarayı (gezipgordum.com, 2017)

Fotoğraf 10: Tokyo İmparatorluk
Sarayı(Parlak Biçer, Özlem, 2008)

Fotoğraf 11: Tokyo İmparatorluk Sarayı (Parlak Biçer, Özlem, 2008)
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Kyoto İmparatorluk Sarayı'na avlularla kademeli bir geçiş söz konusu iken
duvar ve hendeklerle çevrili olan Tokyo İmparatorluk Sarayına Nijubashi
Köprüsü üzerinden ulaşılmaktadır (http://www.planetware.com, 2017).
Aynı zamanda Kyoto İmparatorluk Sarayı insan ölçeğine daha yakın ve
sadeliği ile ön planda iken Tokyo Mevcut Sarayı'nın çok katlı ve görkemli
olduğu görülmektedir. Meiji döneminde inşa edilen Eski İmparatorluk Sarayı
ahşap strüktürle yapılmıştır. Birbirine bağlı birçok yapıdan oluşan Mevcut
Saray ise çelik çerçeveli betonarme yapıdır. Sütun ve kirişlerle ön planda olan
İmparatorluk Sarayı Japonya'nın geleneksel mimarisini yansıtan eğimli
çatıya sahiptir (vikipedi.com, 2017).
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2.3. Nikko Yazlık Konutu
Nikko yazlık konutu, Japonya'nın doğa ve tapınakların iç içe olduğu şehir olan
ve diğer iki sarayın bulunduğu şehirlere gore kuzeyde ve yaz aylarında serin
olan Nikko’da yer almaktadır. Saray, iki Shinto tapınağı içinde yüz üç dini
yapıdan ve bir Budist tapınaktan oluşan tek bir kompleksten meydana
gelmiştir. Çoğu 17. yüzyılda inşa edilen dini yapılar, farklı görsel efektler
oluşturmak için dağ yamacında yerleştirilmiştir. İlk binalar, 8. yüzyılda bir
kutsal Nikko dağlarının eteklerinde bir Budist rahip tarafından inşa
edilmiştir (http://whc.unesco.org, 2018).Nikko Yazlık sarayı ve içerisinde
bulunan tapınakları, doğal çevreleri ile birlikte yüzyıllarca mimari ve
süsleme sanatındaki önemleri ile tanınan kutsal bir alan olmuştur. Saray
kompleksi içerisinde bulunan tapınaklar, Edo döneminin mimari üslubuna
sahiptir (https://www.japan-guide.com, 2018)
Saray, ormandaki yapıların birbirine olan uyumu ve sonrdan oluşturulsa bile
doğal dokuya sahip bir alan olması yönüyle mimari öneme sahiptir. Nikko
kompleksi, çevreleriyle birlikte, doğa ve insaneli ile yapılanın uyum
içerisinde
olduğu
geleneksel
Japon
tarzının
bir
örneğidir.
(http://whc.unesco.org, 2018).
Nikko sarayı, Tokyo Imparatorluk Sarayı’nda olduğu gibi doğal çevre ile
uyumu, eğimli çatıları ve yapı malzemesinde ahşap kullanımı yönleriyle
geleneksel japon mimari tarzını yansıtmaktadır. Ayrıca saray, içerisinde
bulundurduğu tapınaklarla birlikte, diğer Japon sarayları ile
karşılaştırıldığında görkemli cephe ve çatı süslemeleri ile ön plandadır
(http://whc.unesco.org, 2018).
Fotoğraf 12: Nikko Yazlık Sarayı
(Parlak Biçer, Özlem, 2008)

Fotoğraf 13: Nikko Yazlık Sarayı
(Parlak Biçer, Özlem, 2008)

Fotoğraf 14: Nikko Yazlık Sarayı

Fotoğraf 15: Nikko Yazlık Sarayı
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(Parlak Biçer, Özlem, 2008)

(Parlak Biçer, Özlem, 2008)

Fotoğraf 16: Nikko Yazlık
Sarayı
(Parlak Biçer, Özlem, 2008)

Fotoğraf 17: Nikko Yazlık Sarayı
(http://whc.unesco.org, 2018)

1385

3. TÜRKİYE’DE İNCELENEN SARAYLAR
Konumu itibari ile coğrafi olarak bir köprü olan ülke, aynı zamanda farklı
kültürleri, gelenekleri ve tarihi de birbirine bağlaması ile köprü olmuştur.
Ülkenin çok kültürlü yapısı ve geniş tarihi diğer ülkelerden farklı olmasını
getirmiştir. Japonya ne kadar kendi içine kapalı ve korunaklı bir yapıya
sahipse Türkiye’de tam tersi bir durumda geçiş, bağlantı ve ayırıcı konumda
olmuştur. Farklı tarih dönemlerinde pek çok medeniyetlere evsahipliği
yapan ülkede, oluşan farklı mimarlık olguları vardır. Her dönemin ve
kültürün kendine has özelliklerini yansıtan yapılara rastlandığı gibi
birbirinden etkilenen dönem ve kültürlere ait mimari tarzları da kendi
içerisinde oluşturmuştur.
Türkiye kuzey yarım kürede orta kuşakta yer almakta olup 4 mevsim belirgin
şekilde yaşanmaktadır. İklim özellikleri, eğimli ve engebeli topografya ve
denizlerle çevrili olması gibi etkenlerle geçmişten bugüne gelen yapılarda
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çeşitli malzeme kullanımı görülmektedir. Bu doğrultuda, bölgelere bağlı
olarak, iklim değişiminin etkisiyle taş, ahşap ve kerpiç malzemelerin
kullanıldığı görülmektedir. Anadolu'da taş malzeme ağırlıkta iken nemli ve
ağaçlık alanlarda ahşap malzeme kullanımı yerinde üretim ve yerel malzeme
tercihini beraberinde getirmektedir. Bu malzeme farklılığı konutun yanı sıra
anıtsal yapıları da kapsamaktadır.
Bu bölümde Türkiye’deki saray yapıları incelenirken Osmanlı’nın farklı tarihi
süreçlerinde ve iki farklı başkentinde yapılmış olan üç saray incelenmiştir.
Bu saraylar yine Japonya incelemesinde olduğu gibi eski ve yeni başkenlerde
olmalarına göre seçilmiştir. Ancak Japonya’dan farklı olarak ele alınan
Osmanlı saraylarının biri eski başkent olan Edirne’den ikisi ise Osmalı’nın
son başkenti olan İstanbul’dan olmuştur. Türk geleneksel yapısı ve İslam
mimarisinin etkisinin yanı sıra, yerel malzemenin etkin şekilde kullanıldığı
saraylarda, özellikle son dönemde olan, dönemin mimari akımının etkileri de
görülmektedir. Bu durum belki de asya ve Avrupa arasındaki geçişin bir
simgesi olarak da yorumlanabilmektedir. Ele alının üç saray, malzeme
seçimi, strüktürü, yer seçimi gibi başlıklar altında ele alınmaya çalışılmıştır.
Harita 2. Türkiye’de İncelenen Sarayların bulunduğu konum
(google.com.tr, 2017)
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3.1. Edirne Sarayı
Edirne Sarayı, Tunca Nehri’nin batısındaki Sarayiçi olarak isimlendirilen
bölgede yer almaktadır (Fotoğraf 18). Alan olarak, Topkapı Saray'ından
sonra Osmanlı'nın en büyük sarayıdır. 1450 yılında, II. Murat döneminde
inşasına başlanmış olan saray, Fatih Sultan Mehmet döneminde Mimar
Şahabettin tarafından tamamlanmıştır (vikipedi.com, 2017). Pek çok yapısı
Fatih Sultan Mehmed zamanında inşa edilen bu saray, ilave ve onarımlarla
büyük bir kompleks haline gelmiştir (Özer, 2014: 809-836)
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Edirne Sarayı'nın büyük bir avlu etrafında sıralanmış değişik işlevli
yapılardan oluşmakta olup bu yapılarında kendi içinde bir hiyerarşisi vardır
(Çizim-3). Edirne Saray'ı yaklaşık 3 milyon metrekarelik alan üzerinde
kurulmuştur (vikipedi.com, 2017). Aynı zamanda sarayın yerleşim düzeni 3
avlu üzerinde şekillenmekte ve kademeli bir şekilde avlulardan elenerek
insanlar diğer bölümlere ulaşmaktadır (Özer, 2014: 809-836). Saray; 117
Oda, 21 Divanhane, 18 Hamam, 8 Mescit, 17 Kapı, 13 Koğuş, 4 Kiler, 5 Mutfak,
17 Kasır ve 6 Köprü’den meydana gelmektedir. Sarayın köşk, oda, kasr,
çeşme ve havuz bölümleri IV. Mehmed döneminde yapılmıştır. Aynı zamanda
meydanda Saray Bahçesi de bulunmaktadır. Bahçeden sadece 'Tavuk
Ormanı' denilen kısmı günümüze ulaşmıştır (Özer, 2014: 809-836).
Saray, Osmanlı-Rus ve Balkan Savaşları gibi pek çok tarihi olaya tanıklık
etmiştir. Bu savaş esnasında sarayın yakınında bulunan cephaneliğin
Rusların eline geçmemesi için ateşlenmesi üzerine saray tahrip olmuş ve
çoğu yapısı yıkılmıştır. Ayrıca saray, su taşkını ve deprem gibi doğal
felaketler ile büyük hasar görmüş ve günümüze az sayıda yapısı ulaşmıştır
(vikipedi.com, 2017). Bunlar arasında; Matbah-ı Amire, Babüssade,
Cihannûma Kasrı, Kum Kasrı Hamamı, Adalet Kasrı, Fatih Köprüsü, Kanuni
Köprüsü, Şehabeddin Paşa Köprüsü, Av Köşkü, Su Maksemi, Namazgâhlı
Çeşme olmak üzere 11 yapı bulunmaktadır (Çizim-5). Günümüze ulaşabilen
yapılardan bazıları harap durumda iken bazıları da onarımlarla ayakta
kalmaya çalışmaktadır (Özer, 2014: 809-836). Sarayın en görkemli yapısı
Cihannûma Kasr-ı, günümüze kadar harap halde gelen yapılardandır. Yapı 7
katlı ve en üst katında sekizgen oda içerisinde havuz bulunmaktadır (Çizim6). Cihannûma Kasrı'nın yanında bulunan Kum Kasrı Hamamı, adını
bulunduğu yerin sarı kumundan aldığı bilinmektedir (Çizim-7). Divan-ı
Hümayun ve yargıtay olarak kullanılan Adalet kasrı ise 1562 yılında Kanunui
Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Kasr'ın ilk katında
Şerbethane, ikincisinde divan kâtipleri, en üst katta ise Divan heyetinin
toplandıgı mermer salon bulunmaktadır (Çizim-4) (vikipedi.com, 2017).
Fotoğraf 18: Edirne Sarayı
(Özer, 2014: 809-836)

Çizim 3: Edirne Sarayı Planı
(Özer, 2014: 809-836)
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Çizim 4: Edirne Sarayı Adalet
Kasr-ı Kesit (Özer, 2014: 809836)

Çizim 5: Edirne Sarayı Bâb’üs- saâde
Kesiti(Özer, 2014: 809-836)
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Çizim 6: Edirne Sarayı
Cihannüma Kasr-ı (Özer, 2014:
s.809-836)

Çizim 7: Edirne Sarayı Kum Kasr-ı
Hamamı Planı (Özer, 2014: 809-836)
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3.2. Topkapı Sarayı
İnşasına 1460’lı yılların başlarında başlanan saray, tarihi İstanbul
yarımadasının ucundaki Sarayburnu’nda bulunan Doğu Roma Akropolü
üzerindeki 700.000 m²’lik bir alana kurulmuştur (topkapisarayi.gov.tr,
2017). Fatih Sultan Mehmet’ten Sultan Abdülmecid’e kadar yaklaşık 400
sene devlet idaresinin merkezi olarak kullanılmıştır. Neredeyse her padişah
döneminde ekleme ve değişimlere uğrayan saray, Osmanlı sultanlarının
yaptırdıkları saraylar içerisinde günümüze kadar korunmuştur (Çizim-12).
Sarayın iki aşamada yapıldığı düşünülmektedir. 1463-68 yılları arasında iç
avlu; 1478’e kadar ise saray arazisini çevreleyen 2,5 km uzunluğundaki sur
duvarları yapılmıştır. Bu sur duvarları, Bizans’tan kalma deniz surlarıyla
birleştirilerek tamamlanmış ve surlara daha sonra 3 kapı açılmıştır. Yapı
adını veren sarayın denize bakan bölümüne açılan dördüncü kapı olan
Topkapı’dan almıştır (Yerasimos, 2000: 215).
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Yerleşiminde mimariden çok kentsel yerleşme düzeninin etkili olduğu
sarayın giriş kapısı olan Bab-ı Hümayun, Ayasofya ve Ara İrini göz önüne
alınarak doğu yönüne yapılmıştır (Fotoğraf-19). Topkapı Sarayı, zamanla
yapılan yapı ekleri ile beraber öncekileri değiştiren ya da tamamen ortadan
kaldıran mimari öğelerden meydana gelmektedir. Bu sebeple de sabit bir
mimari şemaya bağlı kalmamıştır. Dünyadaki diğer saray yapıları ile
karşılaştırıldığında Osmanlı sarayları mütevazı bir konut yapısı olarak
görülür. Topkapı Sarayı da diğer Osmanlı sarayları gibi gerek boyut olarak
gerekse de bezeme açısından gösterişsiz bir yapıdır (topkapisarayi.gov.tr,
2017).
Sarayın, Grelot’un 1680 tarihli gravüründe, batı cephesinde uzun bir revak
olduğu ancak 18. yy daki değişimlerle bu revağın kalktığı anlaşılmaktadır.
Sarayın Bab-ı Hümayunu da (dış kapı) 19 yy da yanmıştır Topkapı Sarayı’na
tek bir yapı olarak değil kent algısıyla bakıldığının göstergesi, burada bahsi
edilen yapıların durumunda kaynaklanmaktadır (Kuban, 2010: 76).
Fatih döneminde işlevsel olarak kurgulanan planda surlar içerisinde avlular
ve bahçeler ile bir güvenlik çemberi oluşturulmuştur. Asıl saray yapıları,
bahçenin içerisinde surlarla çevrelenmiştir. Bunlardan ilki devlet idaresinin
yapıldığı ve hizmet ünitelerini içeren “Birun”du (Fotoğraf-20). Törenlerin
yapıldığı divan meydanının bir köşesinde Sultan Evi; Enderun ve Birun
arasında Kubbealtı denilen ve divan toplantılarının yapıldığı devletin idare
merkezi bulunmaktadır. Buradan bir kapı ile sultanın, haremin ve özel
hizmetlilerin yaşadığı iç saraya geçilen Topkapı Sarayı’nın asıl kapısı Bab-ı
Hümayun’dur. Bu kapıdan girilen Alay Meydanı’nda en önemli yapıt, silah
deposu olarak kullanılan Aya İrini Kilisesi’dir (Fotoğraf-21). Bu meydanın
surlarla çevrilmeden önce, denizi görüdüğü söylenmektedir (Kuban, 2007:
407).
Sarayın ikinci avlusu olan ve hükümet meydanı anlamına gelen Divan
Meydanı(Fotoğraf-22) dikdörtgen formdan oluşmuş ve tek katlı revaklarla
çevrelenmiştir. Avlu duvarları arkasında bacaları ve kubbeleriyle saray
mutfakları, sarayın en görkemli hacimleridir (Fotoğraf-23). Yapının diğer
bölümlerinde olduğu gibi divan meydanı da zamanla birçok değişim
geçirmiştir. (Kuban, 2007: 407).
Üçüncü avlu olan Enderun (iç saray) (Fotoğraf-24) sultana ait mekânlarla
birlikte Sultan II. Murad zamanında kurulan saray okuluna ait yapılardan
oluşmaktadır. Arz odası, Fatih Köşkü, hasoda gibi padişaha ait mekânlar
Babüssade girişinden itibaren avlunun etrafında yer almaktadır (Fotoğraf25). (Yerasimos, 2000: 215).
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Enderun avlusundan sonra padişaha ait köşklerin ve bahçelerin bulunduğu
dördüncü avlu vardır (Fotoğraf-26). Burada Sünnet Odası, Bağdat Köşkü ve
Revan Köşkü ile İftariye Kameriyesi bulunmaktadır (Kuban, 2007: 407). IV.
Avlu'nun bir alt kotunda asma çiçek bahçesi, ahşap Kara Mustafa Paşa Köşkü,
Hekim Başı Kulesi, en alt katta ise Sofa Camii, Sultan Abdülmecid döneminde
inşa edilen ve Saray’ın son yapıları olan Mecidiye Köşkü ve Esvab Odası yer
almaktadır. Topkapı Sarayının etrafını kuşatan Hasbahçeler içindeki
köşklerden Çinili Köşk, Sepetçiler Kasrı ve İncili Köşk’ün alt yapısı hariç
günümüze ulaşmayan çok sayıda köşk ve kasır olduğu bilinmektedir
(topkapisarayi.gov.tr, 2017).
Fatih Sultan Mehmed dönemindeki haremden günümüze bir iz kalmamıştır.
III. Murad, haremi tepeden tırnağa yeniden inşa ettirmiştir ve yapıya
bugünkü halini vermiştir (Fotoğraf-27). Haremde yapılan bu çalışmaların
başında Mimar Sinan bulunmuştur (Kuban, 2007: 407).
Çizim 8: Topkapı Sarayı Planı
(...)

Fotoğraf 19: Babıhümayun
(topkapisarayi.gov.tr, 2017)
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Fotoğraf 20: I.Avlu (Alay Meydanı)
(topkapisarayi.gov.tr, 2017)

Fotoğraf 21: Aya İrini Kilisesi
(topkapisarayi.gov.tr, 2017)
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Fotoğraf 22: II. Avlu (Divan Meydanı)
(topkapisarayi.gov.tr, 2017)

Fotoğraf 23: Saray
Mutfakları
(Kuban, 2010: 76)

1392

Fotoğraf 24: III. Avlu (Enderun
Avlusu)(topkapisarayi.gov.tr, 2017)

Fotoğraf 25: Babüssaade
Kapısı
(topkapisarayi.gov.tr, 2017)
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Fotoğraf 26: IV. Avlu

Fotoğraf 27: Harem

(topkapisarayi.gov.tr, 2017)

(topkapisarayi.gov.tr, 2017)

3.3. Dolmabahçe Sarayı
Dolmabahçe Sarayı, Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmış ve 7 Haziran
1856 tarihinde kullanıma açılmıştır (www.millisaraylar.gov.tr, 2017).
Osmanlı döneminde gemilerin demirlendiği, donanmanın denize açıldığı ve
donanmanın karşılandığı doğal bir liman görünümünde olan yer, zamanla
bataklığa dönüşmüştür. XVII. yüzyıl itibariyle dönem dönem doldurulan bu
koy Dolmabahçe adıyla padişahların Boğaziçi’ndeki has bahçelerinden biri
konumuna getirilmiştir. Zaman içerisinde padişahlar tarafından yaptırılan ve
eklenen köşkler ile sahil şeridinde bir yapı kompleksi belirmeye başlamıştır
(www.kultur.gov.tr, 2017).
Dolmabahçe Sarayı, Boğaziçi kıyısında yatay ve büyük bir kütle olarak
uzanan ana yapı ve bir dizi yapı topluluğundan oluşmaktadır (Fotoğraf28,31). Denize paralel bölüm boyunca yapı bodrumla birlikte üç katlıdır.
Kara tarafına uzanan, harem dairelerinin bulunduğu bölümde ise musandıra
(tavan arası) katlarıyla birlikte dört katlı bir yapı özelliği kazanmaktadır
(www.millisaraylar.gov.tr, 2017).Beden duvarları taş, iç duvarları tuğladan
yapılmış olan sarayın döşemelerinde ise ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kristal Merdivenli Salon (Fotoğraf-30) ile Hünkâr Hamamı’nın üst örtüsü
camla kaplıdır. Ana yapıyı oluşturan Mabeyn-i Hümayûn, Harem-i Hümayûn
ve Muayede Salonuna ek olarak, Bezm-i Alem Valide Sultan Camii, tiyatro,
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serasker dairesi, saat kulesi, hazine-i hassa ve mefruşat daireleri, kuşluk,
Camlı Köşk, gedikli cariyeler ve kızlar ağası daireleri, hareket köşkleri,
Hereke Dokumahanesi, baltacılar dairesi, agavat dairesi, bendegân dairesi,
musâhiban dairesi, Matbah-ı Amire, kayıkhane ve büyük bir limana sahiptir
(Çizim-9) (Akın, 2017).
Dolmabahçe Sarayı, tek blok halinde inşa edilmiş olması, mekânların girinti
ve çıkıntılarla cepheye aktarılması ve iç mekânın hiyerarşik düzeniyle
Avrupalı öncülerine benzemektedir. Buna rağmen; Muayede Salonu’nun
kubbeli formla örtülmesi ve plan özelligi açısından, genel olarak sofa ve
sofaya açılan odalardan meydana gelmesi, Osmanlı’nın geleneksel düzeninin
terk edilmediğini göstermektedir (Çizim-10,11). Saraydaki süslemelerde
barok üslup ağırlıkta olup, rokoko, ampir ve klasik osmanlı motiflerinin de
kullanıldığı görülmektedir. Çoğunluğu bitkisel ve geometrik biçimlerden
oluşan süsleme motifleri ağırlıklı olarak tavan ile tavan eteklerinde yer
almaktadır. Bazı mekânlarda ise duvarlara da inmekte olup sütun, korniş,
kapı gibi elemanların da parçaları olarak tasarlanmıştır (Tekinmirza, 2008).
Saray’ın ana yapısı Mâbeyn-i Hümâyûn (selâmlık), Muâyede Salonu (tören
salonu) ve Harem-i Hümâyûn olmak üzere üç bölüme ayrılır. Dolmabahçe
Sarayı'nın en önemli bölümü olan Mâbeyn-i Hümâyûn, konukların
karşılandığı ve Padişah'ın devlet işlerini yürüttüğü resmi dairedir. Girişte
karşılaşılan Medhal Salon ile elçi ve yabancı konukların ağırlandığı Süferâ
Salonu arasında bağlantıyı sağlayan ve anıtsal niteliği olan Kristal Merdiven
bulunur (Fotoğraf-30). Harem ve Mâbeyn bölümleri arasında yer alan
Muâyede Salonu’nda önemli devlet törenleri düzenlenmektedir. Dolmabahçe
Sarayı'nın en yüksek ve en ihtişamlı salonudur. Bu salon 2000 m²yi aşan
alanı, 56 sütunu, yüksekliği 36 m.yi bulan kubbesi ile Saray’ın diğer
bölümlerinden belirgin bir şekilde ayrılmaktadır (Çizim-12, Fotoğraf-29).
Padişah ve ailesinin özel yaşam alanı olan Harem-i Hümâyûn bölümüne ağır
demir ve ahşap kapılarla bölünmüş uzun koridorlarla geçilmektedir. Harem
bölümü kesin çizgilerle ayrı tutulmuş bir yapı grubu değil, Topkapı Sarayı'nın
tersine
aynı
yapı
bütünlüğü
içerisinde
tasarlanmıştır
(www.millisaraylar.gov.tr, 2017).

Erciyes University
31 /01/2018 – 02 /02/2018

1394

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

Fotoğraf 28: Fethi Paşa
Korusu’ndan Dolmabahçe Sarayı,
1875(Seçen, 2011)

Çizim 10: Dolmabahçe Sarayı Zemin
Kat Planı (www.tbmm.gov.tr, 2018)

Çizim 12: Dolmabahçe Sarayı
Muayede Salonu Kesiti
(Muhiç, 2007)

Fotoğraf 30: Dolmabahçe Sarayı
Kristal Merdivenler

Çizim 9: Dolmabahçe Sarayı Vaziyet Planı
(sites.google.comapilari, 2017)

Çizim 11: Dolmabahçe Sarayı Birinci
KatPlanı (www.tbmm.gov.tr, 2018)

Fotoğraf 29: Dolmabahçe Sarayı
Muayede Salonu
(www.tbmm.gov.tr, 2018)

Fotoğraf 31: Dolmabahçe Sarayı
İllüstrasyonu
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(www.tbmm.gov.tr, 2018)

(www.traveldk.com, 2017)

4. SONUÇ
Bir toplumun yapılarında kullandığı üslup, malzeme, yapım tekniği vb, o
toplumun siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel durumu ile ilişkilidir.
Geçmişin yönetim tarzları ile ortaya çıkan saraylar, geçmiş-gelecek arasında
bir bağ kurmak için üslup, malzeme, yapım tekniği gibi yönleri ile en güçlü
çıkış noktaları olarak görülmektedir. Çünkü pekçok sivil mimari örnekleri
yıkıma ve bozulmaya maruz kalırken saray yapıları kullanım ve bulunduğu
konum itibari ile kalıcı olmaktadır. Böylece gelecek nesillere geçmiş dönem
mimarisi hakkında daha çok bilgi aktarmaktadır. Bu doğrultuda; Japonya'da
Edo ve Meiji dönemlerinden Kyoto, Tokyo, Nikko Sarayı, Türkiye'de ise
Osmanlı döneminden Edirne, Topkapı, Dolmabahçe Sarayı, incelenmiştir.
İncelenen sarayların bazı bölümleri yangın, deprem, savaş gibi sebeplerle
günümüze kadar ulaşamamış, diğerleri ise çeşitli restorasyon işlemleriyle
günümüze kadar gelebilmiştir. Japonyadaki Kyoto ve Tokyo sarayı birçok kez
yangından dolayı hasar görmüştür. Nikko yazlık sarayı için böyle bir bilgiye
ulaşılamaıştır. Saraylarda ağırlıklı olarak ahşap malzeme kullanımı
yangınları tetikleyici unsur olmuştur. Ayrıca 2. Dünya Savaşı Tokyo
Sarayı'nda büyük tahribatlara da sebep olmuştur. Türkiyedeki Edirne sarayı
Osmanlı-Rus ve Balkan Savaşlarında önemli ölçüde tahrip olmuş ve pek çok
yapısı yıkılmış iken Dolmabahçe ve Topkapı sarayları ise dönemsel
restorasyonlarla günümüze kadar ulaşmıştır.
Bir yapının şekillenmesinden, tasarımın bütünüyle hayata geçirilmesine
kadar ki süreçte en önemli rolü malzeme üstlenmektedir. Japonya da
incelenen saraylarda taşıyıcı sistem ve iç mekanda ahşap malzeme
kullanılırken, Türkiye'de ise taş malzemenin ağırlıklı kullanımı
görülmektedir. Bu bağlamda coğrafi etkenler ile yerel malzeme paralel
olarak değişim göstermektedir. Yerel malzeme kullanımı; yerel usta tercih
edilmesi, yerinde yapım tekniklerinin kullanımı, bu alanlarda uzmanlaşmayı
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beraberinde getirmektedir. Bu ilişki bütünlüğü daha kısa sürede daha az
maliyetle yapı üretimini de sağlamaktadır. Bu durum aslında ekolojik ve
sürdürülebilir her yaklaşımın adımları olarak görülmektedir. Ayrıca
doğunun en uç doğusu ve batısındaki saraylardan seçilen 6 örnekte yapıların
peyzaj ile bütünlüğü ve günümüze kadar ulaşması sürdürülebiliğe katkıda
bulunmuştur. Osmanlı saraylarından özellikle Topkapı Sarayı’nın kentsel
gelişim içerisinde yer alması ise kent dokusunun önemi açısından
sürdürülebilir olmaktadır. Topkapı ve Dolmabahçe Saraylarının eski saray
alanları kullanılarak yapılıyor olması da ekolojik bir yaklaşım olarak
görülmektedir.
Japonyada incelenen saraylar doğuya, Türkiye'dekiler ise batıya yakınlıkları
ile iki farklı kültürü temsil etmektedir. Bu yapılar, farklı kültürlerde
olmalarına rağmen şehre hakim olmak için -özellikle Topkapı ve Tokyo
sarayları- topoğrafik açıdan şehrin üst noktalarına konumlanmıştır. 6
yapının plan ve kesitleri incelendiğinde ise Padişah ve Şogun'un bulunduğu
mekanlara kademeli ve yanında korunaklı geçişlerden sonra ulaşıldığı
belirlenmiştir. Sarayların kendi içindeki toplumsal hiyerarşisinde, hanedan
üyelerinden hizmetkarlara doğru mekan boyutlarının küçüldüğü
görülmektedir. Osmanlı Sarayları kendi içinde kıyaslandığında ise Edirne ve
Topkapı'da harem-selamlık bölümleri, kesin bir çizgi ile ayrılırken,
Dolmabahçe sarayı batı saraylarına benzer şekilde aynı yapı içinde
tasarlanmıştır. Bu bağlamda sarayların işleyiş fonksiyonunun benzerlik
gösterdiği görülmektedir. Burada Japonya’da incelenen Nikko yazlık
sarayında ise Çin budizminin etkisinin görüldüğü bilinmektedir. Ancak her
iki kültürde de yer alan ilk saraylarda süsleme ve göşterişten uzak mütevazi
bir yapı hakimdir. Altı saray içerisinde Dolmabahçe batının mimari moda
akımları sebebi ile Nikko Yazlık sarayı ise Çin’in yani Japonya’ya gore batının
etkisi ile gösterişli ve çok süslemeli olarak yapılmışlardır. Her iki kültürün
oluşturduğu saraylarda birinde taş birinde ahşap kullanılmasına rağmen
mütevazi tarzın bulunması dikkat çekicidir. Kullanılan malzemelerin
farklılığına rağmen bu tutumun doğunun en doğusu ve en batısında olması,
döneminin güçlü yönetimlerinin yerel malzeme, mimari, teknik gibi konulara
önem verdiğini ve hakim oldukları topraklarda bu konularda
sürdürülebilirliği ve ekolojiyi yakaladıkları kesindir. Bu çalışmanın konuya
katkı sağlaması ve yapılacak diğer çalışmalar da öncülük etmesi
umulmaktadır.
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TÜRK EVİ PLAN TİPOLOJİSİNDE GELENEKSEL YOZGAT
KONUTLARINDAN İKİ ÖRNEK
Öğr. Gör. Nefise Yüksel*
Öğr. Gör. Ülkem Yaz**
ÖZET
Türk evi olarak tanımlanan geleneksel konutlar, plan tipleri, yapım teknikleri
ve zengin süslemeleri ile kültürel mirasımızın önemli değerlerinden biri
olarak kabul edilmektedirler. Bunlar sosyal ve toplumsal yaşam biçiminin
değişmesi, koruma bilinci ve politikalarının yetersizliği gibi sebeplerden
dolayı özgün işlevlerini yitirmişlerdir. Bu çalışma ile Yozgat il merkezinde
yer alan, 19. yüzyıla tarihlenen, süsleme ve yapım tekniği ile ön plana çıkan,
günümüze ulaşamamış iki ev örneği ele alınacaktır. Bu evler Eryaşarlar
Konağı ve Ozanlar Konağı olarak isimlendirilmektedirler. Türk kültür
tarihinin önemli taşınmaz varlıklarından olan bu konaklar üzerinden
geleneksel konutların korunmasına yönelik bir bilinç oluşturmak ve yeniden
işlevlendirilmesini sağlayarak kamuya kazandırmak amacıyla plan tipleri
irdelenmiştir. Ozanlar konağının kamuya kazandırılmasına yönelik
restorasyon çalışmaları halan devam etmektedir. Önemli bir kültür değeri
olan Eryaşarlar Konağı’nın da bu örnekten yola çıkılarak acilen
restorasyonun başlatılması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Yozgat, Türk Evi, Plan Tipolojisi, Eryaşarlar Konağı,
Ozanlar Konağı
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TWO SAMPLES FROM TRADITIONAL YOZGAT HOUSES IN TURKISH
HOUSE PLAN TYPOLOGY
ABSTRACT
Traditional Turkish houses are considered as an important value of our
cultural heritage with their plan types, construction techniques, and rich
ornaments. Due to the changes in social life traits, and lack of protection
policies they are no longer used along with their original functions. They are
gradually disappearing. This study will focus on two such prominent
example houses that have not reached to the current date, which are located
in the center of Yozgat province, dating to the 19th century, and noticeable
with their or lamentation and construction technique. These houses are
called Eryazarlar Mansion and Ozanlar Mansion. The plan types of these
houses are examined to create an awareness for the protection and
restoration of these immovable cultural assets which are important for the
history of Turkish culture. Restoration of the Ozanlar Mansion is ongoing to
be served to the public. Eryaşarlar Konağı is an important cultural value that
should be considered for restoration following this restoration example.
Keywords: Yozgat, Türkish house, Eryaşarlar Mansion, Ozanlar Mansion,
Plan types.
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1.GİRİŞ
Toplumların çekirdeği olan aileyi barındıran, koruyan ve eğiten bir mesken
olan ev; pek çok bilim dalının ilgilendiği önemli bir alandır (Karpuz, 1984:5).
İnsan yaşamının her döneminde güzele ve yararlıya ulaşmak için uğraş
vermiştir. Bu sebeple karşılaştığı her tür malzemeyi işlemiş, biçim vererek
kendi ihtiyaçları doğrultusunda hayatının bir parçası haline getirmiştir.
Gereksinim olarak ortaya çıkan evler de insanların bu gayretleri sonucunda
zaman içinde bir takım özelliklerini değiştirerek gelişmelerini
sürdürmüşlerdir. Tarih öncesi devirlerden beri hayvanlarına otlak
bulabilmek için göç ederek yaşamak zorunda kalan kavimlerin veya
korunmak amacıyla güvenli bir yer arayan toplumların kolayca kurup
sökebilecek, taşıma kolaylığı olan ve ihtiyaçlarına göre çeşitli boy ve
biçimlerde imal ettikleri meskene “çadır” ismi verilmiştir (Onuk, 1990:3).
Yerleşik düzene geçildiğinde, çadırın yerini aynı amaçla kullanılan evler
almıştır. Eski Türklerin Orta Asya’da ki evleri genellikle kerpiçten olup, taşı
bol olan yerlerde taştan yapılırdı. Anadolu’ya gelen Selçuklu Türkleri
beraberinde ki mimar ve yapı ustaları ile Orta Asya ve İran. evlerinin
özelliklerini de getirmiştir. Ancak ev mimarisi, daha çok, yörenin iklimine
malzeme şartlarına tabii olduğu gibi yerli malzeme ve yaşam şekillerine de
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uymak zorundadır. Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu evleri derin temeller
kazılarak yapılır, yapı malzemesi olarak da kerpiç ve tuğla kullanılırdı.
Tarihi Türk evlerinden günümüze ulaşanların geçmişi 200 yılı
aşmamaktadır. Çadırın yerini alan ilk evler, malzemesinin dayanıklı
olmayışından dolayı günümüze kadar gelememiştir. Yıkılan evler mimari
yapıları ile ilgili verilerle birlikte dış ve içyapısında bulunan ve Türk süsleme
sanatlarını belirleyen bezemeleri de ortadan kaldırmıştır. Osmanlı
mimarisinin en az bilinen tarafı evleri ve konaklarıdır. Söz konusu evlerin ve
bunların oluşturdukları mahallelerin karakteristikleri bu günkü sivil mimari
ve şehircilik anlayışına çok uygundur (Eldem, 1985: 5). Anadolu’nun büyük
nüfus artışı ve kalkınma olayları dışında kalan ve bu nedenle imar edilmeyen
birçok şehir ve kasabası vardır. Söz konusu şehirler çeşitli nedenlerle büyük
ilerleme alanlarının dışında kalmıştır. Bu evlerin çoğu isabetli olmayan imar
hareketleri yüzünden günden güne bozulmakta eski konumlarını
karakteristiklerini gittikçe artan bir hızla kaybetmektedirler. Bu illerimizden
biri de Yozgat’tır. Kastamonu, Safranbolu, Ankara Kaleiçi, Beypazarı, Göynük,
Nevşehir konutları bulundukları bölgeye turizm katkısı sağlamaktadır. Söz
konusu konutlar cephe özellikleri, plan özellikleri ve süsleme özellikleri
açısından Yozgat konutları ile benzerlik göstermektedir. Bu konutların
bazılarındakalem işi tekniği ile yapılmış duvar resimleri, dolap kapakları,
kapı süslemeleri bulunmaktadır. Tavanlarda ajur ve geçme tekniğinin
arasından geçen saten süslemeler döneminin barok örnekleridir. Bu
konutlar; Yozgat imarına ciddi katkıları olan Çapanoğullarının sarayla yakın
ilişkilerinden dolayı, İstanbul evleri ile benzerözellikler gösteren istisna
konutlardır. Bu özellikleriyle turizmde otel, motel, pansiyon, butik otel,
restoran, misafirhane, sosyal tesis olarak değerlendirilmesi ve bölge
ekonomisine geniş katkı sağlaya bileceği düşünülebilir.
1.1.Yozgat İli Tarihi Gelişim ve Coğrafyası
Yozgat İli toprakları İç Anadolu Bölgemizdedir. Kızılırmak’ın İç Anadolu
Bölgesinde çizmiş olduğu geniş yay içinde yer alan Bozok Platosu
içerisindedir. Yozgat şehir merkezi doğu-batı istikametinde uzanan
Kirazlıdere vadisi içerisinde kurulmuştur. Yozgat tarihi evleri bu vadi
içerisinde dar bir alana yerleşmiştir. İlk çağlardan beri yerleşme alanı olan
topraklar üzerinde bulunan Yozgat Şehrinin kuruluşu 16. Yüzyıl başlarına
rastlar. Daha önceleri burada bir köy olduğu söylense de bununla ilgili
herhangi bir belge ve kalıntı bulunmamaktadır (Yozgat İl Yıllığı, 1991:39).
Bölge toprakları tarih çağları boyunca Hititler ’in, Frigler’in, Kimmerler’in,
Persler’in, İskender, Roma ve Bizans İmparatorluklarının hâkimiyetinde
kaldı.1071 Malazgirt Zaferinden sonra, Anadolu Selçuklu Devletine tabi
Kayseri beyliğinin, 1127’den sonra da Danişmend’liler Beyliğinin sınırları
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içinde kalmıştır.1175’ten sonrada tamamen Anadolu Selçuklularının eline
geçmiştir (Yozgat Kataloğu, 1991 Cilt 1: 4). 1243 Kösedağ Savaşından
sonrada İlhanlıların kontrolüne giren bölge, Beylikler döneminde Eretna
beyliğinin, 1381’den sonra da Kadı Burhanettin devletinin eline
geçti.1398’de Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katıldıysa da
1402 Ankara Savaşından sonra Timur’un kontrolüne girdi.1408 yılında
Çelebi Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına yeniden katıldı.
XVI. yy’ın başından Cumhuriyet döneminin başına kadar, yaygın olarak
‘‘Bozok’’ adıyla tanınan Yozgat, XIX. yy’ın başına kadar Sivas eyaletine bağlı
bir sancaktır. XV. yy’da Yozgat ve komşu bölgelere yerleşen ve Bozok adıyla
anılan oymaklar şunlardır. Kızılkocalu, Selmanlu, Ağacalu, Çiceklu,
Demircilu, Şambayadı, Söklen, Hisar Beglu, Karalu(karaevliler). Bugünkü
Yozgat’ın yerli halkı bu oymakların nesillerinden gelmektedir. Bu bölgede
oymak adlarının birçok köy ve kasaba hala aynı isimle anılmaktadır.
Bugünkü Yozgat’ın kuruluşu XVIII. yy’ın II. yarısına rastlar. Kurucuları
Çapanoğlu aşiretidir. Çapanoğulları Oğuz Türklerinin tek aşiretine bağlıdır.
Bu aşiret 310 yıl kadar evvel Horasan’dan kalkıp, Erivan-Kars yoluyla Güney
Anadolu’ya gelmiş ve Gaziantep-Maraş bölgesinde yerleşmişlerdir. Zamanla
çoğalan sürülerine, bu topraklar yetmeyince daha elverişli topraklar
aramışlar ve aşiretin başında bulunan Ömer Ağa’nın öncülüğünde İç
Anadolu’ya gelerek şimdiki Yozgat şehri ile Yerköy istasyonu arasında
bulunan Saray Köyü mevkiinde yerleşmişlerdir.‘‘Eski Ankara Salnamesi’nde
Yozgat’ın ilk temelleri 12.yy başlarında 1110’da Ömer Cabbar Ağa tarafından
atılmış, şehir (M. 1737) kasaba halini almıştır.Yozgat XIX. yy’ın ortalarında
oldukça büyümüş ve geniş bir bölgeyi içine almıştır. Bu dönemde Bozok
Eyaletinin Bozok, Ankara, Kayseri Sancakları bulunmaktadır. Bütün bu
uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Yozgat zengin bir kültürel ve tarihi
dokuya sahiptir.
1.2. Geleneksel Konutların Özellikleri
Ev toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin barındığı, yaşamsal ihtiyaçlarını
karşıladığı, içinde yaşayan ailelerin; sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarına
göre şekillenmiş en yaygın mimari yapılardır (Mutlu, 1975: 3). Türk konutu
içerisinde kendine özgü özellikler barındırmaktadır. Bunlara kısaca
değinecek olursak öncelikle Türk konutunun tamamen organik bir yapısının
bulunduğu ve hem açık mekânları hem de yarı açık mekânları ile dış dünya
ve manzara ile devamlı bir ilişki içinde olduğu gözlemlenmektedir (Eldem,
1984: 43). Evlerin giriş katları taş duvarlarla yapılmakta ve biçimsiz arsa
sınırlarına uymaktadır. Üst katlar ise ahşap karkas olarak
gerçekleştirilmiştir. Bazılarında zemin katlar dışa tamamıyla kapalı bazı
konutlarda ise bahçeye açılanlarda dikdörtgen planlı şebekeli camlar
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mevcuttur. Türklerin kullanmış oldukları evler Türk kültürünün bire bir
izlerini taşımaktadır (Bektaş, 1995 ).
Türk evi plan özellikleri, odaların sofa etrafında dizilmesiyle oluşmuştur.
Bütün odaların nitelikleri aynı ve pek az değişkendir. Odalar arası alan olan
sofa ise evin şeklini belirlediği için değişken bir yapıya sahiptir. Türk evinin
plan tipini belirleyen, sofanın ve odaların yerleşimini ilk olarak bilimsel
anlamda sınıflandıran Eldem olmuştur. Eldem’in sınıflandırmasına göre sofa
tipleri; Sofasız plan tipi, dış sofalı plan tipi, iç sofalı plan tipi, orta sofalı plan
tipi şeklindedir.
Türk evi umumiyetle bir katlıdır. Ancak zaman ile kat adedi fazlalaşmıştır.
Öyle olmakla beraber daima esas kat tektir. Bu esas kat ise birkaç katlı
evlerde, mutlaka en yukarıdadır. Evin bulunduğu arsanın durumuna göre
esas kat daha fazla ışık, havai güneş ve manzara görebilmesi için
yükseltilmiştir. Evin cephe görünümünü etkileyen etkenlerden en önemlisi
çıkmalardır. Çıkmalar payandalarla alt katlardan desteklenerek üst katın
sokağa doğru taşmasını sağlayan mimari elemanlardır. İslamiyet’le birlikte
mahremiyet duygusunun hakim olduğu kapalı yaşam şekli 16. ve 17. Yy’dan
itibaren değişmiş ve dışa açılmaya doğru meyletmiştir. Böylece çıkmalar
öncelikle, başodalarda yapılmaya başlanmıştır. Daha sonra sokak tarafına
gelen diğer odalara da yapılmaya başlanmıştır. 18. yy da sürme
pencerelerinin kullanılmasıyla birlikte manzaradan ve ışıktan faydalanmak
için bina cepheleri daha çok yırtılmıştır. Evlerin cephelerinde görülen testere
dişi (gönye) çıkmalarının oluşmasının nedeni ise; evi planının arsaya
uymamasıdır. Bu çıkmalar; plan tipiyle alakalı olmayıp, plan tipinin araziye
uydurulmasıyla ortaya çıkmış bir plan tipidir. 18. yy da Barok akımının
etkisiyle evlerin cephelerinde aydınlık ve ferahlık ihtiyacının artması
cephelerin de hareketlenmesini ve çıkmaların artmasın sağlamıştır (Balcı,
1981: 21).
2.Yozgat Konutları
19. yüzyıl sonunda ve 20. Yüzyıl başında sahip olduğu kapalı ev içi üretim
ekonomisine dayanan ataerkil geniş aile yapısı Yozgat konutlarının tasarım
ilkelerini etkilemiştir. Yozgat evlerinde ekonomik ve toplumsal açıdan
varlıklı eğitimli görgülü bireylerin yaşadığı bilinmektedir. Yozgat evleri
yapıldıkları sırada çevrede bulunan malzemenin çam olmasından dolayı çam
çok fazla kullanılmıştır. Konutlar iç ve orta sofalı “Tipik Türk Evi” planlı
olmakla birlikte ön ve arka cephelerden pencerelerle aydınlatma
sağlanmıştır. Bazı konutlarda sofanın bir cephesinde bir oda yerleştirilmiş
olup aydınlatma ön cepheden sağlanmaktadır. (Bkz. Resim No:2) Yozgat
konutlarında odalarda göze çarpan ilk özellik oda içi mekân donatılarının
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ergonomik ölçülerde bulunduğudur. Odalarda ahşap dolap ve dolap
içerisinde gusülhane adı verilen banyo bulunmaktadır. İki dolap arasında
süsleme unsurlarının yer aldığı bir şerbetlik bulunur. Konutların üst
katlarında cumbalar bulunmaktadır. Sokağa çıkıntı şeklinde bulunan
cumbalar sokakla bütünlük sağlamıştır. Yapılar incelendiğinde genellikle
sofaya açılan 4 odanın bulunduğu görülmüştür (Yüksel, 1994). Alt katlarda
dikdörtgen pencereler yer alırken üst katlarda beşik kenarlı pencereler
bulunmaktadır. Üst kat pencerelerinde üst tabla sabitken alt kısımları
sürgülü olmaktadır. Konutların ön cepheleri güney cepheye bakmakla
birlikte üçgen alınlıklıdır. Yapıların girişinde iki tarafında trabzan bulunan
merdiven ve çift kapılı ahşap işlemeli kapılar yer almaktadır. Konutlarda asıl
plan giriş katın üstündeki birinci kattadır. Konutların iç ve dış yüzeyleri kıtık
sıva ile sıvanmış olup mağazaları (bodrum kat) sarı Kayseri taşından
yapılmış olup mahremiyet göz önünde bulundurularak penceresiz oldukları
gözlemlenmiştir. (Bkz. Resim No:1 ) Yapılar tümüyle kırma çatı tipine sahip
olurken saçakları enli saçak durumundadır (Yüksel; Yaz, 2016 :237).
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Şekil 1.Karslıoğlu Konağı Genel Görünümü
Konutlar genellikle bahçe içinde yer alırken tek cepheden sokağa paralel
olmaktadır. Yapıların yer aldığı bahçelerde su kuyusu ve çeşmeler
bulunmaktadır.
2.1. OZANLAR KONAĞI
Yapının ön cephesi bahçeye, arka cephesi ara sokağa bakmaktadır. Yine arka
sokaktan zemin kat üzerine tek katlı olarak görmekle birlikte ön cepheye
göre zemin üzerine iki katlı olarak görülmektedir. Ön cephede zemin kat
mağaza kesme taştan yapılmış olup üzeri ahşap karkas arası taş dolgudur. Bu
dolguların üzeri kıtık sıvığı ile sıvanmıştır. Sıva üzeri değişik dönemlerde
kireç ile sıvanmıştır. Ana portalin yan kısımları birer çıkma durumundadır.
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Ara portal üzerindeki balkonun yan kısımlarda aynı özellikleri taşır. Balkon
üzerindeki çatı üçgen alınlık biçimindedir. Ayrıca binanın saçak kısmı çıkmalı
olarak yapılmıştır. Yapının pencere ve giriş kapıları beşik kenarlı olup alt kat
pencereler demir şebeke ile kaplanmıştır. Üst katlarda ise bu şebekeye
rastlanmamaktadır. İç kısımlarda bu pencerelerin denizliklerinin olduğu
gözlenmiştir. Evin güney cephesinde, asıl giriş kapısı batı cephesinde ise
sonradan ilave edilen ikinci kat girişi bulunur. Güneydeki mağaza üzerinden
alt kat merdivenle alt kat sofaya girilir.

Şekil 2. Ozanlar Konağı Giriş Kat planı

Şekil 3. Ozanlar Konağı Birinci Kat planı
Giriş kapısının sağında ve solunda beşik kenarlı ikişer pencere vardır.
Dikdörtgen şeklindeki salonun batı ve doğu cephelerinde karşılıklı
yerleştirilmiş dört, kuzey cephesinde ise bir oda ve üst kata çıkılan merdiven
kapısı vardır. Bunlar kuzeydoğu cephesindeki oda hariç sofa dâhil diğer
odalar süsleme elemanları bakımından zengindir. Alt katın taban ve tavanı
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ahşap olup kış odasının hemen yanında alçıdan yapılmıştır. Şerbetlik bu
şerbetliğin yan tarafında ise yüklük diye tarif edilen gömme dolabın
içerisinde abdest yeri bulunmaktadır. Alt kattan üst kata çift yataylı ile
merdivenle çıkış bulunmakla birlikte bu kısım sonradan iptal edilmiştir.
Konağın batı cephesinden ikinci kata çıkış, sarı kesme taşla yapılmış tek
yataylı merdivenle sağlanmaktadır. Yine buradan bir koridor ile alt katın
simetriği olan sofaya girilir. Bu sofaya altı kapı açılır. Sofanın güney
cephesinde balkona çıkılan beşik kemerli ve vitray camlı balkon kapısı ile iki
yanda yine beşik kemerli birer pencere bulunur. Odaların açıldığı orta
sofanın aydınlatılması ön cepheye bakan pencerelerle sağlanmıştır. Sofa
tabanı ahşaptır. Tavan kısmı ise tekne tavanı olup tavan yüzeyi iç içe girmiş
sekizgen şekilli bitkisel ve geometrik motiflerle birbirine geçme tekniği ile
yapılmıştır. Orta sofalı plan tipinde olan konağın güneydoğu odası yaz odası
olup tavan ve dolap kapakları ahşaptır. Bunun tam karşısında kış odası
bulunur. Bu odanın kuzey duvarında ortasında camlı şerbetliği olan yüklüğü
bulunmaktadır. Yüklük alınlık çevresi bezemelidir. Bu katta diğer kullanım
alanları giriş kata göre değişikliğe uğramıştır. Kuzeydoğu odası bölünerek
banyo, tuvalet, mutfak gibi kullanım alanlarına dönüştürülmüştür. Kuzeybatı
odası ise sofaya giriş koridoru olarak kullanılmaktadır. Ozanlar konağının
yoğun bezemeli olanları sofa tavanlarıdır. Bezemelerde cam ve alçı malzeme
kullanılmıştır. Sonuç olarak yapıda orta sofalı plan tipi hâkim olup görüşme
yöntemi ile yapılış tarihinin saptandığı Eryaşarlar konağı ile aynı mimari ve
süsleme özelliklerinin göstermektedir.
2.2. ERYAŞARLAR KONAĞI

Şekil 4. Eryaşarlar Konağı Birinci Görünüş
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Eryaşarlar Konağı Top Mahallesi Hastane Caddesi Kürkçü Sokak
No:112’dedir. 19. yy’ın ikinci yarısı ile tarihlendirilen konutun dört tarafı
bahçe ile çevrilidir. Ön ve arka bahçe kapıları sokağa açılmakta yan cepheler
ise komşu ihata duvarları ile sınırlıdır. Konutta arazi konumundan dolayı Ön
cephesi ile Arka cephesi arasında kot farklılığı oluşmaktadır. Ön cephe
kotunun daha yüksek olmasından dolayı bu cepheden zemin ve bir kat
görünümü oluşturmaktadır. Arka cephesi ise zemin kat üzerine iki katlı
konut görünümündedir. 2. Kat esas kat olup Türk konut mimarisinin, sofaya
açılan kapıların çoğalması, duvarın azalması, barok üslubunun tipik
özelliğidir. Konutun elemanlarının büyük bölümü bezemelidir.
Orta sofalı plan tipinde olan ikinci kat planı; sofa ön cepheden ve arka
cepheden üçer adet kemerli büyük bir pencere ile aydınlatılmakta olup
güney cephesi misafirlerin ağırlandığı 50 cm yükseklikte, 2 metre
genişliğinde önü trabzanlı bir yükselti ile sofadan ayrılmıştır. Sofanın kuzey
cephesi bahçeye bakmakta olup sürgülü kubbemsi bölümü vitraylı
pencereleri geniş sofayı aydınlatmaktadır. Doğu cephesindeki odalar daha
büyük olmakla birlikte farklı büyüklükte 8 odanın bulunduğu orta sofalı plan
tipine sahiptir.
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Şekil 5. Eryaşarlar Konağı Birinci Kat plan

3.SONUÇ
Günümüzde tarihi çevreyi koruma kaygısı ile bu çevrelerin toplumun
gereksinmeleri
doğrultusunda
yaşayan
kent
dokuları
olarak
değerlendirilmesi ülkelerin kültürel ve tarihi miraslarına, geçmişlerine
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verdikleri değerin ve ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergesidir.
Yozgat’ta tarihi konutların bazıları sosyal konut olarak ve müze olarak
değerlendirilmişlerdir. 1994’de Nefise Yüksel’in yüksek lisans tezi olarak
yaptığı çalışmada tespit ettiği, cephe özellikleri, planları, süsleme özellikleri,
Kastamonu, Safranbolu, Göynük, Kaleiçi, Nevşehir konutlarının cephe
özellikleri plan tipleri ve süsleme özellikleriyle benzer özellikleri gösterdiği
gözlemlenmiştir. 1994’de yapılan çalışmada tespit edilen konutlar koruma
altına alınmadığı bu sebepten dolayı sahiplerinin yıkılmaya terk ettiği alanlar
köhneleşmiş ve çöküntü bölgelerine dönüşmüştür. Tarihi doku alanlarında
yapılması zorunlu olan koruma amaçlı imar planı, rölöve, restorasyon ve
belgeleme
çalışmalarında
halkın
yerel
yönetimler
tarafından
bilinçlendirilmesi, yapılacak işin neden ve sonuçları hakkında bilgi verilmesi
tarihi mirasımızın yaşatılması için gerekli görülmektedir. Plan tipolojisi
açısından incelenen Ozanlar Konağı ve Eryaşarlar Konağı kat planlarının
Türk tipi orta sofalı plan tipolojisine sahip olduğu gözlemlenmektedir.
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TÜRK SİNEMASINDA GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU İZLERİ
Serhat Sabri YILMAZ*

Özet
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren toplum hayatına giren sinema,
ürünlerini bilim, kültür ve sanattan faydalanarak üretmektedir. İçinde
bulunduğu çağın nabzını tutarak toplumun ilgisini hangi içerik ve teknikle
çekeceğini analiz etmektedir. Türk sinemasının gelişimi de geleneksel Türk
tiyatrosunun sinemada kullanılmasıyla başlamıştır. Edebiyatı ve geleneksel
unsurları kullanarak seyircinin dikkatini çekme ve sinema aracılığıyla mesaj
verme amacına yönelik olarak Türk sineması ürünlerini vermeye devam
etmiştir ve etmektedir. Özellikle 1970’lerden itibaren Türk sinemasında
geleneksel Türk tiyatrosuna ait mahallî tipler sık sık kullanılmıştır. Mahallî
tiplerin halkta samimi bir intiba uyandırması 1990’larda çekilen uzun
soluklu dizilere de yansımıştır. 1980-2000 yılları arasında sinemada yeterli
düzeyde kullanılmayan geleneksel Türk tiyatrosu unsurları 2006’dan
itibaren daha profesyonel şekilde eserlere hâkim olmaya başlamıştır. Bu
çalışmada, Türk sinemasının gelişim süreci ve geleneksel Türk tiyatrosu
unsurlarının sinemada hangi yönleriyle kullanıldığı incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Mahallî Tipler,
Meddahlık, Stand-up
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TRACES OF TRADITIONAL TURKISH THEATRE ON TURKISH CINEMA

Abstract
Having entered into social life starting from the second half of the 19 century,
cinema produces its products using science, culture and art. Catching up with
the modern life which it exists in, cinema analyses ways and techniques of
how it can attract attention of the society. Development of Turkish cinema
has started with the use of traditional Turkish theater in cinema. Turkish
cinema still continues to produce its products aiming to draw the attention
of the audience and to give messages using the literature and traditional
elements by means of cinema. Especially, starting from the 1970’s, local types
characteristic to the traditional Turkish theatre have been used in Turkish
cinema very frequently. The fact that local types made an impression on
people had found their reflection on long lasting TV series of the 1990’s. The
elements of the traditional Turkish theater that were not used satisfactorily
in cinema between the 1980’s and the 2000’s have started to dominate in
works after 2006 more professionally. In this study, we are trying to
investigate the process of development of Turkish Cinema and the ways the
elements of traditional Turkish theater have been used in cinema.
Keywords: Turkish Cinema, Traditional Turkish Theatre, Local Types,
Storyteller, Stand-up

1. GİRİŞ
TÜRK SİNEMASI TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE SİNEMA-TİYATRO
İLİŞKİSİ
Sinemanın başlangıcı olarak Luis ve Auguste Lumiere kardeşlerin 1895’te
gerçekleştirdikleri halk gösterimi gösterilmektedir. “Trenin Gara Girişi”
adındaki film ilk gösterimindeseyircide büyük şaşkınlık yaratmıştır.
Böylelikle yapılan bu ilk gösterim sinemanın halk yaşantısına girmesini
sağlamıştır. Bu gösterimden etkilenen seyircilerden George Meiles, sinemayı
yaratıcı biçimde kullanma fikrini üreterek Lumiere kardeşlerin anlık
görüntüler gösterme becerisine yeni anlatım şekilleri getirmiştir.
Sinemadaki bu iki yaklaşım sinema tarihinin temelini oluşturarak farklı
türlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Yüce, 2005: 68).
Türk sinemasının başlangıcı ise 19. yüzyılın ikinci yarısının sonlarında
yapılan azınlık faaliyetleri olarak gösterilmektedir. Dâhiliye nazırı Talat Bey
bu azınlıkların film gösterimleri yapmalarına izin verse de film çekimleri

Erciyes University
31 /01/2018 – 02 /02/2018

1412

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

yapılmasına casusluk gerekçesiyle onay vermemiştir. 1896 yılında İstanbulBeyoğlu ve İzmir-Kordon’da film gösterimleri yapılmaya başlanmıştır. Daha
sonra Rumeli Muhacirîn-i İslamiye Cemiyeti Merkez-i Umumîsi’nin Talat
Bey’den Balkan Savaşları (1912-1913) konulu belgesel çekmek için onay
alma girişimleri de olumsuzlukla sonuçlanmıştır (Baydemir ve Önder, 2005:
117). Sinema, İstanbul eğlence hayatına 1890’larda Beyoğlu’ndaki Sponeck
Birahanesi’nde halka açık bir gösterimle girmiştir. İlk sinema binası ise 1908
yılında Pathe Sineması adıyla yine Beyoğlu’nda açılmıştır (Özdemir, 2007:
10).
Çekilmiş ilk film olarak 1905’te yapılan bir çalışma gösterilse de filmle alâkalı
tek bilgi Selim Sırrı Tarcan’ın filme rehberlik ettiğidir. Yapımcısı, yönetmeni
ve senaryosu hakkında bilgi yoktur. 1909’da yapılan bir film çekimi daha
vardır. Sigmund Weinberg tarafından çekilen filmle ilgili tek belge Servet-i
Fünun dergisinde yayınlanan bir fotoğraftır. Fuat Özkınay’ın “Ayastefanos
Abidesinin Yıkılışı” (1914) adlı filmi, çekilen ilk Türk filmi olarak kabul edilse
de bu filmle ilgili herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Harbiye Nazırı Enver
Paşa, Almanya’ya yaptığı bir seyahat sırasında Almanya’nın ordu içinde
kurulan sinema teşkilatını incelemiş, 1915 yılında Almanya’daki teşkilatı
örnek göstererek Osmanlı Devleti bünyesinde “Merkez Ordu Sinema
Dairesi”nin kurulmasını emretmiştir (Baydemir ve Önder, 2005: 118-119).
1913 yılında kurulan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, 1916 yılında sinema kolu
kurarak haber ve belge içerikli filmler çekmeye başlamıştır. Cemiyet, haber
ve belge filmlerini halka ücretli şekilde sunarak gelir elde etmiştir. 1909’da
kurulan ve 1919’da kapatılan Donanma Cemiyeti ve 1919’da Türk
sinemasının ilk konusu olan filmlerini çekmeye devam eden Malûl Gaziler
Cemiyeti, Türk sinemasının temelini oluşturan cemiyetlerdir. Malûl Gaziler
Cemiyeti’nin yaptığı en önemli çalışmalardan biri Sultanahmet Meydanı’nda
yapılan İzmir’in işgalini protesto mitinginin belge filmi niteliğinde
çekilmesidir (Baydemir ve Önder, 2005: 119-120).
Türk tiyatrosunun -batılı anlamda- kurucusu sayılan Muhsin Ertuğrul,
sinema tarihi için de önemli bir sima olmuştur. Kurtuluş Savaşı ve sonrasında
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde Muhsin Ertuğrul’un yönettiği
filmler bulunmaktadır. 1923-1932 yılları arasında Kemal Film ve İpek Film
aracılığıyla, Muhsin Ertuğrul yönetmenliğinde çekilen filmler şunlardır:
Ateşten Gömlek (1923), Ankara Postası (1928), Bir Millet Uyanıyor (1932).
Kurtuluş Savaşı konulu bu tür filmler 1950’lere kadar azalarak çekilmiştir.
Konunun derinlemesine işlenememesinin nedeni Türkiye’nin dış siyaseti
gereği Yunanistan’la iyi geçinmek istemesi olarak gösterilmektedir
(Baydemir ve Önder, 2005: 121).
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TBMM’nin açılmasının üçüncü yılında gösterime giren Ateşten Gömlek, bir
milletin milli duygularına tercüman olan bir eserdir. Sinemanın birtakım
mesajları verebilmesi böylelikle keşfedilmiş olur. Bu dönemde, % 90’ı
okuma-yazma bilmeyen ve savaştan çıkmış bir milletin yeniden ayağa
kalkabilmesi ve Cumhuriyet rejiminin sistemleştirilmesi için gösterilen
çabaların araçlarından biri de sinema olarak görülmüştür. Fakat buna
rağmen gerekli çalışmalar bir türlü istenen düzeyde olmamış, aksine sinema
sektörü ihmâl edilmiştir. 1950 yılında kapatılıncaya kadar sinemayla ilgili
yükü -M. Kemal Atatürk’ün de teşvikleriyle- halkevleri çekmiştir (Baydemir
ve Önder, 2005: 122).
Türk sinemasın tarihini belirli dönemlere ayırmak mümkündür. Bu
dönemler şunlardır:
1- Tiyatrocular Dönemi (1923-1939)
2- Geçiş Dönemi (1939-1952)
3- Sinemacılar Dönemi (1952-1963)
4- Yeni Türk Sineması (Baydemir ve Önder, 2005: 116)
Bahsi geçen dönemlere geçişin hazırlık evresi olarak 1914-1923 yılları arası
gösterilebilir (Aslanoğlu 2004:13). Avrupa’dan gelen sinema kültürü
azınlıklar aracılığıyla Osmanlı eğlence hayatında giderek yayılmıştır. Türkiye
Cumhuriyeti kurulduktan sonra başlayan “tiyatrocular dönemi” Türk
sinemasının yavaş yavaş hareketlenmeye başladığı dönemdir. Geleneksel
Türk tiyatrosunun sinemayla ilişkisinin incelendiği bu çalışmanın temelinde
bahsi geçen dönem vardır.
Türkiye’de sinema kendine özgü bir biçimde ortaya çıkmamıştır. Henüz işin
acemisi sayılacak sinemacılar halkın nabzını tutarak onların hoşlarına
gidecek çalışmalara imza atmak gereğini anlamışlardır. Bundan dolayı
edebiyattan ve tiyatrodan yararlanma yoluna gitmişlerdir (Kale, 2010: 267).
Geleneksel Türk tiyatrosu ürünleri uyarlama yoluyla sinemaya girmiştir.
Zeynep Çetin Erus’tan alıntı yapan Özlem Kale (2010: 272) sinemanın ilk
evrelerinde tiyatro ve edebiyata başvurulmasının nedenini: “Halkın, bu
alanlara ilgisinin ölçülmüş olması ve insanlara tamamen yeni bir şeyi sunmak
yerine; daha önceden alıştırılmış bazı unsurların yeni bir biçimde sunulması
kolaylığına gidilmesi” şeklinde aktarmaktadır.
Tiyatro ve sinema sanatları arasındaki ilişki üzerine bir çalışma yapan Gürkal
Aylan, bu iki sanatın arasındaki ayrımları şöyle açıklar:
Tiyatroda seyirci ile sahne, oyun ve oyuncular arasında dozajı sürekli
olarak değişen bir ilişki olduğu halde, sinemada seyircinin bu
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sayılanlarla bir ilişki kurması beklenemez. Tiyatroda bir oyuncu, rolün
ana çizgisi boyunca oyununu kesiksiz olarak oynar. Oysa beyaz perdeye
iki üç saat boyunca yansıtılan film, değişik zamanlarda bir araya
getirilmiş sahnelerin, parçaların birbirine eklenmiş biçimidir. Tiyatro
oyunu her zaman değiştirilmeye, rötuşlanmaya hazır bulunması, buna
uygun bir durum göstermesine karşılık, film, olup bitmiş, diyeceğini
demiş, katı ve kapalı bir yapımdır. Tiyatroda vücut ve nesne ölçüleri
değişmez. Oyuncu neyse odur. Oysa sinemada görüntüler şaşılacak bir
oranda büyür, gerçekdışı olur. Bunun bir yararı vardır: seyirci en küçük
ayrıntıları bile rahatlıkla görür. Ayrıca, sinema oyuncusunun bu yolla
seyirciyi etkileme şansı tiyatro oyuncusununkine oranla daha fazladır.
Sinemanın teknik olanakları tiyatroya göre daha fazladır. Örneğin;
“flashback” denilen geri dönüş tekniği gibi (1966: 1038-1041).
En küçük ayrıntıları seyirciye aktarma özelliğine sahip sinemanın geleneksel
Türk tiyatrosu türlerini içinde eritebilmesi Türk seyircisinin bu türleri daha
detaylı görme ve tanıma imkânını arttırmaktadır. Kaynağı çeşitli rivayetlerle
14. yüzyıla dayandırılan Karagöz gölge oyunu 1 , gölge oyunundan çıktığı
düşünülen ve 16. yüzyıla kadar götürülen ortaoyunu 2 , Arap ve Fars
coğrafyasından alındığı düşünülen ve 14. yüzyılda Yıldırım Bayezid devrinde
görülmeye başlanan hikâye anlatma geleneği 3 (19. yüzyıldan itibaren
meddahlık adıyla anılmaya başlanacaktır) her ne kadar 20. yüzyıldan
itibaren eski canlılığını kaybetmeye başlamışsa da sinema ve tiyatronun iş
birliği ile Türkiye’nin her bölgesinde sinema salonlarında halka
ulaştırılmaktadır. Sinema bu açıdan geleneksel Türk tiyatrosu için olmazsa
olmaz bir araç haline gelmiştir.
Belgesel nitelikli filmlerle başlayan Türk sineması yıllar geçtikçe hem
kalitesini arttırmış hem de film sayısı bakımından önemli bir artış
göstermiştir. Örneğin; 1945 yılında sinema filmi sayısı 2 iken, 1955’te bu sayı
62’ye, 1965’te 215’e, 1975’te ise 225’e çıkmıştır (Yağız, 2006: 27). Türk
sineması 1970’lerden itibaren siyasî çalkantıların gölgesinde gelişimini
sürdürmeye çalışmıştır. Özellikle 1980 darbesiyle birlikte 1990’lı yıllara
kadar bir duraklama dönemine giren sinema,Arabesk (1988) adlı filmle
tekrar yükselişe geçmiş, 1996 yapımı Eşkıya ile çağ atlamıştır. 2000’li yıllara
gelindiğinde Türk sinemasının daha da geliştiği, özgün yapımların ortaya
çıktığı söylenebilir. 1968-1981 yılları arasında sinemanın ana
malzemelerinden olan geleneksel Türk tiyatrosunun sonraki 20 yıllık süre

1Gölge

oyunu Karagöz’ün doğuşu ile ilgili fikirler için bkz. Sakaoğlu (2011: 26)
Ortaoyununun doğuşu ile ilgili bilgiler için bkz. Kudret (1973: 1-2); Türkmen (2013: 3)
3 Meddahlığın kaynağıyla ilgili fikirler için bkz. Nutku (1997: 247); And (2003: 16)
2
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içinde yok denecek kadar az kullanıldığı, 2000’lerden itibaren tekrar dikkate
alındığı görülmektedir.
2. TÜRK SİNEMASINDA GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU İZLERİ
Türk sinemasının temelinde geleneksel Türk tiyatrosunda yer alan tipler ve
onların söz/hareket komiğine dayanan anlatımları yer almaktadır. Yukarıda
bahsedildiği gibi Türk halkı için yeni bir şey olarak görülen sinemanın dikkat
çekebilmesi halkın anlayabileceği, sevdiği şeylerin sinema içinde bulunması
zaruri bir durumdur. Sinemada ilk dönemin senaristleri ve yönetmenleri
bunları dikkate alarak 1980’li yıllara kadar geleneksel Türk temâşâsının
malzemesini oldukça sık kullanmışlardır. Bunda yeni şeyler üretmenin
zorluğu, senaryo kıtlığı, sinemada yeni tekniklerin dünyada henüz gelişimini
tamamlamamış olması ve seyircinin henüz yeniliğe hazır olmaması etkili
olmuştur. Geleneksel Türk tiyatrosunun işlendiği filmlere bakıldığında
tiyatronun ana tema olarak yer almadığı, çerçeve hikâye içine yerleştirilen
parçalar olarak ele alındığı görülmektedir. Bazı filmler (Kanlı Nigâr, Yedi
Kocalı Hürmüz) doğrudan Karagöz ve ortaoyunu sahnelerinde yer alan
oyunlardan mülhemdir.
Türk temâşâsı, içinde mahallî tipleri barındırmaktadır. Türk sinemasında
mahallî tiplerin ana rolde yer almamalarının nedeni dram ve çatışma içeren
filmlerin çokluğudur. Dram ve çatışma her zaman çelişki ve girift yapı
istemektedir. Mahallî tipler ise kalıplaşmış sözleri ve hareketleri bulunan,
komik unsurunu ön plana çıkaran tiplerdir. Dramatik yapıda tip yerine
“karakter” bulunması bundandır (Yağız, 2006: 83).
Türk sineması, geleneksel tiyatroyu karşılıklı atışmalar, yanlış anlaşılmalar,
küçük düşürücü fakat komik olan hareketler ve yerel tipler açısından
kullanmıştır. Nitekim bahsi geçecek filmlere bakıldığı zaman KaragözHacivat, Kavuklu-Pişekâr ve İbiş-İhtiyar atışmalarını anımsamak
mümkündür. Yine Karagöz ve ortaoyunu tiplemelerinden Zenne, Tuzsuz Deli
Bekir, Laz, Trakyalı, Kayserili filmlerde sık rastlanan tiplerdir. Yusuf Ziya
Ortaç’ın romanından uyarlanan Binnaz (1919) filmi Türk sinema tarihinin ilk
filmlerinden biridir. Sessiz film niteliğindeki Binnaz’da Efe Ahmet ve Hamza
karakterleri Binnaz adlı fettan kadın tarafından birbirine düşürülür. Binnaz,
Karagöz oyunlarındaki Zenne tiplemesine benzemektedir (Yağız, 2006:51).
1970’li yıllara kadar geleneksel Türk temâşâsının sık kullanılmadığı
söylenebilir. Sadece birkaç film geleneksel tiyatro unsurları içermektedir. İlk
sinema denemeleri içinde yer alan ve malzemesini Karagöz oyunundan alan
iki film dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki Hazım Körmükçü’nün yazıp
yönettiği Yeni Karagöz (1933)’dür. Diğer film ise ondan 21 yıl sonra beyaz
perdeye aktarılan Canlı Karagöz-Mihriban Sultan (1954) adlı filmdir. Bahsi
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geçen iki film de TRT arşivinde yer almaktadır. İnceleme imkânı olmadığı için
içerikleri hakkında bilgi veren herhangi bir kaynak bulunmamaktadır
(Aslanoğlu, 2004: 44). 1949 tarihli, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanından
aktarılan Efsuncu Baba filmi de ulaşılamadığı için değerlendirilmesi mümkün
olmayan eserlerdendir. Romanda yer alan Kirkorve Agop tiplemelerinin
birebir ortaoyunu tiplemelerine benzerolmalarından dolayı filmde de aynı
şekilde yer aldıkları tahmin edilebilir. İki cahil Ermeni’yi temsil edenKirkor
ve Agop’un diyalogları yanlış anlaşılmaya dayanan söz komiği unsurlarını
içermektedir.
Karagöz-Hacivat ve Kavuklu-Pişekâr atışmaları 1990’a kadar olan
dönemdeki filmlerde yer alan tiplere yansımıştır. İki tip arasındaki diyaloglar
sürekli yanlış anlaşılmalarla dolu ve komik biçimde gerçekleşir. Birinci tip
Karagöz veya Kavuklu gibi cahil fakat bilmiş takınanlaf ebesi iken, ikinci tip
sürekli onu düzelten, daha bilgili, ukala ve laf sokan bir tiptir. 1964-1973
yılları arası 10 filmlik seri şeklinde çekilen Turist Ömer filmlerinde yer alan
tipler yukarıda bahsedildiği gibidir. Turist Ömer (Sadri Alışık)-Rüknettin
(Vahi Öz) veya Rüknettin-Bedia (Mualla Sürer) arasında geçen diyaloglar söz
komiğini yansıtan yanlış anlaşılmalar üzerine kurulmuştur (Yağız, 2006: 15).
Aynı şekilde Şabanoğlu Şaban (1977) filminde ana rolde yer alan Şaban
(Kemal Sunal), Ramazan (Halit Akçatepe), Hüsam (Şener Şen) ve Sıtkı Paşa
(Sıtkı Akçatepe) tiplemelerinin diyalogları yanlış anlaşılma üzerinedir.
Örneğin; Kadırgalı Eşref’i öldürdüklerini bildirmek üzere Sıtkı Paşa’nın
huzuruna çıkan Şaban ve Ramazan’ın Paşa ile konuşmaları şu şekildedir:
Şaban: Mesele Kadırgalı’dan çıktı.
Paşa:Kınalı’da yangın mı çıktı?
Ramazan: Kınalı değil Kadırgalı. Herif kör kütük sağır. Sağır duymaz uydurur.
Paşa: Haklısın, saati kurmazsan durur.
Şabanoğlu Şaban’da yer alan hareket komiğine dayanan sahneler
ortaoyununu anımsatan sahnelerdir. Pişekâr’ın Kavuklu’nun kavuğunu
düşürmesiyle veya sandalyenin çekilmesiyle yaratılan komik unsuru burada
Kumandan Hüsam’ın sedyeden düşürülmesi veya sandalyenin altından
çekilmesiyle yaratılmaktadır.
Turist Ömer tiplemesi, avare, sarhoş, kirli sakallı, üstü başı dağınık,
hayatından vazgeçmiş, diğer taraftan mizahî yönü kuvvetli ve herkese
yardım etmeyi seven bir kişidir. Serserilik ve sarhoşluk yönüyle Karagöz
oyunlarında yer alan “Matiz-Sarhoş” tiplemesine benzemektedir (Yağız,
2006: 95). Sadri Alışık’ın başrol oynadığı bir diğer film olan Soytarı
(1965)’dada dram unsuru ağır basıyor olmakla birlikte filmin geçtiği
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mekânlar ve yardımcı oyuncular geleneksel Türk temâşâsından alınmıştır.
Öyle ki, filmin oyuncularından biri ortaoyunu geleneğinin son
temsilcilerinden İsmail Dümbüllü’dür. Filmin hemen başında Dümbüllü ve
arkadaşının sahnelediği bir ortaoyunu gösterisi yer almaktadır. Filmin
başrolünde yer alan Ethem, bir tipten çok karakter özelliği göstermektedir.
Ethem, İsmail Dümbüllü ile beraber bir kumpanyada canbaz olarak
çalışırken kavga ederek ayrılmış ve maddi sıkıntılar çekmeye başlamıştır.
Turist Ömer tiplemesi gibi sarhoş ve kavgacıdır. İp cambazlığının yanı sıra
eğlence mekânlarında Dümbüllü ile beraber soytarılık yaparak halkı
güldürmektedir. Filmde eski dönemlerdeki eğlence kültürünü, Türk temâşâ
sanatında yer alan ortaoyunu, hokkabazlık, cambazlık türlerini görmek
mümkündür. İsmail Dümbüllü, 1946-1971 yılları arasında Soytarı filminden
başka 32 filmde daha yer almıştır. Bunların çoğunda başrolde yer alan
Dümbüllü, bazı filmlerde ise yan roldedir. Yukarıda zikredilen Canlı KaragözMihriban Sultan (1954), İncili Çavuş (1951), Nasreddin Hoca ve Timurlenk
(1954), Belgin Doruk’un başrol oynadığı “ilk” Kanlı Nigâr (1968) filmi
Dümbüllü’nün yer aldığı filmlerden bazılarıdır.
1970’lere kadar sinemada az sayıda bulunan geleneksel Türk tiyatrosu, Sadık
Şendil’in yazdığı pek çok senaryo ile daha sık kullanılır hale gelmiştir. Bu
dönemde Sadık Şendil, Atıf Yılmaz, Ertem Eğilmez gibi isimler Türk tiyatro
sanatını iyi bildikleri için bu unsurları sıklıkla malzeme olarak
kullanmışlardır. Yedi Kocalı Hürmüz (1971), Beyoğlu Güzeli (1971),
Şabanoğlu Şaban (1977),Kanlı Nigâr4 (1981) filmlerinde yer alan bazı tipler
Karagöz gölge oyunu ve ortaoyunu tiplemeleridir. En sık görülen
tiplemelerden biri “kabadayı” tiplemesidir. Yedi Kocalı Hürmüz’de Fişek
Ömer (Tanju Gürsu), Şabanoğlu Şaban’da Kadırgalı Eşref (Dinçer Çekmez),
Kanlı Nigâr’da Deli Eşref (Sümer Tilmaç) tiplemeleri kabadayı tiplemesine
örnek olarak verilebilir.Karagöz ve ortaoyununda bulunan Tuzsuz Deli Bekir
ve külhanbeyi tiplemelerinin sinemadaki karşılığı bu tiplemelerdir. Bir diğer
tipleme “Laz”dır. Bahsi geçen filmlerde bulunan Laz tipi belinde silahı olan,
balıkçılıkla geçinen ve takasıyla denizlere açılan hoyrat bir tiptir. Hürmüz’ün
belalısı taka kaptanı Hızır Reis (Süleyman Turan), Nigâr’ın evine gelip giden
Takacı Temel (Yaşar Güner) ve Şabanoğlu Şaban’da konak sahibi Sıtkı
Paşa’nın damadı Yunus Kaptan (Şevket Altuğ) aynı replikleri kullanan
tiplerdir. Zenne tipinin karşılığı ise Hürmüz (Türkân Şoray), Nigâr (Fatma
Girik) ve Şabanoğlu Şaban’da yer alan kantocu Nigâr (Ayben Erman)
tiplemeleridir. Bunlar hafifmeşrep, kurnaz ve erkekleri parmaklarında

4Kanlı Nigâr filmi ilk kez 1968 yılında çekilmiştir. Filmde başrolleri Belgin Doruk ve Münir

Özkul oynamaktadır.
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oynatan tiplerdir. Öyle ki, Hürmüz yedi kocayı birden idare edebilen biridir.
Nigâr ise kirada oturduğu konağın sahipleri Abdi (Kemal Sunal) ve Agâh
Efendi (Dinçer Çekmez)’yi fettanlığıyla kandırabilen tehlikeli biridir.
Mahallî tiplerin kullanımı uzun soluklu Türk dizilerinde de devam etmiştir.
Mahalle kültürünü ve aile ortamının önemini vurgulamayı amaçlayan bu tarz
dizilerde sarhoş, kabadayı, Laz, Kayserili tipleri kullanılmış ve Türk halkı
tarafından samimi gelen bu diziler Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizileri
olmuştur. Bu tarz dizilerin neden bu kadar uzun süre seyredildiği ve sevildiği
üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken bir konudur. Türk halkının genetiğine
işlemiş tiplemelerin dizilerde görülmesi ve hayat hikâyelerin samimi bir dille
anlatılması halka cazip gelmiştir. Kaynanalar (1974-2004) dizisinde
Kayserili tipini canlandıran Nuri Kantar (Tekin Akmansoy), Bizimkiler
(1989-2002) dizisindeki Sarhoş Cemil (Uğurtan Sayıner) ve Kabadayı Yavuz
(Aykut Oray), Mahallenin Muhtarları (1992-2002)’ndaki Laz Temel (Erkan
Can)bu tiplemelere örnektir. Dizilerdeki tiplemeler biraz daha günün
şartlarına uyarlanmış, gerçeklik hissi uyandırması açısından “karakter”e
daha yakınlaştırılmış tiplerdir. Örneğin; Ekmek Teknesi (2002-2005)’ndeki
Heredot Cevdet (Hasan Kaçan) tiplemeden ziyade karakter özelliği gösteren
bir “meddah”tır. Bahsi geçen dizilerin aynı dönemde sona erdirilmiş olması
Türk kültürünün içine düştüğü kültürel erozyonun hangi dönemlerde son
noktasına ulaştığının kanıtı niteliğindedir.
Geleneksel Türk temâşâsı ürünlerinden olan kukla sanatının Türk
sinemasında yeterli düzeyde kullanılmadığı görülmektedir. 1971 yapımı
Beyoğlu Güzeli filminde Alev (Hülya Koçyiğit) ve Ferit (Tarık Akan)
karakterleri etrafında gelişen olaylara etkisi olan bir durum Alev’in babası
Kel Abdi ile birlikte kabarede gösteriler yapmasıdır. Sadık Şendil’in yazdığı,
Ertem Eğilmez’in yönettiği filmde Sadık Şendil’in Türk eğlence kültürüne ne
derece hakim olduğu görülmektedir. Eski dönemin Türk eğlence kültürünün
temsilcisi olarak burada Kel Hasan’ın torunu Kel Abdi (Münir Özkul) vardır.
Kel Abdi seyircinin karşısına İbiş kılığında çıkmaktadır fakat eğlendirme
aracı söz değil hareket ve danstır. Filmde verilmek istenen mesajlardan biri
Beyoğlu gazinolarında sahneye çıkmaya başlayan Alev’in aslında özünü
oluşturan kabareye özlem duymasıdır. Geleneksel eğlence kültürünün
gazino kültürüne karşı galip gelmesidir. Bir diğer kukla oynatma sahnesi
Şabanoğlu Şaban (1977) filminde geçmektedir. Filmin akışına herhangi bir
etkisi olmayan sahne birkaç saniye içinde bitmektedir. Şaban tiplemesinin
sünnet olma sahnesinde Osmanlı dönemindeki sünnet eğlencelerinden
birinin kukla oynatma olduğu gösterilmektedir.
Siyasî çalkantıların zirveye ulaştığı 1980’li yıllarda Türk sineması duraklama
dönemine girmiştir. Bu büyük boşluktan sonra çalışmayı ilgilendiren
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unsurların bulunduğu filmlerden biri 1992 yılında çekilebilmiştir. Yavuz
Turgul’un yazıp yönettiği, başrollerini Şener Şen ve Şevket Altuğ’un
paylaştığı Gölge Oyunu filminde gazinolarda komik olaylar anlatarak ve
soytarılık yaparak geçimini sağlayan iki kişinin hikâyesi anlatılmaktadır.
Film her ne kadar adını gölge oyunu sanatından esinlenerek almışsa da
filmde çok kısa bir sahnede Karagöz oynatıldığı görülmektedir. Gölge oyunu
adı filmin temasına uygun mecazî bir anlamdadır. Bir sünnete çocukları
eğlendirmeye giden Abidin (Şener Şen) ve Mahmut (Şevket Altuğ) sahneye
perde gererek Karagöz oynatır. Abidin ve Mahmut, Karagöz ve Hacivat gibi
birbiriyle didişen, sürekli kavga eden karakterlerdir.
1990’lı yıllarda çekilen sinema filmlerinin senaryoları genellikle Batı
sanatına uygun şekilde şekillendirilmiştir. Sinema tekniği açısından gelişme
kaydedilmiş olsa bile senaryo açısından 2000’li yıllara nazaran daha düşük
seviyededir. Yukarıda bahsedildiği gibi bu dönemde Türk kültürüne ait
unsurlar uzun soluklu diziler yoluyla işlenmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde
geleneksel Türk tiyatrosunundaha sistemli şekilde işlendiği görülmektedir.
2006 yılında çekilen Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?filmi Karagöz ve
Hacivat’ın hayatına ışık tutması açısından önemli bir eserdir. Ezel Akay ve
Levent Kazak tarafından yazılan, Ezel Akay’ın yönettiği filmin ana hikâyesi
Karagöz ve Hacivat’ın öldürülme sebebini anlatan efsaneye dayanmaktadır.
Senaryonun bir diğer özelliği, Karagöz gölge oyununun Şeyh Küşterî
tarafından icat edilmesi efsanesinin diğer efsaneyle bağlantılı biçimde
verilmiş olmasıdır. Karagöz ve Hacivat’ın Ahilik Teşkilâtı üyelerinin etkisiyle
Orhan Gazi tarafından asılması ve Karagöz-Hacivat’ı yaşatmak isteyen Şeyh
Küşterî’nin mum önünde perdeden hayâllerini canlandırması aynı hikâye
içinde verilerek senaryo özgün hâle getirilmiştir.
Senaryoyu özgün hâle getiren karakterlerden Pervane (Güven Kıraç)
karakteri filmde devletin yeni anlayışını temsil etmektedir. Karagöz’ün
annesi Kam Ana (Ayşen Gruda)’nın Pervane ve ekibi tarafından çimento
altında bırakılarak öldürülmesi eski göçebe anlayışın ve Şamanistik
düşüncenin yeni İslâm anlayışı tarafından bitirildiği mesajını vermektedir
(Aça vd., 2009: 17). Karagöz (Haluk Bilginer), annesi Kam Ana ile birlikte
yaşayan ve Moğol baskısından kaçarak Bursa’ya yerleşen Şamanist biridir.
İyi niyetli ve saf, fakat lafını esirgemeyen, trajikomik konuşmaları olan bir
tiptir. Bursa’da hayatının kolaylaşacağını düşünerek Müslüman olur. Hacivat
(Beyazıt Öztürk) ile tesadüf eseri tanışan ve kavgaya tutuşan Karagöz,
Hacivat’ın laf ebeliğine kanar ve onunla arkadaş olur. Aralarındaki atışmaları
dikkatle seyreden halk olanlar karşısında oldukça güzel vakit geçirir. Aynı
anda Dimitri (Levent Kazak) adındaki Rum tiyatrocunun tiyatrosu da
oynanmaktadır. Hiç kimsenin ona ilgi göstermemesi ve Karagöz-Hacivat

Erciyes University
31 /01/2018 – 02 /02/2018

1420

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

didişmesini dikkatle izlemesi Türk kültürünün Batı kültürü karşısında üstün
olduğu mesajını vermektedir.
Filmde hem Karagöz’ün hem de Hacivat’ın göbek deliklerinin olmadığına
vurgu yapılmaktadır. İki karakterin kader ortaklığı yapacağı, çok ünlü
olacakları Kam Ana tarafından belirtilmektedir. Nitekim şehirde büyük üne
kavuşan ikilinin kaderleri idam sehpasında da bir olmaktadır. Hacivat
Karagöz Neden Öldürüldü?filmi üzerine bir makale yazan Mehmet Aça ve
Mustafa Aça, ikilinin göbek deliklerinin olmaması hakkında şunları
söylemektedirler:
Akay ve Kazak ikilisi, Hacivat ile Karagöz’ü, karşımıza hem tarihsel
kişilikler hem de hayalî ve efsanevî tipler olarak çıkarmıştır. Anılan
tiplerin hayalî ve efsanevî kişilikler olmasına göbek deliklerinin
olmamasıyla başarılı bir şekilde vurgu yapılmıştır. Hacivat ile
Karagöz’ün göbek deliklerinin olmaması, onların hiç doğmadıkları,
halk ya da sanatkâr muhayyilesinde ortaya çıktıkları anlamına
gelmektedir (2009: 12).
Senaryoyu özgünleştirmek adına filme aşk hikâyesi de yerleştirilmiştir. Bacı
Kızlar’ın başı olan Ayşe Hatun (Şebnem Dönmez)’a âşık olan Karagöz, filmin
sonunda ona kavuşur, fakat idam edilir. Hacivat’ın çapkın biri olarak
verilmesi, Kam Ana ve Pervane karakterleri filme özgünlük katmaktadır.
Filmde yer alan Karagöz ve Hacivat tiplemeleri gölge oyunundaki tiplemelere
uygun olarak çizilmişlerdir. Özellikle Karagöz’ün her söyleneni yanlış
anlaması seyirciyi güldüren anlardan biridir. Hacivat’ın “Bahtiyar değil
misin?” sorusuna “Sensin ihtiyar, ben daha gencim” cevabını vermesi, “Temâşâ
Karagöz’üm” deyince “Sensin tel maşa” demesi bunlara örnektir. Ayrıca bir
diyalogda Karagöz gölge oyununun felsefî yönüne de vurgu yapılmaktadır.
Karagöz, “Her yetiştirdiği evladını gözünün yaşına bakmadan katleden
kimdir?” sorusunu sorunca Hacivat “Kimdir?” diyerek soruyla karşılık
vermektedir. Karagöz soruyu “Zamandur” şeklinde cevaplamaktadır.
Filmde ikilinin gölge oyunundaki geleneksel kıyafetlerini nasıl elde ettikleri
üzerine de fikir yürütülmüştür. Seferden dönen Orhan Gazi’yi eğlendirmek
isteyen eşi Nilüfer Hatun (Ayşe Tolga), Ayşe Hatun ve bacı kızları Dimitri’ye
akçe vererek Karagöz ve Hacivat’a kıyafet diktirirler. Film boyunca kendi
kıyafetleriyle icrada bulunan ikili, filmin son sahnelerinde geleneksel gölge
oyunu kıyafetlerine bürünürler. Dikkate değer bir nokta da Karagöz’ün oyun
oynadığını bilmemesidir. Hacivat “Karagöz oyun ettiğini bilmezse güldürüklü
olur” demektedir. Güldürünün artması için Karagöz’ün doğallığı ön plana
çıkarılmak istenmektedir. Geleneksel kıyafetlerini giymesine rağmen saf
Karagöz oyun oynadığını anlayamamıştır. Orhan Gazi için sahneye çıkan ikili
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Ahilik Teşkilatı mensupları Pervane ve ekibinin kirli çamaşırlarını ortaya
dökecek şeyler söylemeye başlayınca Ahilik mensupları onlara iftira atarlar.
Hacivat ve Karagöz tarafından formülü verilen, Ulu Cami’nin minaresi için
kullanılan çimentonun tutmadığını ve kandırıldıklarını gerekçe göstererek
asılmalarını talep ederler. İkili böylelikle idam edilirler. Gölge oyunu
Karagöz’de toplumsal eleştiri yapılması burada Orhan Gazi huzurunda
gerçekleştirilmiş ve aslına uygun olarak oyunun bu işlevine vurgu
yapılmıştır.
2006 yılında gösterime giren bir başka film Hokkabaz’dır. Türk temâşâsında
çok eskilerden beri cambazlık, hokkabazlık, taşbazlık, şişbazlık, ateşbazlık,
kâsebazlık, sihirbazlık, curcunabazlık gibi marifete dayanan oyunlar
sergilenmektedir. Bu tür oyunlar hem halkı eğlendirmekte hem de cesaret,
kıvraklık, zekâ gibi olguları aşılamaktadır (Töre, 2009: 2186). Eski
zamanlarda köy köy, kasaba kasaba gezen çadır tiyatrocuları geçimlerini bu
şekilde kazanmaktaydılar. Hokkabaz filminin konusu da İskender (Cem
Yılmaz) ve Maradona (Tuna Orhan) karakterlerinin İskender’in babası Sait
(Mazhar Alanson)’le birlikte çıktıkları turneyi ele almaktadır. Babasına iyi bir
hokkabaz olduğunu göstermek isteyen İskender eskisinden daha fazla
çalışarak gösteriler hazırlar. Fakat babasına göre hokkabazlık utanılacak bir
meslektir. Filmin ana temalarından biri hokkabazlık, sihirbazlık gibi
mesleklere gönül verenlerin bu işe bağlılığı ve aslında çok da kolay bir iş
olmadığıdır. Film, kasaba kasaba gezerek halkı eğlendiren hokkabazların 21.
yüzyılda tekrar hatırlatılması açısından önemli bir çalışmadır. Sadri Alışık’ın
Soytarı filmiyle birlikte düşünüldüğünde bu tarz filmlerin oldukça az sayıda
çekildiği söylenebilir.
2009 yılında, Ezel Akay yönetmenliğinde Yedi Kocalı Hürmüz’ün yeni
versiyonu çekilmiştir. Senaryo olarak Sadık Şendil senaryosuna bağlı kalan
filmin farklı olan yönü müzikal bölümlerinin bulunmasıdır. Ayrıca 1971
yapımı filmde Hürmüz’ün babası kılığına yine Hürmüz (Türkan Şoray) kendi
girerken bu versiyonda Cebrail (Haluk Bilginer) karakteri o role
bürünmüştür. Cebrail karakteri filmin gidişatına başka türlü etkisi olmayan,
kuşlarla fal bakan bir tiptir. Geleneksel Türk tiyatrosunda bulunan kekeme
berber, Laz, bekçi, külhanbeyi, Trakyalı, Zenne tipleri filmde oldukça başarılı
şekilde yansıtılmıştır. Kekeme bir berber olan Hasan (Cengiz Küçükayvaz),
belalı taka reisi Hızır Kaptan (Erkan Can), Bekçi Memo (Cem Karakaya),
Trakyalı Hallaç Rüstem (Öner Erkan), Külhanbeyi Fişek Ömer (Sarp Apak),
Hürrem’le evlenen fakat birbirinden haberleri olmayan tiplerdir. Hürrem
hepsini idare ederken bir de yurtdışında olan kocası Redif Çavuşu Mehmet
Ali (Ezel Akay) vardır. Altı kocasını da para için kullanan Zenne tiplemesi
Hürrem en sonunda Doktor Hüsrev (Mehmet Ali Alabora)’e âşık olur.
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Filmdeki birebir sahneler, diyaloglar, hareket komiği unsurları geleneksel
Türk tiyatrosu tekniğine uygun şekildeki dekorlar önünde çekilmiştir.
Filmde müzikal sahnelerinin, yeni sinema tekniklerinin ve teknolojinin,
geleneksel Türk tiyatrosu tiplemelerinin bir arada verilmesi sinemanın pek
çok sanatı bir araya getirebilen çok katmanlı bir sanat dalı olduğunu
göstermektedir. Yedinci sanat olarak nitelendirilen sinemanın bu gücünün
olumlu şekilde kullanılması dikkate değer bir durumdur.
Derviş Zaim sinemasına gelindiğinde Türk-İslâm sanatlarının filmlerde ne
denli ustaca kullanıldığı görülmektedir. Cenneti Beklerken (2005)’de
minyatür sanatını, Nokta (2008)’da hat sanatını işleyen Zaim, son olarak
Kıbrıs tarihiyle ilgili çektiği dram filmi Gölgeler ve Suretler (2010)’de gölge
oyunu sanatını kullanmıştır. Oldukça başarılı filmler çeken yönetmenin
Gölgeler ve Suretler’deki konuyu gölge oyunu Karagöz üzerinden işlemesi
Türk sinemasının ufkunu açacak niteliktedir. Karagöz gölge oyununun mesaj
verme, seyirciyi uyarma işlevini fark eden senarist ve yönetmen Zaim, bu
işlevi ustalıkla filmine yerleştirmiştir. Öyle ki, filmin hemen başında kızına
Karagöz gösterisi yapan Karagözcü Salih (Erol Refikoğlu) Karagöz ve
Hacivat’ı şu şekilde konuşturmaktadır:
K:Hacivat’ım insanlar görünmez olsalardı neler yaparlardı?
H:Çalar çırpar ham yaparlardı. İsterlerse katliam yaparlardı.
K:Hacivat’ım insanlar bu rezillikleri neden yaparlardı?
H:Yakalanmaktan korkmayacakları için yaparlardı.
K:Peki Hacivat’ım hem görünmez olmak hem de iyi bir insan olmak mümkün
müdür?
H:Gölgene dikkat edeceksin müdür! Karanlık tarafına hükmedeceksin. Gel şu
mağaraya da gölgene bak şimdi ! (Vurur)
Gösteriyi izleyen kızı Ruhsar (Hazar Ergüçlü)’ın fikrini soran Salih,
“Saçmalık.” cevabını alınca Karagöz gösterisinin “ruh terbiyesi” için gerekli
olduğunu söylemesi dikkate değer bir cevaptır. 1960’lı yıllarda Rumlarla iç
çatışma yaşayan Kıbrıs Türklerinin maruz kaldıkları baskıları anlatan filmde
Karagözcü Salih, kardeşi Veli (Osman Alkaş)’ye vasiyette bulunur. Eğer
Rumlar tarafından öldürülürse Karagöz tasvirlerinin gömülmesini, Rumların
eline geçerse ruhuna azap vereceğini söyler. Salih’in Karagöz tasvirlerine
kutsallık yüklemesine Veli “Koca karı lafları bunlar, hâlâ mı inanırsın?”
diyerek tepki verir. Rumların eline düşen Salih’in ardından vasiyetini yerine
getirmek isteyen kızı Ruhsar ve arkadaşı Cevdet (Settar Tanrıöğen) tasvirleri
toprağa gömerler; fakat Rumlar tarafından bulunan tasvirlere askerler
tarafından ateş edilir. Burada Türkleri öldürmenin tek yolunun geleneklerine
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kurşun sıkılması gerektiği mesajı verilmektedir. Filmin sonunda Rumlar
tarafından yakalanarak kampa götürülen Ruhsar orada kaybolan babasına
tekrar kavuşur. Filmin başında yer alan Karagöz oynatma sahnesi burada bir
kez daha tekrarlanmaktadır. Gölgeler ve Suretler, geleneksel Türk
tiyatrosunun çağın şartlarına uygun biçimde sinemaya uyarlanmasına örnek
olacak mihenk taşı çalışmalardan biridir.
2013 yapımı Meddah filmi bu alanda seyirciyle buluşan son filmlerden
biridir. “Hakk dostum Hakk” giriş cümlesiyle başlayan filmde bir meddahın
dramatik öyküsü ele alınmaktadır. Bu dramatik öykü aracılığıyla meddahlık
geleneğinin geldiği son nokta da sembolik bir dille ifade edilmektedir. Filmin
hemen başındaki anlatı sahnesinde meddah Aziz Dervişan (Münir Canar), bir
alışveriş merkezinin yürüyen merdivenlerinin önünde hikâye anlatmaya
başlar. Bu sahne çağımız modern toplumunun eski geleneklerle bir araya
getirilmesini anlatan sembolik bir sahnedir. Aziz Dervişan’ın anlatımı
sırasında dinleyici çocukların sıkılması, dalga geçerek Dervişan’ın
omzundaki aksesuarı, meddahlığın sembollerinden mendilini alarak yere
atmaları ve palyaço izlemek istemeleri meddahlık geleneğinin çağın
gençlerine hitap etmediğini, bu geleneğin ne denli ayaklar altına alındığını
gösteren trajik bir sahnedir. Senarist burada geleneklerin erime noktasına
geldiği mesajını modern kültürle geleneksel yapıyı bir araya getirerek ustaca
işlemiştir.
Maddi zorluklar çeken Aziz Dervişan, eskiden geleneksel Türk tiyatrosunun
en tanınmış oyuncularından biriyken şimdilerde küçük turnelerle ayakta
kalabilen biridir. Ölmeden evvel son kez kavgalı olduğu kızını görebilmek
için bir turneye katılır. Çanakkale’de Truva Meydanı’nda sahneye çıkan
Dervişan bastonuyla üç kez yere vurarak gösterisine başlar. Gösterinin
sonunda tebrik etmek için gelen bir emekli öğretmen ve emekli banka
müdürü tarafından yemeğe davet edilir. Akşam yemeğinde buluştuklarında
emekli öğretmen Nezihi, Aziz Dervişan’ı eski zamanlarda Tepebaşı
sahnesinde Musahipzade Celal’in Yedekçi oyununu sahnelerken tanıdığını
söyler ve o oyundan etkilenerek o günden beri tiyatroya ilgisi olduğundan
bahseder. Aziz Dervişan son olarak sahneye Ayvalık’ta çıkar. Ayvalık’ta
kızıyla barışmaya gelen meddah burada kaldığı kahvehanede gidene kadar
gösteri yapmaya başlar. Bir masanın üzerine çıkarak kahvehane
müşterilerine Behlül-i Dânâ hikâyesi anlatırken kalp krizi geçirerek vefat
eder. Burada sadece Aziz Dervişan’ın ölümünü değil, aynı zamanda
meddahlığın son temsilcisinin, meddahlık geleneğinin de ölümünü sembolik
açıdan görmek mümkündür. Can çekiştiği anlatılmak istenen meddahlık
parlak günlerinin ardından geçtiği çileli yollardan sonra ölmektedir. Bu
süreci Aziz Dervişan’ın hayat hikâyesi üzerinden görmek mümkündür.
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1990’lı yıllardan itibaren popüler olmaya başlayan stand-up gösterileri ve
bunların sinema salonlarındaki gösterimlerinin yoğun ilgiyle karşılanması
meddahlık geleneğinin modern çağda farklı formlarda devam ettirildiğini
göstermektedir. 1980’li yıllarda popüler olmaya başlayan tek kişilik
oyunların ardından yalnızca güldürmeye yönelik sahnelenen stand-uplar
izleyicinin çok yakından takip ettiği gösterimlerdir. Ferhan Şensoy’un
1986’da başlattığı tek kişilik Ferhangi Şeyler oyunu, Genco Erkal’ın tek kişilik
gösterileri sonraki dönemde yerini Yılmaz Erdoğan, Yalçın Menteş, Cem Özer,
Cem Yılmaz, Ata Demirer gibi komedyenlerin sahneledikleri komedi
gösterilerine bırakmıştır. Stand-up terimini Türkiye’ye 1989 yılında “İki Ters
Bi Düz” adlı oyununa “stand-up komedi” adını veren Rüstem Batum
getirmiştir. Batum, terimi İngiltere’den aldığını belirtmiştir. 19. yüzyılda
ortaya çıktığı düşünülen stand-up terimi Amerika’da da sık kullanılan bir
terimdir. 1966 baskılı Oxford Terimler Sözlüğü’nde açıklamasının yer alması
gösterinin ortaya çıkış tarihini çok eskilere götürmektedir (Göktaş, 1999:
44). Stand-up, İngilizce “ayağa kalkmak, ayakta durmak” anlamındadır. Tek
kişilik gösterinin ayakta sahneleniyor olmasından dolayı bu adı almıştır.
Meddahların insanları bir araya getirerek eğlendirmesi işlevini bu gösteriler
devralmıştır. Bu yüzden üzerinde durulması gereken bir konudur. İki türün
arasında bazı farklar mevcuttur. Bunlardan ilki ve en önemlisi anlatılan
konudur. Meddah anlatıları kıssadan hisse çıkarmayı amaçlayan,
güldürürken üzerinde düşündüren anlatılardır, fakat stand-uplarda sadece
güldürü ön plandadır. Anlatıcının anlattığı şeyler, gözlemlediği komik
olaylardır ve gösteri bittikten sonra akılda kalmaz. Kıssadan hisse çıkarılacak
bir durum yoktur. Tüketim toplumuna dönüşmüş ülkelerde her şey çok hızlı
şekilde olur ve biter. Hızlı yaşanır ve hayat hızlı şekilde akar. Bundan dolayı
yeni toplum anlayışında üzerinde kafa yorulması gereken meddahlık
anlatıları fazla ilgi görmemektedir. Anlık güldürü unsurları daha fazla ilgi
çektiği için stand-up gösterilerine talep daha fazladır. Örneğin; Cem Yılmaz’ın
sinema salonlarında gösterime giren Fundementals (2013) gösterisinin 4
günde 600.000 kişi tarafından izlenmesi toplumun talebinin ne denli fazla
olduğunu göstermektedir.
Meddahlık geleneğinde kullanılan aksesurlar ile stand-uplarda kullanılan
aksesuarlar da farklılık arz eder. Meddahlar anlattıkları hikâyelerde sopa ve
mendil kullanmaktaydılar. Seyirciye gerçeklik hissi verebilmek için sopanın
üstüne binerek ata binmiş taklidi veya sopayla saz çalma gibi taklitler
gerçekleştirmekteydiler. Kullanılan aksesuarların her birinin bir işlevi
bulunmaktaydı (Nutku, 1976: 51-73). Stand-up gösterisi yapanların aktif
olarak kullandıkları herhangi bir nesne bulunmamaktadır. Baştan aşağı siyah
giyinmeleri, sahnede ara sıra oturacakları bir koltuk ve üzerinde çeşitli
materyallerin yer aldığı masa bulunması stand-upçıların ortak özellikleridir.
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Stand-up gösterileri Cem Yılmaz tarafından sahnelenen Bir Tat Bir Doku
(1999) gösteri serisi ile popüler olmaya başlamıştır. Bu gösteriden 8 yıl sonra
CMYLMZ (2007) adında bir gösteri daha yapan Yılmaz, şöhretini
pekiştirmiştir. 2013 yılında yaptığı Fundementals gösterisini sinema
perdesine de taşıyan Yılmaz, büyük bir gişe başarısı elde etmiştir. Bir diğer
ünlü stand-upçı Ata Demirer, Tek Kişilik Dev Kadro (2005) ile haklı bir başarı
elde etmiştir. Ata Demirer’i meddahlığa yaklaştıran özelliği taklit yeteneğiyle
hayvan ve ünlü isimlerin taklitlerini yapabiliyor olmasıdır. Meddahların da
hayvan taklitleri ile seyirciyi güldürdüğü bilinmektedir. Tiyatrocu Yılmaz
Erdoğan 1995 yılında yaptığı Cebimde Kelimeler gösterisi ile bu alanda öncü
isimlerdendir. Günümüze kadar birçok komedyen gösteriler düzenlese de
özellikle Cem Yılmaz’ın başarısına ulaşabilecek seviyede stand-up gösterileri
ortaya koyamamışlardır. Cem Yılmaz kendini bir stand-upçıdan çok meddah
olarak görmektedir. Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te yayınladığı bir röportajda
bu konu gündeme gelmiştir. İftarlık Gazoz (2016) filminin yönetmeni Yüksel
Aksu ve başrol oyuncusu Cem Yılmaz bu konuda şu şekildegörüş
bildirmektedirler:
Y. A: Cem Yılmaz bana göre bir tür modern Nasreddin Hoca. Bir tür
modern meddah. “Stand-up” falan deniliyor ama tam öyle değil.
C. Y: Ben yaptığım işe hiçbir zaman stand-up demedim.
Y. A: Aslında Cem Yılmaz’ın yaptığı meddahlık, kıssahanlık. Cem Yılmaz
Bektaşî, Kavuklu ile Pişekâr geleneğinden geliyor. Bu açıdan benim
mizahımın
atmosferine
de
çok
uygun.
(www.sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/ahmet-hakan, 2016)
Bu görüşe icranın bazı işlevleri açısından katılmak mümkün olsa da anlatının
içeriği açısından katılmak mümkün değildir. Nitekim stand-up yapanların
anlatım tekniği meddahlıkla aynı değildir. Meddahlıkta anlatı seyircinin
kıssadan hisse çıkarabileceği şekilde belli bir form içinde düzenli olarak
aktarılmaktadır. Fakat stand-uplarda anlatı karışık bir yapıyla seyirciye
verilmektedir. Bir konudan bir konuya ani geçişler, araya sıkıştırılan şakalar
ve anlatılanların seri bir biçimde anlatılması ön plana çıkmaktadır.
Muhakkak ki bunun bir amacı vardır. Hızlı şekilde anlatılan ve birbirine
bağlanan olaylarla seyircinin algısı yıkılarak kontrolsüz biçimde gülmeleri
sağlanmak istenmektedir. Birkaç komik anlatıya gülen seyirciye düşünme
fırsatı vermeden gülmesinin sağlanması meddahlığa göre farklı bir tekniktir.
Cem Yılmaz’ın da bir gösterisinde söylediği gibi seyirci burada saatlerce
gülebilir, fakat dışarı çıktığı zaman “Neler anlatıldı?” sorusuna herhangi bir
cevap veremez. Çünkü anlatılan şey akılda kalıcı olmaz. Zihni ustaca
dağıtılmış seyirci bir süre sonra istemsizce her şeye gülecek duruma
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getirilmektedir. Bunda icranın yer aldığı bağlam da etkilidir. Çevresinde
gülen insanları gören seyirci onlara eşlik etme ihtiyacı duyacak, onlardan
gülmek için destek alacaktır. Ortamın büyüsüne kapılınca zihnin de
dağınıklığıyla yapılan her hareket komik gelmeye başlayacaktır. Aynı seyirci
aynı anlatıyı yine aynı anlatıcıdan başka bir ortamda tekrar dinlediğinde
orada verdiği tepkileri vermeme ihtimali daha yüksektir. Çünkü stand-up
gösterilerinde gösteriyi yapan kişi icra bağlamını çok iyi analiz ederek
kimlere nerede, ne zaman, ne tür şakalar yapacağını, kültür seviyesini iyi
bildiği seyircinin nelere ne tepki vereceğini önceden bilmektedir. Bir başka
konu da meddahlıkta anlatılan anlatının muhtevasıyla stand-up
gösterilerinde anlatılanların muhtevasının farklılık arz etmesidir.
Meddahlıkta seyirciye hisse çıkarmak esas amaçtır. Eskinin hikâyeleri
anlatılarak seyirci tarihî bir yolculuğa çıkarılmaktadır. Hikâyenin sonunda
muhakkak ders alınacak, seyircinin hayatına yön verebilecek hisseler
mevcuttur. Fakat stand-up gösterilerinin birçoğunda günlük hayatta
karşılaşılan garip, trajikomik olaylar ele alınmaktadır. Genellikle bel altı
esprilerle seyirci güldürülmek istenmektedir. Seyircinin edilen küfürlere
verdiği tepkilerin olumlu olması stand-upçıların arz-talep dengesini ona göre
ayarlamaları sonucunu doğurmaktadır. Stand-upların bir diğer muhteva
özelliği halk arasında komik görülen tiplemelerin hayâl yoluyla fantastik
ortamlara sokulmasıdır. Bu fantastik ortamı zihninde canlandıran seyircinin
vereceği tepki doğal olarak gülmek olacaktır. Örneğin; Ata Demirer’in bir
gösterisinde Müslüm Gürses’in dalgıç olması ve balıklarla konuşması, Cem
Yılmaz’ın bir gösterisinde Türk insanının mahşer günü yapması muhtemel
davranışlar buna örnek sayılabilir. Sonuç olarak; meddahlık ve stand-up
seyirciyi eğlendirme, rahatlama, bir araya getirme işlevleri bakımından
birbirinin devamı niteliğindedir. Fakat anlatım tekniği ve anlatı içeriği
bakımından birbirinden farklı olan iki kavramdır.
Son olarak 2015 yılında gösterime giren Yok Artık filminden de kısaca
bahsetmek gerekmektedir. Filmin başrolünde yer alan Fikret (Erkan Kolçak
Köstendil) karakteri birbirinden bağımsız beş hikâyeyi meddahlığı
anımsatacak şekilde anlatmaktadır. Fikret’in ayağını burkması sebebiyle
kullandığı baston ve havanın sıcaklığı sebebiyle omzunda taşıdığı havlu,
meddahlığın iki ana aksesuarına vurgu yapması bakımından dikkate
değerdir.
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SONUÇ
Küreselleşme, her alanda olduğu gibi büyük bir endüstri haline dönüşen
sinemayı da ele geçirmiştir. Sinema artık bir eğlence sektörü olmaktan çok,
soğuk savaşın silahlarından biri olma işlevini yerine getirdiği için, yayılmacı
anlayışa sahip ülkelerin sinemaya verdiği önem de bu orantıda fazla
olmaktadır. ABD’nin film sektörü Hollywood’un tüm dünyaya filmlerini
izletmesi ve ABD propagandasına hizmet etmesi yayılmacı politikayla
alakalıdır. Küresel güç haline dönüşememiş Türk sineması 1990’lara
girerken ABD sinema endüstrisi tarafından ele geçirilmiştir. Türkiye’de
gösterime giren Türk filmi ve Amerikan filmi sayıları arasında uçurumlar
bulunmaktadır. 1990’lardan itibaren seyircinin arz ettiği tarzda filmler
üretemeyen Türk sinemacılarının da ABD ve Avrupa tarzı filmler çekmeye
çalışarak sektörde tutunmaya çalışması Hollywood baskınlığından dolayıdır.
1980’ler ve 2000’ler arasındaki geleneksel unsurların azaldığı sinemadaki
büyük boşluk Türk sinemasının dış etki yoluyla genetiğinin bozulmasıyla ve
devrin siyasî durumunun karışıklığıyla alakalıdır.
Türk sinemasına yön veren senarist ve yönetmenlerin kültürel eksikliği,
donanımlarının yeterli olmaması ve yüzlerini Batı’ya çevirmeleri de
gelenekselliğin sinemada yeterince işlenememesi sonucunu doğurmuştur.
Zengin bir içeriğe sahip geleneksel Türk tiyatrosunun sinema içerisinde
parmak sayısını geçmeyecek derecede yer almasının nedenlerinden biri de
budur. 2000’lerden itibaren daha donanımlı hale gelen ve sinemanın
sanılandan daha ciddi bir iş olduğunu fark eden sinemacılar ürettikleri
eserlerin hem kalitesini arttırmış hem de eserlerinin içeriklerini geleneksel
Türk tiyatrosu unsurlarıyla süslemişlerdir. Ezel Akay sinemasıyla başlayan
süreç, Kıbrıslı yönetmen Derviş Zaim’le daha yükseğe taşınmıştır. 20.
yüzyılda geleneksel Türk tiyatrosu tiplemelerinden ilham alan ve Osmanlı
Devleti’nin son dönemlerini yansıtan (Yedi Kocalı Hürmüz, Kanlı Nigâr,
Şabanoğlu Şaban vd.) filmlerin yerini 21. yüzyıl Türk sinemasında daha girift
yapılı, daha kaliteli filmler almıştır. Teknolojinin gelişmesi ve sanatçıların
kültürel donanımlarının artması senaryoya kültürel unsurların nasıl
yerleştirileceği sorusuna cevap bulunmasını sağlamıştır.
Türk sinemasında bir ilki gerçekleştirerek Türk kültürünün iki önemli
simasının hayatlarına ışık tutan ve seyirciyi tarihî bir yolculuğa çıkaran
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?(2006) filmi yeni dönem sinemasının
çizeceği yol haritasının şekillendirilmesi açısından mühim bir eserdir. Bu
eseri takiben yeniden uyarlama olarak çekilmiş Yedi Kocalı Hürmüz (2009)
sanatsal çıtayı daha yükseğe çıkaramamış olsa da yol gösterici mahiyette
olmasından dolayı mühimdir. Derviş Zaim’le birlikte geleneksel Türk
sanatlarının sinemada ustaca işlenmesi Türk sinemasına ivme
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kazandırmıştır. Önce minyatür sanatını, daha sonra hat sanatını ve en son
olarak da Gölgeler ve Suretler (2010)’de gölge oyununu sinemasına ana
malzeme yapan Zaim, Türk sinemasını bir kademe daha yukarı taşımıştır. İlk
kez bir meddahın ana karakter olarak sinemada yer aldığı Meddah (2013)’la
genç senarist ve yönetmen Batur Emin Akyel, geleneksel Türk tiyatrosunun
içinde bulunduğu durumu mecazî bir dille aktarmıştır.
Sinemanın önemli bir endüstri olduğunu hâlâ tam olarak kavrayamayan
Türk sinemacılarının, yaptıkları işleri, maddi zorluklar, devlet desteğinin
yeterli olmaması, seyircinin ilgisizliği gibi sebeplerden ötürü
pazarlayamamaları sinemanın daha ileri gitmesini engellemektedir. Sinema
aynı zamanda yarattığı karakterlerle farklı sektörleri de harekete
geçirebilecek bir güce sahiptir. Örneğin; Karagöz ve Hacivat, Haluk Bilginer
ve Beyazıt Öztürk’le özdeşleştirilerek aksesuarlar (anahtarlık, fincan, sırt
çantası, tişört, takı vb.) yoluyla yaşatılmış olsaydı geçen 10 senede yeni nesil
Karagöz ve Hacivat hakkında daha fazla fikir sahibi olabilecekti.
Orta Asya ve Arap yarımadası pazarında geniş bir seyirci kitlesine sahip yeni
dönem Türk aktör ve aktrislerinin Türk kültürünü tanıtmak için aracı olarak
kullanılamaması Türk sinemacısının pazarlama ve reklam açısından yeterli
düzeyde olmadığını göstermektedir.
1970’lerde başlayan geleneksel Türk tiyatrosundan mülhem tip yaratma ve
diyalog kullanımı 1982’de çekilen Kanlı Nigâr filmiyle sona ermiş olsa bile,
televizyonun gelmesiyle beraber televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri
olma özelliği gösteren Kaynanalar, Bizimkiler, Mahallenin Muhtarları gibi
dizilerin başarısı ve hâlâ hafızalarda yer alması bilinçli seyircinin neyi
arzuladığının ve neyi seyretmek istediğinin adeta ipucudur. Türk insanının
genetiğine işlenmiş mahallî tipler günümüz sinemasında yeni teknikler ve
teknoloji ile akıllıca kullanılırsa aynı başarının tekrar yakalanacağı
şüphesizdir.
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SOSYAL BİLİMLERDE DİSİPLİNLERÜSTÜ, DİSİPLİNLERARASI VE
ALTDİSİPLİN OLARAK İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

Tolga TELLAN*, Dr. Özlem ÖZDEMİR**
Özet
Kitle iletişim teknolojilerinin çeşitlenmesi, parçalanması ve yaygınlaşması,
pazar koşullarındaki özelleştirme ve serbestleştirme eğilimleriyle
birleşerek, iletişimin konu edinildiği araçlar ile bu araçlardan sunulan
içeriğin dünya genelinde tartışılmasının kapısını açmıştır. Politika, ekonomi,
din, ahlak, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, edebiyat, sanat ve popüler kültür
gibi farklı alanları etkileyen iletişim kanalları ve içerikleri, iletişim disiplinin
diğer disiplinlerle yoğun bir etkileşime girmesine; ancak çalışma konularının
gün geçtikçe sosyal bilimlerin kuramsal sahasından uzaklaştırılmasına
neden olmuştur. İletişim, sıklıkla disiplinlerarası olarak nitelenen; ancak
metodolojik sorunları ve özgün yöntem yoksunluğu nedeniyle de bilimsel
çalışma alanı olarak kendini kabul ettiremediği koşullarda gelişim
göstermektedir. İletişim disiplini, benzer çıkmaz ve çözümsüzlüklere sahip
görsel sanatlar, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, işletme,
bilgiişlem ve yöneylem gibi disiplinler üzerinde ortak ilgi paydalarından
hareketle tahakküm kurmaya çalışırken; tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve
ekonomi gibi bilimler karşısında ise kesişim noktalarını tahakkümden
kaçırmaya çalışmaktadır. Amaç, iletişime “disiplinlerüstü” ve “bilimler altı”
bir konum kazandırmaktadır. Çalışma ile sürecin gelişiminin tartışılması
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Disiplinlerüstü, Disiplinlerarası
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INTERDISCIPLINARY, SUB-DISCIPLINARY AND SUPRA-DISCIPLINARY
COMMUNICATION RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES
Abstract
The diversification, fragmentation and spreading of mass media technologies
in combination with the deregulation and privatization of market conditions
have opened the way to the worldwide discussion of means of
communication and the content presented through these means. Channels
and contents of communication that influence various areas like politics,
economics, religion, ethics, sociology, psychology, anthropology, literature,
arts and popular culture resulted in the mass interaction of communication
with other disciplines, but the study subjects drifted apart from the
theoretical area of social sciences. Communication is often described as an
inter-disciplinary field, but it develops under conditions in which it is not
acceptable as a science due to methodological problems and lack of original
methods. Communication dominates over disciplines that deal with similar
predicaments like visual arts, political sciences, international relations,
public administration, management, data processing, operational research,
but it avoids domination over sciences like history, philosophy, sociology,
psychology and economics. The purpose is to provide communication with a
meta-disciplinary and a sub-scientific position.

Keywords: Communication, Meta-disciplinary, Inter-disciplinary

Giriş
Kitle iletişim teknolojilerindeki çeşitlenme, parçalanma ve yaygınlaşma,
pazar koşullarındaki özelleştirme ve serbestleştirme (deregülasyon)
eğilimleriyle birleşerek, iletişimin konu edinildiği araçlar ile bu araçlardan
sunulan içeriğin dünya genelinde tartışılmasının kapısını açmıştır. Politika,
ekonomi, din, ahlak, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, edebiyat, sanat ve
popüler kültür gibi farklı alanları etkileyen iletişim kanalları ve içerikleri,
iletişim disiplinin diğer disiplinlerle yoğun bir etkileşime girmesine; ancak
çalışma konularının gün geçtikçe sosyal bilimlerin kuramsal sahasından
uzaklaştırılmasına neden olmuştur. İletişim disiplininin, görsel sanatlar
disiplini ile sinema, reklam ve fotoğrafçılık alt başlıklarında, siyaset bilimi
disiplini ile lobicilik, itibar-kriz-ilişki yönetimi alt başlıklarında, diplomasiuluslararası ilişkiler disiplini ile kültürlerarası iletişim ve propaganda alt
başlıklarında, kamu yönetimi disiplini ile kamuoyu araştırmaları, halkla

Erciyes University
31 /01/2018 – 02 /02/2018

1433

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

ilişkiler ve kurumsal yönetim alt başlıklarında, işletme ve endüstriyel
ilişkiler disiplini ile örgütsel iletişim, bütünleşik pazarlama iletişimi, piyasa
araştırma teknikleri ve benchmarking alt başlıklarında, dilbilim disiplini ile
içerik çözümlemesi, söylem analizi ve metinlerarasılık (intertextuality) alt
başlıklarında, bilgiişlem ve yöneylem disipliniyle de enformatik
mühendisliği, hizmet planlaması ve bilişim teknolojileri alt başlıklarında
kesiştiği ve bu kesişim alanları üzerinde tahakküm kurmaya çalıştığı
gözlemlenmektedir. Buna karşılık iletişim disiplini -özellikle 1970’lerin
ikinci yarısından itibaren-, çalışma konularına 1930’lardan itibaren iletişimi
de dahil eden ve 1960’ların başına gelindiğinde ise ‘çalışılacak hiçbir yeni
konu kalmadığını’ ifade ederek kendi akademik uzmanlık alanlarına geri
dönen sosyal bilimcilerden ve onların çalıştıkları bilim alanları olan psikoloji,
sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, felsefe ve ekonomiden uzak bir pozisyonu
benimseyerek, kendini yeniden inşaa etmeye çalışmıştır. Bu doğrultuda,
iletişimin sıklıkla disiplinlerarası olarak nitelendiği; ancak metodolojik
sorunları ve özgün yöntem yoksunluğu nedeniyle de bilimsel çalışma alanı
olarak kendini kabul ettiremediği bir ortam oluşmuştur. Kanımızca iletişimin
bir bilimsel çalışma alanı olarak kabul görmemesinin nedeni, tahakküm
kurma-tahakkümden kaçma ikileminde aranmalıdır. İletişim disiplini,
benzer çıkmaz ve çözümsüzlüklere sahip görsel sanatlar, siyaset bilimi,
uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, işletme, bilgiişlem ve yöneylem gibi
disiplinler üzerinde ortak ilgi paydalarından hareketle tahakküm kurmaya
çalışırken; tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve ekonomi gibi bilimler
karşısında ise kesişim noktalarını tahakkümden kaçırmaya çalışmaktadır.
İzlenen yol, iletişime “disiplinlerüstü” ve “bilimler altı” bir konum
kazandırmaktadır.
I. Bir Çalışma Konusunu Konumlandırma ve İlişkilendirme Çabaları
İletişim çalışmalarının sosyal bilimler alanında bir altdisiplin olarak konum
bulmaya başlaması ancak 1960’lardan itibaren mümkün olmuştur. Şaşırtıcı
olan, bu konumlandırmanın iletişimi sosyal bilimlerin bütüne hizmet eden
bir araç (üretilmiş ve üretici materyaller) olarak gören Marshall
McLuhan’ınanalizleri sayesinde gerçekleşmiş olmasıdır. Kanadalı iletişim
teorisyeni Marshall McLuhan, II. Dünya Savaşı sonrasında yaygınlaşan kitle
iletişim teknolojilerinin, elektronik bir global köyün biçimlendiricisi
olduğunu ileri sürmüş ve üretilmiş materyallerin, iletişim paradigmasını
düzensizliğe sokarak; günlük yaşamı çoğullaştırıcı, çeşitlendirici,
bilgilendirici, eğlendirici, ulusötesileştirici, merkezsizleştirici ve geri
dönümsüzleştirici bir yapıda yeniden ürettiğini ifade etmiştir. Siyasetbilimi,
sosyoloji, psikoloji ve antropoloji içerisinden yürütülen analizlerle iletişim
literatüründeki sorulara yanıt bulunamayacağını vurgulayan ve kendi
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tezlerine destek olacak her türden imge ile yoruma dört elle sarılan
McLuhan, analizlerinde, günlük pratikler karmaşasının derinliklerine
erişmek için yapılacak kazılarda iletişimin, fen ve sosyal bilimler alanındaki
bütün tekniklerden yararlanması gerekliliğini vurgulamaktadır. Her ne
kadar iletişim disiplini içerisindeki bu karmaşanın çözümü, McLuhan’ın
teknolojik
belirlenimcilik
(determinizm)
esaslı
yaklaşımıyla
çözümlenmemişse de; kitle iletişim teknolojileriniçalışmanın iletişim
araştırmaları ile özdeşleştirilmesini sağlayıcı rolü yadsınamayacaktır.

“Temel düşüncesi, Toronto’da yakınlaştığı tarihçi
ve
ekonomist
HaroldInnis’den
alınmıştır:
Toplumsal örgütlenmenin değişimi yeni bir
tekniğin
benimsenmesinin
sonucu
olarak
tanımlanabilir.
Ancak
Marshall
McLuhan,
esinleyicisinden ya da Felsefe’ninSefaleti’nde
toplumsal ilişkilerin karmaşık biçimde üretim
güçlerine, dolaylı olarak da tekniğe bağlı olduğunu
savunan Marx’tan (‘Kol değirmeni size derebeyi
toplumunu betimleyecektir, buhar değirmeniyse
endüstriyel kapitalistiyle kapitalist toplumu’) daha
ileri gider. Tek nedensellikli kuramı, iletişim
araçlarının (taşımacılıktan sanata, en geniş
anlamıyla) ekonomik değil, duyumsal nedenlerle
toplumları biçimlendirdiklerini ileri sürer.
Algılama ve tanıma biçimleri, insan duyularının
uzantısı olan araçlardır, sonunda kullanıcılarının
kişiliklerini etkilerler, çünkü onlarla aynı
türdendirler” (Maigret, 2013:130).

İnsanın uzantısı olarak tanımladığı iletişim teknolojilerinin dünya ölçeğinde
ve toplumsal düzeyde yeni duyusal yapılar oluşturarak iletişim sürecini
dönüştürdüğünü ileri süren McLuhan, medyanın etkisinin fikirlerden ve
kavramlardan çok ‘duyu oranlarını’ ve ‘duyu kalıplarını’ değiştirme
kapasitesinde olduğunu ifade etmiştir. İletişimin kendi çalışmalarına dek
‘taşıyıcı’ (transportation) teoriler ile çözümlendiğini, kendi analizlerinin ise
‘dönüştürücü’ (transformation) bir teorinin temelleri olduğunu vurgular.
McLuhan, içinde olduğumuz elektronik çağda özel, toplumsal ve kurumsal
(iş) hayatımızın elektrifikasyonuyla birlikte birbirinden ayrışmış mekânlar
arasındaki sınırların, gündüz ile gece, iç ile dış arasındaki farklarınkademeli
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olarak ortadan kalktığını belirtir. Sınırlar arasındaki bu saydamlaşma,
sinema filmleri ve özellikle de evin içine giren televizyonla birlikte
gerçekliğin görselleşmesi dolayısıyla, çevre sınırlarını daha da
genişletmiş;bireyin toplumsal zaman ve mekân tecrübesini değiştirmiştir:

“Matbaa teknolojisi kamuyu yaratmıştır. Elektrik
teknolojisi ise kitleyi yaratmıştır. Kamu her biri
ayrı, kişisel, sabit bakış açısına kimseler olarak
ortada dolaşan ayrı ayrı insanlardan oluşur. Yeni
teknoloji, bu konumu, bu ayrı ayrı bakışları lüks
saymakta; bunları bir kenara bırakmamızı
istemektedir” (McLuhan ve Fiore, 2005:68).

İletişimin disiplinlerarası olarak nitelendiği koşullarda, çalışma konularının
çok daha kapsamlı bir perspektiften düşünülmesi gerekmektedir: “İletişim
araştırmalarındaki çağdaş eğilimler, sorunu disiplinlerarası bir alan olarak
görmek yerine farklı disiplinlerden gelen farklı kuramların buluştuğu bir
alan olarak görmeyi zorunlu kılmaktadır. İletişimciler, psikolojiden, siyaset
biliminden, sosyolojiden, dilbilimden, ekonomiden yararlansalar da bunu
asla bir sosyolog, bir dilbilimci, bir siyaset bilimci gözü ile yapmamaktadırlar.
Aslında yaptıkları farklı disiplinlerden alınan kuramların ve kavramların
buluşmalarını sağlamak, ama bu disiplinlerin temel sorunlarına
dokunmamaktır” (İnal, 1996:11). İletişim disiplinin temel açmazı ise belki de
tam bu noktada karşımıza çıkmaktadır: Sosyal bilimler paradigmasında
değişim yaratamayacak bir çalışma konusu, nasıl olur da kendini bilim
kategorisine yerleştirebilir? Diğer bilimler karşısında sürekli alıcı konumunda
olan iletişim çalışmalarında hangi unsurlara güvenerek özgün bir akademik
yaklaşım
portresi
betimlenmektedir?
İletişim
alanında
çalışan
akademisyenlerin ve içinde oldukları piyasa ilişkileri ile çalışma
koşullarından bir bilim türetmeye çalışan medya profesyonelleri ile
uzmanlarının cevap vermekten kaçındıkları bu sorulara, önümüzdeki
dönemde etkileşimin sınırlarında yürütülecek çalışmalarla yanıt aranması
gerekmektedir.
II. İletişim Tarihi
Kaçınılmazlığı

ve

Kuramsal

Yaklaşımdaki

Farklılıkların

Sosyal bilimler içerisinde gelişen iletişim disiplini, mevcut yapısıyla, ilkelden
çağdaşa değin farklı toplum biçimleri ile bu toplum biçimlerinde egemen
olan iletişim tarzlarını kendi çalışma alanı içerisine dahil etmiş durumdadır.
İletişim tarihi çalışmalarının geneline bakıldığında, bir olayın, olgunun,
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aktörün ya da diğer sosyal olgularla bağlantılı süreçlerin çalışma konusu
olarak seçildiği ve konu edinilenin merkeze yerleştirilerek diğerlerinin
(ötekilerin, farklıların, karşıtların vb.) konu edinilen üzerinden yeniden
kurgulandığı (adeta tarihlerinin yeniden yazıldığı) bir içeriğe sahip oldukları
gözlemlenmektedir. Gerek tarihsel olay ve olgulara ilişkin içsel bağların,
gerekse tarihin belli bir anında sosyal ilişkilere egemen olan iletişim biçimini
anlama ve egemen iletişim biçiminin disiplinin inşaasındaki rolünü açıklama
çabalarının yeterince sorgulanmadığı iletişim tarihi çalışmalarında, popüler,
genelgeçer ve betimleyici değerlendirmelerle sorunlara ve aktörlere ilişkin
yorumlar yapılmaktadır.
İletişim tarihinin ‘özne’, ‘nesne’ ya da ‘kurumsal yapı’ tarihi olarak
algılanmasının ötesine geçildiğinde ise, bireyin kendini ve yaşadığı toplumu
anlamlandırmasının zaman bağlamında nasıl bir değişim gösterdiğinin
açıklanması gerekmektedir. İletişimin ekonomik, politik, kültürel ve hukuki
bakımdan tanımlanmış bir zaman içerisinde gerçekleştirilmesi; zamanın
mülkiyetini, zaman içerisindeki güç ilişkilerini, zamanı paylaşma biçimini ve
zamanın sözlü-yazılı metinler doğrultusunda örgütlenişini incelemeyi
gerektirmektedir. Böylece iletişim eğitimi süresince akademisyenlerce
sıklıkla dile getirilen 5N1K jargonu yerini, tarihin belli bir anında kimin neyi,
neden, nasıl yaptığı, yapılanlardan kimlerin ne gibi yararlar sağlarken
kimlerin zarara uğradığı, yapılma sırasında kimlerin hangi nedenlerle boyun
eğerken kimlerin hangi nedenlerden dolayı direndiği ve alternatifler aradığı
ve bütün bunların gerçekleşmesi için ne türden iletişim tarzlarının
kullanıldığı sorularına yanıt aranan bir kuramsal sorgulama alanına
bırakmaktadır (Erdoğan, 1997). Tarih yazımının düşünce tarzlarına, zamana
ve mekana bağlı olarak farklılaşması ise iletişim disiplinin kuramsal
tartışmalarına odaklanmayı ve bilinç, ideoloji, hegemonya gibi kavramlara
ilişkin literatüre katkı sağlamayı zorunlu kılmıştır. Özet olarak iletişim tarihi
yazınının, farklı kuramsal yaklaşımlara dayanan bir toplumsal fenomenler
yazını olarak geliştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.
Sorunu ele alış tarzı ile sorunun tarihsel gelişimine yönelik
değerlendirmelerin kesişimi, iletişim disiplininin konu ettiklerinin
rastlantısallık ya da özgür seçimlerden çok, ilişkilere egemen olan üretim
biçiminin tarihsel gelişimi içerisinde şekillendirdiği işleyişten
kaynaklandığını açığa çıkarmaktadır. İnsan varlığı ve iletişim biçimi, kaba
soyutlama ve indirgemelerle değil, ancak insanın sosyal gelişme süreci
içerisindeki
tarihsel
konumlandırmaların
çözümlenmesiyle
anlamlandırılabilecektir (Erdoğan, 1997). İletişim tarihinin öznelerin,
nesnelerin ya da kurumsal yapıların tarihi olarak özetlenmesi, insan
ilişkilerinin aşırı basitleştirilerek en alt (küçük)
birimlerle
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sınırlandırılmasına, çözüm önerileri ile bu çözüm önerileri doğrultusunda
geliştirilen politikalara engel olunmasına ve mevcut değerlendirmelerin
mutlak tarihsel gerçekler olarak kabul edilmesi ile süreklilik kazanmasına
neden olmaktadır. İletişim disiplinince konu edinilen insan ilişki ve
süreçlerinin insanlık tarihinin birer parçası olması ise, iletişime, özellikle
kapitalist ilişkilerin günlük yaşama doğrudan nüfuz ettiği XX. yüzyılda, hangi
araştırma perspektiflerinden yaklaşıldığının bilinmesini gerektirmektedir.
Başta ABD olmak üzere sanayileşmiş Batı dünyası genelinde, XX. yüzyılın
başlarından 1960’lara gelinceye değin geçen süreç zarfında iletişim
disiplinindeki tartışmalar Paul Lazarsfeld tarafından geliştirilen ve diğer
akademisyenlerin
eklemlemeleriyle
genişleyen
bir
ayrıştırmaya
dayanmaktadır. Lazarsfeld’in 1930’ların koşullarında ve Frankfurt
Okulu’nun gerçekleştirdiği çalışmaların da etkisiyle, başta iletişim disiplini
olmak üzere bütün sosyal bilimleri yönetsel (administrative) ve akademik
(academic) araştırmalar geleneği şeklinde ikili sınıflandırmaya tabi tutması,
bu ayrımın genişletilmesi (ya da geçersizleştirilmesi) gerektiğini
savunanlarca 1960’ların sonlarına değin sürekli tartışılmıştır. Yönetsel
araştırmaların özel ya da kamusal kuruluşların sorunlarını gidermeye
yardımcı olan ve bu kuruluşların finansal desteğinde sınırlandırılmış
amaçlara uygun biçimde dizayn edilmiş karakterine karşılık, akademik
araştırmaların kitle iletişim araçlarına toplumsal yapı içerisinde yüklenen
anlam ve görevleri çözümlemeye dönük yöntem ve kurgularının iletişim
disiplininin temel ikilemini barındırdığı iddia edilmiş ve II. Dünya Savaşı
sonrası dönem boyunca iletişim çalışmaları bu doğrultuda sınıflandırılmıştır.
Her iki geleneğin özelliklerini içinde barındırdığı iddia edilen uygulamalıdeneysel çalışmalar (appliedresearch) ile Marksizmin ve yapısalcılığın
etkisiyle her iki gelenekten uzaklaşmış yeni bir konum arayışındaki eleştirel
çalışmalar (criticalstudies) ise, yapılan ayrıştırmanın, modernizmin ve sosyal
refah devleti yaklaşımının egemen olduğu tarihsel kesit boyunca iletişim
disiplinindeki gücünü ortaya koyan örnekler olarak değerlendirilebilir. Öyle
ki, geleneklerden “biri ampirik araştırmalara ve özellikle niceliksel
tekniklere ağırlık veren, işlevselci ve etkiye odaklanan çalışmalar öbeği
olarak görülürken; diğeri, felsefi vurguya ağırlık veren, Marksist, yapısal
bağlama ve kontrol meselesine odaklanan bir çalışmalar öbeği olarak
sunulmaktadır” (Kejanlıoğlu, 2000:34).
Batı dünyasının klasik kapitalist birikim modelinin (fordist üretim-taylorist
yönetim) krize girdiği ve bu birikim modelinin getirdiği bilimsel
tartışmaların geçerliliğini yitirmeye başladığı 1970’lerle birlikte, iletişim
alanında gerçekleştirilen çalışmalarda mesajın etkisinden çok içeriğine,
gösterilenden çok gösterene, makro konulardan çok mikro sorgulamalara ve
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kuramsallaştırmadan çok belirsizleştirmeye yönelindiği görülmektedir.
Geride bırakılan dönemin hesaplaşması yapılarak, yeni birikim modelinin
getirdiği analizlere uygun biçimde nelerin nasıl aktarılacağı
kavramsallaştırılmıştır. A. Etzioni’nin ‘postmodern çağ’ (1968), G. Debord’un
‘gösteri toplumu’ (1970), Z. Brzezinski’nin ‘teknetronik çağ’ (1970), D. Bell’in
‘endüstri ötesi toplum’ (1973), M. U. Porat’ın ‘enformasyon ekonomisi’
(1977) kavramlarıyla özetledikleri, hizmetler sektörüne odaklanmış ve
enformasyon iletimi ile güçlendirilmiş yeni birikim modeli, iletişim disiplini
içerisinde yürütülen çalışmalarda siyasal olanın da dışlanması sonucunu
doğurmuştur. Sermaye birikim modelindeki değişmenin, iletişim
disiplinindeki araştırma gelenekleri tarafından doğru anlamlandırılamaması
ya da bir diğer yoruma göre başat araştırma paradigmalarının yeni sermaye
birikim modelinin ihtiyaçlarına cevap verememesi, iletişimin geniş bir
toplumsal kuram içinde bölgesel bir çalışma disiplini, yeni bir kültürel alan
olarak kuramsallaştırılması sonucunu doğurmuştur. Kısa sürede AngloSakson kökenli kültürel çalışmalar iletişimle özdeşleştirilerek, kültürel
süreçler ‘içsel’, ekonomi-politik yapılaşma ‘dışsal’ kılınmıştır (Kejanlıoğlu,
1996).
Kültürel çalışmalar (culturalstudies) geleneğinin iletişim disiplini üzerindeki
tahakkümü, (i) siyasal mücadele ve güç ilişkilerinin, artan bir şekilde iletişim
(ve dolayısıyla da kültür) mücadelelerine indirgenmesine; (ii) ‘kaynakmesaj-hedef’ şeklindeki doğrusal-çizgisel iletişim modellerinin yerini
‘üretim-pratik-tüketim’ aşamalarından geçen ve her aşamada bireylerin
kodlama/kodaçımlamalarını analiz eden etnografik modellere bırakmasına;
(iii) toplumsal eleştirilerin günlük yaşamdaki anlamlandırma, temsil ve
kimlik ile sınırlandırılmasına, ancak günlük yaşamı biçimlendiren maddi
koşullar ile bunun sonuçlarının kapsam dışı tutulmasına neden olmaktadır
(Kejanlıoğlu, 1996). İletişim disiplininin, kültürel çalışmalar geleneğinin
etkisiyle, yorumlarını çeşitlendirmesine ve sosyal bilimlerin merkezine
yakın bir konumda yer tutmaya çalışmasına karşın üretim, mülkiyet,
egemenlik, direniş, bölüşüm ve tüketim ilişkilerinin her zaman, her yerde ve
her koşulda aynı şekilde deneyimleneceği ön kabulüne sahip çıkması;
çalışmaların, akademik olarak nasıl ve nerede kurumsallaşacağına ilişkin
sorulara yanıt verilememesi sonucunu doğurmaktadır.
Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de iletişim disiplininin akademik
düzeyde kurumsallaşamamasının en önde gelen nedeni yapılan kuramsal
analizlerin zayıflığıdır. İletişim çalışmalarının günlük yaşamla
ilişkilendirilmesinde nasıl bir pozisyon alınacağı ve gündemde olanın
akademik konum içerisine nasıl yerleştirileceği konularında net bir kuramsal
tavrın benimsenmemiş olması; bir disiplin olarak iletişimin kendini
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geliştirememesine de karşılık gelmektedir. Alanın niteliksel-niceliksel
dizaynlarla kurgulanmış bütünleşik teori arayışlarına Türkiye’deki
akademisyenlerin neredeyse hiç tepki vermemeleri, yerel sorunlara çözüm
aranırken ithal teorilere odaklanılması ve Batı üretimli soruna yaklaşım
tarzlarının uyarlanmasında çok sayıda yanlışlık yapılması, kuramsal
analizler
aracılığıyla
bir
iletişim
geleneğinin
oluşturulmasını
engellemektedir. Ayrıca iletişim disiplinin, Türkiye’nin ekonomik birikim
modelini dönüştürdüğü 1980 sonrasında emekleyen bir çocuk gibi ortaya
çıkışı, yeni birikim modelinin doğrudan etkisi altında kalmasına ve yönetsel
araştırmalar (administrativeresearch) geleneğiyle yakın, ancak verimsiz bir
ilişki kurmasına da kaynaklık etmiştir. Sosyal bilimlerin dünya genelinde ve
topyekün biçimde ‘kendi kurumsallığını koruma ve günlük yaşam içerisinde
kendini yeniden konumlandırma’ krizi yaşadığı son çeyrek yüzyıllık dönemin
getirdiği sorunlar da düşünüldüğünde, Türkiye’de iletişimin akademik
düzeyde neden kurumsallaşamadığı sorusuna verilecek yanıtların çeşitliliği
açığa çıkmaktadır.
III. İletişim Felsefesi: Anlamlandırma Gereksinimi
XX. yüzyılın ikinci yarısı, insanların içinde yer aldıkları ulus devletlerin
yurttaşları ve toplumların bireyleri olmaktan hızla çıkarak, çokuluslu
şirketlerin tüketim birimleri ve yerel azınlık hakları siyasetinin temsilcileri
haline geldikleri ve bu dönüşümün de kitle iletişim teknolojilerince yoğun
biçimde desteklendiği dönem olmuştur. İletişim çalışmalarında, “kim, neden,
hangi gereksinimlerini karşılamak amacıyla iletişime girer ve bu iletişimde
nasıl bir politika stratejisi geliştirir?” sorusunun sorulmaktan vazgeçildiği
süreçte, iletişimin anlamı, “kültürel üretim ve paylaşım üzerinde denetim
kuran güçteki değişimin, kamusal alanı nasıl sınırlandırdığı ya da
özgürleştirdiği” sorusunda aranmaya başlamıştır (Goulding ve Murdock,
1997). Mesajın sembolik anlamının, iminin ve göndergelerinin ilksel-düz
anlamının yerine geçtiği günümüz iletişim disiplini pratiklerinde, anlam,
yaşamın dışında ve simülasyonlarda aranmaktadır.
İletişimin yaşamla olan bağları güç ilişkileri içerisinde ortaya çıkmaktadır.
Bireyler, güç ilişkilerine bağlı olarak iletişim tarzları geliştirirler ve belli yer,
zaman ve amaçlar doğrultusunda bunları uygularlar. İletişim tarzının anlam
üzerinde kurduğu egemenlik, zihinsel ve duygusal öğelerin de dahil olduğu
ilişkilerin bağlamına dikkat çekmektedir. Her mesajın bağlamları içerisinde
anlam kazanması, iletişim aracılığıyla insanların ilişki kurmalarına,
geliştirmelerine, değiştirmelerine ya da sonlandırmalarına olanak
sağlamaktadır. İletişimde anlam, geçmişteki, o andaki ve gelecekteki
psikolojik, sosyolojik, kültürel, teknolojik ve hukuki koşulların
biçimlendirdiği bir uygulama alanı içerisinde ifadesini bulmaktadır.
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“Anlamlandırma kelimelerde değil, bu kelimeleri belli zaman ve yerdeki
amaçlı ilişkilerde kullanan insandadır. Kelimelere verilen anlamlar
kültürlerin, sosyal sınıfların, kişisel deneyimlerin, ilişkinin gerçekleştiği
andaki bağlamın özelliklerinin ve geçmişin ürünüdür” (Erdoğan, 2002:88).
Anlamın ve anlam inşaa etme süreçlerinin, insandan ve insanın içerisinde yer
aldığı ilişkiler ile o ilişkilere yön veren iletişim tarzından ayrıştırılması,
iletişim disiplininin günlük yaşamın düzenlenmesine dair önerilerinin de
geçersizleşmesi olarak düşünülmelidir. İletişim disiplini içerisinden
yürütülen çalışmalar, anlamın sorgulamasını çoğunlukla çok geniş bir
düzleme oturtarak, toplum tarafından hangi söylemler dolayımında
üretildiğine bağlamakta (bir diğer ifadeyle anlam, insan yaşamından ve
ilişkilerinden koparılarak, kavramların metinler üzerindeki tarihsel
gelişimine indirgenmekte) ve ideolojiklikten arındırıldığı iddiasıyla
tartışılmaktadır. Felsefenin, en vulger ifadeyle, ‘yaşamın anlamı nedir?’
sorusuna yanıt arayışı, iletişim disiplininde ‘iletişimin anlamı
nedir?’sorusuyla ifade edilebilecek bir özdeşlik kurmaktan çok, ‘iletişim
hangi söylemlerin içinde üretilir?’ ayrışmasına doğru gelişim göstermiştir.
İletişim felsefesi, çalışma konularına büyük ya da küçük tüm kapsamlarıyla
işlerlik kazandırılmasına dayalıdır. Sanat, spor, siyaset, eğlence, ekonomik
güçlere kitlesel meşruluk kazandırılması, aile ve grup içi ilişkiler, sosyal
kimlikler, hak istekleri, hatta mikro ilişkiler (sevgi, dostluk, aşk, bağlanma,
birliktelik, yalnızlık, eş, çocuk, cinsellik, kişisel beğeni ve tutkular)bile
iletişim pratiklerinin düşünsel olarak yaygınlaştırılması ya da kısıtlanması
ile bağlantılıdır: “Özel yaşam kamusallaşır, kamusal yaşam da özelleşir; bu
durum bir sorun yaratmaz, çünkü iki bütün (özel/kamusal) bileşik kaplar
değil, her şeyden önce ‘değişken ve akışkan’ tarihsel tasarımlardır ve
birbirini izlemez, iç içe geçerler (bir politikacı temsil işleviyle bir ölçüde
nesneldir, onay verdiği zaman bir ölçüde, kendi ‘ben’ini teşhir eder:
Televizyon pedagojik biçimde bilgilendirir, eğlendirir, ikisini karıştırır vb.)”
(Maigret, 2013:279). Günümüzde iletişim enformasyonu aktarmadan çok
gündelik yaşamın tüm boyutlarıyla bağlantılandırılması olarak
algılanmaktadır.
Sonuç: İletişim Sosyolojisi ya da Medyanın Topluma Aitliği Mümkün
mü?
İletişim, amaçların belirlenmesinde, amaçlara ulaşmada kullanılacak
araçların seçilmesinde, amaca ulaştıracak planların hazırlanmasında,
planların uygulanması için gerekli kaynakların tahsisinde, plan
doğrultusunda belirlenmiş faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, gerçekleşen
faaliyetlerin etkileri ile faaliyete maruz kalanların tepkilerinin ölçülmesinde
ve istenilen amaca ulaşılıp ulaşılmadığının denetlenmesinde kullanılan
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yöntemlerin tanımlanmasıyla sosyolojik bir anlam kazanmaktadır. İletişim
sosyolojisi, gerçek anlamını, benimsenen politikalar ile politikalar
doğrultusunda tasarlanmış planlar çerçevesinde değil, günlük yaşamın
sürdürülmesindeki faaliyetler ile bu faaliyetlerin uygulanması,
sonuçlandırılması ve sonuçlara yönelik tepkiler geliştirilmesi kapsamında
kazanmaktadır.
Günlük yaşamın belli bir anında iletişimin sosyal karakterine yakından
bakıldığında, toplumsal güçler arasındaki mücadeleler sonucunda
biçimlenmiş materyal ve mental egemenlik ile bu egemenliği
meşrulaştıracak örgütlenmeler, yasal düzenlemeler ve ideolojik sunular
gözlemlenmektedir (Erdoğan, 1997:104-108). Toplumsal ilişkilerin,
örgütlenme, yasal düzenleme ve ideolojik sunu olarak her üç düzlemde de
mutlaklaştırılmasında kullanılan araçların, ‘kitle iletişim teknolojileri’ ya da
‘medya’ kavramıyla tanımlanması ise ‘sorunları, değerleri ve siyasaları’
sürdüren bir yapı ile karşı karşıya olunduğunu açığa çıkarmaktadır. Bu
doğrultuda, liberal-çoğulcu felsefenin iletişim disiplinindeki temsilcilerinin
(McQuail, Gerbner, Curran, Rosengren vd.) kitle iletişim teknolojilerinin
toplumsal ilişkiler üzerindeki mutlaklaştırıcı rolünü beş kategori etrafında
toplamaları, iletişim sosyolojisinin tartışma platformunu da topyekün
biçimde dönüştürmektedir. İletişim sosyolojisi, toplumun iletişim kurma
gereksinimlerini nasıl karşıladığının araştırıldığı bir çalışma alanı olmaktan
çıkıp, kitle iletişim teknolojilerinin toplumsal iletişim süreçlerini bütünüyle
karşılayan
unsurlar
olarak
değerlendirildiği
bir
içerikte
bütünleştirilmektedir. Kitle iletişim teknolojilerinin sosyal ilişkileri
mutlaklaştırmada kullandığı tekniklere ilişkin kategoriler, enformasyona
erişim, yaşamla bağ kurma, devamlılık sağlama, eğlendirme ve harekete
geçirme başlıkları etrafında sıralanırken (Erdoğan, 2002), iletişimin
doğasında yer alan kişiler, gruplar ve toplumlar arasılık analizlerin dışında
bir konuma yerleştirilmektedir. Kategorilerin kontrol edilebilirliğe ve
denetlenebilirliğe vurgu yapması adeta sosyolojinin teknolojikleşmesi
olarak düşünülebilir. Örneğin medya kanalıyla enformasyona erişim
sıklıkla, bireylerin dünya genelinde ve içinde bulundukları toplumda
yaşanan olaylar ve olgular hakkında bilgi sahibi olmalarını, toplumsal
yaşamlar(ı) hakkında yorum yapabilmelerini, yeniliklere uyum
sağlamalarını ve toplumsal gelişmeyi (doğrusal ilerlemeyi) kolaylaştıran bir
kategori olarak değerlendirilmektedir. Ancak örgütlü fayda ile bireysel
çıkarların kitle iletişim araçlarından sunulan enformasyon üzerinde ne
düzeyde etkili olduğu (yani enformasyon mülkiyeti) tartışmalarının üzeri
örtülmekte ve kimlerin ne gibi sonuçlara katlanarak enformasyona eriştiği
(yani enformasyonun politizasyonu) değerlendirme dışı tutulmaktadır.
Medyanın yaşamla bağ kurması ise, enformasyonu açıklama ve yorumlama,
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yerleşik yapı için destek sağlama, kamuoyu oluşturma-onay üretimi
gerçekleştirme, öncelikler sırasını saptama ve bireyin özgünlüğünü topluma
egemen olan ideoloji ile sınırlandırma dolayımında yürütülmektedir. Burada
yaşam teknik bir içerikle açıklanmakta ve yorumlamada insan sosyopsikolojisine ait kalıplardan hareket edilmektedir. Kitle iletişim araçlarından
iletilen mesajların, parçası olunan kültürü ifade etmesi, egemen kültür ile alt
ve yerel kültür arasındaki ilişkileri etkilemesi ya da sosyal değerler
ortaklığını işleyerek gündemde tutması devamlılık sağlama kategorisi içine
yerleştirilmektedir. Düşünülmesi gereken husus devamlılığın ideolojik
sistemin olduğu kadar o sistemin bir parçası olan medya ilişkilerinin de
devamlılığı olduğudur. Medyanın, bireyi, günlük yaşam pratiklerinden
uzaklaştırarak vakit geçirmeye yöneltmesi, sosyal baskıları kısa süreli
kaçışlarla ve zihinsel çatışmalara neden olmayacak etkinliklerle geçiştirmeye
çalışması ve çalışma yaşamının yorucu, sıkıcı, yalnızlaştırıcı, yabancılaştırıcı
etkisine karşın kişiyi dinlenerek yeniden üretime ve tüketime hazırlaması
eğlendirme; ekonomik, siyasal, kültürel, eğitsel, sanatsal ve askeri amaçlar
için kampanyalar yürütmesi ve toplumsal dinamikleri egemen ideolojiyle
uyumlu biçimde eylemlere sürüklemesi ise harekete geçirme kapsamında
özetlenmektedir. Genel olarak medyaya biçilen rol topluma egemen olan
ilişkilerle işlevsel bağlar kurmak, sürdürmek ve geliştirmektir. Medyanın
toplumsal ilişkilere egemen olan örgütlenme, yasal düzenleme ve ideolojik
sunu üzerindeki etkisi belirleyici olduğu kadar, belirlenen biçiminde de
karşımıza çıkmaktadır.
İletişimin sosyolojik açıdan doğurduğu sonuçlar, iki farklı düzeyde
değerlendirilebilir: İletişim süreci, (1) kapitalist pazarda üretilen mal ve
hizmetlerin, pazarlama teknikleri, halkla ilişkiler faaliyetleri ve reklamcılık
endüstrisi aracılığıyla reel ve efektif talep sahibi geniş toplum kesimlerine
satışının yapılmasında ve (2) kendisini biçimlendiren kapitalist sistemin
ideolojisinin propagandasını yaparken, egemen sistemin toplumsal bilinç
yönlendirme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmaktadır. İletişim
disiplininin her iki düzeyde de toplumsal sorunlara yönelik çözümler
getirme yerine, bireyleri iletişimin yürütüldüğü toplumun örgütlü yapılarına
bütünleştirme (entegre etme) çabası, medya profesyonelliğini mitleştirmeyi
zorunlu kılmıştır. Örneğin Türkiye’de iletişim alanında gerçekleştirilen
çalışmalarda toplumsal kurumların etkilerine, psiko-sosyal süreçlere, kentkır kompozisyonuna ve kültür ile sınıf konularına neredeyse hiç
eğilinilmemesi; medyada çalışanların öznel değerlendirmelerinin,
uygulamalara ilişkin etik tartışmaların ve iletişim örgütlerinin (gazetelerin,
dergilerin, televizyon kanallarının) gelişiminin iletişim sosyolojisinin
konuları içerisine yerleştirilmesi garipliğini doğurmuştur.
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STUDENT-TEACHERS’ VIEWS REGARDİNG ENGLİSH LANGUAGE
TEACHER EDUCATİON IN TURKEY
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ABSTRACT
This paper presents initial language teacher education policy adopted in
Turkey and describes a study which examines ELT (English Language
Teacher Education) student-teachers’ perception of main components of
initial teacher education and its contribution to their future professional life
through the forty items in the four dimensions of European Profile for
Language Teacher Education — a Frame of Reference (Kelly et al, 2004),
which identifies 40 items as important elements in foreign language teacher
education. The sample comprised 123 student-teachers in their second, third
and fourth year of studies for a bachelor degree in the department of English
Language Teacher Education at the Inonu University of Malatya in Turkey.
Findings regarding the student-teachers’ perception of main components
and features of ELT curriculum in its all dimensions (structure, knowledge
and understanding, strategies and skills and values) reveal that the studentsteachers believe in the importance of practicum, communication with other
universities and research institutes, becoming knowledgeable in the target
culture. They, however, reveal some doubt regarding the necessity of using
the European Language portfolio and the European Portfolio for student
teachers of languages (Newby et al, 2007) and being evaluated by their peers
during pre-service education.
Keywords: initial teacher education (ITE), student-teacher, program,
European Profile for Language Teacher Education- A Framework of
Reference
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1. Introduction
As we move from a period of communication to the information era,
languages still play a major role as ‘international channels of communication’
in this rapidly changing world (Wallace, 1991). Therefore, the importance of
language teaching and training of language teachers is getting more and
more attention from all stakeholders of education. The role and importance
of foreign languages have also changed in the school context. While there was
no definite place for foreign language teaching in curricula of educational
settings in the past, today it is almost central to all educational programmes
(Vez, 2008). As Yiğit (2012) stated:

The development and improvement of teacher
education is a global concern and a policy priority for
many countries, even though the focus of interest varies
(…) In the developing world, the need for upgrading
teacher qualifications, particularly in the primary
sector, is also a major issue (p.524).

In the year 2012, Turkey restructured its education system as 4+4+4 and
with this new policy the eight years of compulsory instruction shifted up into
12 years. Also, the compulsory English course reduced to 2nd grade from 4th.
Preparatory class for secondary schools in 2019 is also in the agenda of the
Ministry of National Education (MoNE). These recent changes seem to
require a further reform on ITE via English language teaching programme
(ELTP), once again as in 1997 and 2006. “As the world rapidly changes, so
does the program require updating” (Göktepe, 2015, p.140). To ensure the
quality of education of our children, a deep analysis of the current
programme is essential in order to replace it with a more standardised, and
up-to-dated one with a well-defined philosophy. Otherwise, changing
numbers of education periods alone cannot help enhancing the quality of
English instruction to the European level. It is clear that, as Almışdört (2016)
and Duman & Karagöz (2016) emphasized, the “successes of education
system and students mostly depend on the success of teachers and the
success of the teachers largely depends on well-qualified curriculum of
language teacher education”.
To this end, an increasing level of researches and attempts have been made
in order to reveal the failing points of teacher education both at academic
and political levels in Turkey in recent decades. Thus, there have been many
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researches on the quality of teacher education and therefore on the curricula
across universities in Turkey. It is a well-known fact that the proficiency of
English is not at the desired level. Although the current ELTP (2006) has
some strengths in terms of flexibility and autonomy, the weaknesses of
programme are unfortunately far ahead. The most common results of these
studies are as follows: (a) lacking of well-defined philosophy, (b) being out
of date, (c) lacking of cultural domain/diversity, (d) the need of integration
of theory and practice, (e) the need for more ICT skills (Altan, 2006; Coşkun
and Daloğlu, 2010; Karakas, 2012; Kırkgöz, 2009; Mahalingappa & Polat,
2013; Sert, 2010; Uzun, 2015).
Taken together, the studies indicate the urgent need of reform of ELTPs. On
the other hand, separate studies addressing only one or two dimensions of
the curriculum or studies with limited participant type may prevent us from
correctly identifying the problems. In addition, studies examining the
programme have mostly based on the objectives of the Higher Education
Commission (HEC). As a candidate country to the European Union (EU)
membership, it is important to analyse the English language teaching (ELT)
curricula in every aspect in respect to the Commission of Europe (CoE)
norms. Although, it has been thoroughly studied, a comprehensive
assessment of the programme including the thoughts of pre-service and inservice teachers as well as their educators is rare. Therefore, it is significant
to present a holistic examination of language teacher education that will help
with the testimony reliability and better understanding in order to inform
policy makers and program designers.
2. Purpose of the Study
The purpose of this study is to investigate pre-service teachers’ perceptions
of main components of the initial language teacher education with respect to
the European Profile for Language Teacher Education. In other words, the
study observes the key stakeholders’ opinions regarding the 40 key elements
proposed by the European Profile for Language Teacher Education — a
Frame of reference (EPLTE) (Kelly et al. 2004).
The following research questions will be used to guide the study:





What are pre-service teachers’ perceptions of main components
of ELTE programme in respect to the EPLTE?
What qualifications should an ELTE programme involve?
Which items in EPLTE are considered more relevant to the
language teacher education and profession?
What elements do the pre-service teachers perceive as missing
in the EPLTE?
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3. Literature Review
As a bridge between us, the language is the most important activity of people
and now just like other modernization movements across Europe, foreign
language education is also at the edge of an interparadigmatic change (Vez,
2008). Naturally, teacher education is changing, too and the changes are not
limited to these areas. As Dillon and Maguire (2011, p.29) have said that “All
aspects of learning to teach and teaching are influenced, explicitly and
implicitly, by policy. Sometimes these policies appear to be driven by
coherent and interrelated strategies for reform; at other times, education
policy making seems to be chaotic; little more than a set of ad hoc responses
to social dilemmas and public concerns”.
Lombardi (2013) claims that there is a growing need for multi-faceted
language teachers who can perform as a tutor, a facilitator, and an educator
or a techno-educator. Therefore, to equip these multi-faceted teachers with
needed competences and skills for their new roles, Hoxha (2013) points out
the necessity of having quality initial teacher education (ITE) and continuous
professional development in order to keep teachers up-to-date with the
necessary skills in this new era of knowledge. In Turkey, it is a well-known
fact that the proficiency of English is not at the desired level. Therefore, it is
important to present a holistic examination of language teacher education
that will help with the reliability and better understanding in order to inform
policy makers and program designers in the field of education.
“It seems reasonable to expect that teachers should know their subject. This
knowledge provides the grounds for their authority, and gives warrant to the
idea that they are practising a profession. Without this specialist knowledge,
they have no authority, and no profession” (Trappes-Lomax and Ferguson,
2002, p.67). However, as Day (1991) points out, language teacher education
when compared other areas in teacher education is rather a recent
development. To this end, as Lombardi (2013) claims that there is a growing
need for multi-faceted language teachers who can perform as a tutor, a
facilitator, and an educator or a techno-educator. Therefore, to equip these
multi-faceted teachers with needed competences and skills for their new
roles, Hoxha (2013) points out the necessity of having quality ITE and
continuous professional development in order to keep teachers up-to-date
with the necessary skills in this new era of knowledge. To educate competent
language teachers, then, it has become a priority for countries all over the
world especially within the EU member states to plan their national
educational programmes and policies in order to have teachers with up-todate skills.
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As mentioned above, language policies and the languages of the European
Union countries are at the centre of the European Commission projects. The
year 2001 was the European Year of Languages when the European
Commission, hereafter as the EC, at that time, took some serious actions to
support and improve foreign language teaching within member states.
Actually that was not the first attempt of the EC to promote language learning
as well as linguistic diversity. To achieve a multilingual Europe, firstly,
Lingua, in the year of 1989 came into force to solve problems posed by
communication across the EU countries because of the free marketing named
as the Single Market. Then, many further steps have been taken one by one
by organizations such as the European Center for Modern Languages
(ECML), Council of Europe (CoE) and CE for several reasons particularly for
educational requirements to facilitate more effective language teaching and
learning. The most known steps of these attempts are documents such as The
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR),
European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL), and the
European Profile for Language Teacher Education.
CEFR which has been presented in 2001,

(…) provides a common basis for the
elaboration of language syllabuses, curriculum
guidelines, examinations, textbooks, etc. across Europe.
It describes in a comprehensive way what language
learners have to learn to do in order to use a language
for communication and what knowledge and skills they
have to develop so as to be able to act effectively
(Council of Europe, 2001)

A set of six Common Reference Levels is provided in the CEFR as A1-A2, B1B2 and C1-C2. It categorizes language learners into three main classes that
can be sub-categorized into six levels, and for in each level what a language
learner should be capable of to do in four language skills are described
briefly. For details, please see Table 1 below:
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Table 1. Common Reference Levels: Global Scale

1450

In close relation to the CEFR, the EPOSTL provides a self-assessment system
“for students undergoing initial teacher education which encourages them to
reflect on the didactic knowledge and skills necessary to teach languages,
helps them to assess their own didactic competences and enables them to
monitor their progress and to record their experiences of teaching during the
course of their teacher education” (EPOSTL, p.83). The EPOSTL involves
three main parts: a personal statement section, a self-assessment section,
and a dossier. As Mirici (2015) stressed, this user-friendly document is
flexible enough to use in any educational system which contains 193 can-do
statements for self-assessment of student’s basic competences throughout
his/her initial teacher training.
The EPLTE, as in the focus of this study, was developed in 2004 “by a team at
the University of Southampton, UK, led by Professor Michael Kelly and Dr.
Michael Grenfell, supported by the European Commission. It was developed
in consultation with a group of international teacher educators and draws its
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findings from a range of teacher education programmes currently in
operation across Europe” (Kelly et al, 2004, p.3). Based on an earlier report
on language teacher education held over 32 countries, the Profile presents a
checklist of 40 items divided into four main areas as (a) structure with 13
items, (b) knowledge and understanding with 8 items, (c) strategies and
skills with 13 items, and (d) values with 6 items of total 40. See Table 2 below.
Table 2 Organisation of the Profile

The profile aims primarily at following groups:


Institutions, policy makers responsible for designing curricula at
institutional or national level,



Lecturers in language departments for language teachers,



Language teachers in pre-service or in-service education.

In addition to this, it is stressed in the profile that it is not a must for policy
makers, institutions or language teacher educators but a set of rules for
volunteers who will be able to use for their current programmes to improve.
It is also mentioned in the instructions that the profile should be seen as a
resource for stakeholders in terms of teacher education within European
countries without paying any attention to their specialty in primary,
secondary or adult instruction. With the guidance of the above documents as
well as many other movements towards language learning and teaching, the
EU countries are in a continuum reform of educational policies both at
European and national level. Having the rational objectives of policy in place,
across different cultures and educational systems, in the light of above
attempts, a unity on necessary basic competence that all teachers need can
be observed through higher education systems of the EU countries (Caena,
2014).
Foreign language teachers’ language competence is one of the key factors
contributing to the success of instruction as it ensures the provision of a good
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model of the target language, enables teachers to address the problems
learners encounter, and makes teaching more creative” (Pawlak, 2011, p.21)
To this end, as a key factor in securing the quality of instruction, ITE has
some common characteristics across the EU member states and also in
Turkey. One of them is the training model. There are two types of teacher
education; concurrent education model and consecutive education model. In
the former model individual subject training, pedagogical training, and
practical activity are presented in an integrated way throughout their
educational period. This model is mostly used in Germany, Sweden, Italy,
Poland and Greece. In the latter model, after a certain subject training
students receive courses on teacher training. It is used in France and
Portugal. Since both models have some certain advantages and
disadvantages, which are not the primary concern of this study, concurrent
education model is the dominant one among the EU member states while
some countries use both of them, e.g. United Kingdom and Bulgaria. The
concurrent educational model of teacher education is mostly offered to
teachers of low level schools and the consecutive educational model is
essential to those of upper secondary teachers. As an exception to two
models before, some alternative routes to teacher education are available
such as employment-based, shorter or fast-tracked programmes for career
changers in many countries but they are not very common at all (Kilimci,
2009; Sederevič iū tė -Pač iauskienė and Vainorytė , 2015; Caena, 2014).
In Turkey, HEC is responsible of all universities and institutions for planning,
organizing, supervising etc. including training of language teachers and in
2006, it presented the new ELTP which based on CEFR and focuses on
content knowledge, general knowledge, pedagogy and practicum. According
to this new programme, to be a language teacher one normally needs to
complete 4-year undergraduate education unless there is an intensive
preparatory year. Besides education faculties, the students graduated from
the departments of English philology and English or American language and
literature can work as an English teacher after providing a certificate of
pedagogic formation (Kahraman, 2015; Karakas, 2012; Göktepe, 2015). The
curricula of all ELT departments in Turkish universities have similar
characteristic shaped by HEC. The programme comprises an extremely large
number of compulsory and some elective courses (Ulum, 2015; Karakas,
2012). The courses and ECTS credits are as follows:

Erciyes University
31 /01/2018 – 02 /02/2018

1452

USBIK 2018 KAYSERI-TURKEY

Table 3. The current ELTE programme since 2006*
1st Semester

2nd Semester

COURSE TITLE

ECTS

COURSE TITLE

ECTS

Contextual Grammar I

4

Contextual Grammar II

4

Adv. Reading and Writing I

4

Adv. Reading and Writing II

4

Listening and Pronunciation I 3

Listening and Pronunciation II 3

Oral Communication Skills I

5

Oral Communication Skills II

5

Introduction to Teaching

3

Lexical Competence

3

Computer I

5

Education Psychology

3

Turkish I: Composition

3

Computer II

3

Effective Communication

3

Turkish
II
Communication

TOTAL

30

TOTAL

3rd Semester

:

Oral 5
30

4th Semester

COURSE TITLE

ECTS

COURSE TITLE

ECTS

English Literature I

4

English Literature II

4

Linguistics I

5

Linguistics II

5

Approaches to ELT I

5

Approaches to ELT II

3

Translation:
Turkish
Writing Skills

English

to 5

Translation: Turkish to Englis 5

3

Principles & Methods of Teach. 4
Teaching
History of Turkish Education 4

Second Foreign Language 5
(French)
Teach. Technology and Mat.
4
Materials Dev.
Drama
4

TOTAL

TOTAL

30
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5th Semester

6th Semester

COURSE TITLE
Teaching Eng.
Learners I
Methodology I

ECTS
to

Young 4

COURSE TITLE

ECTS

4

Teaching Eng.
Learners II
Methodology II

Teaching Language Skills I

4

Teaching Language Skills II

4

Lit. & Language Teaching I

4

Lit.& Language Teaching II

4

Classroom Management
II
Research Techniques

4

Testing and Evaluation

4

4

Community Services

6

Second Foreign Language I

3

Language Acquisition

4

Elective I
TOTAL

3
30

TOTAL

30

7th Semester

to

Young 4
4

8th Semester

COURSE TITLE

ECTS

Lang. Teach. Materials Ada. & 6
Dev.
School Experience
6

COURSE TITLE

ECTS

Guidance

5

English Lang. Testing & 4
Evaluation
Turkish Edu. Systems & Sch. 4
Man.
Comparative Education
4

Special Education

4

Practice Teaching

12

Ataturk Principles

3

Ataturk Principles

3

Second Foreign Language III

3

Elective III

3

Elective II
TOTAL

3
30

TOTAL

30

*Total ECTS: 240

In the table above, there is a total of 240 ECTS credits of four-year education
as the most countries in Europe. Assessment on these courses is a
combination of oral examinations, written examinations & assignments,
reports, portfolios, presentations, etc. by teacher educators. To become a
teacher at public primary or public secondary schools, the last step for preservice teachers is to get a high grade at national exam known as Teacher
Field Knowledge Test (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, ÖABT, in Turkish). An
oral interview comes after this national exam that can be considered as the
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second part of the ÖABT. The combined score of those two parts of the ÖABT
counts as the final grade of a teacher candidate in order to get into
professional life. As can be seen, ITE programme in Turkey is much alike to
those in the EU countries. Nevertheless, the level of English is unsatisfactory
in every aspect.
4. The Study
4.1. Data Collection
The sample was collected by convenience sampling and consists of 123
students from the ELT department of Inonu University in Malatya. Studentteachers received the questionnaires in their classes. The questionnaires
were distributed to student teachers that toward the end of the second
semester of their second, third and fourth year of studies during the 20162017 academic year. Since the students take one year obligatory preparatory
English education, these three groups of students in the study had at least
three years of experience in the department and are experienced enough to
appreciate knowledge and skills a language teacher needs in carrying out the
profession.
4.2. Instrument
Quantitative data was gathered from pre-service teachers of ELT department
in a fashion of triangulation, i.e., from perspectives of sophomores, juniors
and seniors. To this end, the single instrument of data collection is a survey
questionnaire. The questionnaire comprises two parts. The first part refers
to the personal information of student-teachers. The second part, which is
divided into four sections, includes the 40 key elements presented in the
EPLTE. In order to offer the chance to student teachers to evaluate the
academic curriculum, the 40 key elements of the EPLTE was quantitized by
the use of a 4-point Likert scale. The 4-point Likert scale classified student
teachers’ opinion by type (1. Not important 2. Slightly important 3. Highly
important 4. Very Important; student teachers were thus be able to express
their positive or negative views regarding the integration of the 40 key
elements into the curriculum. The 4-point Likert scale was chosen for this
study because it is quick and economical to administer and easily adaptable
to most attitude measurement situations (Bodgan & Biklen, 1998; Charles,
1995)
4.3. Data Analysis
The first phase of this study is mainly descriptive. Therefore, data obtained
from the survey questionnaire was be computed and analyzed in frequencies
and percentages with SPSS.
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In the second phase, we conducted a one way ANOVA analysis between the
responses of the three groups of students. We first added the points given to
each item in a dimension under one variable and conducted the ANOVA
analysis for the four dimensions of the EPLTE. This helped us see whether
there was a significant difference between the sophomores, juniors and the
seniors.
5. Results
As mentioned above in the Methodology section 123 student-teacher
participated in this study; 73% (90) of the participants were female and 27%
(33) male. They were 20 to 22 years and were attending the eighth (i.e final)
semester of their studies. Below in four tables we are going to discuss the
responses of the participants regarding the items in the four sections of the
profile.
Table 2 includes 13 items that concern the structure of language teacher
education programs and records the opinion of student teachers concerning
the importance that the academic curriculum gave in 13 key elements via an
evaluation scale. Although items 11 and 12 as a whole and 2, 9, partly, do not
refer to the quality of the curriculum content, but they concern the overall
organization of language teacher education and refer to policies adopted by
either the University itself or by other educational authorities, the
participants in this study were asked those items as well.
Table 4 Evaluation: Structure
How do you characterize
the importance that the Not
Slightly
Moderately
curriculum gave on the Important Important Important
following elements?
%
%
%
1. A curriculum that
integrates academic
study and the
6.5
24.4
practical experience
of teaching.
2. The flexible and
modular delivery of
4.9
15.4
43.1
initial and inservice education.
3. An explicit
framework for
1.6
13.8
30.1
teaching practice
(stage/practicum).
4. Working with a
mentor and
0.8
12.2
29.3
understanding the
value of mentoring.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Experience of an
intercultural and
multicultural
environment.
Participation in
links with partners
abroad, including
visits, exchanges or
ICT links.
A period of work or
study in a country
or countries where
the trainee’s foreign
language is spoken
as native.
The opportunity to
observe or
participate in
teaching in more
than one country.
A European-level
evaluation
framework for
initial and inservice teacher
education
programmes,
enabling
accreditation and
mobility.
Continuous
improvement of
teaching skills as
part of in-service
education.
Ongoing education
for teacher
educators.
Training for schoolbased mentors in
how to mentor.
Close links between
trainees who are
being educated to
teach different
languages.

1.6

7.3

20.3

70.0

4.1

7.3

28.5

60.2

0.8

6.5

26

66.7

4.1

18.7

26

51.2

2.4

19.5

49.6

28.5

1.6

8.9

37.4

52

0.8

10.6

38.2

50.4

3.3

9.8

33.3

53.7

9.8

16.3

43.1

30.9
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As seen in Table 4, the thirteen items in the structure section were evaluated
as highly or very important by over 80% of the participants. This shows a
strong affirmation for the items in this section. What is especially remarkable
is the fact that the ELT Department of Inonu is the only foreign language
teacher department in the institution, the student-teachers are aware of the
benefits of “Close links between trainees who are being educated to teach
different languages”. The next section of the profile includes items regarding
the practical and theoretical training of the student-teachers.

Table 5 Evaluation: Knowledge and Understanding
How do you
characterize the
importance that the
curriculum gave on Not
Slightly
Moderately
the following
Important
Important Important
Important
elements?
%
%
%
%
14. Training in
language
teaching
methodologies,
and in state-of1.6
11.4
34.1
52.8
the-art
classroom
techniques and
activities.
15. Training in the
development of
a critical and
enquiring
0.8
11.4
38.2
49.6
approach to
teaching and
learning.
16. Initial teacher
education that
includes a
course in
language
2.4
12.2
39.8
45.5
proficiency and
assesses
trainees’
linguistic
competence.
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17. Training in
information and
communication
technology for
pedagogical use
in the
classroom.
18. Training in
information and
communication
technology for
personal
planning,
organisation
and resource
discovery.
19. Training in the
application of
various
assessment
procedures and
ways of
recording
learners’
progress.
20. Training in the
critical
evaluation of
nationally or
regionally
adopted
curricula in
terms of aims,
objectives and
outcomes.
21. Training in the
theory and
practice of
internal and
external
programme
evaluation.

1.6

12.2

29.3

56.9

2.4

12.2

36.6

48.8

4.1

11.4

35

49.6

1459

2.4

12.2

39

46.3

3.3

13.8

41.5

41.5

Having a look at Table 5, we see that the eight items in the knowledge and
understanding section were evaluated as highly or very important by over
85% of the participants. This shows a stronger affirmation for the items in
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this section than the previous section. This is because methods, techniques
and evaluation are the most mentioned issues associated with the profession
of teaching and the participants of this study also believe in the importance
of “Training in language teaching methodologies, and in state-of-the-art
classroom techniques and activities”; “Training in information and
communication technology for pedagogical use in the classroom” and
“Training in the application of various assessment procedures and ways of
recording learners’ progress”. The third of the profile includes items
regarding the strategies and skills a teacher need in the classroom. In a sense
while the previous section is related with the pre-service process (i.e. the
preparation a teacher makes preceding his/her professional teaching
career), this section deals with the in-service process.
Table 6 Evaluation: Strategies and Skills
How
do
you
characterize
the
importance that the
curriculum gave on the
following elements?
22. Training in ways of
adapting teaching
approaches to the
educational
context and
individual needs of
learners.
23. Training in the
critical evaluation,
development and
practical
application of
teaching materials
and resources.
24. Training in
methods of
learning to learn.
25. Training in the
development of
reflective practice
and selfevaluation.
26. Training in the
development of
independent
language learning
strategies.

Not
Important
%

Slightly
Important
%

Moderately
Important
%

0.8

6.5

33.3

59.3

1.6

11.4

39.8

47.2

1.6

8.1

20.3

69.9

-

5.7

36.6

57.7

0.8

16.3

30.1

52.8
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27. Training in ways of
maintaining and
enhancing ongoing
personal language
competence.
28. Training in the
practical
application
of
curricula
and
syllabuses.
29. Training in peer
observation
and
peer review.
30. Training
in
developing
relationships with
educational
institutions
in
appropriate
countries.
31. Training in action
research.
32. Training
in
incorporating
research
into
teaching.
33. Training in Content
and
Language
Integrated
Learning (CLIL).
34. Training in the use
of the European
Language Portfolio
for self-evaluation.

3.3

8.1

35.8

52.8

3.3

14.6

44.7

37.4

3.3

22.8

39.8

34.1

1.6

12.2

34.1

52

3.3

16.3

45.5

35

0.8

15.4

53.7

30.1

8.1

13

39

39.8

4.9

17.9

45.5

31.7

When we have a look at Table 6, we see that the thirteen items in the
strategies and skills section were also evaluated as highly or very important
by over 85% of the participants with the exception of 29th and 34th items
which were evaluated as highly or very important by less than 80% of the
participants. This shows there is some scepticism over the issues such as
peer observation and peer review and the use of European Language
portfolio for self-evaluation. The student-teachers seem to be doubtful as to
how to implement peer review and self-evaluation in assessing their
prospective students’ performance. The last section of the profile includes
items which gained popularity especially after the years of 2000. The
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affective aspects of language teaching and learning have been investigated in
several books and articles since then.
Table 7 Evaluation: Values
How do you characterize the
importance that the
curriculum gave on the
following elements?
35. Training in social and
cultural values.
36. Training in the diversity
of languages and cultures.
37. Training in the
importance of teaching
and learning about
foreign languages and
cultures.
38. Training in teaching
European citizenship.
39. Training in teamworking, collaboration
and networking, inside
and outside the
immediate school
context.
40. Training in the
importance of life-long
learning.

Not
Important
%

Slightly
Important
%

Moderately
Important
%

Important
%

2.4

14.6

32.5

50.4

-

9.8

30.1

60.2

3.3

9.8

29.3

57.7

21.1

26.8

31.7

20.3

1.6

11.4

30.9

56.1

1462
0.8

6.5

22.8

69.9

As seen in Table 7, while the most of participants are in favor training in
cultural, social aspects of languages and in the diversity of languages and
culture, regarding the issue training in teaching of European citizenship only
half of the participants gave a positive response. Again over 80% percent of
the participants, however, believe in the importance of and learning about
foreign languages and cultures and “in team-working, collaboration and
networking, inside and outside the immediate school context.”
In the second phase of our study we conducted an ANOVA analysis for the
four dimensions on the scale and presented the findings of the analyses in
the four tables below. In Table 8 we could see the results of one-way ANOVA
analysis of responses given to the 13 items in the first dimension of the scale
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Table 8 One Way Analysis of Responses Given to the Items in
Source
Between
Groups
Within
Groups
Total

df
2

Structure Dimension
SS
MS
.205
.102

120

15.097

122

F
.814

p
.445

.126

15.302

First we looked at whether there was homogeneity between groups and the
result of the Levene’s Test (p=0.647 showed that there is homogeneity
between variances of groups. In the second step, the results of one-way
ANOVA test did not yield a significant difference between the participants’
responses given to the items of the structure dimension (p=0.445). The mean
scores of 48 sophomores, 38 juniors and 38 seniors are 3.30, 3.40 and 3.37,
respectively. In Table 9 below we presented the one-way ANOVA results of
the responses given to the items in Knowledge and Understanding
Dimension.
Table9. One Way Analysis of Responses Given to the Items in
Knowledge and Understanding Dimension
Source
Between
Groups
Within
Groups
Total

df
2

SS
.520

120

25.858

122

26.378

MS
.260

F
1.206

p
.303

.215

This dimension includes such items as “training in the development of a
critical and enquiring approach to teaching and learning”, “language
proficiency and linguistic competence” of the student-teachers, and “training
in program evaluation”. The Levene homogeneity figure is higher for this
dimension (p=0.915). Again we do not see significant difference between the
responses of the three groups (p=0.303) with mean scores 3.33, 3.40 and
3.23 for the sophomores, juniors and seniors, respectively. In Table 10 below
are the results of the third dimension of the scale.
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Table 10. One Way Analysis of Responses Given to the Items in
Strategies and Skills Dimension
Source
Between
Groups
Within
Groups
Total

df
2

SS
.322

120

19.559

122

19.881

MS
.161

F
.989

p
.375

.163

This dimension includes such items as “training in the development of
reflective practice and self evaluation”, “training in ways of maintaining and
enhancing ongoing personal language” and “training in developing
relationships with educational institutions in appropriate countries”. The
Levene homogeneity figure is found to be 0.472 for this dimension. As with
the previous two dimensions, we do not see significant difference between
the responses of the three groups (p=0.375) with mean scores 3.32, 3.31 and
3.20 for the sophomores, juniors and seniors, respectively. In Table 11 below
are the results of the last dimension of the scale.
Table 11
One Way Analysis of Responses Given to the Items in Values Dimension
Source
df
SS
MS
F
p
Between
2
.043
.021
.097
.907
Groups
Within
120
26.447
.220
Groups
Total
122
26.490

This last dimension includes items relate with training in social and cultural
values; in diversity of languages and cultures; in the importance of teaching
and learning about foreign languages and cultures. The Levene homogeneity
figure is found to be least in this dimension with the figure 0.232. Yet, we do
not see significant difference between the responses of the three groups
(p=0.907) with mean scores 3.32, 3.28 and 3.28 for the sophomores, juniors
and seniors, respectively.
Among the forty items in the scale the 2nd, 8th, 9th, 13th in the first dimension,
29th, 31st, 33rd and 34th items in the third dimension and 38th item in the last
dimension were considered “not important” or “slightly important” by
almost twenty percent or more of the participants in the study. This suggests
that the participants either did not fully understand or approve of what is
meant by “flexible or modular initial service and in service education” (item

Erciyes University
31 /01/2018 – 02 /02/2018

1464

USBIK 2018 KAYSERI-TURKEY

2), “observing and participating in teaching in more than one countries”
(item 8), “a European level evaluation framework for initial and in-service
teacher education programs” (item 9), “close links between trainees” (item
13), “training in peer observation and peer review” (item 29), “training in
action research” (item 31), “training in CLIL” (item 33), “training in the use
of ELP” (item 34), and “training in teaching European citizenship” (item 38).
The findings also suggest that a further study is in place to determine the
validity and reliability of EPLTE as a scale to measure the weak and strong
aspects of English Language Teacher Education programs all across the
world. This new study would also help us see whether the dimensions in the
scale are justified and whether some items, if any, should be eliminated from
the scale.
6. Conclusion
The implications of this study are threefold. First, the research findings could
help examine what pre and in-service language teachers perceived as the
effectiveness of their ITE in preparing English as foreign language (EFL)
teachers for effective English teaching. The study could give people working
in teacher preparation programs substantial data to make adjustments,
renovations, and reform, in areas which indicate prospective EFL teachers’
learning needs. Second, the research findings could help the MoNE and policy
makers to make informed decisions regarding EFL teacher development in
line with global norms. Third, the research findings could help us become
more cognizant of EFL teachers’ perceptions of their own professional
readiness, which, in turn, helps us better understand EFL teaching and
learning outcomes in primary and secondary schools in Turkey.
As in all other countries of the world, in Turkey teachers are expected to be
main contributors to the economic, social, scientific development of the
nation. Thus teacher education programs are one of the hot topics both for
the MoNE and people from all socio-economic backgrounds. So we should
consider all institutional documents, reports, tools, frameworks and other
kind of quality standards should be examined with a critical point of view.
This paper was yet another study with a focus on the perception of EPLTE’s
quality standards of a foreign language teacher education program. Although
EPLTE itself is open to criticism in various aspects, the findings of this study
will help policy makers structure the language teacher education programs.
We, however, should not forget that language teacher education programs,
no matter their excellence, can equip teachers with all the competences they
will require during their careers. Teachers are the primarily responsible
persons to consider their own learning needs, to be versatile and

Erciyes University
31 /01/2018 – 02 /02/2018

1465

USBIK 2018 KAYSERI-TURKEY

knowledgeable, to respond to new demands and to be resourceful in order
to foster a culture of knowledge generation and sharing in schools
(Karatsiori, 2015).
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Abstract
“How to become a terrorist?” is one of the most important questions in
contemporary terrorism studies. The terms of “Radicalism”, “Violent
Extremism” and “Extremism” became popular research topics in the
international terrorism studies, which rose after the terrorist attacks of
9/11. Among the reasons of this trend were the 2003 Istanbul, 2004 Madrid,
and 2005 London attacks. Because governments came to know that it
seemed impossible to prevent terrorist attacks just through security
measures. So, academicians from different scientific research areas, along
with the governments, organizations and practitioners have focused on the
root causes of terrorism, which originated from radicalism. In the terrorism
literature, while some studies on radicalism try to shed light on the
radicalisation process of individuals and groups before radicalisation, others
focus on the characteristics of individuals and groups who radicalised and
adopted violence as a tool. In this study, we will seek to understand how
and why individuals and groups radicalise, why they use terrorism as a
systematic tool, and in which situations they apply for violence. Although
terrorist groups motivated by different ethnicity, religion or ideology, all
they need is a moral disengagement from their accepted social norms that
mostly condemn violence. The radicalisation process, which goes toward
violence with slippery slope and converted to terrorism, is an important
research topic to handle with since different counter terrorism strategies
are needed to be improved. It should also be stressed that preventing
radicalisation and rehabilitating radicalised and exremist individuals and
groups are vital for the development of preventive strategies in counter
terrorism.
Keywords: Radicalism, Extremism, Violent Extremism, Violence, Terrorism.
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1. INTRODUCTION
“Radicalism” and “Violent Extremism” became popular research topics in
the international terrorism studies which rose after the terrorist attacks of
9/11. After 2003 Istanbul, 2004 Madrid, and 2005 London attacks, it seemed
impossible to prevent terrorist attacks just through security measures, and
governments have focused on the root causes of terrorism which originated
from radicalism (Kundnani, 2012: 4; Macaluso, 2016: 3).
The term of “radicalization” rarely appeared in the press before 2001,
although it was occasionally used in academia. The greatest increase in
frequency of use of “radicalization” in the press was between 2005 and
2007. It can be argued that the term’s current popularity derives from the
emergence of “home-grown” terrorism in Western Europe, especially the
London bombings in July 2005. Since 2005, most Western European
countries
have
established
“counter-radicalization”
programs,
institutionalizing the term “radicalization” (Sedgwick, 2010: 480). Whereas,
before 2001, the term “radicalisation” had been used informally in
academic literature to refer to a shift towards more radical politics (usually
not referring to Muslims), by 2004 the term had obtained its new meaning
of a psychological or theological process by which Muslims move towards
extremist views1 (Kundnani, 2012: 7).
Since 2001, social scientists and security agencies around the world have
proposed several frameworks designed to explain the process of
radicalization into violent extremism, generally, or into militant Islamism,
specifically2 (Borum, 2011: 37). Most of the researches on radicalism had
come through case studies of single groups, hence its increase in the 2000s
as religious fundamentalism and extremists’ use of political violence got
more attention. Interestingly, it appears that studies of radicalism may even
be surpassing those of terrorism in the last two years. Even so, studies of
1

The upsurge of academic interest in radicalisation from 2004 is illustrated by
Kundnani (2012: 7); Sedgwick (2010: 480) and Beck, 2015: 22- 23).
2
The term “radicalisation” tends to merge a number of meanings – disaffection, youth
alienation, radical dissent, religious fundamentalism, propensity to violence – which
ought to be kept analytically distinct; already, unfounded and biased assumptions about
the social and political history of Muslims in Europe are being introduced; and a causal
process from a “cultural-psychological disposition” to violence is being asserted without
any substantial evidence. Finally, it is worth noting that there is no mention of US and UK
government rhetoric on the need to fight a war against “radical Islam”, of the war on Iraq,
of the uniting of millions of European Muslims and non-Muslims to actively oppose it,
and the failure of these mobilisations to prevent the war by democratic means (Kundnani,
2012: 9).
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radicalism as a unique phenomenon are very rare, confined to just a few
considerations of how radicals influence larger social movements (Beck,
2015: 23-24). Most of the radicalism studies are conceptual, rather than
empirical, and with very few exceptions have not been coherently guided by
social science theories. Instead, these conceptual models typically offer a
logical, descriptive narrative of a “typical” transformative process, often
with reference to a particular extremist group, a specific incident, or a
couple of cases. Notwithstanding, these studies may be useful for
organizing the concepts, mechanisms, and processes involved in violent
extremism (Borum, 2011: 37-38).
Some of the attackers were home-grown terrorists which had either been
born or socialised in the country and had adopted a new identity in which
the struggles of their Muslim homelands played a powerful role in
fomenting anger against the West. For the authorities, it soon became a
priority to understand that how some of the young Muslim immigrants
radicalised in the West and were swept up by a seductive outlaw culture of
violent Jihad (Muro, 2016: 2). Today, it is not a taboo to discuss the causes
of terrorism. The term of “radicalisation” emerged as a tool for politicians to
explore the process by which a terrorist was made and to provide an
analytical grounding for preventative strategies that went beyond the
threat of violence or detention (Kundnani, 2012: 4).
Neumann (2008: 4), in his description of radicalisation, stressed that experts
and officials started referring to the idea of “radicalisation” whenever they
wanted to talk about “what goes on before the bomb goes off”. In this
argument, it is important to understand political, economic, social and
psychological forces that underpin terrorism and political violence.
Radicalism, however, does not equate to terrorism. Whereas not all radicals
are terrorists, all terrorists are radicals. While radicalism typically precedes
terrorism, radicalized individual may not necessarily intend to commit
terrorism (Rahimullah et al., 2013: 20; Macaluso, 2016: 2; Muro, 2016: 1).
So, radicalisation needs to be taken away from terrorism (Macaluso, 2016:
3) and it must be explained that which conditions cause radicalization
process to convert into violence and terrorism.
Although terrorist groups motivated by different ethnicity, religion or
ideology, all they need is a moral disengagement from their accepted social
norms that mostly condemn violence. In this paper, we, firstly, will discuss
meanings and concepts of “radicalism”, “violent extremism” and

Erciyes University
31 /01/2018 – 02/02/2018

1471

USBIK 2018 KAYSERI -TURKEY

“terrorism”. After these conceptual discussions, we will examine the
process and models for radicalisation; we will seek answer to the following
questions; how are individuals and groups radicalised; how do they justify
violence, and why do they use terrorism as a systematic tool.
2. CONCEPTUAL DISCUSSIONS: RADICALISM, EXTREMISM AND TERRORISM
The terms radicalism, extremism and terrorism are sometimes used
interchangeably (Schmid, 2013: 8; Macaluso, 2016: 2-3). First of all, the
terms must be identified separately, and the differences and common
points should be explained. The term “radical” derives from the Latin word
“radix, radic”, which means root. Oxford Dictionary defines “Radical” as “a
person who advocates thorough or complete political or social change, or a
member of a political party or section of a party pursuing such aims”; and
“Radicalism” as “the beliefs or actions of people who advocate thorough or
complete political or social reform.” (English Oxford Living Dictionaries,
2017). In this sense, radical and radicalism can be described in terms of
distance from moderate, mainstream or status quo positions (Schmid, 2013:
8).
Historically, the concept of “radicalism” has changed dramatically. In the
19th century, many political parties called themselves “radical”; since
“radical” were used to refer to advocating republicanism rather than
royalism. Some radicals were pleading for the introduction of democracy in
which the right to vote was not linked to the possession of property or to
gender. Most of them were reformist and not revolutionary. “Radical” was,
at least in the second half of 19th century England, almost as respectable as
“liberal”. In fact, the term was used at that times to describe a wing of the
Liberal Party (Schmid, 2013: 7).
Many of the radicals, like the suffragettes in the late 19th and early 20th
century were mostly non-violent activists. Their demonstrative public direct
actions in support of women being allowed to vote were often illegal but
not illegitimate, certainly not by today’s standards. In fact, some of the 19th
century radical demands have become mainstream entitlements today. In
other words, the meaning of the term “radical” has changed quite
dramatically in more than a century: while in the 19th century, “radical”
referred primarily to liberal, anti-clerical, pro-democratic, progressive
political positions, contemporary use – as in “radical Islamism” – tends to
point in the opposite direction: embracing an anti-liberal, fundamentalist,
anti-democratic and regressive agenda (Schmid, 2013: 7).
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Based on the abovementioned discussions, we can conclude that “radical”
and “radicalisation” is a relative concept. In this regard, “radicalisation” can
be best positioned in relation to mainstream political activities, at least in
the context of democratic societies (Schmid, 2013: 7). Radicalism is easier to
define in relative terms, as a position on a continuum of opinion, but two
main problems then result: the problem of whether there is a continuum in
the first place, and the problem of where to draw the line. So it must be
careful always to specify both the continuum being referred to and the
location of what is seen as “moderate” on that continuum (Sedgwick, 2010:
491).
There is no consensus on the definition of radical, radicalism and
radicalisation among countries, intellectuals or scholars, everyone has their
own definition or they are adding/subtracting each other’s definition by
adding their own personal bias, experience and knowledge (Dahri, 2017).
Similarly, no two countries define “radicalisation” in the same way.3 In one
definition, the emphasis is on undemocratic or violent means, the others on
far-reaching changes in society, adopting an extremist belief and on
violence with political aims. Some definitions answer the question
“radicalisation towards what?” with “towards political violence”, others
with “towards terrorism” and yet others “towards violent extremism”
(Schmid, 2013: 12). For some, the main concern must focus on violence. For
others, an ideology that may or may not lead to violence is the primary
focus. All definitions, nevertheless, recognise the notion as a highly
individualised and largely unpredictable process (Abbas, 2017: 55).

3

In Europe and the Americas there are a number of rather diverse governmental
definitions of radicalisation in existence. To give four examples of definitions used by
security agencies:
• Danish Security and Intelligence Service (PET): “a process, by which a person to an
increasing extent accepts the use of undemocratic or violent means, including
terrorism, in an attempt to reach a specific political/ideological objective”;
• The Netherlands General Intelligence and Security Service (AIVD): “The (active)
pursuit of and/or support to far-reaching changes in society which may constitute a
danger to (the continued existence of) the democratic legal order (aim), which may
involve the use of undemocratic methods (means) that may harm the functioning of
the democratic legal order (effect)”;
• US Department of Homeland Security (DHS): “The process of adopting an extremist
belief system, including the willingness to use, support, or facilitate violence, as a
method to effect social change” (DHS Office of Intelligence and Analysis);
• Swedish Security Service (Säpo): “Radicalisation can be both: a process that leads to
ideological or religious activism to introduce radical change to society and a process
that leads to an individual or group using, promoting or advocating violence for
political aims” (Schmid, 2013: 12).
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According to the definition provided by the European Commission in its
2005 Communication “Terrorist Recruitment: addressing the factors
contributing to violent radicalization”, “violent radicalisation” involves
embracing opinions, views and ideas which could lead to acts of terrorism.
Actually, the term “violent radicalisation” originated in EU policy circles and
was coined after the Madrid bombing of 11 March 2004. It is not widely
used in social science as a concept but it obviously refers to a process of
socialisation leading to the use of violence (European Commission’s Expert
Group on Violent Radicalisation, 2008: 5).
However, the term can be misleading because the socialisation process
itself does not have to be “violent”. Moreover, there is no uniform usage of
the terms “radicalisation” and “violent radicalisation” in the social sciences
literature. Some authors refer to violent radicalisation as a path that
inherently involves concrete violent behaviour while others qualify the
mere acceptance of certain ideas, which justify violence as an indicator of
violent radicalisation. For some authors, the path to violent radicalisation is
an individual one whereas for others it is considered to be a collective
process (European Commission's Expert Group on Violent Radicalisation,
2008: 5).
Based on the history of political ideas, the concept of “radicalism” might be
described in terms of two main elements reflecting thought/attitude and
action/behaviour respectively:
• Advocating sweeping political change, based on a conviction that the
status quo is unacceptable while at the same time a fundamentally
different alternative appears to be available to the radical;
• The means advocated to bring about the system-transforming radical
solution for government and society can be non-violent and
democratic or violent and non-democratic (Schmid, 2013: 8).
Radicals then are not per se violent and while they might share certain
characteristics (e.g. alienation from the state, anger over a country’s foreign
policy, feelings of discrimination) with (violent) extremists, there are also
important differences (such as regarding the willingness to engage in critical
thinking). It does not follow that a radical attitude must result in violent
behaviour – a finding well established by decades of research (Schmid,
2013: 8).
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Extreme, Extremism, Extremist
Radicalism is often equated with extremism, but while both can be
described in terms of distance from moderate, mainstream or status quo
positions, a further differentiation makes sense. In terms of historical
precedents (e.g. Fascism, Communism), extremists can be characterised as
political actors who tend to disregard the rule of law and reject pluralism in
society (Schmid, 2013: 8). The term “extreme” derives from the Latin word
“extremus”, which means “outermost, utmost”, superlative of exterus
“outer”. Extreme means “(of a person or their opinions) far from moderate,
especially politically; reaching a high or the highest degree; very great”.
Extremism, derived from extreme, means “The holding of extreme political
or religious views; fanaticism. Another derivatives of extreme, extremist is
used to refer to “A person who holds extreme political or religious views,
especially one who advocates illegal, violent, or other extreme action”
(English Oxford Living Dictionaries, 2017).
Radicalism vs. Extremism
Extremists strive to create a homogeneous society based on rigid, dogmatic
ideological tenets; they seek to make society conformist by suppressing all
opposition and subjugating minorities. That distinguishes them from mere
radicals who accept diversity and believe in the power of reason rather than
dogma (Schmid, 2013: 9).
In the context of democratic societies, violent extremist groups, movements
and parties tend to have a political programme that contains many of the
following elements:
• Anti-constitutional, anti-democratic, anti-pluralist, authoritarian;
• Fanatical, intolerant, non-compromising, single-minded black-orwhite thinkers;
• Rejecting the rule of law while adhering to an ends-justify-means
philosophy;
• Aiming to realise their goals by any means, including, when the
opportunity offers itself, the use of massive political violence against
opponents (Schmid, 2013: 9).
Extremists on the political left and right and those of a religiousfundamentalist orientation as well as those of an ethno-nationalist political
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hue tend, in their struggle to gain, maintain or defend state power, to show
a propensity to prefer, on their paths to realise their political programmes:
• Use of force/violence over persuasion;
• Uniformity over diversity;
• Collective goals over individual freedom;
• Giving orders over dialogue.
These and the strong emphasis on ideology are the main distinctive
characteristics of extremists. Extremists in power tend towards
totalitarianism (Schmid, 2013: 9).
Terror and Terrorism
Sometimes the terms of radicalisation and extremism are used in
substitutions for “terrorism”. Even though we are familiar with the
traditional discussions on the definitions of terror and terrorism, it will be
helpfull to remind briefly the meanings of terror and terrorism. The term
“terror” derives from the Latin word “terrere” which means “frighten”.
Terror is “the use of extreme fear to intimidate people” (English Oxford
Living Dictionaries, 2017). Thornton (1964) defines terror as “a symbolic act
designed to influence political behavior through extra-normal means”. In
daily life, terror and terrorism are used interchangeable. Even if people tend
to define every violent action, generate fear, as terror like traffic terror,
serial killings, school shootings etc. we should distinguish terror and
terrorism from other violent attacks.
A comprehensive definition, made by The European Union’s Framework
Decision on Combating Terrorism of 2002, defines terrorism as “Criminal
offences against persons and property that, given their nature or context,
may seriously damage a country or international organisation where
committed with the aim of: seriously intimidating a population; or unduly
compelling a Government or international organisation to perform or
abstain from performing any act; or seriously destabilising or destroying the
fundamental political, economic or social structure of a country or an
international organisation.” (EU, 2002).
According to the Academic Consensus Definition, terrorism refers to both
ideas (ideology) and action (behaviour). Terrorism is, on the one hand “a
doctrine about the presumed effectiveness of a special form or tactic of
fear-generating, coercive political violence and, on the other hand, a
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conspiratorial practice of calculated, demonstrative, direct violent action
without legal or moral restraints, targeting mainly civilians and noncombatants, performed for its propagandistic and psychological effects on
various audiences and conflict parties.” (Schmid, 2013: 16).
As a summary, it can be concluded that violence, fear, political aim,
unlawful approach, targeting innocent people, serial and effective attacks,
organizational links are the main elements of terrorism.
Radicalism vs. Terrorism
Today, “radicalization” becomes equated with terrorism. But radicalisation
is a process that challenges and rejects status quo, and takes on existing
ideas in society. Radicalisation and terrorism must be taken away from each
other (Macaluso, 2016: 2-3). Whereas not all radicals are terrorists, all
terrorists are radicals. Individuals living in representative democracies are
entitled to hold ideas that tackle the roots of issues (the literal meaning of
radical) as well as to favour drastic political, economic or social reforms
(Muro, 2016: 1-2). Radicalism however is not equal to terrorism; it typically
precedes terrorism, and a radicalized individual may not intend to commit
terrorism (Borum, 2011:38; Rahimullah et al., 2013: 20). However, some
individuals who commit terrorism may circumvent the process of
radicalization (Rahimullah et al., 2013: 20).
Radicalism and terrorism are related but different concepts. Despite their
interchangeable use, they need to be separated, because radicalism refers
to the realm of ideas whereas terrorism refers to the realm of actions. The
literature differentiates between the two terms in that a terrorist is a radical
but not all radicals are terrorists (Soliman et al., 2016: 127)
Figure 1. Relations between radicalism, extremism and terrorism.
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The relationship between radicalism, extremism and terrorism is a complex
one. In Figure 1 relations between radicalism, extremism and terrorism can
be seen. Extremists are part of radicals. Not all radicals and extremists are
taken part in terrorism. When radicals and extremists use violence as a tool
for to realize their goals then they would be turned to terrorists.
3. RADICALISATION PROCESS
Many experts has reached consencus on radicalisation that it is a process
that in some conditions can be turned into extremism and to lead to
violence and terrorism (Schmid, 2013: 1; Muro, 2016: 1). Radicalism and
terrorism are conceptualized along a continuum where terrorism is the
endpoint of violent expression and radicalism is the pathway leading to
violence and terrorism (Soliman et al., 2016: 127). As indicated in Figure 2, a
basic understanding of this cognitive process would entail the gradual
adoption of extremist ideas and would end, if completed, in the practice of
violent extremism or terrorism. The radicalisation process, which goes
toward violence with slippery slope and converted to terrorism, is an
important research topic to handle with since different counter terrorism
strategies are needed to be improved. It should also be stressed that
preventing radicalisation and rehabilitating radicalised and exremist
individuals and groups are vital for the development of preventive
strategies in counter terrorism.
Figure 2. Radicalisation process leading to terrorism.

Most people who adopt radical ideas do not engage in terrorism, and many
terrorists—even those who act for a “cause”—are not deeply ideological
and may not “radicalize” in any traditional sense. Radicalizing by developing
or adopting extremist beliefs that justify violence is one possible pathway
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into terrorism involvement, but it is certainly not the only one. The broader
question is how people become involved, stay involved, and sometimes
disengage from terrorism (Borum, 2011: 38).
In this part of the paper, we will be discussing three analytical models of
radicalisation process: “Three-Phase-Pyramid Model”, Moghaddam’s (2005)
“Staircase to Terrorism” and Borum’s (2011) “Four-stage-model of
Terrorist”.
Three-Phase-Pyramid Model
Three-Phase-Pyramid Model for Radicalisation stresses that the higher
levels of the pyramid are associated with increased commitment but
decreased numbers are involved. As Figure 3 indicates, the apex of the
pyramid represents active terrorists who justify the goals and violent
means. The supporters justify the goals the terrorists say they are fighting
for but also, crucially, the violent means. The sympathizers, rejecting
violence, agree with the goals the terrorists say they are fighting for. This
wider community of reference would constitute the social group the
terrorist group is claiming to represent.
Figure 3. Three-Phase-Pyramid Model for Radicalisation

From the pyramid perspective, radicalisation process builds a bridge
between active terrorists and the broader base of sympathisers. The
number of members and intensity of support for/dedication to the political
cause increases with each level and the more behaviourally committed sit at
the top. The interesting aspect of the model is that it moves away from the
individual level and introduces the role of ideologies or “frames” linking the
terrorists with their societies at large (Muro, 2016: 4).
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Whereas the Three-Phase-Pyramid Model explains the levels of
radicalisation process, Moghaddam’s and Borum’s models explain how a
person moves from the base to the extremes of the apex. Moghaddam’s
model (Figure 4) is a more dynamic and comprehensive account of the
social and psychological processes leading to terrorism. Moghaddam’s
Staircase to Terrorism model as a metaphor is of a staircase housed in a
building where everyone lives on the ground floor, but where an
increasingly small number of people ascend to the higher floors, and very
few reach the top of the building. The “staircase” narrows as it ascends
from the ground floor and fewer and fewer people reach each of the five
successive floors. A central proposition is that terrorism can best be
understood through a focus on the psychological interpretation of material
conditions and the options seen to be available to overcome perceived
injustices. In counter terrorism it’s vital to understand how the social and
psychological process works that lead to terrorist acts (Moghaddam, 2005:
161)
Figure 4. Staircase to Terrorism
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In the Staircase to Terrorism Model, feelings of discontent and perceived
adversity form the foundation of the staircase and the fuel for initially
setting out on the path to terrorism. The ground floor is heavily populated
by those who perceive some form of injustice or deprivation. On the ground
floor, people who perceive injustice and feel relatively deprived, individuals
from the disgruntled population will climb to the first floor in search of
solutions. Those who reach the first floor seek ways in which to improve
their situation and achieve greater justice. But if they don’t feel that they
can sufficiently influence the procedures, they are more likely to keep
climbing. The second floor, not as populated, accommodates those who,
having found no solutions to their troubles, displace their aggression onto
some enemy. The most important transformation that takes place among
those who arrive at the third floor is a gradual engagement with the
morality of terrorist organizations. On this floor individuals now begin to see
terrorism as a justified strategy. Those who become more fully engaged
with the morality of terrorist organizations and keep climbing up the
staircase are ready for recruitment as active terrorists. Recruitment to
terrorist organizations occurs on the fourth floor, where potential terrorists
learn to categorize the world more rigidly into “us-versus-them” and to see
the terrorist organization as legitimate. Then, finally, the fifth floor, where
they are trained to “sidestep inhibitory mechanisms” that could prevent
them from injuring and killing others and sent to carry out terrorist acts
(Moghaddam, 2005: 161-162).
According to Moghaddam's model, people begin with a desire to alleviate
adversity and improve their situation. Unsuccessful attempts, however, lead
to frustration, producing feelings of aggression, which are displaced onto
some perceived causal agent (who is then regarded as an enemy). As their
anger towards the enemy builds, some become increasingly sympathetic
towards violent, extremist ideology and to the terrorist groups that act
against them. Some of those sympathizers eventually join an extremist
group, organization, or movement that advocates for, and perhaps engages
in, terrorist violence. At the “top” or final level among those who have
joined are those who overcome any barriers to action and actually commit a
terrorist act (Borum, 2011: 40).

Erciyes University
31 /01/2018 – 02/02/2018

1481

USBIK 2018 KAYSERI -TURKEY

Figure 5. Four-Stage Model of the Terrorist.

Borum’s The Four-Stage Model (Figure 5) proposes a conceptual model for
the emergence of a “terrorist mindset” and argues that there are some
common factors to all processes of radicalisation. The model attempts to
explain how grievances and vulnerabilities are transformed into hatred of a
target group, and how hatred is transformed into a justification or impetus
for violence. Or, to put it differently, the model explains how relative
deprivation and moral outrage are combined to allocate responsibility for
an alleged injustice and vindicate terrorist action. As Figure 5 indicates, the
four-stage process begins by identifying some unsatisfying event, condition,
or grievance (“It’s not right”) and framing it as being unjust (“It’s not fair”).
The third stage involves blaming the injustice on a target policy, person, or
nation (“It’s your fault”) and the final stage involves identifying, vilifying and
even demonising the responsible party (“You’re evil”), which facilitates the
justification of or impetus to aggression (2011: 38-39). The model
successfully describes the progression involved in a process of ideological
radicalisation but is unable to forecast when individuals will take the
ultimate step of using indiscriminate political violence (Muro, 2016: 3).
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4. CONCLUSION
Radicalism, violent extremism and terrorism are related but different
concepts. The meaning of radicalism and terrorism has changed historically
as well. Radicalism typically precedes terrorism, a radicalized individual may
not necessarily intend to commit terrorism. Whereas not all radicals are
terrorists, all terrorists are radicals. Radicalism also is different from
extremism. Extremists strive to create a homogeneous society based on
dogmatic ideological tenets; radicals accept diversity and believe in the
power of reason rather than dogma. Radicalisation is a process that in some
conditions can be turned into extremism and to lead to violence and
terrorism. Terrorism is the endpoint of violent expression and radicalism is
the pathway leading to violence and terrorism.
Terrorists and radicalised groups resemble an iceberg. Only a small minority
of radicals uses violence to attract attention. The majority of extremists is
not visible and use non-violent methods, which is more effective in
achieving their stated goals (Muro, 2016: 4). In this sense, terrorist
organizations should not be defined as militants who only engage in armed
actions, but also supporters (who sometimes use violence methods) and
sympathizers (who reject violence methods but agree with the goals of
terrorist organizations) should be taken into consideration. While fighting
against terrorism is being carried out against armed terrorists on one side, it
should be directed to supporters and sympathizers who constitute the
wider mass of terrorist organization on the other side.
Radicalisation is a process which works in a slow and gradual manner.
Would-be terrorists are given smaller tests before being trusted in more
important missions, and with many non-violent tasks before being asked to
use guns or explosives. Radicalisation is a multi-level process in which
individuals are at the centre of this socialisation process but what goes in
the sociopolitical environment and surrounding organisations also matters.
The models of Moghaddam and Borum explain how a person moves from
the base to the extremes of the apex.
Radicalization is multi-determined; it is driven and sustained by multiple
causes, rather than a single cause. Causal factors often include broad
grievances that “push” individuals toward a radical ideology and “pull”
factors that attract them. Factors contributing to radicalisation processes
can be: familial, social, gender-based, socioeconomic, psychological,
religious, ideological, historical, cultural, political, propaganda, social media
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or internetbased. The events and conditions leading a person from radical
ideas to violent action are also numerous, and the mechanisms are so
complex that they need to be broken down to be understood.
Among the various factors, which generate and improve radicalization are
ideology, in-group and out-group dynamics. In radicalization process, the
distinctive point is the instrumentalization of violence, which converts
radicalization and extremism into terrorism. So, it is vital to understand how
the radicalization process works through in-groups and out-groups
dynamics, and how the support and sympathy for the terrorist organizations
decrease, and in which methods de-radicalisation process can be
succeeded. A comprehensive strategy to defeat terrorism and radicalisation
needs to take into account the solutions at individual, organisational and
societal level.
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Abstract
This paper seeks to examine the chronicle and romance representations of
twelfth-century women in England. I will first examine whether or not the
Saracen queens in medieval romances embody all the qualities of the
western queen of England model. Particularly, Josiane in the Anglo-Norman
romance of Boeve de Haumtone seems to reflect the sense of royalty which
is no different from that of the twelfth century western queens of England,
particularly of Eleanor of Aquitaine. Josiane’s resourcefulness is no different
from the resourcefulness of the 12th century queens at court. The difference
between the general twelfth-century western queen model and Josiane is
that her resourcefulness also works outside the court. In particular, the
twelfth century western queen and the Saracen princess in Boeve share an
ability to illustrate the complex interweaving of sexual roles and individual
acts inside of the palace. This is the reason why this study aims to unveil
another female representation in medieval chronicles and the romances of
Medieval England, which have been frequently overlooked by modern
medievalists.
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1. INTRODUCTION
This paper seeks to examine the representation of women inthe AngloNorman romance ofBoeve de Haumtone. First, it will be examined whether or
not the Saracen princess Josiane embodies all the qualities of the western
queen of England model. Saracen Josiane’s representation does not seem to
be any different from that of the royal western queens in relation to her
resourcefulness and she does not seem to inspire any misogyny throughout
the romance. Second, I will argue thatwhile Eleanor’s depiction of
voluptuous resourcefulness seems to have been reflected in Josiane with
signs of misogyny, Josiane’s wily resourcefulness seems to soften the hearts
of the medieval audience. This seems to erase the general understanding of
misogyny in Boeve. While the resourcefulness of the western queens of
England of the twelfth-century was a (historical) fact and the
resourcefulness of Josiane may be embodied in the twelfth century context,
there is a remarkable difference between Josiane and the western queens of
England. In other words, while, the twelfth century western queens did not
explore the outside world except for Eleanor of Aquitaine, Josiane’s
resourcefulness is demonstrated both inside (at court) and outside, and she
physically takes part in actions both at home and abroad. The Saracen
princess’ resourcefulness is no different from the resourcefulness of the
western queen of the twelfth century, Eleanor of Aquitaine, the wife of
Henry II. Josiane seems to resemble Eleanor of Aquitaine who had close
connections to the East and experienced adventures both in the East and in
the West. Eleanor’s adventures in the East indicate the complex
interweaving of gender, sexuality and sovereignty of twelfth-century
queenship which seems to be reflected in Josiane’s account.Most historical
accounts characterise Eleanor of Aquitaine as a strong-willed woman who
knew what she wanted. Huneycutt has noted that the extremes that
describe Eleanor – her wealth, her relationships with her royal husbands
and sons, her reputation as a poet and patroness, her longevity – make it
easy to dismiss her as an exception to the silence, passivity, and anonymity
that we “know” were the lots of medieval women (and for the matter, most
medieval men). Many stories about her –both medieval and modernportray her desire as a dangerous threat to the powerful men in her life. She
is represented this way in some of the earliest accounts of her life as a
queen of France, most prominently in chronicles that record her voyage to
the East with Louis VII(Huneycutt, 2008: 115).
1. PERCEPTIONS OF MEDIEVAL WOMEN
The most striking element with Eleanor is undoubtedly her experience of
the Second Crusade. In 1148, Eleanor accompanied the King of Antioch, and
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her affection for her uncle, Raymond of Antioch, was regarded with
suspicion; several chroniclers recorded rumours of an adulterous passion
between the queen and her uncle. Over the course of the Middle Ages,
chroniclers transformed Eleanor’s close relationship with her uncle into a
scandalous, adulterous passion for a Muslim sultan. The representations of
her scandalous desire for adultery define the institution of queenship in the
medieval West in the twelfth-century. In other words, Eleanor’sadultery,
which is recounted, revised and elaborated, may refer to the anxieties about
gender and sexuality of the twelfth century. John of Salisbury offers one of
the earliest accounts of the queen’s suspicious affection for her uncle
Raymond fifteen years after the event:
The most Christian king of the Franks reached Antioch, after the destruction
of his armies in the east, and was nobly entertained there by Prince
Raymond, brother of the late William, count of Poitiers. He was as it
happened the queen’s uncle, and owed the king’s loyalty, affection and
respect for many reasons. But whilst they remained there . . . the attentions
paid by the prince to the queen, and his constant, indeed almost continuous
conversation with her, aroused the king’s suspicions. These were greatly
strengthened when the queen wished to remain behind, although the king
was preparing to leave, and the prince made every effort to keep her, if the
king would give his consent. And when the king made haste to tear her
away, she mentioned their kinship, saying it was not lawful for them to
remain together as man and wife, since they were related in the fourth and
fifth degrees (Chibnall, 1986:52).
William of Tyre also recorded the incident in the 1170s. William describes
the love affair as a form of revenge Raymond took against the King of
France, who had refused to help him enlarge his territory. Whereas John of
Salisbury simply states that Eleanor did not wish to return to France and
preferred to stay in Antioch with her uncle, William claims that she was a
willing participant in adulterous intentions, if not adulterous acts:
Raymond had conceived the idea that by (Louis’s) aid he might be able to
enlarge the principality of Antioch. When Raymond found that he could not
induce the king to join him, his attitude changed. Frustrated in his
ambitious designs, he began to hate the king’s ways; he openly plotted
against him and took means to do him injury. He resolved also to deprive
him of his wife, either for force or by secret intrigue. The queen readily
assented to this design, for she was a foolish woman. Her conduct before
and after this time showed her to be, as we have said, far from circumspect.
Contrary to her royal dignity, she disregarded her marriage vows and was
unfaithful to her husband (Tyre, 1943: 180).

Erciyes University
31 /01/2018 – 02/02/2018

1489

USBIK 2018 KAYSERI -TURKEY

Similarly, the contemporary of William of Tyre, Gervase of Canterbury has
recorded that after the royal couple returned from Jerusalem there was
discord between them concerning things that happened on the crusade and
that are probably best passed over in silence (Stubbs, 1879: 149). These
chronicles do not go beyond the rumours and the truth of these rumours
were not questioned by the chroniclers.The status of the queen is
complicated by her gender and sexuality. Because she is the King’s wife, she
is subject to him and circumscribed by his power, given medieval Christian
clerical and legal models of marriage and husbandly governance (Murray,
1995: 1). Her position lies on the threshold between subject and sovereign.
As the King’s sexual partner, the queen has intimate access to him and his
body. This is essential for the begetting of an heir and continuance of the
King’s dynastic sovereignty.The rumours about Eleanor’s adultery
threatened Louis VII’s dynastic sovereignty. As they did not have a son but
two daughters, the rumours of her adultery allowed to Louis divorce her.
The other anxiety concerning sovereignty of Louis VII was that after he
divorced Eleanor, her lands were no longer under the authority of the King
and this threatened his kingly prestige. After Eleanor was divorced from
Louis VII, she took control of her lands in France which were equal to about
one-third of Louis’s lands. These chronicles of the queen’s supposed
adultery may be seen as an anxious attempt to represent the queen’s
sexuality as a threat to her husband’s sovereignty: Eleanor’s passion for her
uncle suggests that her influence over her husband could provoke anxiety
about the relationship between proper government and priviledged access
to the King.
Eleanor’s resourcefulness outside the palace seems to have posed a
dangerous threat to the sovereignty of her husband and it seems to function
in the same way with Boeve. Admittedly, Josiane’s adventure does not place
in Antioch, but in Egypt, neverthless her condition is no different from that
of Eleanor. While Eleanor’sadultery, which is recounted, revised and
elaborated, may refer to anxieties about gender and sexuality, Josiane
seems to embody them. Josiane’s first encounter with Boeve is not a matter
of adultery, but the rumour is that Boeve and Josiane had intercourse:

Mes ceo dues chevaliers ke il out deliver
De le mein Bradmund, kaunt il furent lié,
Vindrent a roi Hermine si le unt encusé.
“Sire roi”, funt il, “bien devez ester iré,
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Quant Boefs de Haumtone, ceo mauves serf prove
Purjuwe ad vostre file, ci ad grant vilté”.
Mes de ceo mentirent li glotouns afolé
Car il ne l’avoit for sulement beisé. (ll.775-82)1

[But the same two knights whom he had rescued, shackled, from
Bradmund, came to king Hermin and accused him: “My lord king”, they said,
“you have a right to be angry when that wicked, manifest slave, Boeve of
Hampton, has slept with your daughter-that’s an outrage”. But the crazed
wretches were lying, for he had merely kissed her once] (38). As Bevis is the
translation of Boeve, the rumour episode is the same with Boeve:

The twei knightes, that he unbond
That were in Brademondes hond
He made that on is chaumberlain
Him hadde be beter, he hadde hem slain
Thei wente to the king and swor othe
‘no wonder, sire, thegh ye be wrothe
No wonder, thegh ye ben agreved
Whan Beves, scherewe misbeleved
The doughter he hath now forlain
Hit were gode, sire, that he wer slain
Hii lowe, scherewes, that him gan wreie
In hele mote thai hongen beie
He dede nothing, boute ones hire kiste
Nought elles bi hem men ne wiste (ll.1201-14).
Adultery is not tolerated in the royal dynasty and this creates crisis among
the members of the royal society in Josiane’s world. Adultery and sexual
intercourse (before marriage) indicate the anxieties about gender and
The editions of Boeve and Bevis and the translation of Boeve into English will be used,
for further reference see bibliography.
1
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sexuality, and both rumours, in reality with the representation of Eleanor of
Aquitaine and in the text with the representation of Josiane, work in the
same way to show such anxieties. Historically, Raymond was a Christian
prince and the rumours surrounding him and Eleanor took place in the
East. Similarly, Boeve’s Christian identity is emphasised throughout the
romance and the rumour takes place between the Christian Boeve and
Josiane in the East. There is no chronicle which tells if Eleanor was ever
questioned about this rumour and similarly Josiane is not questioned about
the rumour surrounding her. Instead, it is Boeve, without enquiries, who is
punished. Boeve is asked to carry a letter to Bradmund in Damascus. In the
letter, it says that Boeve has deflowered Josiane and should be imprisoned
in Damascus. Boeve is imprisoned for seven years and his Christian identity
is re-emphasised in the text. As a result of miracles, he escapes from prison
in Damascus and he immediately goes to Jerusalem where he confesses his
sins. Boeve’s representation at Damascus and his visit to Jerusalem evokes
Louis VII’s visit to the Holy Land to confess his sins and his attack on
Damascus.
The rumour of sexual intercourse between the hero and the heroine may be
considered as a common motif in the twelfth-century romance tradition. In
Horn, Horn is accused of deflowering Rigmel, but Horn decides to go to
Westir rather than to Damascus or Jerusalem. Even though the common
motif of the use of rumour remains the same, the geographical locations are
emphasised in a different way in the medieval narratives. It is worth noting
that Damascus and Jerusalem refer to the geographical setting of the Second
Crusade in Boeve. As a result of the anxieties mentioned above, Louis VII’s
sovereignty is threatened and the chronicles relate that Louis VII divorced
Eleanor.Similarly, anxieties focused on gender and sexuality threaten
Hermine’s sovereignty as his daughter is the only heiress of Egypt and he
forces his daughter to marry the King of Monbraunt to put an end such
anxieties:
A taunt i vint un roi fort e combataunt,
L’en le aple eYvori de Munbraunt,
Quinze rois out suz li tuz coroune portaunt.
Il vint al roi Hermine sa file demaundaunt,
Hermine li graunta mult deboneirement.
Josiane le entend od le cors avenaunt,
Unkes ne fu si dodlent jour de son vivaunt. (ll. 992-98)
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[Then a powerful and warlike king arrived, called Yvori de Munbraunt, with
fifteen kings, all crowned, as his vassals. He came to king Hermine asking
for his daughter, and Hermine most graciously consented. Josiane the
beautiful heard him; in all her life she had never been so wretched]. (43)
The case of Eleanor is not different from Josiane’s, as the text reiterates the
idea of the anxieties concerning the sovereignty of Kings. Josiane is married
to the Saracen King of Monbraunt even though the promise of marriage is
agreed between Boeve and Josiane. Eleanor’s desire is identified as a sexual
transgression that threatens her husband’s sovereignty, and likewise
Josiane’s desire to elope with Boeve is identified as a sexual transgression
that threatens the King of Monbraunt’s sovereignty. While Josiane and
Boeve sealed the promise of their marriage by their compassionate kiss,
Josiane is forced to marry the King of Monbraunt. As Josiane is the only
heiress of Egypt and Damascus, her new husband is responsible for her and
her kingdoms.
Moreover, the queen’s sexuality and reproductivity bind the King in human
embodiment and subjection to time and succession even as they ensure his
dynasty’s continuance, and the queen represents both the power and the
weakness of the King. Boeve, on his way to Monbraunt hears of rumours
that Josiane is married to Yvor (King of Monbraunt). Although, technically
Josiane is married, she threatens the dynastic sovereignty of Yvor because
she keeps her chastity with magic. Her second threat is her elopement with
Boeve, as her elopement is a matter of adultery and a threat to the
sovereignty of Yvor in relation to losing lands ( i.e. Egypt and Damascus).
Such anxieties of sovereignty also work with Gui, Boeve’s father and the
Earl of Southampton in the texts. His marriage is a result of his anxieties
about his dynastic sovereignty. In the romance, Gui first refuses to marry,
but in the end he gives in to pressure:
Seignours, iceo quens Guion dount vus chaunt
Estoit bon chavaler, pruz e combataunt;
Mes de une chose lui alout home blamaunt,
K’ainz ne vout femme prendre en tot son vivaunt,
Dunt pus se repenti par le men ascient (ll. 13-17)
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[My lords, this Count Gui of whom I speak was a good knight, valiant and
brave; but there was one thing for which men blamed him, that he had
refused ever to take a wife, which I believe he later regretted]
The romance does mention the Earl’s injudiciousness in relation to his
initial resistance to marry and his eventual choice of bride. Although he is
described as an old man, it seems that there is no direct link between his
age and his late acceptance of marriage. His old age, however, had
weakened him and this caused his queen to look for a young man, which is a
common motif in many romances. The high-born princess (ll. 19-20) whom
he eventually marries and who is unsuccessfully sought in marriage by the
German emperor (ll. 25-27) is beautiful (l. 24, l. 32), but she is also evil and
disloyal to her husband (ll. 33-35). The first reference to the inequality in
age between the spouses does not occur until they have been married for
more than ten years:
Ele out de son seignor un emfaunt aveenaunt,
L’em le apele Boefs, ke mult esteit sachaunt,
bien out passé dis aunz, le unzime est entraunt.
Un jur se purpense la dame malement
Ke estoit bele femme, jovene e avenaunt,
e son seignur fu veuz homme e alout declinaunt (ll. 37-42)
[With her husband she had a handsome and capable boy called Boeve. He
was more than ten, entering his eleventh year. On the day the lady had
wicked thoughts: that she was a beautiful woman, young and attractive, and
her husband was an old man, growing weak] (26)
It is apparent that the first mistake of Gui is to have delayed marriage; and
the second mistake is his choice of wife, when he finally marries. Failure to
marry and produce heirs could lead to a dynastic crisis with serious
repercussions not only for individual aristocratic families but for all those
who depended on them or, in the case of royalty, for the realm itself. After
Gui marries, he has a son and he does not have dynastic sovereignty
problems, but his problems are the loss of his prestige and lands and even
his life.The anxiety of the counsellors for the continuity of the dynasty and
the case of the Earl of Southampton in the romance seems to evoke the
dynastic anxieties of Henry I of England. In the twelfth-century England,
Henry I’s only son, the legitimate male heir, died in a shipwreck and this
caused anarchy. King Henry, who was a widower, then hastily married in
his late fifties and he could not produce a male heir for the dynastic
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sovereignity. Admittedly, the advice of the counsellors of the King is not
uncommon in relation to asking for the King to marry. In Florence de Rome,
King Garcy is urged to marry for the continuity of his dynasty. Moreover, in
Cligés (ll. 2592-2621) and in Ami et Amile (ll. 169-180) and in some of the
Marie de France’s lais (i.e. Guigemar (ll. 645-56), Le Fresne (ll. 313-44), the
case of royalty and the anxiety of the continuity of the King’s dynasty are
often the subject matter.2 Gui’s wife threatens his sovereignty and, again,
Boeveraises the anxieties of the gender, sexuality and sovereignity of
queenship in the twelfth century.
Moreover, Helinand de Froidmont identified in his chronicle Eleanor’s
desire as the cause of a war between her former and current husbands: “the
abandoned wife of Louis king of the French was carried off by Henry, count
of Anjou and the Duke of the Normans, thereafter King of England. That
brought a war between them. It was on account of her lasciviousness that
Louis gave up his wife, who behaved not like a queen but more like a
whore”(Flori. 2007: 216).Likewise, Josiane’s desire for Boeve results in a
war between her former and current husbands. Josiane is married to Yvor,
the King of Monbraunt, but she then elopes with Boeve, marries him and
bears two sons. In order to gain sovereignty, Boeve wages a war against the
King of Monbraunt. Each husband promises each other to leave his land if
he is defeated:
Si cors al cors bataile otrere volez,
E si jeo su mort ou recreant e priz,
Jeo vus frai roi e amiral jurez,
Tut ma terre vus ert quite clamez
E le bel dongon de Monbrant la cite”.
E respond Boves: “Jeo vus di autretel
E la bataile vus otrai volunteers.”
Lur mains tindrent, ore sont asuré,
Ignelement se sont armé. (ll.3573-81)
[“If you will agree to a one on one fight, and if I am killed or vanquished and
captured, I will make you a confirmed king and emir; all my land will be
renounced in your favour as well as the fine keep in the city of Monbrant”.
And Boeve replied: “I say the same to you”] (90).
Boeve suggests that while the sovereignty of the former husband is
threatened, it is something to be gained by the current husband.

2For

further reference see bibliography.
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3.CONCLUSION
This evokes the relations between the husbands of Eleanor of Aquitane.
Eleanor married Henry Plantagenet, who later becomes the King of
England, and her lands passed to Henry’s domain. As Eleanor was a wealthy
sovereign in her own right, she threatened Louis VII, her former husband’s
sovereignty in relation to his losing lands and in relation to dynastic issues.
Similarly, Josiane, in the text, is a wealthy sovereign as she is the only
heiress of Egypt and Damascus. When she marries the King of Monbraunt,
Josiane’s lands technically pass to Yvor, but when he fights against Boeve,
his sovereignty is threatened. While the former husband’s sovereignty is
threatened, the current husband’s sovereignity is supported. It is Boeve in
the text who gains his sovereignty with the lands passed to him and to his
sons from his wife. Their son, Gui, becomes the King of Egypt and Boeve
becomes the King of Monbraunt.
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MANUPLATIVE STRATEGIES USED IN THE POLITICAL DISCOURSES
IN THE FRENCH LANGUAGE

Doç.Dr.Yegana Orujova*
ABSTRACT
As a type of psychological influence, manipulativity is one of the
pecularities of modern political discourse. When we say manipulation, first
of all we understand speech manipulation, because manipulation mainly is
realized by the way of using the language means and by the way of their
establishment, being able to make psychological influence. There are too
many certain means, possessing inspiring potentials, turning to the means of
manipulation in the language. One of these means is certainly metaphor. By
the help of Metaphor the subject of political communication has the chance of
making the addressee understand the existing panorama of the world. It
creates, in the conscious of the addresee, metaphoric model, able of making
influence to change already formulated panorama. Metaphoric thinking is
one of the creative abilities of the person. Indeed, turning to the metaphoric
expression of an ordinary object, word, jesture, in an unusual way is one of
the distinctive features of personality. Metaphor as a cognitive instrument
directs a person to understand to cognize the political discourse, because for
understanding a thought it is an instrument to make difficult things easier.
The manipulative strategy of Metaphor reduction and implicit are more
highlighted in the realization of these strategies. We think these are the two
main strategies of political discourse, because first of all they are active in
the political discourses as well, secondly, as a concealed psychological
impact it more fits to the nature of manipulation.

Keywords: French language, political discourse, manipulation, metaphor
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1. INTRODUCTION
1.1. Manipulation in political discourse
As a type of psychological influence, manipulatively is one of the
peculiarities of modern political discourse. When we say manipulation, first
of all we understand speech manipulation, because manipulation mainly is
realized by the way of using the language means and by the way of their
establishment, being able to make psychological influence.
There are too many certain means, possessing inspiring potentials, turning to
the means of manipulation in the language. One of these means is certainly
metaphor. As to the conceptual theories metaphor is a means of
understanding the language panorama of the political world, its
conceptualization and structuralization. By the help of Metaphor the subject
of political communication has the chance of making the addressee
understand the existing panorama of the world. It creates, in the conscious of
the addressee, metaphoric model, able of making influence to change already
formulated panorama (Chudinov, 2007: p.127-128) .
Metaphoric thinking is one of the creative abilities of the person. Indeed,
turning to the metaphoric expression of an ordinary object, word, gesture, in
an unusual way is one of the distinctive features of personality. Metaphor as a
cognitive instrument directs a person to understand to cognize the political
discourse, because for understanding a thought it is an instrument to make
difficult things easier (Mammadov, M, 2010: p.56-57).
The manipulative strategy of Metaphor reduction (speech act directed to
the simplification of actual problems) and implicit (concealing the true
meanings) are more highlighted in the realization of these strategies. We
think these are the two main strategies of political discourse, because first
of all they are active in the political discourses as well, secondly, as a
concealed psychological impact it more fits to the nature of manipulation.
In this investigation we have decided to consider discourse as a form of
social experiment, social identity, relations among the peoples, social
inequality and created hostility and homophobia. As to the carried out
investigations we may come to the conclusion that in the prelection
companies held in France in 2012, in the speeches of candidates different
manipulative strategies were used: self demonstration discretization and
tactics of attacking, manipulative strategy, argumentative strategy, strategy
of propaganda.
We may say that each of the candidates in this or that form flame up enmity
in attitude to the certain social groups: F.Ollande spoke of hatred in relation
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to the rich people, Mitt Romni mentioned that the poor people were
spongers, Marin Lue Pen and N.Sarkozi in the negative tonality expressed
their opinion on the emigrants, Moreover Luo Pen in expressing her opinion
on the marriage of homogenous persons showed her negative opinion to
this issue, but Sarkozi and Romni spoke against the civil partnership.
2. Metaphors
2.1. Conceptual metaphors in F. Olland's speech
F.Ollande’s speech is rich with conceptual metaphors. In his speech it is
possible often to hear the metaphoric expression “Financial World is an
Enemy” .
[...] Dans cette bataille qui s’engage, je vais vous dire qui est mon adversaire,
mon véritable adversaire. Il n’a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne
présentera jamais sa candidature, il ne sera donc pas élu, et pourtant il
gouverne. Cet adversaire, c’est le monde de la finance….
F.Oland’s description of the economic crises in Europe is like the effect of
metastasite and later on it is widely spreading all over. F.Ollande also in his
attitude to the banks used the word amputation (deprive of smth, cut off).
F.Ollande showed initiative to formulate a new conceptual metaphor in
Fuland. Developing the semantic meaning “We are French-They are
Financial Markets” he used such conceptual metaphors as France is in Debt,
Financial World is a Creditor.
[...] Moins nous aurons à emprunter, plus nous serons finalement libres de nos
choix. Alors il faudra faire une grande réforme fiscale... .
It is difficult for the people having not enough information on the field of
economy, to understand the metaphoric expressions used by N.Sarkozi (4)
F.Ollande, while trying to explain his position expressing difficult,
complicated theories in simpler terms, used the terms debtor and creditor
which are fully understandable for his voters. Undoubtedly, it is better to
live on one’s own account than borrowing money from the other people;
the least debt we borrow, the freer we feel ourselves.
The self-belonging strategy of F.Ollande who was not well-known in France,
before he became a candidate to the president of France was using the
word “I” repeatedly. F.Ollande’s anaphoric expression “I am the President of
the Republic became famous and he used this anaphoric expression 15
times in his teledebate with N.Sarkozi. As to the calculation of Jan Veronis,
who is a linguist-scientist, in these debates F.Ollande among the 1000
words, used the word belonging to the first person singular in the
nominative case “I” for 22,6 times(http:// politicosphere.blog.lemonde.
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fr/2012/05/04/moi-francois-hollande/ 2012). For the comparison we can
say that N.Sarkozi uttered the term “I” for 17 times out of 1000 words
which he used. F.Ollande for the quantity of using the word “I” had reached
nearer to the record of F.Mitteran who had used “I” for 24 times out of 1000
words. Such a frequency of usage of the first person singular in the
nominative case “I” may speak of the dream of the Politian who has never
represented in the composition of the government and who may try to
speak and formulate an image about himself as a “strong”, “hard-working”
personality (Parshina, 2012: p.43); basing on the results of the elections, it
is possible to consider this attempt as a successful one. Repetition of
anaphor persistently, made deeper impression on the electorate after the
debate and 43% of the electors considered F.Ollande convincing, but only
30% considered N.Sarkozi convincing (www.slate.fr /france /54389/
sondages-hollande-lemporte,2012). F.Ollande managed introducing himself
as a person knowing “what to do” and “how to do” in his reelection speech.
His speech consists of numerous concrete sentences: Moi j’ai fait le choix du
sérieux, de la responsabilité / I’ll accept… putting cowards, discourages
people and conservatism aside
- as a politician with strong logics: J’ai toujours suivi la ligne que je
m’étais fixée / I always support the line of activity which I have determined;
Je préfère tenir bon sur une position que je défends depuis des années plutôt
que d’en changer sous la pression des circonstances / I prefer supporting
the position, which I have been supporting for years than changing this
position under the pressure of the situation;
-as a humanistic politician: J’aime les gens, quand d’autres sont
fascinés par l’argent / other people are interested in money, but I love
people;
-as an optimist person: Je suis un optimiste de la volonté. Je crois que
le meilleur est possible / As to the steps which I make, I am optimistic. I
trust in the possibility of the best of things.
It is necessary to note that F.Ollande’s observations on the human beings
give him possiblity to apply the model of G.Lakoff. F.Ollande associates this
model with his impressions on the “careful parents”. F.Ollande in the frame
of tactics of confrontation tried to stress the fact that he was different from
Sarkozi in supporting helpless people, having no supporters in the society:
Moi, je protège les enfants de la République, vous, vous protégez les plus
privilégiés / I support the children of the Republic, but you support
priciledged people.
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In Ollande’s speech two main values are the objects of discussion: equality
and justice. Now, let’s consider the contexts which he used:
The concept of Equality in the speech of the candidate has been used in
several imaginary metaphors.
Equality Does not Mean Being under the Assistance of Somebody /
L’ÉGALITÉ, CE N’EST PAS L’ASSISTANAT
Equality is Solidarity / L’ÉGALITÉ, C’EST LA SOLIDARITÉ
Equality Does Not Mean Making People Equal / L’ÉGALITÉ, CE N’EST PAS
L’ÉGALITARISME
Equality Is Justice / L’ÉGALITÉ, C’EST LA JUSTICE
Justice for Ollande expresses more important value. In all his speeches he
used the same expression, in rare cases he changed the syntax of it.
[...] Aucune décision, aucune réforme, aucun choix qui seront présentés par un
gouvernement, par un ministre, ne pourront être pris si je n'ai pas eu la
réponse à cette question simple : « est-ce que c'est juste ? ». Si c'est juste, je
prends la réforme, je prends la décision, je fais le choix. Si ce n'est pas juste,
j'écarte la réforme, j'écarte la décision et je ne fais pas le choix. La justice, la
justice d'abord... Seulelajusticedoitguidernotreaction.
2.2. Conceptual metaphors in N. Sarkozy's speech
The majority of the conceptual metaphors of N.Sarkozi helped him to speak
about himself. In Vilpent he introduced his speech in the form of a story
teaching him many things about his activity as a president. At the same time
he shares his imaginations about the ruling power.
Power is a Load
[...] J’ai senti sur mes épaules le poids de la charge, de la fonction, des
responsabilités.
Power is a Trial
[...] Je savais qu’il y aurait des tempetes, des épreuves, des montagnes à gravir.
Power is the Ability to show Resistance .
Presidency is a Profession
[...] Si on ne sait pas prendre de décisions, si on ne sait pas dire non, si on n’est
pas capable de tenir, alors il faut vraiment changer d’orientation
professionnelle.
All these four metaphors create possibilities to realize Sarkozi’s Strategy of
self-presentation. The Metaphor PRESIDENT is a Profession stresses the
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fact that he takes his role seriously and that it is impossible for a person to
be able to rule over the State (here it is possible of making hint to his
opponents). Metaphors linked with the power openly hints to Sarkozi’s
ability to pass through this trial and be stable in the policy to carry this
heavy load. As to him, he has been able to demonstrate his ability to
liquidate any difficulty, hampering him.
Europe is a Fortress and its Borders are the walls of this Fortress .
[...] Si la France a accepté la libre circulation à l’intérieur de l’Europe, c’est
pour que les frontières de l’Europe soient mieux défendues et non pas moins.
The frame “fortress” used by N.Sarkozi to describe Europe, establishes
contradiction with the metaphoric expression “the location in which all the
winds restlessly blow” .
[...] L’Europe ne peut être un ventre mou, un espace ouvert à tous les vents.
L’Europe doit redevenir un idéal, une volonté, une protection.
We all think ourselves safe when being not in the open place, but when
being in the place, surrounded by walls we feel in a safe condition. As to the
logics of N.Sarkozi the emigrants, described as wind by metaphoric
description creates unbelief in our hearts: it is better to be surrounded by
the walls and feel safer than being in the open place where winds restlessly
blow. Thanks to such a conceptual metaphor it seems natural to hide from
the emigrant winds behind the walls of the fortress of the Shengen Zone.
We remember that any fortress is intended for defense. If Europe has to
defend its borders, so as to be subjected to danger, we may suppose that
here it is meant about the enemies of the Europe, surrounding it. N.Sarkozi
admits, that to fight against illegal migration it is necessary to strengthen
the Shengen Zone. So, it means that the emigrants coming to Europe from
the other countries are the enemies of Europe.
Country is Human Being, France is a Fight.
[...] La France n'est pas seule, la France a des alliés, la France a des amis, la
France a un honneur.
In the second metaphor we see the attempt made to introduce France as a
fighting person: while speaking about France, he speaks about himself: “I
ask myself, why Ollande in order to express a negative thought about me,
should minimize the results of France” (Je me demande pourquoi monseur
Hollande doit absolument pour dire mal de moi minimizer les résultats de la
France).
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The attempts to establish unity with France (to hold himself in equality
with France) expressing one by another one finds itself in the preelection
placard of N.Sarkozi. Here, he by the implicit claim “I am the Mighty France”
has been described in the profile under the signature La France forte
(Mighty France).
Below we shall speak about the subject of his semantic confrontation “We
are French but They are immigrants” in details. The conceptual metaphor
which has been mentioned here throws light on the clarity of the system of
values of the candidate of the right wing: Sarkozi very often gives moral
value to the objects, described in his speech.
Muslim Woman is Prisoner .
[...] On n’accepte pas qu’une femme soit enfermée derrière une prison, fut-elle
une prison de tissu !
[...] Chez nous, dans la République Française, une femme n’est pas enfermée
derrière
une
prison.
N.Sarkozi establishing confrontations between the Islamic traditions and
French traditions uses the concept of Freedom and equalizes it with the
metaphor “prison”. This metaphor has been based on the outer similarity: a
woman of veiled face in black chadra, as if is like hiding behind the latticed
doors of the prison.
N.Sarkozi characterizing the Muslim woman with this character: Freedom is
Good, Prison is Bad. So, our mode of life is good, but theirs is Bad.
N.Sarkozi’s program speech in Vilpent possesses an original composition:
when he speaks of “what he experiences”, “what he shall learn” he relates
about himself and about his own views. In his Vilpent speech he used
frequently the anaphors – “I understood that …” (J’ai compris gue…) and “I
learned that…” (J’ai appris gue…) all of which make the voters to cognize
that none of Sarkozi’s opponents are able to speak about themselves like
this, and that only Sarkozi has possessed necessary experience for being a
president. In the middle of his speech he directly speaks about it.
[...] J’ai compris que le président de la République devait assumer la dimension
tragique de l’Histoire et qu’au fond, rien ne pouvait y préparer avant de
l’avoir vécu.
N.Sarkozi as many of the politicians longing for being elected for the next
season both directly and indirectly repeatedly notes his authority and by
putting a question to himself, he freely answers them. He, as a ruler
supports highly the constructions “Do you know that…” (savez-vous…) .

Erciyes University
31 /01/2018 – 02/02/2018

1504

USBIK 2018 KAYSERI -TURKEY

[...] Savez-vous quels sont nos deux déficits de balance commerciale ? LaChine,
22 milliards, etl'Allemagne.
[...] Savez-vous combien nous avons financé de millions d'heures de chômage
partiel en France ? 180 millions.
At the same time, N.Sarkozu charged F.Olande in unexperience (see the part
strategy of attacks and Discreditation). During the debates Sarkozi
repeatedly by putting questions to Olande checks how well he is informed
of the question. By this, he surmises that he has attempted to show to the
spectators, despite the fact that while he knows the answers to the
question, whereas Olande fails to answer them.
[...] Savez-vous monsieur Hollande, vous qui êtes depuis si longtemps éloigné
des dossiers, que 2009, les recettes de l'impôt sur les bénéfices de la France ont
chuté du jour au lendemain de 25% ?
N.Sarkozi in the strategy of self-presentation used another word “defend”
(he used the word “défendre” in Nim 15 times, in Vilpent 10 times; the word
“protéger” adequately 5 or 7 times was used by him). N.Sarkozi introduces
himself as the defender and even the Salvator of the country. N.Sarkozi
realizing this strategy repeatedly stressed on his responsibility.
Thus, N.Sarkozi creates about himself an image of responsible, experienced,
brave person, always ready to defend his country. By this image N.Sarkozi as
to Gorge Lakoff’s model makes the impression of “A serious parent”. As any
“serious parents” he gives moral value to the people surrounding him and
speaks in the moral language. This happens not only on the confrontation of
“True-False”, but also on the confrontation of Holiness and Humiliation. The
fact that Sarkozi acts as a serious father, against the marriage of
homogeneous persons (perishes the role of father and mother) and his acting
for the good of serious regime of economy (it is necessary to calculate money
for getting richer) are logical. It is interesting to know that in the French
language the word “serious” (austére) and serious economic measures
(austérité) are of the same roots. Besides, the word “austerity” may also
express the meaning of “seriousness”. So, the model of family is widely used
not only in policy, but it is also used in social policy and in economy.
N.Sarkozi, different from Ollande addresses to the opposition “We” and
“they”. As Rut-Wodak has pointed out, such kind of formation the term “we”
is introduced as a positive personage, but “they” as a negative one. As to
N.Sarkozi the term “we” means Europe (enduring, free, defending and
equality). N.Sarkozi used a number of strategies of “out group” as to the
method classified by Rut-Wodak, representing the emigrants (Wodak,
2001: p.74).
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N.Sarkozi introducing his arguments in favor of reducing the flow of
migration, tries to protect the values of France which may be damaged by
exceeding the limit, determined for the regulation of the quantity of
migrants coming to France. Here we can see that in this case it is not the
migrants who have victimized their lives and live under the hardest
conditions, but it is the local French people who live thousand times better
lives than the migrants.
[...] Si la France a choisi de partager sa souveraineté, c’est pour être plus forte,
non pour être plus faible. Pour promouvoir une civilisation et des valeurs
européennes pas pour les laisser détruire. C’est pour être mieux protégé, non
pour être plus vulnérable.
N.Sarkozi affirming bad integration of Muslims to the French society, uses
the concept of “Islam of French” (Islam de France). As to him this concept
must be substituted by the expression “Islam in France” (Islam en France).
He thinks that the conscious orderlessness of these concepts, which he does
not explain, supports his negative attitude to religion and between stable
links between him and integration problems.
N.Sarkozi associates the concept of “immigration” with the concept of
“problem” which can be named as the tactics of masmerization. As it is seen
from the example of F.Ollande when speaking on the problems, he does not
mean speaking on migration .
[...] Le problème d'intégration aujourd'hui se pose d'abord pour l'immigration
venant d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, c'est un problème pour
nous.
Despite the fact that N.Sarkozi actively speaks on the theme of migration he
doesn’t wand to make an impression on the audience as a person to defend
racial discrimination. That’s why, by evincing care to the emigrants, tries to
justify his offer on reducing the flow of migration.
[...] Mais dans la situation économique et sociale qui est la nôtre, si l’Europe ne
maîtrise pas les entrées sur son territoire elle ne pourra plus accueillir
dignement ceux qui arrivent, elle ne pourra plus répondre à la demande
d’intégration de ceux qui ont tant de mal à trouver leur place dans la société,
elle ne pourra plus financer sa protection sociale.
By justifying the party which he represents Sarkozi notes that it is better to
speak on the problems of migrants by the language of the Republicans, than
by the language of those who “live with hatred” in their hearts. It may seem
that saying so, he hints to the right wingers.
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N.Sarkozi, introducing arguments to these or those suggestions in the most
cases addresses to the speech manipulations N.Sarkozi in most cases
addresses to presupposition containing an important part of his Vilpent
speech. Sarkozi tries to create a momentary impression on himself as a
person whose program meets the requirement of each of the French people.
The main part of the sentence is expressed by his expression “I want to
speak” but the essence of this sentence is expressed in the subordinate
clause and this does not create any doubt among his listeners in the words
which he utters.
[...] Je veux parler au Français qui a le sentiment qu’il n’a pas le droit de
garder son identité, que l’on veut lui imposer un mode de vie qui n’est pas le
sien sans lui demander son avis.
It is also necessary to note that, N.Sarkozi very often uses the tactics of
Sarcasm against his opponent which is not characteristic to the rhetoric of
the presidential election in France (The first article of the constitution of
France). Naming F.Ollande “a little calumniator” (un petit calomniateur) and
by calling his offers as “a beautiful foolishness” (une belle bêtise) chooses
the tactics of insult.
As a representative of the “rights” for N.Sarkozi, the second important
legend is peoples’ desire to work. He says, that only in this case they shall
get worthy rewards. To earn much, it is necessary to work much (Travailler
plus pour gagner plus) in the preelection company of 2007 this was one of
the famous slogans of N.Sarkozi.
2.3. Conceptual metaphors in Marin Lö Pen’s speeche
The analysis of Marin Lö Pen’s speeches (Country, Nation, Parent Taking to
Guardianship; Migrants are children Taken to Guardienship) gives
possibilities to discover her conceptual metaphors. In this case the state
and together with it Marin Lö Pen too act in the role of “serious parents”.
The metaphor mentioned by us in the rhetoric of Marin Lö Pen have been
presented by a number of expressions.
[...] Devenir français exigera… un amour du pays qui vous a accueilli.
[...] A l’école, les cours de français pour les parents qui maîtrisent mal notre
langue seront obligatoires.
So, Marin Lö Pen establishes a systematic system of metaphors: state,
country and nation are serious parents and if migrants are children taken to
guardianship by them, then the migrants shall obey all the rules adopted
and determined by the State, country and nation as the fact of making the
parents admit the rules by the children is as impossible as the demands of
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French migrants to be carried out by the Government. To such demands
belong having meals as to the religious laws in the school canteens or the
demand of the Muslim girls to be allowed to cover their faces with hijab.
Manifestation of such a behavior must be quickly liquidated. That’s why, in
Marin Lö Pen’s speeches we repeatedly come across the expressions such
as “the authority of the State” and “the power of the government”
(especially when she spoke about the mutual attitudes of the slate and
migrants). In the principles of the values of Lö Pen, migrants are the
children taken to guardianship and they must be grateful to the government
and love the state of France for having taken them to guardianship as
parents and for the care that they render to them. As to Lö Pen in the past
the soft attitude of the parents (the state) to the children (migrants)
brought to the heavy results – to the uprising of children against their
parents.
If we continue this characterization it will be clear that the immigrants –
children and their demands must be valued as the childish demands not
worthy of paying serious attention.
One of the main themes of the preelection programmer of Lö Pen was
Europe. In this theme she exactly chose anti-European position. She used
still brighter metaphor about Erope saying that Europe is the Prison for the
European Peoples. Lö Pen, being different from the implicit metaphor
“infantile” on the migration, she openly spoke about the “Prison of the
Peoples”. French people are suffering in the Prison, but the rule of the State
and the severity of governing the country must lead the people to liberty
(liberté).
The semantic confrontation “we and they” is of great significance for any
politician, because this semantic confrontation makes it possible to
demonstrate visually the difference from the others. As it is seen from our
investigation in the speeches of Martin Lö Pen the expression “we and they”
is an exception. The confrontation “We” and “They” as to Lö Pen is divided
into two groups: We Are French But They Are Foreigners; We Are French
People – They are Systems/ Political Classes.
Martin Lö Pen, while speaking on the emigration as a rule used metaphors
and epithets stating danger. We come across her epithet as “massive”
migration, which she used 6 times in her presentation of programmer
consisting of 5800 words. Here other metaphoric expressions causing danger
are also used: “destroying multiculturalism”; “migration starting from
provinces”; “massive and non-stable migration”; “migration not considering
the assimilation to the French People into consideration and for this reason –
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a migration being an aggression against our traditions and values”. Marin Lö
Pen is consciously associating the concept of “migration” with the concept of
“criminality” and “non-safety”.
[...] Villages, bourgs, petits villes de province, tous désormais sont touchés par
la délinquance du quotidien, les feux de voiture, les cambriolages et les
agressions ! Tous sont touchés par l’immigration qui accentue l’insécurité !
In Lö Pen’s speech in Marcel, her judgments on criminality are substituted
by her judgments on migration. “Migration” being a neutral word does not
mean an obligatory negative connotation by the candidate of the “rights”
enumerating it mixed with other problems (corruption, unemployment and
others) against the notion gradually formulates a negative attitude.
Martin Lö Pen’s rhetoric of xenophobia is carried out by the following
predicative strategies:
-emigrants make the royal French people accept their religious
traditions;
-emigrants do not want to learn the French language;
-emigrant, emigrate to France to take profit from French social
programmers;
-emigrants dare to commit crimes in the countries to which they are
admitted.
Such predicative formulate on the emigrants as imagination of unbearable,
lazy and dangerous people.
Marin Lö Pen’s arguments justifying her rhetoric on the xenophobia may
lead us to some considerations:
-committing crimes in amoral forms by the immigrants in the
countries accepting them;
-in the foreign country making the native people accept their norms
in amoral form;
-in the highest level of unemployment to receive 200000 legal
migrants each year is not necessary.
Marin Lö Pen, while sharing her judgments on the migrants, appealing to
the frames “parent” and “children” among the listeners formulates family
association. In the rhetoric of Lö Pen French people play the role of
victimized people, suffering from the endless flow of migration.
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Marin Lö Pen in her speech in Marsel is not so concrete when she said: “I shall
return the French People their safety” (Je rendrai aux Français leur sécurité),
“In all the places where Sarkozi created danger, I shall restore the power of
the State” (Partout oû Nicolas Sarkozy a semé l’insécurité, je retablizai
l’autorite de L’Etat): “to create danger” – being an uncoordinated metaphor
does not express anything. The politician takes advantage of the method of
presupposition, claiming that the listener possesses information about them
does not set concrete examples.
In order to make the voters believe, the analyses of wide collection of the
means used by the candidates, lead to the discovery of non-equality in the
society and the means supporting them. Non-equality in France mainly
appeared on the account of antimigrant rhetoric.
3. CONCLUSION
As to the carried out investigations we may come to the conclusion that in
the prelection companies held in France in 2012, in the speeches of
candidates different manipulative strategies were used: selfdemonstration
(including sharing the same opinion and the tactics of telling opinion)
discretization and tactics of attacking (accusation and insult tactics),
manipulative strategy (means of demagogy and tactics of manipulation),
argumentativestrategy (contrastive analysis, tactics of hinting to
perspective, tactics of assessment in the substantivized order and the
tactics of illustration), strategy of propaganda (tactics of promising and
challenging tactics).
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Abstract
Middle English Romance, more than any other literary genre of the time,
seems to have a close relationship with the life of the society that produces
it. In other words, middle English romance seems to mirror that society airs
its grievances, prejudices and ideals and it seems to shape history or to reinterpret the past in the light of the present.Medieval mappaemundi
generally illustrate that only Saracens live in the Orient, and they are the
believers of paganism or Islam. Moreover Saracen ‘is a monster, an abjected
and fantasmatic body produced through category violation in order to
demarcate the limits of the Christian possible’. This is the reason why,
Saracens are associated with physical monstrosity like black skin, red eyes,
gigantism and bestiality. Such a recognition of the Saracens seems to
function in the same way with the middle English romances. In this respect,
the aim of this research is to explore oriental identities depicted in the
middle English romances as they seem to have been influenced by history
and mappaemundi. Particularly, I will explore the Saracens and the idea of
otherness with a specific reference to the middle English romances of The
King of Tars and Richard Coeur de Lion.
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1. INTRODUCTION
The aim of this paper is to concentrate on Orient and oriental identities as
they appear in the Middle English romances. In terms of textual influences,
this paper will argue that the representation of the Orient and oriental
identities in medieval romances seems to have been influenced by political
events. In addition, as the relationship between State and Church changed,
it is possible to observe subsequent changes in the perception of a
westerner travelling to the Orient, from crusader to pilgrim. These political
transformations seem to have led to a reframing of ideas as regards the
image of the Orient in the Middle English romances. There are various
studies dealing with the clichéd Orient-Occident dichotomies in medieval
romances; however, the complexity of the perception regarding the Orient
in comparative contexts between romances has not yet been fully explored.
Therefore, the Orient will be re-orientalised (i.e. show another Orient and
Oriental identity) by studying a corpus of Middle English romances and
comparing them in the light of their textual similarities and differences.
First, in order to show the reality of the Oriental and representation of the
oriental identities, this paper will suggest that ‘Otherness’, which is marked
by the race and the religious difference of the Saracens in the Orient, may
not be showing the actual Orient. Second, this paper argues that, although
there is tension and even belligerence, there is also religious tolerance in
the Orient. Third, this paper shows and analyses the geographical haziness
that it is perceived when the Orient is defined and described.
Middle English Romance, more than any other literary genre of the time,
seems to have a close relationship with the life of the society that produces
it. In other words, middle English romance seems to mirror that society airs
its grievances, prejudices and ideals and it seems to shape history or to reinterpret the past in the light of the present.Medieval mappaemundi
generally illustrate that only Saracens live in the Orient, and they are the
believers of paganism or Islam. Moreover Saracen ‘is a monster, an abjected
and fantasmatic body produced through category violation in order to
demarcate the limits of the Christian possible’ (Cohen, 2003: 188). This is
the reason why, Saracens are associated with physical monstrosity like
black skin, red eyes, gigantism and bestiality. Such a recognition of the
Saracens seems to function in the same way with the Middle English
romances. In this respect, the aim of this research is to explore oriental
identities depicted in the Middle English romances as they seem to have
been influenced by history and mappaemundi. Particularly, I will explore
the Saracens and the idea of otherness with a specific reference to the
Middle English romances of The King of Tars and Richard Coeur de Lion. In
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Orientalism, Edward Said argues that the Occident (the West) defines itself
through its controversial depiction of the Orient in Western imagination
(Said, 1978: 110).As the discourses on Orientalism are to show the West
different from the East, Said’s view has been refined and expanded. As Said
puts it, ‘Orientalism operates in the service of the West’s hegemony over the
East primarily by producing the East discursively as the West’s inferior
‘Other’, a manoeuvre which strengths –indeed, even partially constructs the West’s self-image as a superior civilization’ (Said, 1978: 7). Thus, the
Orient is characteristically produced in Orientalist discourse as voiceless,
sensual, female, despotic, irrational and backward, while the West is
represented as masculine, democratic, rational, moral, dynamic and
progressive (Gilbert, 1997). The continued acceptance of the clichéd EastWest dichotomy, with its tacit presupposition of the superiority of West
over East, had its grounding in Europe and the irrefutable dominance of
European Empires over their colonies during the post-enlightenment
period. The medieval situation has been characterised as resembling this
period but this assumption has to be re-evaluated.
2. THE ORIENT AND IDENTITIES
To some extent, the Orient is endemic in medieval writings especially in
chansons de geste and romances (Jameson, 1975: 135). As the Orient was
often the subject matter of the medieval writing, it is generally described as
geographically remote, and as the place for the “Other”. This Orient of
medieval imagination clearly contains the Saracen populations of Africa and
Asia (Akbari, 2000 and 2009). The postcolonial theoretical frame which
analyses medieval texts in the light of Orientalism has associated the Orient
with the Saracens, who embody the “Other” both racially and religiously.
This position, however, is anachronistic and is generated in a polemical
way. Said has noted that the aim of the West was to manage and control the
East, but his analysis relates primarily to the post-enlightenment period
(Said, 1978: 7). Postcolonial medievalists, however, adapted his analysis to
the analysis of the medieval East as it appears in Western texts. The
ambiguity lies in the fact that the medieval East was completely different
from Said’s Orient. When Anglo-Norman and Middle English romances are
re-read applying Said’s analysis, it is not clear to which East the
“postcolonial” medievalists refer. While there was the Saracen Orient, there
was also the Christian Orient, and it is difficult to recognise which Orient
was intended to have been controlled or managed in the romances. In this
respect, when Said’s analysis in relation to controlling and managing the
Orient is applied to the medieval East, it remains vague and one sided. It is
important to note that during the crusades, the Catholic West helped the
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Orthodox East on the surface only, as its ideology was in one way or
another to combine Christianity under the same roof. This became explicit
especially after the Sack of Constantinople (1202-04).
Polemical generalizations that arise from postcolonial discourses applied to
medieval texts limit medieval imagination to the idea of ‘us’ and ‘them’. As
Sarah Lambert puts it, “operating on the borders of Christendom, it was
vitally important for Christian crusaders in the East to recognize and stick
to the rules, to identify fully with us and to know and recognize them’
(1991: 3). ‘Us’ and ‘them’have been the subject of some debate among
scholars specialised in postcolonial theories applied to the middle Ages.
These discussions have included medieval literature, including Old-French,
Anglo-Norman and Middle English romances (Norman 1984 and 1993). In
the last decade, some studies have explored the relation between the
Orient, as “the Other” and medieval romances but this paper will reorientalise the Orient and the Oriental identities in a different light.
The modern dichotomy that presents the Orient as the “other” and the
Occident as “self” is rare in medieval writing, as the world is divided not
into two but into three in medieval mappaemundi. This division is not to
show the division East / West in the maps, but to show the world as a whole
descended from Noah’s sons: Shem, Ham and Japheth. As mentioned in the
three monotheistic religions all of which have their origins in the East,
Noah’s sons shaped geographical identities of Africa, Asia and Europe. This
is the reason why, this paper will refer to the East as a geographical setting.
The East was a place of both geographical and temporal origins; according
to religious texts humanity existed first in the East after the Fall of Adam,
and then scattered to the West. The world was a whole without considering
racial or religious differences. The medieval Christian mappaemundi often
support the idea of geographical and temporal origins and the diversity in
the Orient. While Jerusalem was often shown as the centre of the world in
the Hereford and Ebstrofmappaemundi with emphases of Christian Greece,
Constantinople and Ethiopia, the fifteenth-century Borgiamappa mundi
omits Jerusalem and portrays the monstrous dog-headed people in
Ethiopia, and the thirteenth-century Chronica Majora emphasizes the
centrality of Acre rather than Jerusalem. This is the reason why it is
necessary to present some background about the medieval literary studies
in relation to the Orient and the Oriental identities. This argument may well
have informed the fourteenth-century Middle English romance The King of
Tars. After baptism, the sultan’s newborn formless lump has transformed
into a healthy infant, and the sultan agrees to convert:
His hide, that blac and lothely was,
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Al white bicom, thurth Godes gras,
And clere withouten blame.
And when the soudan seye that sight,
Then leued he wele on God almight.
............
Unnethe hir lord sche knewe.
Than wist sche wele in hir thought
That on Mahoun leved he nought,
For changed was his hewe. (ll.928-32 / ll.939-44) (Perryman, 1980)

These lines also mention the change of skin colour after conversion to
Christianity. It is usually noted that religion and colour difference were
important to identify the Western medieval nation (Heng, 2000: 139: Heng,
2003). Likewise, the Oriental Saracen skin pulls into stark focus the Islamic
otherness of the enemy, in opposition to English Christians:

1516
Hys swarte vys whenne the kyng seeth
Hys blake berd & hys whyte teeth,
Hou hys lyppys grennyd wyde:
‘What deuyl is this?’ the kyngg cryde,
And gan to lawye as he were good.
‘What, is Sarazynys flesch thus good?
& neure erst I nought wyste? (ll.3207-13) (Brunner, 1913)
Hardman and Ailes have concentrated on Western Saracens and, as they put
it, ‘the religious elements in the middle English texts, far from representing
moralizing clerical intrusions, can be shown to share the complex attitudes
to chivalric values and Christian salvation that surrounded the practice of
crusading, while the inconsistent portrayal of Saracens, in chansons de geste
and romances, can be seen as a manifestation of the range of negative and
positive views on Islam’ (2010: 65). The Oriental identities and their
territory as the Orient in these above-mentioned romances raise the
questions about the perceptions of the Saracens. This is the reason why,
Saracens are associated with physical monstrosity like black skin, red eyes,
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gigantism and bestiality. Such a recognition of the Saracens functions in the
same way with the Middle English romances. These two examples refer to
the change of skin colour of the heroes after conversion to Christianity.
It has been noted that religion and colour difference were important to
identify the Western medieval nation. For instance, Richard the Lion Heart,
found in John Lydgate's Verses on the Kings of England refers to the
darkness of Saracen skin:
Richarde hys sone next by successyon,
Fryste of that name, stronge, hardy, and notable,
Was crownyd kynge, callyd Cuer de Lyon,
With Saresenys heddys i-servyd at his tabylle;
Slayne at Gaylarde by dethe lamentable
The space raynyd fully of ix yere;
Hys herte i-beryd in Rone by the hyghe autere (714) (MacCracken, 1934)
Likewise, some mappaemundi illustrate how the colour of the skin is
presented as a sign of racial and religious opposition between the Orient
and the Occident. The fifteenth-century Borgiamappa mundi portrays the
monstrous dog-headed people in Ethiopia, and this has generally been
interpreted that the monstrous dog-headed Ethiopian people were
Saracens.In Boeve, the Sarazen Escopart is described as the ugliest betrayer
of religion and giant:
Il se regarde un petit avant,
Par desuz un tertre vist un veleyn gesant,
Ke ben out nof pez de grant:
En sa main tint un mace pesant,
Que dis homes a peine ne portassent,
A son geron un bon branc trenchant,
Entre se deus oyls un pe out de grant,
Le front out large com croupe de olifant,
Plu neyr ou la char ke n’est arement,
Le nez out mesasis e cornus par devant,
Le jambes out longes e gros ensement,
Les pez larges e plaz, mult fu lede sergant,
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Plu tost corust ke oysel n’est volant.
…
La boche Grant, mult fu lede bacheler. (Boeve, ll. 1743-62)
[The space between his eyes was was a foot wide, his forehead was as large
as an elephant’s buttocks, his skin was blacker than than ink, his nose was
misshappen and knobly in front, his legs too were long and thick, and his
feet long and flat. He was a hideous fellow, a faster runner than a bird on
the wing…he was a most ugly young man. (p. 58)
Even after Escopart leaves his cave, he terrifies everyone and each of them
asks for mercy. For example, when the merchants see Escopart, they are
afraid of his appearance and leave the ship:
Marchans vist en un nef passer
“Seignors” dist l’Escopart, “lessés moi o vus entrer”.
Kant cil orient le deble si hautement escrier,
Pur verité quident ke se seit Lucifer,
De grant pour sailent tuz en la mer.
Li Escopart entra si commence a nager. (ll.2087-91)
[He saw merchants passing by in a ship. “My lords” said the Escopart, “let
me get in with you”. When they heard the monster calling out so loudly,
they thought it must surely be Lucifer; out of terror they all jumped into the
sea, and the Escopart got in and began to sail.]1 (p. 64)
Similarly, Escopart meets a shepherd and asks him about the fire lighted,
and when the shepherd sees him, he asks for mercy:
A tant estevus l’Escopart venant par dela,
En mi le champ le berger encontra,
Ly Escopart envers li cria:
“Frere, que est ceo fu que l’em alume la”?
Kant le berger le veit, fuer se torna.
“Benedicite” en haut se cria;
E li Escopart par le chaperon li pris a.
“Teis toi” fet it “escoute a moi sa
1

See also, ll. 1841-67.
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Si moi die qui ceo fu alumina“.
“Merci” fet it, ‘pur celi que vos forma! (ll.2153-62)
[Thereupon the Escopart came rushing in from the other direction, and met
the shepherd in the middle of the field. The Escopart shouted to him:
“Brother, what is that fire they’ve lit over there?” When the shepherd saw
him, he turned to flee; “Bless us!” he shouted. And the Escopart seized him
by his hood. “Be quiet”, he said, “now listen to me and tell me who lit that
fire”. “Mercy, by the Creator!”, he said.] (p.65)
While postcolonial theory applied to medieval literature has focused on
Saracen men rather than women, Jacqueline De Weever has explored the
white belle Sarasine in opposition to the black male Sarasin in Old French
texts and Anglo-Norman romances. (1998: xxi). It is worth noting that,
whether medievalists have focused on Saracen men or women, their
debates are triggered by Said’s Orientalism through which they have
analysed the political discourse present in medieval romances.However, the
representation of Cassodorienin the middle English Richard Coeur de Lionis
the most complicated one. Cassodorien's travels on board a marvellous ship
that moves without wind to the amazement of people living in England. The
ship takes Cassodorien to Henry, the King of England and she becomes the
hero's (Richard) mother. Her ship provides the mystery and ambiguity the
hero's mother needs. A ship made of ivory, gold, and silk signals both
Cassodorien's wealth and her supernatural background. While she is from
the Orient, she is not represented as gigantic or devilish black. Henry, the
King of England meets Cassodorien and he offers his hand:
Leve sere, what is þy name?
‘my name’, he sayde, is Corbaryng,
off antyoche j am kyng.(159-62)
…
What hy3test þou, my swete wy3t?
‘Cassodorien, wiþouten lesyng’
þus answeryd sche þe kyng.
‘Damysele’, he seyde, bry3t and schene
Wylt þou dwelle, and be my qwene? (Brunner, 172-76)
These above-mentioned quotations refer to the beauty of Cassodorien. She
is ‘bry3t and schene’ and her ship is white, golden, and blue, with silky red
ropes. This symbolises her economic power and wealth. This is the reason
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why she is powerful and wealthy and her representation is different from
the Oriental male identities.Cassodorien’s skin is as white as snow, her
figures are slight, her complexions are described as a mixture of white and
red” (De Weever, 1998: 3-29). Richard Coeur de Lion confirms that
Cassodorien is of royal birth and she deserves to marry King Henry who is
of high estate.
Likewise, Josiane, the Saracen princess of Egypt in the Anglo-Norman Boeve
de Haumtone is described as:

Il out une file, que bele fu e sage,
Josiane out a noun, mult estoit de juvene age,
Plus fut ele colouré ke rose en umbrage
...
Mes si bele ne fu en secle donk vivaunt. (ll. 371-75)
[He had a daughter beautiful, wise, very young, called Josiane; no rose in the
shade had a more lovely coloring . . . no one as beautiful lived in the world at
that time] (p. 32).
Boeve’s mother, a Scot, likewise is described as ‘La dame si estoit bele e
afeité / ke estoit bele femme, jovene e avenaunt (l.24 and l.41) '[attractive,
young, beautiful and well bred] (p. 25). The effect of such similarities
between a Saracen and a Christian woman is to create a situation in which
Josiane represents a level of biological differentiation more frequently
encountered by the twelfth-century audience than that of actual Eastern
ones. A Saracen who physically is not different from a western woman,
converts to Christianity and she shows her biological and religious
proximity and then she becomes a Christian European.
In the text, Josiane decides to convert to Christianity due to her love for
Boeve. Josiane’s representations even before her baptism have the same
qualities (i.e. physical appearance) of a western Christian queen of the
twelfth century. Physically and racially, Josiane fits the model of a western
queen. There are, however, other important aspects of the western queen
figure that help to illuminate Josiane’s relevance to an Anglo-Norman
audience of the twelfth century. Josiane is a daughter of a Saracen King of
Egypt. She is as royal as the queens of England and her royalty is vividly
expressed in the text. For instance, when Boeve and Josiane meet in Boeve’s
room, Josiane confesses her love towards him. Boeve says:
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“Il n’i ad roi, ceo crei, en tretut le mound
Ne prince ne admire ne counte ne baroun,
Que il ne vus desirrunt, si il veient vostre fasoun”. (ll. 683-85)
[“There is no king, I believe, in the whole world no prince, emir, count or
baron who would not desire you if they saw your face”] (p.37)
Boeve confirms that Josiane is of royal birth and she deserves to marry one
them who is of high estate. Boeve describes himself as “jeo sui un povere
chevaler de un autre regioun”(l.686) [a poor knight from another land]
(p.37), who does not deserve to marry her. Moreover, Boeve goes hunting,
Josiane and her steward wait for him inside the cave where the lions
appear. While the lions kill the steward, they do not touch Josiane:
Les lions li oyerent s’i firent salt leger,
La pucele si pernent, ne volent esparnier;
Manjué le usen sanz plus demorer,
Mes enfant de rei ne pussant manger. (ll. 1665-68)
[The lions heard her, leaped nimbly over, and seized her, with no intention
of sparing her. They would have devoured her without delay, but they could
not eat the child of a king] (p.57).
It is clear to say that the lions do not touch Josiane because she is of royal
birth. Josiane’s royal manners are also depicted in the
romance.Furthermore, Boeve arrives at Monbraunt and has a conversation
with Josiane. Josiane does not recognise Boeve at first glance, and when
Boeve asks for the sword and the horse, Josiane asks one of her menials to
bring the horse from the stable (Boeve, ll. 1423-40; p.53). Her manner is
royal as she asks for the menial to bring the horse. Josiane also knows how
to play an instrument as she plays a fiddle in order to entertain the royal
members of the court:
Kant veit ke urent mangez,
Chanteient les jugulurs assemez,
Josian sa viele ad arotez,
Pur l’amur Terri ad trios vers sonez. (ll. 3027-30)
[When they had finished eating, the minstrels, well prepared, sang. Josiane
tuned her fiddle and played three songs for the love of Terri] (p. 81)
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Josiane, the Saracen princess in Boeve and Cassodorien in Richard Coeur de
Lionare not different from the royal ladies of England of the twelfth century.
Whilst medievalists practise Orientalism and portray the Saracens or
“Others” as enemies and black monsters, it is evident that in some medieval
romances they are portrayed as chivalric, noble knights, tolerant, father-like
kings, and also belle white women, without any reference to their racial or
religious differences. Otherness (which refers to race and religion) is
always associated with the Orient, but there are also few examples in the
romances.
3.CONCLUSION
Instead of focusing narrowly on clichéd Orient-Occident dichotomy, this
paper has tried to sketch out the wider contours of the discourse within
which medieval Saracens and the Orient were described. Many of the
medieval scholars (mentioned above) suggest the medieval Orient-Occident
st interactions have its origins in the eighteenth- century colonial period.
When the Orient is described, Saracens (particularly Muslims) are also in
the picture, and where the religion of Saracens is described, the Orient as
continually in the background. However, there is haziness in the Orient and
this paperhas portrayed another Orient in the medieval narratives. It is the
diverse Orient which does not necessarily “define the West as its
contrasting image, personality, experience”, or describes the racial and
religious differences. This paper sought to examine how the Orient is
imagined in the medieval narratives. It has been argued that medieval
narratives are influenced by political events regarding the Orient.
It has been questioned that the Orient whether or not it is the reflection of
the mirror: it is the Orient that the mirror reflects as a shadow, but the
Orient and the oriental identites are not the reflection of the mirror, but the
actual object of this paper.To conclude, this paper has explored oriental
male and female identities depicted in the middle English romances as they
seem to have been affected by history and mappaemundi.The theoretical
commonplace that romances such as The King of Tars and Richard Couer de
Lyon utilise the figure of the Saracen in an early form of Orientalism, situating
in the racial and religious Other. However, Cassodorien’s representation
appears to be the most complex one, as her beauty and wealth is emphasised
rather than her Saracenness.
It is worth noting that, whether medievalists have focused on Saracen men
or women, their debates are triggered by Said’s Orientalism through which
they have analysed the political discourse present in medieval
romances.These above-mentioned examples show the variety of angles
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from which the representation of the Orient and Oriental identities has
been studied: from the stereotypical definition of the Saracen to the
political discourse of postcolonialism; and from geographical locations in
the mappaemundi to the medieval literary representations in the middle
English romances. In the light of much evidence, while there is knowledge
of the Orient and the oriental identities, there is diverse Orient in the
Middle English romances, which does not necessarily define the West or
describe the clichéd Orient-Occident dichotomy. The Orientmay not a scary
and evil place and the oriental identities may not be giants or devils as
portrayed in other contemporary romances. The “otherness” of the Orient is
not encapsulated, for western audiences, in the political and media
discourse which labels certain parts of the Orient as “medieval”, meaning
barbaric and retrograde.
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FOLK ISLAM IN CONTEMPORARY EAST AFRICA
Akira Asada*
Abstract
The Swahili Coast of East Africa is an area where Islamisation progressed
soon after the emergence of Islam because of its historical connection with
the Arabian Peninsula through maritime trade. Although Muslim society in
this area once was underestimated compared with the imaginary ‘orthodox’
Islamic society, religious lives and values unique to the coast recently have
attracted attention from scholars of Islamic studies. In this paper, I would
like to discuss these religious lives and values from the perspective of Folk
Islam. Studies on Folk Islam arose from debates that recognised this
religion’s universality and diversity. However, attempts to define universal
Islam have sparked continuing debate, while a matter of concern now is the
description of the actual Muslim state. The mainstream of Islamic studies
depicts the modern Muslim world as being in the middle of a paradigm shift
toward forefathers’ traditions. In this framework, Folk Islam is considered
to be in decline, branded as bid‘a (i.e., ‘deviation’). This case study focuses
on mawlid, which are celebrations of the Prophet’s birthday in Zanzibar, an
island of Tanzania. I also examine the characteristics of Folk Islam in East
Africa, as well as previous studies’ claims. The present study’s results
suggest that the Islamic-revival phenomenon, which tended to be described
monolithically as a movement aiming for a return to early Islam, occurred
as Folk Islam in this region, and that Folk Islam itself comprises
contradictory factors.
Keywords: Folk Islam, Islamic Revival, Mawlid, Zanzibar, Swahili, East
Africa
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1. Introduction
Islamised nations collectively are referred to as the Islamic world, in which
Islam is a shared philosophy, but the faith differs in content and form from
region to region. Folk Islam is a perspective in Islamic studies, adopted to
understand various Islamic activities, especially in the daily lives of
ordinary people. East Africa, the focus of this study, is located on the
periphery of the vast Islamic world, but this does not mean it is marginal in
a qualitative sense. However, past studies on Islam included many
discussions on which form of Islam was more orthodox by correlating
geographical distances with qualitative purity. Thus, I conceived of a plan to
re-evaluate Islam in East Africa by using the framework of Folk Islam.
In this paper, I would like to clarify the features of Islamic practices in East
Africa from the perspective of Folk Islam. In the first part, I will outline the
history of studies on Folk Islam, which is the framework for the discussion.
In addition, I will trace the path of Folk Islam as a historical phenomenon
and consider its present position. In the second part, I will introduce an
Islamic festival held in Zanzibar, a Tanzanian island, as an example of Folk
Islam in contemporary East Africa. I then will examine the characteristics of
Folk Islam in this region in the context of the Islamic-revival movement,
which has spread worldwide in recent years.
2. What Is Folk Islam?
2.1. Debates over Folk Islam
In the Muslim world, Islam is seen as a universal religion, but in practice,
the Islamic way of life differs by region and society. The Folk Islam theory
was raised to deal with this paradox. Until the middle of the 20th century,
regional Islamic practices generally were viewed as being outside the
mainstream. In particular, as the Middle East was considered to be the
centre of the Islamic world, the term ‘rural Islam’ was assigned to Islamic
practices that were observed in peripheral areas such as Africa, and they
were explained as being the result of syncretism and acculturation. This
was a product of the view that the religion in the Middle East is ‘authentic
Islam’ and that African Islam is a poor replica.
However, in 1955, Grunebaum introduced the theory of the ‘great tradition’
and the ‘little tradition’ in his article, ‘The Problem: Unity in Diversity’
(Grunebaum, 1955: 27–31). The great tradition is the name given to
‘official’ Islam, which refers to religious norms and regulations, while the
little tradition is its practical adaptation observed as local practices. Thus,
the great tradition is conducted by intellectuals, such as religious scholars
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of great learning, called ‘ulamā’1. Conversely, ordinary people practice the
little tradition; thus, it is seen as featuring Islamic practices that are more
broad-minded. The theory provided an opportunity to avoid the arguments
over purity and include the various practices observed in reality as
elements of Islam. From that time to the present, the main argument over
the theory of Folk Islam basically concerns how to adjust his framework to
grasp reality.
El-Zein interpreted the great tradition and little tradition as, respectively,
singular Islam beginning with a capital letter, and plural islams, in lowercase letters (el-Zein, 1977: 242–246). It was the first improvement to the
theory of Folk Islam by the pluralisation of the little tradition and was
intended to show the diversity of Islamic practices, but there is another
point that is suggested. As long as the great tradition refers to the
philosophy of official Islam, actual Islamic practices all could be included
under the little tradition. As discussed later, philosophical concepts could
never become materialised as they are. Thus, whether the actors are
religious scholars or ordinary people, their performances would be sorted
into the same category as various ‘islams’.
Some researchers attempted to modify the great tradition. Waardenburg
questioned the view of the great tradition as official Islam (Waardenburg,
1978: 327–329). In the Islamic world, there is no official institution that
presents a unified view of true Islam. Therefore, from the perspective that
Islam provides norms for Muslims, rather than an official doctrine, the great
tradition has come to be understood as normative Islam. Furthermore, alAzmeh pointed out that the great tradition itself was not, in fact, unified (alAzmeh, 2009: xi–xv). Not only does the little tradition have
multidimensional realities, but Islam, as a philosophy, also could be viewed
as a collection of complex ideas. So, he tried to express Islam as ‘Islams’
because of its multiple norms. We could understand it as a natural
consequence of the Islamic world lacking an official system that could
provide a unified doctrine.
This led to more criticism directed at the little tradition. If the great
tradition carries the norms and regulations, the little tradition should be the
remainder. However, Otsuka pointed out that Folk Islam itself, which has
been included in the little tradition, contains norms that must be obeyed in
practice (Otsuka, 1989: 141–144). On this basis, the opposing axes of the
great tradition and the little tradition, which can be considered norms and
1‘Ulamā’

means knowledgeable scholars who are well-versed in Islamic doctrine and
sciences. It is plural, the singular being ‘ālim, but ‘ulamā’ is preferred in Islamic studies.
They are sometimes known to be a group that is critical of Folk Islam.
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realities, respectively, were shaken greatly, and boundaries became
blurred.
A series of discussions by Ernest Gellner (Gellner, 1969, 1981) made a
breakthrough in Folk Islam theory, which was stagnating at a dead end. His
‘Pendulum Swing Theory’ contends, through a Christianity analogy, that
Islam has two poles, called ‘characteristics C’ and ‘characteristics P’
(Gellner, 1969: 130–131). The characteristics P group’s attributes are
Protestant or Puritanical, i.e., more rigorous and disciplined, while the
characteristics C group’s attributes resemble those of Catholics, i.e., more
generous and popular. Gellner meant real Islam has swung between these
two poles like a pendulum. This was an attempt to grasp the dynamic state
of Islam (Gellner, 1969: 136–137). Needless to say, the characteristics C
group here refers to Folk Islam, and his ‘Pendulum Swing Theory’ is a
convenient way to explain the historical relationship between Islam and the
populace.
2.2. History of Islam and the Populace
From the beginning of Islam in the Arabian Peninsula in the first half of the
seventh century, the Muslim community, called umma, promoted
Islamisation of adjacent regions after a series of wars against surrounding
dynasties. When it comes to Islamisation, we have an image of the residents
of an area being converted to Islam all at once, but this is not accurate. As
long as Muslims were accepted as the rulers of a conquered society, nonMuslims were allowed to continue practicing their own faiths (Brodeur,
2004: 361–362). As a result, until around the 12th century, these
populations maintained their traditional faiths in most Islamised regions.
While the Islamic world expanded, within Islam itself, the systematisation
of doctrine proceeded, and Islamic sciences were developed. Systematised
Islam institutionally came to support state power, and those who thought
that this took the teeth out of the faith turned to ascetic training. This
movement eventually became organised as Sufism and was integrated into
the ideological framework of Islam (AWN, 2005: 8815–8816).
Muslim intellectuals’ academic pursuits were in decline by the 12th century,
and it was Folk Islamic practices, based on Sufism and the adoration of
saints, that gained power. Sufis in the 12th century lived under the guidance
of mentors while doing secular jobs. The emergence of Sufis who stayed at
home made Sufism much more popular. Consequently, Sufism and saint
adoration penetrated those who were socially Islamised, but had retained
their old faiths and promoted their conversion. Some aspects of the Islamic
world’s expansion should be noted here. In Southeast Asia and Sub-Saharan
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Africa, the Sufi orders played the role of promoters of Islam, both socially
and religiously (Trimingham, 1971: 9). As a result, Islamisation was
achieved in these areas through Folk Islam from the beginning.
From the Middle Ages to the present, Folk Islam with Sufism has continued
to evolve. In Cairo, almost all Muslim inhabitants were involved with a Sufi
order by the 19th century. However, during this era, the Islamic world
suffered from direct interference from European colonialism and was
exposed to a wave of modernisation. In reaction to that, a movement
developed among Muslim academics who thought that the Islamic world
was trailing Europe because of conventionalism in its understanding of
Islam and its sciences since the 10th century, as well as behaviours that
deviated from the religion’s original doctrine. They believed true Islam
existed in the era when the Prophet Muhammad and his disciples lived.
Because the reformers found their ideal in that age, they insisted on
excluding practices that perhaps had been introduced in later generations,
but had long been regarded as part of Islam (Bonnefoy, 2004: 1009). Thus,
many elements of Folk Islam became targets, as bid‘a2.
The extreme attitude that aims to return to early Islam is often called
Islamic fundamentalism in mass media. However, as a response to excessive
popularisation, the idea of eliminating deviation from the essence of Islam
is not a special case. Desires for a more faithful way of life in Islam are
spreading not only among so-called fundamentalists, but also among
ordinary Muslims. The rise of religious consciousness is currently
progressing in various parts of the world in the form of an Islamic revival.
In addition to terrorism, which attracts the attention of mass media, Islamic
culture in a stricter form has emerged in various forms in daily life, such as
Muslim women who had exposed their hair publicly in the past beginning to
cover their heads with scarves (Alvi, 2013: 189).
Within this trend, it seems that Folk Islam gradually has been losing
momentum (Akahori, 2008: 206–207). Using the ‘Pendulum Swing Theory’,
this trend can be understood as follows. Early Islam had a more rigid and
disciplined nature. Over time, the popularisation of Islam progressed, so
more generous and popular traditions began to prosper. At present, the
pendulum is swinging back in the direction of stricter practices. These
mutual reactions constitute the history of Islam itself. There are two points
to note here. One is that these two poles do not exist in entirely different
2Bid‘a

is used to describe actions and ideas that deviate from the essence of Islam. It is
positioned as the opposite of the Sunna, which the Prophet indicated as the norms. What
is Bid‘a depends on the ideological background of those who judge it, but under it, Folk
Islam practices often were denounced.
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dimensions, and intermediate forms exist between them. The other is that
both have existed in every era, changing power relations, and the friction
between them continues today.
2.3. Summary of Folk Islam Theory
In the discussion on Folk Islam, there is a trend toward seeing Islam as
comprising two different dimensions: the great tradition and the little
tradition. The great tradition means the philosophy and norms, and the
little tradition refers to actual practices. Folk Islam is positioned on the side
of the little tradition, as opposed to ‘official’ Islam. However, difficulties
have been encountered in strictly distinguishing the great tradition from
the little tradition; thus, this framework came to be disputed.
On the other hand, there is another framework, ‘Pendulum Swing Theory’,
that groups the widely diverse religious practices in the Islamic world into
two paradigms: a rigorous type and a generous type. This was an attempt to
grasp Islam dynamically rather than statically. Thinking through this
framework, one can see that the results of the power game between these
two paradigms have formed the history of practical Islam. Their interaction
is not a past event, but is playing out in various places in the Islamic world
as a present-day phenomenon.
3. Folk Islam in East Africa
3.1. What is Mawlid?
The 12th day of the third month of the Islamic calendar is believed to be the
birthday of the Prophet Muhammad. A festival called mawlid celebrates this
day and takes place in various parts of the Islamic world. Mawlid also
sometimes refers to celebrations of local Islamic saints’ birthdays, as well as
the Prophet’s. In this case, the festival honouring Prophet Muhammad is
distinguished by adding al-Nabī (the Prophet) or nabawī (prophetic) after
mawlid. For a discussion on Folk Islam in East Africa, I would like to
examine mawlid of the Prophet, which is held in Zanzibar, a Tanzanian
island3.
The earliest recorded celebration of the Prophet Muhammad’s birthday
took place in Egypt, which was under the control of the Fatimid Caliphate
(909–1171). Since around the 12th century, mawlid has developed as a
festival for ordinary people in the Arab world, involving Islamic mystics, or
Sufis (Eickelman, 1987: 5788–5789). Meanwhile, mawlid celebrations in
In Zanzibar, the birthday festivals for local Islamic saints employ another word, ḥawl
(anniversary). Therefore, simply speaking of mawlid there refers to the birthday festival
of the Prophet Muhammad.
3
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the coastal area of East Africa were introduced by Arab immigrants, called
Hadhramis, from the Hadhramawt region in the southern part of the
Arabian Peninsula. Mawlid, as currently celebrated in these areas, was
shaped by the Sufi order of Hadhramis at Lamu of Kenya in the 19th
century (Bang, 2003: 149).
To grasp what mawlid is like, I now refer to a previous study on a tradition
in Cairo, where the oldest case of this festival was recorded, and where the
Prophet’s birthday still has been celebrated in recent years (Otsuka, 2000:
152–161). This case study was done in the 1980s. In Cairo, a series of
events that gradually evoked the mood of the festival take place one month
before the Prophet’s birthday. Sufis play a central role here. During this
period, the Sufis gather in brotherhoods and recite the Qur‘ān and poetry,
as well as perform dhikr4, a Sufi ritual in which the name of God is repeated
During the afternoon of the day before Muhammad’s birthday, Sufis march
to the town, grouped by brotherhood. By the classical Islamic calendar, a
new day begins at night, so the night of this day marks the beginning of
Muhammad’s birthday. Then the main event of the Prophet Birthday
Festival in Cairo is held. In the plaza, tents for Sufis are pitched by the
respective orders. Within each tent, recitations of Qur‘ān passages and
poetry, and rituals such as dhikr, are held for several hours around the
mentors.

Figure 1. Map of Zanzibar in East Africa

4Dhikr

means recalling the monotheistic God. It is close to the Christian litany and the
most basic ritual in Sufi orders. Formalised short prayer phrases are repeated with
unique breathing and vocalisation methods.
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3.2. Structure of Mawlid in East Africa
Zanzibar, which is used for the present case study, is an archipelago
belonging to Tanzania, an East African country (Figure 1). It is located tens
of kilometres from the continent and occupies a central place in Islamic
culture among the Islamic cities scattered along the coast of East Africa. The
ethnic groups living in Zanzibar as locals are divided roughly into four
categories: Africans, Arabs, Indians and others. Regardless of origin, they
speak Swahili as their mother tongue in everyday life. Nearly all residents
(98%) are Muslim, but denominations and schools differ according to
ethnic group. Most belong to the Shāfi‘ī school of the Sunni, while among
Arabs, those of the families from Oman are Ibāḍīs5. Most Indians belong to
Shī‘a, but there are also many converts to Sunnis.
Table 1. Modern history of Zanzibar
Years

Events

1840

Becomes the capital of Oman.

1861

Gets separated from Oman.

1890

Becomes a protectorate of the U.K.

1963

Gains independence from the U.K.

1964

Zanzibar revolution occurs; the
government imposes restrictions on
Islam.

1980s

Islamic rituals resume publicly

Table 1 outlines the modern history of Zanzibar. It is remarkable that
mawlid did not continue from the 19th century, when it was brought over
from Lamu, Kenya, into the modern era. Actually, it was discontinued in the
second half of the 20th century after the revolution of 1964 in Zanzibar, but
it has resumed and has been practiced actively in recent decades.
5Ibāḍī

is a sect that broke away from Khawārij, a group separated from umma in the
early era of Islam. Historically, they have diverged from extreme factions in Khawārij
and survive to the present day as a moderate group.
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Figure 2. Recitation of Poetry During Mawlid

1533
The mawlid festival currently practiced in this region is different from
Cairo’s in terms of the schedule. Both hold a big event for mawlid on the eve
of the 12th day to celebrate the Prophet’s birthday. However, the Cairo
festival peaks on the 12th day, while in Zanzibar, this night is just the
beginning of a series of events. After that, mawlid is repeatedly held almost
every evening, with the venue moving to various parts of the island
throughout the birthday month. At the end of the month, a large event is
held for three days on Tumbatu Island, off the northwestern part of
Zanzibar, then the mawlid festivities in this area come to an end.
Mawlid festivities consistently are held in Zanzibar, with many structural
similarities among various celebrations. In each venue, mawlid is conducted
by following a timetable, i.e., all participants share a single programme. In
this respect, it differs from Cairo, where each Sufi order conducts rituals
under tents installed individually while only sharing a plaza. In Zanzibar, a
stage is set up at the venue for professional performers. There are no tents
for Sufis. Although the composition of the programme varies from place to
place, the performances included in the schedule are common to the event.
Basically, at the beginning of Mawlid, al-Fātiḥa, the beginning chapter of the
Qur‘ān, is recited. It also is recited during daily worship, which is a duty of
all Muslims, but during mawlid, it functions as a kind of prayer service. The
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main performance during mawlid is the recitation of poetry, called qaṣīda,
to honour the Prophet Muhammad and tell his story (Figure 2). The book
containing these items is called the ‘Mawlid of Barzanjī’, which incorporates
the compiler’s name. The prose of the Prophet’s story itself also is
conventionally named after the editor. Besides Barzanjī, text compilers
Ḥabsī and Dayba‘ī also are famous. In East Africa, there are preferences
concerning which text to use, depending on the region, and in Zanzibar, the
book by Barzanjī is quite popular. Regardless of which book is used, it is
during the basic flow of mawlid in East Africa when performers recite the
Prophet’s story and qaṣīda alternately on a stage set up at the venue.
Figure 3. Qiyāma During Mawlid
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Because the Prophet’s story is very long, during recent mawlid celebrations,
it is common to recite only excerpts from the main chapters. However, the
chapter dealing with the Prophet Muhammad’s birth always is recited.
When the birth scene is reached, the recitation on the stage is halted, and all
participants in the plaza stand up (Figure 3). This is called qiyāma, meaning
to stand and watch. During qiyāma, not only the performer on the stage, but
also all participants recite a special poem honouring the Prophet. Also,
during the recitation of poetry, staff members move around the venue while
holding an incense burner containing agarwood and a pot of rose water,
purifying each participant with the scent. When this ritual is over, everyone
sits down, and the rest of the Prophet’s story is recited.
The story of Muhammad is recited in Arabic, but the qaṣīda, written in
Swahili, the mother tongue of the audience, sometimes are recited by
performers in Swahili, too. In the mawlid of East Africa, various qaṣīda are
recited, from classic poetry to modern works.
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Figure 4. Playing Duff During Mawlid

Qaṣīda may accompany performances using musical instruments.
Particularly during the mawlid of East Africa, drums called duff are used
(Figure 4). They resemble tambourines and can be classified into eight
different types according to size. The basic structure of a duff is a cylindrical
wooden frame with goat leather. Three to four slit-like holes are made in
the wooden frame, and several circular metal plates are fixed with wire in
the holes. To adjust the tone by changing the tension of the leather, a
knitted strap is inserted between the wooden frame and the skin with a
spatula. The custom of using duff began at Hadhramawt in Yemen, and in
the coastal area of East Africa, they first flourished on Lamu Island in Kenya.
After that, they spread from Lamu to distant places, such as Comoros and
Mozambique, and came to be used in mawlid festivities in each region.
However, in the case of Zanzibar, the use of duff became common in recent
decades. Before the revolution in 1964, even though performers came from
the mainland, the instrument did not become popular. In the era before the
revolution in Zanzibar, the power of Oman Arabs belonging to the Ibāḍī
school was predominant, and it seems they did not allow musical
instruments6.
The remaining elements in Zanzibar’s mawlid programme comprise
sermons and prayers. In the middle of the festival, there is always time for
preaching, regardless of the festival’s organiser. These sermons are named
differently depending on the event, but what is done is the same: The
preachers quote the Qur’ān in Arabic and speak with enthusiasm in the
6

Muḥammad Idrīs, personal communication, May 21, 2007.
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native language of the audience. Similar preaching also is done at collective
worship sessions at noon on Friday, and attending these is the duty of all
adult-male Muslims. At the very end of mawlid, all participants say a du‘ā (a
prayer to God). The books of mawlid generally also contain du‘ā as the final
chapter. Although the festival ends after du‘ā, some groups might hold
special dinners.
3.3. Scale and Nature of Mawlid in East Africa
As mentioned earlier, in Zanzibar, mawlid is held not only on the Prophet
Muhammad’s birthday, but also repeatedly performed throughout his birth
month. The size of each event varies depending on the organiser. Festivities
can be categorised into four sponsorship groups: either sponsored by the
government, political parties and organisations, town residents or specific
families. In this paper, I focus on mawlid sponsored by the government and
local residents, highlighting their differences.
The biggest festival in terms of number of participants and programme
content is held on the eve of the Prophet’s birthday. The festival organiser
officially is the Prophet Birthday Association, but the actual organiser is the
state government of Zanzibar. It is held at a sports field on the outskirts of
Stonetown, part of the capital city, to accommodate a large number of
participants. Everyone can participate in this event, and TV broadcasts also
take place. Also, as part of this programme’s festival, many parts of the
Prophet’s story are recited, while qaṣīda are inserted between each chapter,
making this event into something special.
As noted earlier, Zanzibar experienced a revolution in 1964. Since the
revolutionary government has long restricted Islamic activities, religious
events such as mawlid had not taken place publicly until the end of the 20th
century. The ruling party has not changed, but strangely, the government
now hosts mawlid celebrations at which high-ranking officials, including
the president of Zanzibar, are present. Although the Qur’ān is recited at the
beginning of normal mawlid, the state anthem and political speeches are
held first during the governmental version of the festival. The opening and
closing of mawlid happen upon the president exiting and entering his car,
and at that time, all participants stand up and show respect. Thus, the
governmental mawlid works as both a political event and a religious
festival. The same goes for the opposition party. It also organises its own
mawlid festival, which also draws a large volume of participants.
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Figure 5. Mawlid by Town Residents
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On the other hand, for mawlid festivities that are also held in each town and
village, both the organisers and participants are local residents (Figure 5).
Open spaces such as parking lots are used as venues. This is an event with a
homemade feeling, e.g., attendees bring their own furniture from home. The
festivals are held in various parts of Zanzibar, such as rural areas across the
island, in addition to urban areas, and the programmes for mawlid include
local features based on the location. Residents of the district participate in
on-stage performances, not performers known throughout Zanzibar, as is
done during the government’s mawlid. Qaṣīda are recited during
governmental mawlid and are usually written in Arabic, but works in the
local language, Swahili, also are commonly performed at festivals held by
town districts and villages. In addition, even the story of the Prophet
Muhammad sometimes is recited in both Arabic and residents’ mother
tongue. Mawlid in this category are designed in a way that ensures ordinary
Muslims without Arabic knowledge can enjoy the event. Shouts from the
audience in response to a particularly great performance are also
characteristic of mawlid in towns and villages, coming in the form of calls to
the Prophet. This mechanism, which shapes the sense of unity between the
on-stage performers and the audience, represents the nature of mawlid
hosted by local residents.
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3.4. Summary of Mawlid
Mawlid is the festival that celebrates the birth of the Prophet Muhammad.
The birthday of the Prophet is the 12th day of the third month of the Islamic
calendar, but his festival is held the night before that day. In Zanzibar,
mawlid festivals are held repeatedly almost every evening throughout the
birthday month, with the venue moving around after the first event. The
festival’s organisers are different for each venue, and the nature of the
event reflects their tastes.
The governmental mawlid is held on the eve of the Prophet’s birthday, and
it is the biggest event in Zanzibar in terms of programme content and
number of participants. However, while it has the appearance of a religious
event, several elements resemble those that would be seen at a political
rally. In addition to the government, the opposition party also hosts largescale events.
In contrast, mawlid hosted by towns and villages are festivals for ordinary
Muslim residents. Area residents are both participants and performers, and
they manage venue decorations and operations at the facilities. The events
are designed for Muslims who cannot understand Arabic and display
ingenuity in creating an atmosphere of unity across the whole venue. It is
understandable that mawlid in this category incorporate popular elements
of Islam.
4. Discussion
4.1. Comparison with Arab Region
Both mawlid festivities in Zanzibar and in the Arab Islamic world have the
same goal. So, could we simply conclude that mawlid in Zanzibar was an
East African version of the festival of Arab origin? In Cairo, mawlid is
viewed as a festival linked to the activities of Sufis. It has a structure that
gradually excites the populace about the birthday of the Prophet
Muhammad. The main actors during the event are Sufis and their orders.
They put up tents for each brotherhood in the venue and carry out their
usual rituals, such as dhikr, in public.
Meanwhile, mawlid in Zanzibar begin on the eve of Muhammad’s birthday
and are repeatedly carried out throughout his birth month. The peak of the
event happens during the last few days of his birth month. In addition,
mawlid content is such that all participants follow one programme, during
which dhikr is not seen, nor are other Sufi rituals, but the recitation of
poetry honouring the Prophet and the story of the Prophet are principal
elements.
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Compared with the Prophet’s birthday festival seen in the Arab region, such
as in Cairo, mawlid in Zanzibar have a common purpose — to celebrate the
Prophet’s birth — but the Sufis’ involvement is not seen publicly within the
framework of the festival. It has a unique configuration as an organised
event.
4.2. Application of Folk Islam Theory
Here, I would like to discuss Folk Islam theory once again, based on the case
of mawlid in East Africa. Despite shared Islamic philosophy, there is a
diversity of activities in the real Islamic world, which has sparked debate. In
other words, under the same umbrella of Islam, there is both a very strict
and disciplined lifestyle and a flexible and generous way of life (i.e., Folk
Islam). Imagine both as different-coloured paints placed at opposite ends of
a palette, in which we could observe various stages of mixing the two
colours in the centre of the palette. The actual Islamic world is a kind of
palette for mixing these two colours, and the ways of life are the various
colours produced.
These two colours, or paradigms, have existed from the beginning of Islam
to the present, but the dominant one has changed, depending on historical
period and social context. Since the seventh century, when Islam began, to
around the 10th century, when Islamic doctrine and sciences were
systematised, the more rigorous side became stronger. After that, from the
12th century, Islam penetrated the general populace through the rise of
Sufism, and its generous side started thriving. However, since the 19th
century, self-criticism of Islamic practices was prevalent, accompanied by a
sense of crisis, as the Islamic world was lagging far behind Europe socially
and technologically. As a result, the demand for a return to early Islam
gradually gained steam, and the more disciplined side gained strength
again. Increased Islamic consciousness among Muslims has been visible
worldwide as an Islamic revival, and this trend continues to the present
day. This phenomenon has been likened to the movement of a pendulum:
After swinging far toward one direction, it swings back to the other side.
According to this model, we are looking at a pendulum swinging back from
Folk Islam to the disciplined stream of Islam. In fact, even in contemporary
East Africa, criticism of Folk Islamic behaviour appears alongside concrete
actions and the assertion that the initial form of Islam is ideal. For example,
on the mainland of Tanzania, I once saw a group calling for a return to the
early traditions of Islam. They were running a store selling religious books
near a great mosque. Such activists are called Wahhābīs in the Islamic
society of East Africa. This is derived from the name of Muḥammad ibn ‘Abd

Erciyes University
31 /01/2018 – 02/02/2018

1539

USBIK 2018 KAYSERİ

al-Wahhāb, a reformist thinker of the 18th century7. Wahhābīs themselves
like the name Salafī. The word Salaf, the root of Salafī, refers to the first few
generations of people who were instructed directly by the Prophet
Muhammad, and the belief that their version of Islam is the correct one is
called Salafism.
Most of the religious bookstores near the great mosque sold books by Sufi
orders, but the Wahhābīs (or Salafīs) did not consider Sufism to be part of
the original doctrine of Islam. Thus, they pressured the bookstores to stop
selling such books. Looking at this case, it seems that the stricter and more
disciplined lifestyle is beginning to spread among people in contemporary
East Africa and worldwide. So, is the Prophet Birth Festival of mawlid,
which we have examined in this paper, also in danger of entering a period
of decline because it has been exposed to criticism?
4.3. Revivalism Based on Folk Islam
The answer is no. As briefly mentioned earlier when discussing the modern
history of Zanzibar, mawlid in this nation officially were discontinued for a
period in the mid-20th century. After decades of silence, from the end of the
20th century to the beginning of the 21st century, mawlid gradually was
revived and is now quite visible in public life. This corresponded with the
momentum of Islamic revivalism around the globe. It means that while the
call for a return to early Islam was gaining steam in other parts of the
Islamic world, in Zanzibar, the Islamic revival entailed activating Folk Islam.
Of course, the reason why mawlid faded at one point in the 20th century
was the climate during the regional revolution, which put political pressure
on Zanzibar. However, presently, the government itself, which initially
restricted Islamic rituals, has been organising mawlid to meet the people’s
demands, as discussed in this paper, so Folk Islam’s momentum is growing.
In addition, although it is beyond this paper’s scope, folk medicine,
undertaken in the name of Islam, also has become popular now. It is a kind
of alternative medicine that practitioners claim is based on the practices of
the Prophet Muhammad, but it actually exists in different forms, just like
Islam itself. In recent years, therapy using a CD of Qur‘ān verses has been
practiced actively. In this way, customs that did not exist in early Islam
continue to be produced constantly.
It seems that we could conclude that the Islamic revival in East Africa is
only increasing Folk Islam, but this is not true. As we saw earlier, the main
It is another matter whether people called Wahhābīs are really proponents of this
reformist. In East Africa, the word is often used when labelling someone as an intolerant
fundamentalist.
7
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actors in the 1980s mawlid in Cairo were Sufi orders. On the other hand, the
performance of mawlid in Zanzibar did not include Sufi rituals such as
dhikr, which was performed actively in Cairo, but the programme consisted
of the recitation of the Prophet’s story and poetry. However, it does not
mean that the populace is doing mawlid without passion. Indeed, they are
‘very excited’ because the mother tongue of those who participate in the
festival is used, and mawlid are held repeatedly throughout the region, so
any residents could join in. In short, Islamic revivalism in this region has a
structure in which the importance of the Sufi during the festival is declining,
but the share of popular participation is increasing.
4.4. Tentative Conclusion
This paper’s purpose was to discuss the features that appear when one
observes Islamic practices in East Africa from the perspective of Folk Islam.
One notable point is that Folk Islam, which generally was viewed as being in
decline, actually is increasing in power in this area. However, as seen from
the elimination of Sufi elements from mawlid festivities, it was
accompanied by qualitative change. Therefore, we also could see that the
old structure inside Folk Islam is being deconstructed and replaced by a
new configuration.
5. Further Discussion and Conclusion
5.1. Multiple Facets of Islamic Revivalism
The above is fine as an answer to the question presented at the beginning of
this study, but I would like to deepen the discussion a little more at the end.
As the case in East Africa shows, it is quite difficult to generalise the Islamicrevival phenomenon because the facts include diverse realities in each
region. Interpreting contemporary Islamic revivalism as a one-way
movement from Folk Islam to a disciplined lifestyle can lead to focusing on
only one aspect of this diverse situation. This means we would come up
against the same problem as the old debates over the great tradition and
the little tradition. Also, we need to look at the diversity within Folk Islam
itself. It has been pointed out that various elements such as festivals,
Sufism, saint adoration, music, folk medicine et al. are regarded as falling
under the category of Folk Islam, but simply listing these practices is
insufficient when describing what it is. As we saw from the decrease in Sufi
elements and the increase in popular participation in mawlid in Zanzibar,
power games are happening within Folk Islam, too.
If we expand the discussion further, I must point out that such competition
occurs not only in specific areas and societies, but also among Muslim
individuals. Unlike Islamic intellectuals who engage in the academic pursuit
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of Islamic doctrines, we could see conscious and unconscious deviations
from such norms in the daily lives of the Muslim populace. I mentioned
activists called Wahhābīs or Salafīs, who view Sufism negatively. In fact,
they criticise mawlid, as well as Sufis’ activities. However, they do not
directly interfere with the festivals. Some of them even participate in
mawlid festivities while criticising them. Thus, even a single person may
follow two contradictory movements, i.e., the intermingling of strictness
and tolerance is a phenomenon that arises on various levels, from micro to
macro.
An interesting point is that these diverse realities are explained as the word
of Islam, or the teachings of the Prophet Muhammad from individual
viewpoints. Even though Wahhābīs criticise Sufi orders’ activities as nonIslamic, the Sufis have said, ‘Wahhābīs may insist on their idea, but
according to the guidance of Prophet Muhammad (s.a.w.), Islam is so-andso, and we are just following it’8. In other words, each sect’s adherents
believe they are proper Muslims adhering to the true norms or system of
Islam.
5.2. Conclusion: A Perspective for Grasping Diverse Activities
In the first half of the paper, I mentioned the idea of making Islam plural
(i.e., Islams), so we could envisage various norms, but actually, Muslims
themselves do not think there are multiple Islams. For them, as a principle,
there is only one Islam, and in their daily lives, people have certain rules to
follow that derive from that. However, the true concept of Islam itself
cannot be perceived as if it were materialised. Of course, in Islam, there are
invariant texts: the Qur’ān and the Ḥadīth. The Ḥadīth is a collection of the
Prophet Muhammad’s words and deeds, and gives followers guidance on
the right way to live. Nevertheless, the answers to all problems that modern
Muslims encounter cannot be found merely in these scriptures.
As evidenced by the cases of mawlid in Egypt and East Africa, local
traditions also are observed through activities for the same purpose under
one Islamic umbrella. This is because each Muslim must interpret Islam
based on his or her particular social situation, i.e., it is ordinary Muslims —
the populace — who give observable substance to Islam by construing and
practicing it. This structure has created diverse Islamic realities. If Folk
Islam theory could be positioned in Islamic studies with this perspective, it
would be possible to avoid useless arguments about ‘authentic Islam’ and
‘rural Islam’, and instead conduct more fruitful research in the future.

8

Shaykh Bā ʿAbduh, personal communication, April 30, 2007.
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THE WAY TO/FROM PALESTINIAN AUTHORITY AND BANTUSTAN:
DEMANDS FOR INDIGENOUS LABOUR, ECONOMIC REFORMS AND
INDIRECT RULE IN CRITICAL JUNCTURES IN SOUTH AFRICA AND
ISRAEL
Takahiro Suzuki*

Abstract
This article examines the qualitative character of Palestinian Authority first
by comparing with Bantustans in South Africa in three points, that are
spatial segregation through ID, control over labour flow through ID, and
functions of the governments, especially the class characters of their
leadership, public servants, security forces, and most of all, the sources of
their budgets. However, it is inappropriate to jump at the conclusion that it
is Israeli, or American conspiracy that has cornered PLO, or Fatah. SA and
SoI experienced quite similar path in 80s and the first half of 90s. Both
states attacked neighbouring states, faced huge resistance and economic
crisis, then had to adopt neoliberal economic reform and start peace
negotiation with major liberation force, and announced reconciliation and
new regime. But the results bifurcated.Many aspects of this critical juncture
must be examined such as economy, politics, military, diplomacy and so
forth. In this article, the author tries to explain the bifurcation by the
difference in the demands for indigenous labour determined by their
economic structure and their relationship with economic reform that
started from the middle of 80s. In a word, SA needed skilled and educated
African labour, but for SoI, WBGS Palestinian labour was not indispensable.
SA needed to increase the number of such workers and stabilise their status
to improve productivity. On the other hand, WBGS Palestinian`s role in SoI
remained unskilled worker, and Israeli economic reform was knowledge
intensive and had nothing to do with Palestinians. This suggests that the
difference in the demands for indigenous labour affected the directions of
indigenous policy, and thus racial regime shifts
Key Words: Segregation, ID, Indirect Rule, Indigenous Labour, Path
Dependency
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1. INTRODUCTION
This article aims to elucidate the qualitative similarity between the
Palestinian Authority (PA) in part of the West Bank and Gaza Stripe (WBGS)
and "Homelands for African Nations"(Bantustans), and explain the
phenomenon by the demands for indigenous labour.
Anthony Marx`s voluminous tripartite comparison of the discrimination
against black people made it clear that one of the features of the
institutional discrimination in South Africa is the centralised ID registration
and control (Marx, 1998). Considering the long history of both military and
administrative cooperation against indigenous populations between SA and
SoI (Polakow-Suransky, 2011), it is worth examining the qualitative
similarity between PA after the implementation of the Oslo accord and
Bantustans, and seeking the reasons behind the phenomenon.
About Comparing South Africa and the State of Israel
Marc Bloch wrote that "[T]hus two conditions are necessary to make a
comparison, historically speaking, possible: there must be a certain
similarity between the facts observed - an obvious point - and a certain
dissimilarity between the situations in which they have arisen" (Bloch,
1967: 45).
Both South Africa and the State of Israel are the states which European
settlers conquered the indigenous populations and their land by their
armed force. Both states did massive scale intrusions against neighbouring
majority-ruling-states at the beginning of the 1980s, and experienced
serious economic and financial crises due to the war expenditures to some
degree, and started neoliberal economic reforms, faced huge resistance
inside and outside their borders in the middle of 80s, and sought to start
peace negotiations with major liberation forces in the late 80s. Both states,
in parallel with the end of the cold war, declared mutual agreements in
1993, made transitions to the new regimes (multi-racial-democracy and the
start of interim self-government in WBGS) (See Table 3 for the timeline).
Lijphart wrote in his article "Comparative Politics and the Comparative
Method" that there are 4 cases that comparison works. The third case is
that large number of important characteristics is similar and the one which
one wants to compare and relate to others is dissimilar (Lijphart, 1971:
687)
From this perspective, SA and SoI can be compared with each other. What is
more, though the events and its sequence during the transition period are
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similar, the results look completely different. Concretely saying, the regime
in Historical Palestine (HP) as a result of the Oslo accord has been often
analogised with Apartheid. This suggests that even though the phenomena
look similar, there were differences behind the phenomena, and thus the
results are different.
Barrington Moore Jr. used the method of difference and compared the
modernisation of UK, USA, France, Japan, China and India. Moore denied
unilinear modernisation and proposed three trajectories of modernisation
that are the Bourgeois revolution, the Revolution from the top, the Peasant
revolution. He explained the difference by the group that took power in the
modernisation process (Moore, 1987: 129-243). Marle Lipton analised
historical changes of interests of various industries and white working class
under Apartheid, which was dynamic system. She denied that Apartheid
was a pure economic system and argued importance of race and ethnicity
within white South African. She further argued that white people could
sacrifice economic interest and ethnic preference for the sake of security,
invested the cost for Apartheid within the range that they could put on
others, and need to examine interaction between ethnicity and class (Lipton
1986). Anthony Marx argued that it was stability rather than economic
rationality that SA sought because SA had to prevent another civil war
between white populations. And when the resistance threatened the
conditions for smooth economic activity and white populations were ready
for compromise, Apartheid ended (Marx, 2007: 36-37, 171-175). The
author also tries to focus on economic bases of regime shift and their
interactions with politics to analise the critical junctures.
ID and Control of Indigenous Labour Power
As a practical tool to control population, especially indigenous population,
the author examines IDs in SA and SoI over HP.
Torpey argued that modern states monopolise the right to issue authorised
permission on movement inside and across its border. He also argued the
more nationalised labour market became, the stronger the will to
monopolise the right to determine the conditions of legalised movement
became (Torpey, 2000: 20). "[n]ation-states...they must erect and sustain
boundaries between nationals and non-nationals both at their physical
borders and among people within those borders" (Torpey, 2000: 1).
From this Torpey's perspective, the author examines historical and
qualitative change in concrete confinement and labour policies against
indigenous populations. Based on this examination, the author examines
whether there is real qualitative similarity between Palestine-Authority-
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System and Apartheid, especially the period after Sharpeville massacre.
Secondly, the author tries to explain why the indigenous policies of the two
states bifurcated though both states experienced seemingly very similar
path in 1980s and the first half of 1990s, why South Africa chose legal
equality and the State of Israel chose entrenched "Apartheid" system by the
difference in the demands for indigenous labour.
However, one must keep in mind that as Torpey argued, the legal right to
authorise the movement within and across one's border did not arise only
from economic demands. Actual development of the history gave birth to it.
For example, France after the French revolution abolished passport and
allowed free movement within and across the border but the crisis of the
revolution reintroduced internal and external passport, and France tried to
issue external passport by higher apparatus not local authorities (Torpey,
2000: 21-56). And in South Africa, there was large scale urbanisation of
African population and activation of industrial disputes during the World
War 2, and it helped establishing National Party government and
opposition to Apartheid from the business circle because it was
economically irrational (Posel, 1991). David Lyon pointed out that there are
five fields of surveillance, which are military, administration, labour,
security, and consumption (Lyon 2007). In the search of the reasons of the
shift in the modes of control, one must consider these factors.
On Previous Studies
There are several attempts recently that try to go beyond a simile. Ilan
Pappe edited a collection of treaties for comparison, however, it does
contain only two articles trying to analise whole racial regime, others just
pick up some topics that show some analogy. The one is Farsakh and the
other is Jonathan Cook. Leila Farsakh`s works refer to some important
studies of SA, however her works have one big fault, that is defining
Apartheid only from economic aspect, in sum, exploitation. The fault of
Cook is he only analise the things inside official Israeli territory. Clarno
compares two states after 1994 as neoliberal governance, but its main aim
is to compare after 1994, not before 1994 and how it had been created.
Badran compares white protest groups, though it is not unimportant, but
problem of the scope of the analysis remains. Ran Greenstein`s
"Genealogies of conflict" just describe and put side by side the histories of
two until 1940s (Badran, 2010; Clarno, 2017; Cook, 2015; Farsakh, 2015;
Greenstein, 1995).
On the other hand, a collection of essays edited and written by Southern
African scholars points out one thing in general. That is the relationship
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between economy and racial segregation, and how it has affected the
political regime, and vice versa. Apartheid studies has paid so much
attention on it, however, as the collection points out, the analise on political
economy of racial regimes under SoI is thin.
Toufic Haddad points out that the characters and deeds of leaderships from
both sides are paid too much attention on the Oslo accord and advocates
more attention should be paid to the structure of the contents of the Oslo
accord, and intentions of international financial institutions and donor
states. Shir Hever argues it is not appropriate to attribute military rule upon
WBGS to mere exploitation of Palestinian labour. In addition to them,
Anthony Marks compared three discriminations against their black
populations in Southern US, South Africa and Brazil and points out that the
feature of South African discrimination is centralised de jure discrimination
(Haddad, 2015; Hever, 2010, Marks, 1998).
Both political determinism and economic determinism (such as exploitation
reductionism) shall be overcome. And henceforth interaction between
economy and politics, interests of capitals, population groups and political
bodies shall be analysed to understand the bifurcation and factors that
sustain current situation in Historical Palestine. The analyses on the
reasons behind the Oslo accord for Israeli economy will be referred in this
process.
2. DEVELOPMENTS OF SEGREGATION AND
INDIGENOUS LABOUR POWER BENEATH THEM

CONTROLS

OVER

Mahmood Mamdani studied the history of indirect rule in British and
French colonies. He pointed out that there was a huge change in modes of
rule in British India after Sepoy Mutiny. It was to save colonial rule, and
colonial mission had been changed from civilisaition to conservation and
from progress to order. As a result, "nointerference" and "protection" was
the new language of rule. Thus, native populations were put under
customary law and settlers were put under civil law. Legal dualism and
territorial segregation became part of a broader institutional segregation.
Under this mode of rule, native population was classified into many
"natural" ethnic groups, and reclassified when politically necessary, "always
in the language of cultural difference and cosmopolitan tolerance"
(Mamdani, 2012: 30). It aimed "to shape the subjectivities of the colonized
population and not simply of their elites" (Mamdani, 1996: 15). "The accent
is on incorporation, not marginalization" (Mamdani, 2012: 3) (Mamdani,
2012: 1-42).
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Tobias Kelly, a social anthropologist, studied West Bank Palestinians'
everyday struggle over the distribution of legal rights. He referred to
"Citizen and Subject", which is Mamdani's work, and pointed out that "[T]he
West Bank, then, is governed through a 'bifurcated' form of governance
(Mamdani 1996) that in the context of the territorial integration and the
unequal distribution of political and economic resources" (Kelly, 2006: 22)
A Short History of the Developments in South Africa
The history of Apartheid is the history of Pass Laws, or so to say the history
of urbanisation of African population and the effort to deter it. There had
been always the Laws that had restricted freedom of movement,
inhabitancy, and job. Nor were there civil rights for non-white racial groups.
Apartheid was not stationary system. It can be divided into some periods.
Jan Smuts "contrasted "institutional segregation" with "territorial
segregation" then in practice in South Africa" (Mamdani, 1996: 5). Smuts
was well aware of natives would get homogenised and put into "alien
mould" or "urbanised or detribalised natives" under industrial economy.
Smuts didn`t intend to abolish territorial segregation, but territorial
segregation had to be incorporated into "a broader institutional
segregation". Its intention was to bind natives to their "tribal home and
jurisdiction" (Mamdani, 1996: 5-6).
1913 Land Act was the first Act that divided ownership and possession of
rural land by race. Before the Act, Black farmers began commercial
agriculture with the expansion of mining and urbanisation, and bought back
the land that was deprived by the settlers. It became impossible and only
8% of the land was allocated to African occupation. The Act worked as the
legal basis for forced removal of African farmers. 1936 Native Trust and
Land Act expanded reserves and made 13~14% of the total South African
territory as "Reserve" (Beinart, 2001: 10, 20; Mine 1996a: 239; 1996b:
122).
It was hard line segregationist who won the elections in1924 and 1948 with
the strong support from Afrikaner though there had been always oscillation
between total segregation and integrating as subordinate group, which had
been subject to the then interests and power balance of various capitals and
political parties and state agencies of each period. There were big labour
movements of white working class both times prior to the general elections
(Beinart 2001: 84-85, 136-139; Lipton 1986: 19-23; Mine 1996b: 12-14,
114; Posel 1991: 1-22).
A series of Acts was passed soon after the 1948 general elections. The first
centralised ID emerged, and fingerprints were corrected at the same time.

Erciyes University
31 /01/2018 – 02/02/2018

1550

USBIK 2018 KAYSERİ

The 1950 Population Registration Act required all South Africans to carry
ID. 1951 national census classified all the population into 4 races though it`s
hard to draw clear and distinct line between Afrikaner and Coloured, and
Coloured and African because of the history of mixed marriage
(Breckenridge 2005; 2014a; 2014b).
The 1950 Group Areas Act enabled “‘Controlled’ areas were to be
proclaimed” (Omond 1986: 37) in the name of law and only one racial
group could use that area. It was virtually Non-White population who were
removed from their previous residential or commercial areas. In 1951, The
Bantu Authorities Act was also passed. In 1952, Native Affairs Department
established national labour bureau system in respect of African workers,
usurping it from the Department of Labour. And next year, NAD set up its
own Housing sub-department for Africans. To curtail the size of influx, NAD
opened the cities and issued permissions only for single male work-seekers.
It also implemented the Urban Labour Preference Policy, which aimed to
lessen migrant workers and fully utilise permanent urban African
population so that there should be less Africans in white cities as much as
possible. In 1959, it became compulsory for women too to register
contracts and the Promotion of Bantu Self-Government Act abolished White
MPs and Senators representing African. This Act provided the “legislative
legitimacy” of self-governing and “independent” homelands. However,
influx control in this period was rather "practical" and urban African
population increased vastly. And the ability of the bureaux to control and
allocate workers was limited. Industrialists wanted their workforce "stable"
and thus more efficient. But the defiance campaign, unceasing African
urbanisation, and the 1960 Sharpeville massacre changed Apartheid
qualitatively (Hindson, 1987: 63-65; Omond, 1986: 17, 111; Posel, 1991: 64,
82-90, 141, 227, 236; Unterhalter, 1987: 16).
In 1960, a Border Area Development Programme started. In 1961, then
Prime Minister Verwoerd told parliament the decision to transform the
reserves into ‘self-governing’ homelands. Thus, "from 1961 the number of
(pass) convictions began to increase as the state moved to tighten influx
control, relocate urban populations to the Bantustans and move industry to
their borders" (Hindson, 1987: 69). In 1964, legislations cut Africans` right
to stay in the cities "legally". Amendment of section 29 of Urban Areas Act
widened its subject who were "idle and undesirable". It was often used
during the 1960s to remove urban Africans. Act 42 of 1964 deprived wives
and children of their automatic right to stay in cities. 1964 amendment of
section 10 of Urban Areas Act repealed the right to live in cities for Africans
who has their property in cities or professional career. By 1967,
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irrespective of birthplace, unemployed Africans and their families could no
longer stay in the cities. And the Physical Planning and Utilisation of
Resources Act offered incentive for companies to relocate to border areas of
Bantustans (Hindson, 1987: 69, 71-72; Posel, 1991: 231, 234; Unterhalter,
1987: 18, 20).
In 1967, the Interdepartmental Committee agreed to put forward plans to
strenghthen efflux control in Bantustans. Between 1969 and 1977, 461
tribal labour bureaux were set up. All African men over 15 had to register
and could not leave his area without permission and no women were
permitted to go to cities. And to stabilise migrant workers` occupation, callin card system was formalised in 1969 so that they could return to the same
job. In 1971, establishment of aid centres began. It dealt with petit technical
pass offence and prevent them from being put in prisons. It meant more
cases were dealt with administratively in the centres rather than courts.
And in 1971, also the Bantu Affairs Administration Act passed. 22 Bantu
Affairs Administration Boards (BAAB) were set up until 1975 and they took
the administration over African townships from municipalities. It
attempted to link access to employment and housing. However, though SA
tried to open cities only for single male migrant workers, control over
labour still remained limited and urbanisation continued in 1960s. Many
Africans still bypassed the bureaux when they sought work though the
1964 legislation strengthened control over movement (Hindoson, 1987: 6873; Unterhalter, 1987: 18-22, 33-34).
Reserves, Homelands, Bantustans whatever they were called, the territories
became “Home” for all the Africans in the state. The government divided
African population into first 8, and then 10 groups while the British South
African and Afrikaner were treated as one. It was supposed that those
homelands would become "fully independent nation" eventually. Almost all
reserves consisted of fragments of the lands. This fragmentation thought to
be useful to prevent potential threat to emerge. Only Transkei had
substantial bloc. Usually, lands of the Homelands were poor and rainfall
was unreliable. Even in Zululand, the best land was owned by the settler.
The government sent Africans to Homelands. The government removed
forcibly "illegal" African farmers in the white area, unemployed former farm
workers, and "illegal" urban population (Butler et al., 1977: 13; Lipton,
1986: 23; Southall, 1982: 34-36; Thompson, 2001: 164, 191-195).
In 1970, the Bantu Homelands Citizenship Act, and in 1971, the Bantu
Homeland Constitution Act were passed. President could grant different
degrees of self-government to Homelands authorities, but at the same time,
"the word “state” is avoided" (Butler et al., 1977, 36) in the Acts. Some
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Homelands became "independent", but only South Africa recoginised them
as independent states (Butler et al., 1977: 35-36; Southall, 1982: 1;
Thompson, 2001: 191).
1970 Bantu Homelands Citizenship Act stripped of SA citizenship and
Department of the Interior started to set up separate population registers at
the same time to give new ID (Breckenridge, 2014: 239).
All Bantustans had no access to the foreign states, which were not under
strong South African influence. In some cases, South Africa ceded
borderlands to Bantustans and retained control. SA also supported
Bantustans' budget (Butler et al., 1977: 13; Cooper, 1989; Evans, 2014;
Green and Hirsh, 1983; Hanlon, 1986: 17, 81-90, 107-129, 131, 219-233,
243-254; Lahif, 2000: 55; Southall, 1982: 231).
In Homelands, there were more designated members (mostly chiefs and
headmen) in Legislatives than elected. Where chiefs showed complaining
attitude that can be found in Transkeian history, SA Government interfered.
Under Pass System, unemployment in Homelands was very high though
Chiefs and headmen and public employees had enjoyed relatively better
life. The jobs provided by Homelands Administrations made up large part of
employment for the Homelands residents. The number of public servants
had increased rapidly though corruption and idleness were not rare. And
senior officials and technical branched had been occupied by white officers.
There was self-sustaining agriculture, but, with the explosion of the
population and lack of agricultural goods input, it declined and stopped to
supplement family income. Homelands also lacked their own industry.
Though there were some projects for big scale commercial agriculture, it
didn`t work well. Many Homelands` Africans went to the white city or
commuted to border industry zone to gain wage. Homelands militaries had
been trained by SADF. Each of them was integral part of SA security system.
All of them had white heads and senior officials. They were relatively small,
but all of them had counter-insurgency units and intelligence services, and
stressed their ethnicity. They had engaged actions against guerillas and
assisted SA police. Because of high unemployment, there were always many
applicants. And Homelands apparatuses suppressed the opposition parties
and media. In townships, there were vigilantes that worked for the
conservatives (Beinart, 2001: 260-267; Butler et al., 1977: 16, 42-50;
Cooper, 1989: 174-187; Haysom, 1989: 190-193; Mine, 1991: 124-130, 132,
160-162; Southall, 1982: 172-198, 209, 266).
From 1986, Apartheid entered new phase. SA abolished pass laws.
However, SA tried to implement "orderly urbanisation" by restricting the
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supply of housing to urban Africans. It meant the tool to limit the number of
urban Africans was switched from permits to legal housing. SA robbed
"independent" Homelands` African citizens of their SA nationality at the
same time. SA also pushed "federation plan" with those Homelands and
urban decentralisaton further by providing plenty of subsidies to the
factories operating in border industry areas (Mine, 1991: 160-162).
But it was too late to stop the flow.
A Short History of the Developments in Historical Palestine
Leibler points out, "the 1967 census was surprisingly similar to the 1948
census and population registration: both were taken under curfew and
determined which resident would be allocated citizenship or residency
rights" (Leibler, 2011: 242). It means, in another word, legal dualism has
started in Historical Palestine since 1948. The rank of civil rights defined by
one`s status is at the same time the scope of movement, that is
separation/segregation. Cohen pointed out that "permission-in-exchangefor-information strategy, which had already been so central to the control
system" (Cohen, 2011a: 105). Thus, for Palestinians with Israeli nationality,
'[I]n the Israeli military government years of 1948-1966, movement
permits were the ultimate "carrot"' (Handel, 2011: 268). Central Bureau of
Statistics conducted national census in November 1948 and "[T]he
population was divided into categories characterized by hierarchies of
entitlements and rights to citizenship" (Sa'di, 2011: 85). Israel utilised mass
exodus during war era as a big chance to perpetuate Jewish majority in the
territory. As Leibler and Breslau argues, "the census was crucial to the
establishment of legitimate exclusion based on citizenship" (Leibler and
Breslau, 2005: 899) and "[T]he demographic struggle that had been waged
in Palestine since early in the century now became a question of a
measurable and forecastable ‘demographic balance’ between the two
population groups" (Leibler and Breslau, 2005: 889). Korn (2000) studied
military rule over Palestinian population inside 1949-armistice-line. The
life of Israeli Palestinian was regulated by the permit matrix and political
law until the abolishment of the Military Government in 1966. 1962
Population Registration Law required every person aged sixteen and over
to register and carry ID all the time. From 1952 to 1967, only Israeli
Palestinians were issued cards. There were, and are geographical and social
separation, and discrimination. Kanaaneh (2003) points out that the access
to military service decides whether one has the right to Israeli social and
material benefits such as access to the labour market including public
servant and housing subsidies. Israeli Palestinian still occupies lower
echelon in Israeli society. Zureik has described this situation as "internal
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colonialism" (Abu-Zahra and Kay, 2013: 20-22, 25-29, 38; Ben Solomon,
2016; Bisharat, 1994; Jiryis, 1981; Handel, 2011: 268; Kanaaneh, 2003;
Korn, 2000: 159-161, 177; Leibler, 2011; Leibler and Breslau, 2005: 889,
896-7; Ma`an News Agency, 2016; Mualem, 2016; Sa'di, 2011: 84-88;
Zureik, 1979; 2011).
In 1967, Israel again conducted a general census in the newly occupied
territories. And again, who were not present at that time lost their right to
live there and other rights. And in this time, Palestinians in the territories
were not granted Israeli citizenship. "The Israeli state has not wanted to
incorporate fully the Palestinian population of the region into its political
structures, and endanger its Jewish majority" (Kelly, 2006: 3). WBGS
Palestinians were subject to the mixture of laws of various origin such as
Ottoman, British mandatory, Jordanian, Egyptian, and Israeli martial. Under
this regime, violation over Palestinian`s human rights such as land
confiscation and administrative detention was legalised. After 1967,
military administration issued WBGS Palestinians with orange identity
cards and blue ID to East Jerusalemite. In 1980s some WBGSs were issued
with green ID because of "bad" security record. And even after Oslo, Israeli
Interior Ministry still issues green and orange ID to WBGS Palestinians, and
blue to Israeli citizens. Israel strengthened permission-in-exchange-forinformation strategy, used local informants and pushed village chiefs to
collaborate with in WBGS too (Bisharat, 1994: 524-544; Cohen, 2011a: 105,
107-108; Jiryis, 1981: 67-92; Kelly, 2006: 3, 58; Tawil-Souri, 2011: 221222).
On the other hand, in the first period of Israeli control of WBGS, Israel
decided to integrate WBGS population economically because to hold onto
control of WBGS, there should be something to lose for WBGS Palestinians.
"[e]mployment in inside Israel was considered a welcome phenomenon
from a security standpoint" (Gazit 1995: 224). The military government
also carried out public works quickly to cope with unemployment (Gazit,
1995: 136-140, 168, 221-227).
But at the same time, because the West Bank and the Gaza Strip were cut
from Arab states and were suddenly put into de facto customs union and
common labour market with Israel, Palestinian agriculture and
manufacture lost competing power due to this de facto customs union and
relatively low productivity owing to the lack of capital and many
restrictions on import of production material and equipment, and export. In
addition to that, fertile lands and borderlands and water resources were
confiscated. Israeli authority also intended to prevent clash of interests
between agriculture of WBGS and that of Israel from the first. Israeli
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companies established factories inside settlements and along the Green
Line, and interfered with Palestinian rivals (Arnon et al., 1997: 88-92; Gazit
1995: 68, 139-140, 220-221, 227, 230-235; Graham-Brown, 1983: 170-201;
Harris, 1980).
As for spatial separation, Israel demolished the wall that separated West
and East Jerusalem soon after the war. And WBGS Palestinians could enter
Jerusalem and beyond. The movement of workers both legal and illegal was
controlled by Israeli authorities, by permits and policing. There was only
nominal control over WBGS Palestinian workers' movement. First Lebanon
war accompanied activation of village leagues, which tried to curtail the
influence of Palestinian nationalism, especially in WB cities. Village League
"had its own budget, its armed militias, its uniforms, its prison cells and
interrogation centers and its biweekly newspaper" (Tamari, 1983b: 379)
and had intercessory power to provide villagers with most precious
permits, but green line continued to be open (Arnon et al., 1997: 62, 72;
Bornstein, 2001: 300; Gazit, 1995: 183, 192-3; Tamari, 1983b: 379).
The erupt of the first Intifada in the end of 1987 reversed the labour flow.
Curfews and tightened control reduced the number of workers and the
average work days per worker greatly, but there weren`t severe limitations
on the movement including goods. In fact, 1992 marked a peak of the
number of workers working in Israel. However, though labour flow itself
had never stopped, substitution with foreign workers began, but the
number was quite moderate at that time. And since the Gulf war,
"permanent Israeli military checkpoints were set up for the first time along
the Green Line" (Kelly, 2006: 86). Those who tried to get around
checkpoints were shot and sometimes killed (Angrist, 1996: 430; Arnon,
2007: 582; Bartham, 1998: 309; Farsakh, 2007: 582; Kelly, 2006: 86).
However, real change came with the proceeding of the negotiation in Oslo.
IDF closed WBGS and put up checkpoints along the line in March 1993. In
this year, "the general permit system was replaced with an individual
permit system" (Aranki and Daoud: 2010, 1278). But it was easier to get
permits for work in the settlements at the same time. And "Following an
Israeli policy decision after the signing of the Oslo accords in 1993, the
Israeli government dramatically increased the number of permits to foreign
workers from outside of the region" (Aranki and Daoud, 2010: 1283). Many
foreign workers began to be imported from East Europe and Asia (Aranki
and Daoud, 2010: 1276, 1278, 1283; Bornstein, 2001: 300; Drori, 2009: 5,
90, 106, 118; Farsakh, 2002: 19).
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After the establishment of PA, Israel reduced the number of permits for
Palestinians and increased it for foreign workers rapidly, and the number of
WBGS Palestinian working inside 1949-armistice-line decreased and hit the
bottom in May 1996 (less than 36,000) while the number of foreign
workers tripled between 1994 and 1996. But it started increase again in
1997 and outnumbered 1992 peak. However, second Intifada greatly
reduced the number again (Farsakh, 2002).
On the other hand, PA greatly absorbed the large portion of WBGS
Palestinian labour. The number was 51 thousands in 1995 and 211
thousands in 2015. In 2015, PA absorbed nearly double the workforce than
settlements. While the number of Palestinian labour working inside 1949
armistice line and the settlements has not recovered its pre-second-intifada
level (135 in 1999 and112 in 2015), total population already doubled (2.34
millions in 1995 and 4.68 in 2015). However, PA`s fiscal sustainability is
questionable (UNCTAD, 2016: 2-5).
The labour permit and trade between GS, WB, and official territory of Israel
are strongly affected by political concerns and situations rather than pure
economic one (Abou Jalal, 2017; Abu Amer, Adnan 2016; Abu Amer, Khaled
2017a; 2017b; Al-amoudi, 2016; Eldar, 2017; Melman, 2016; Salah, 2017).
As for sovereignty after the Oslo accord, Israeli Interior Ministry still hold
numbering system and the final permission for issuing ID. The colours of
cases for ID are different for different population group, namely, Israeli
nationalities, West Bankers, and Gazans. Tawil-Souri also points out that
"[T]he color-coded bureaucrasy of ID cards is tied to economic power and
conditions, particularly relations of economic dependency" (Tawil-Souri,
2011: 225) (Tawil-Souri, 2011: 221-225).
Israel still controlled the borderland. Israel has not handed over the control
of Allenby Bridge to PA, nor areas under its control in Jordan rift, and
encircled Jericho. And most of the land (Area C) in WB is also still under the
Israeli control. The border with Egypt is almost impassable for Gazans. 1
nautical mile sea belt between Egypt and Gaza is also inaccessible to Gazan
fishers. There has been no airport or international port except only short
period (B'tselem, 2016; B'tselem, 2017; Human Rights Watch, 2015;
Johnston, 2005; Ma`an Development Center, 2008: 20; OCHA, 2016).
Azoulay and Ophir clearly argue that WBGS are "inseparable part of the
Israeli regime" (Azoulay and Ophir, 2013: 18) even after “withdrawal” from
Gaza, and "two distinct systems of governance" (ib.: 19) have been applied.
Tobias Kelly also argues that "it did not fundamentally alter the legal
structures through which the West Bank and Gaza Strip were ruled" (Kelly
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2006: 4) and "Israel remained the only sovereign state in the territory"
(ibid.) and Israel passed the responsibility for PNA only partially. He cites
Mamdani (1996) and argued, "the West Bank is governed through a
'bifurcated' form of governance" (ibid.: 22). Zureik argues that West Bank
"Palestinian residents are subjects who are territorially controlled by Israel
but lack citizenship rights" (Zureik, 2011: 4) referring David Lyon`s
argument that "internal colonialism distinguishes between citizen and
subject" (ib.) Considering "One State Condition" (Azoulay and Ophir, 2013)
under State of Israel, and State of Israel`s unwillingness toward
nationalisation of Palestinians because it is obvious threat to "Democratic
Jewish state", permits system of the de facto one state shall be viewed as
"Internal Passport" (Torpey, 2000: 165) like the one in Apartheid era South
Africa (Azoulay and Ophir, 2013: 18-21; Kelly, 2006: 3-23, 86; Torpey,
2000: 165; Zureik, 2011: 4).
For Gaza Strip, currently there is no internal checkpoints but total closure
of the territory is still going on even after Sharon`s "disengagement". And
from the very beginning, there has been tendency to reduce its
responsibility for Gaza by transferring it to UN or local self-governing body
council because of difficulty in governing. With all the borders closed, the
Gazan is kept between "a suspended war and a suspended catastrophe" and
"the systematic integration of humanitarian agencies of various kinds into
the government of the Gaza strip" (Azoulay and Ophir, 2013: 167, 170). All
Gazans are homo sacer. Withdrawal was just "to be rid of responsibility"
(ib.: 164) for Israel and "a means to change direction in the IsraeliPalesinian conflict" (ib.: 165).
As for PA, it must be noted that Fatah appointed former local and returned
notable activists and their relatives to be the officials including security
forces while Israel have used local elites such as village heads, clan elders,
and labour contractors since 1948 (Cohen A., 1965; Cohen H., 2011a: 99112; Cohen H., 2011b ; Kelly 2006: 87).
After the second Intifada, the wage gap between the public and private
sectors widened sharply. The public sector accounted for nearly 25% of all
full-time in 2006 and their salary accounted for more than 60% of PA`s
expenditure in 2005. Miaari argues increasing unemployment and wage gap
creates an incentive for job seekers to strive for a public-sector-job rather
than unstable job in the private sector (Miaari, 2009: 2, 17).
Palestine security forces have their security polices and receives direct
training and funding from US and accused of effective collaboration with
Israel, have clamped down any "threat to the Peace Process" including non-
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violent protests like teachers` strike, and shut down Palestinian media
accusing them being against the peace process. There was increase of
torture by PSA after 2006 election. Hillel Cohen pointed out that "the
security cooperation can be analyzed as an Israeli success to recruit
elements within the occupied territories to protect Israeli interests; ...a
typical action by colonial rulers" (Cohen 2011a: 110). Cohen also pointed
out that PLO`s acceptance of the "mini-state" and joint surveillance showed
"PLO`s need for an ally against Hamas" (do.) (Cohen, 2011a: 110; Kelly,
2006: 123).
Security enforcement is not the only face of PA`s security apparatuses; they
also have absorbed a large portion of non-used labour. According to Kelly
and his interview, some Palestinian population groups like camp youths
who have difficulty in getting work permission, and almost all of them
worked for PA police. He argues this is an Arafat`s strategy to employ as
many as possible and make people dependent on PA. Le More also pointed
out that official aid had been used for the sake of political stability rather
than economic development and patronage had been important tool. And
this "highlights the importance placed on patronage as a way to buy
political stability" (Le More, 2004: 218). She also pointed out PA had had
"neither legal nor functional autonomy" (Le More, 2004: 217) (Kelly, 2006:
122-123, 148-149; Le More 2004: 217-218).
UNCTAD points out that GDP growth in the WBGS is driven by consumption
of PA and its employees, and it is sustained by an expansion in bank credit
and unsustainable. Large part of its budget is supported by foreign aid. As
for the productive activity by WBGS Palestinian, UNCTAD (2016) pointed
out that de-agriculturalisation and de-industrialisation has continued. It
pointed out that " in 1975–2014, the contribution of the tradable goods
sector (agriculture and industry) to GDP dropped by half, from 37 to 18 per
cent, while its contribution to employment decreased from 47 to 23 per
cent" (2016: 8). The 1994 Paris Protocol created the economic framework
while the Oslo accord presented the political framework. It kept de facto
customs union (Arnon et al., 1997: 107-113; UNCTAD, 2016: 2, 8).
Common Features between the West Bank and Gaza Strip after 1994 and
South African Homelands after 1960
As were shown above, both Apartheid-era-SA and SoI have implemented
spatial segregation between settlers and indigenous people through ID
system. All people are classified into different status groups. ID system was
the indispensable tool for them to adjust labour flow to their needs and
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indigenous peoples who are dependent on settlers` economy have no choice
but to obtain a permission or elude the system risking arrest.
But the institutional segregations are not static systems. When one focus on
historical changes of the systems, the modes in SA after Sharpeville
massacre and in SoI after the first Intifada have very important common
features, namely "autonomous/independent" Homeland for indigenous
nations, stricter spatial segregation, ID control by the Interior Ministries of
the settler states, and the set of economic dependence and labour
permission.
Before Sharpeville massacre and the first Intifada, restrictions upon
migration were lax, or practical. However, one can observe that settler
states changed modes of rule after those political unrests though it is wrong
to jump at a conclusion that the changes can be attributed to those political
events because rationality of a mode or economic factors also matters.
3. THE RELATIONSHIP BETWEEN RACIAL-REGIMES-SHIFTS AND
ECONOMIC REFORMS IN SOUTH AFRICA AND ISRAEL IN 1980S AND
THE FIRST HALF OF 1990S
In this chapter, the author examines relationships between economic
reforms and indigenous labour powers, which are thought to be one of the
factors behind the bifurcation of the racial regimes in the two states
through the critical juncture.
Balance of Payment Problem
Both states had problems in balances of payments. These caused serious
financial problems to the states, and both states could not help
implementing economic reform and reconciliation with major liberation
force for free movement of goods and capital.
SA had exported precious metals and raw materials and imported capital
goods, thus been easily affected by external shock, especially fluctuation of
gold price. 1974 Portuguese Carnation Revolution and 1976 Soweto
Uprising shortened term of loan. After the fall of gold price from the end of
1981, SA tightened money supply. Private fixed investment and
manufacturing product dropped, and trade deficit and external debt
swelled. SA abolished foreign currency control in 1983 and it led to capital
outflow. Finally, in 1985, Chase Manhattan Bank refused roll over for short
term loan and foreign subsidiaries in SA began to withdrew. Henceforth, SA
business circle began direct negotiation with ANC in exile. In 1986, despite
Reagan`s veto, Comprehensive Anti-Apartheid Act passed in USA. During
1980 to 1988, SA showed the third highest inflation rate among
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industrialised state (Kahn, 1991: 59-87; Mine, 1991: 122-179; Thompson,
translated by Mine et al., 2009: 402, 417).
SoI have had balance of payment problem since its establishment, suffering
from high standard exportation of consumer goods. The chronic deficit has
been covered by the unilateral transfer from western Jewish diaspora or
West German and USA to two-thirds. It was only after middle 90s that
deficit showed real shrinkage. SoI have implemented devaluation times to
improve balance of payment. Since 1967, SoI stopped quota system and
introduced tariffs and signed trade agreement with EC in 1975, but trade
liberalisation did not solve the problem. On the other hand, huge
devaluations after the forth Meddle Eastern war in 1973 gave rise to high
inflation. After nationalisation of major banks in 1983, SoI introduced
floating exchange rate regime and it fueled hyperinflation. Foreign currency
reserve became warningly low and then national unity cabinet approved
economic stabilisation programme aiming to improve balance of payment
and lower inflation rate. The inflation rate of second quarter in 1985 was
361% (Bikard, 2013: 140-145; Bruno, 1993; Rivlin, 2011: 36-46, Shimizu,
1996: 9-22).

1561

Erciyes University
31 /01/2018 – 02/02/2018

USBIK 2018 KAYSERİ

Fig.3.
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Challenges of Industries in SA
Agriculture, mining, and manufacturing are examined in this part.
Agriculture had occupied one-fifth to one-thirds of total export since 1920s.
SA agriculture had competed with mining in securing necessary number of
indigenous labour power. From around 1970, progressive farmers moved
towards ending of controls over mobility and support for rising wages. It
was a response to competition for labour and increased need for more
educated and skilled workers for mechanisad agriculture. Because of
environmental disadvantage, there was limit for quantitative expansion and
the rate in export had been declining (Hindson, 1987: 15-27; Lipton, 1986:
86,93,99).
Mining financed SA industrialisation. Gold export occupied more than half
of total export. However, grade of gold ore in SA is low and cost cutting had
been requisite. Shortage of skilled workers started in 1960s and mining
industry sought to relax colour bar. And Carnation Revolution affected
supply of workers hard because 80% of total mining workers were from
Southern states. Thus, competition for SA African workers intensified. SA
gold occupied 75% of the free world gold production in 1975, but it became
56% in 1985 due to global developments of mines (Freund, 1991: 123;
Lipton, 1986: 94-95, 116-122; Mine, 1996b: 97, 104, 131, 136).
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Manufacturing surpassed agriculture in 1930 and became the largest
industry in SA during the World War 2. Manufacturing renewed their
facilities and capital-labour ratio nearly doubled until 1970. Henceforth,
there were shortages for skilled and half-skilled labour, and thus bad
influence for productivity. Industrial decentralisation policy aimed to move
factories to the borders with Homelands to curb urban African population
but faced massive defiance from industrialists. Manufacturing is the field
where huge contradiction between Apartheid and the movement of capital
existed (Legassick, 1974: 253-291; Lipton, 1986: 144-145, 153).
The scope of revival of agriculture was limited, gold price couldn`t be
determined by SA, thus the only way to save SA capital and balance of
payment was manufacturing, FDI, trade with Southern African states and
capital export. And to manage advanced economy, there was a need to more
educated African workers and expand the scale of them. Both were not
possible under Apartheid.
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Challenges of Industries in SoI
The root of Israeli industries dates to pre-state-establishment era. However,
in this part only the period after state establishment is to be analised.
Agriculture, manufacturing, and high-tech industry are to be examined.
Agriculture had three important functions until economic reform that were
securing strategically important area, absorbing labour power, and food
security. The rate it occupied in GDP has declined from 11% in 1950 and
the rate within export also has declined from over 50% in 1950s to 5% in
1966. Mechanisation required plenty of investment and jeopardised profit.
Israeli agriculture faced crisis in 1980s because of fall of international price,
intensification of competition, hyperinflation and reduced subsidies. Loan
that enabled loose management and be rolled over without examination at
that time was harshly criticised, and agricultural cooperatives such as
kibbutz suddenly encountered financial difficulties. Thus, the agricultural
production became half between 1990 and 2004. It also has the same
problem with SA that the scarcity of water and efficient use of it (Bikard,
2013: 142-143; Kislev, 2013: 11-13).
As for manufacturing, SoI started to invite investments on the condition
that protection from import was given for foreign capital and the number of
companies in each field was limited. This was implemented within the
framework of establishing industries in the areas that faced Arab states.
Immigrants from Islamic states were sent there and allocated to labour
intensive industries (and farming). The aim of attraction was not
establishing import-oriented industry, but to satisfy the basic needs of the
state and create employment. However, the rate of import substitution
decreased during 1950s and the argument about liberalisation and
decentralisation began at the beginning of 1960s. Actually, there was a shift
from import substitution to export promotion and then government noticed
there would be a limit for manufacturing if it kept being dependent on small
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domestic market. Bank of Israel`s annual report of 1974, the year after the
forth middle eastern war, claimed that economic policy should not count on
continuation of huge capital inflow and therefore move productive factors
from domestic-oriented industries to export-oriented, thus there`s a need
to improve profit rate of exportation and insufficient incentives. Industrial
goods weren`t produced for export and allocated for export according to
relative profit rate. The linkage with US dollar affected export directly. In
1974, the industrial products that were produced for export were only
diamonds, minerals from the Dead Sea, citrus fruits and products of them,
and textile products still occupied 20% of the export. However,
technologically advanced products already began to show increased profit
rate and export then. The situation was the same in 1977 when Likud took
the regime from Labour for the first time. It was also the same for Israeli
military industry. However, it gradually came to invest in R&D more in the
fields that export more and accumulation of fixed capitals. The rate of
export of industrial goods rose to 50% at the beginning of 1980s from 30%
a decade ago, but the inflation that 1982 Lebanon war arose and fluctuation
of foreign exchange rate retarded the growth of export. During this period,
the sale of diamonds was determined by world economy like gold (Bank of
Israel, 1974: 7, 15-16, 88, 91, 93, 111, 114; 1977: 8, 135, 343-344; Hanieh,
2003: 5-21; Rivlin, 2011: 37-38, 44, 94-95).
As for high-tech industry, embryo existed but high-tech industries and
ventures, which are now synonymous with SoI, hadn`t appeared yet.
According to a study on patents taken by Israelis in US from 1968 to 1997,
the first leap between 1983 and 1987 was due to R&D support policy of the
Office of the Chief Scientist of the ministry of Industry and Trade. The
second, big, leap was between 1991 and 1995, and due to mass immigration
from former USSR and scientists who worked in the military industry
before. Avnimelech divided the history of Israeli venture policy into five
periods. He argues the period from 1986 to 1992 was the embryo period,
from 1993 to 2000 was the emerging period. He pointed out that 1984 R&D
law was very important step that included software industry and gave twothirds grant to start-ups (Avnimelech, 2007: 81-98; Breznitz, 2010: 31-64;
Trajtenberg, 2001: 363-389).
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Fig. 7. Israeli patents in the US, 1968-997. Source: Trajtenberg, 2001: 367.

With the proceeding of the 1985 economic reform, labour intensive
industries shrinked because they had to compete with the imported goods
from China and India etc. This affected Non-European Israeli nationals
badly. And almost all the WBGS Palestinian workers engaged in unskilled
jobs such as construction, agriculture, and service industry. This is the very
big difference with SA. Moreover, with the proceeding of secret negotiations
with PLO in Oslo, Israel broke a national credo "Hebrew Labour" and
started to replace WBGS Palestinians with foreign workers (Drori, 2009;
Farsakh, 2002: 13-27; Rivlin, 2011: 156-157; Shalev, 2000).

The Relationship between Structural Reform and Indigenous Labour
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To break through the crises, SA and SoI adopted the neoliberal reforms.
In South Africa, facing impasse for the capital accumulation strategy after
WW2, the reform including liberalisation of labour market started. In 1977,
an attempt started and that aimed to introduce stable and limited number
of urban African labour and improve labour relation. Commissions and
foundations were established for that goal. In 1986, pass laws, which
restricted the residential right by race, were abolished. The means for
spatial segregation were changed to "class" under "free labour market" and
limited number of residence under "orderly urbanisation" because it meant
urban Africans had to pay the expensive rent from their wage (Marais,
2001: 42, 47; Mine, 1996b: 142, 158-159).
From the end of 1970s, SA began to abolish exchange restriction over
nonresidents, lower non-tariff barrier, tighten the money supply, reduce the
subsidies for basic consumer goods and increase indirect taxes.
Abolishment of exchange restriction was required by IMF when it provided
emergency loan in 1982, it caused massive capital outflow during the
uprising period from 1982 to 1987. As for IMF, it must be considered that in
a meeting in June 1983, a report was distributed to participants that argued
that Apartheid would prevent efficient use of resources in long term,
especially making bottleneck in supplying labour power. President De Klerk
started to steer SA to more liberal state. He aimed to return to international
society, tried to participate GATT Uruguay Round, and promoted trade
liberalisation. In 1993, which was a year before the first multiracial general
election, the interim government, which ANC also joined, again borrowed
loan from IMF and signed an accord that would further push neoliberal
reform from 1980s (Marais, 2001: 45, 101; 2011: 87; Padayachee, 1991: 88109; Yanai, 2013: 31-65).
In the State of Israel, economic liberalisation started from 1964 free trade
agreement with EEC. 46 companies were sold between 1968 and 1972
under privatisation programme. Capitalists sought to establish probusiness-community-party that would fight against socialism oriented
Histadrut that had many corporations. 19977 Likud`s victory in the general
election marked the change of tide. Likud government abolished multiple
exchange rates, almost all of export subsidies and surcharge on imports,
restriction on foreign currency transfer, and cut subsidies for basic
commodities and allowance of loan without interest. Likud enabled public
to buy financial assets linked to foreign currencies. However, liberalisation
and devaluation in this period did not lead to improvement of BoP, but to
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high inflation rate. And it also led to a deposit outflow during hyperinflation
period later. 1984 National Unity Government failed to solve the
hyperinflation, and adopted the economic stablisation programme under
some pressure from the visiting Joint American-Israeli Economic
Development Government committee, established independence of the
central bank, and prohibited loan to the government from private banks.
This marked drastic neoliberal reform in SoI. SoI signed free trade
agreement with US in 1985. SoI abolished cost-of-living allowance, froze the
consumer price and reduced subsidies drastically (Barkai and Nissan, 2007:
159; Benhayoun and Teboul, 2013: 133-139; Bruno, 1993: 100; Grinberg
and Shafir, 2000: 107, 109; Rivlin, 2011: 51, 56, 59-60, 64-65).
Labour relation also changed significantly. For example, it is pointed out
that 1987 Minimum Wage law deprived collective bargaining of the
determination of a national minimum wage. The weakening of Histadrut
already began before the economic stabilisation programme, from 1980 in
which the government banned Histadrut`s pension foundation to finance its
holding company, and with generational change inside its leadership
Histadrut sold almost all its assets in 1994. Liberalisation in the field of
industries was implemented in some industry such as agriculture, and
privatisation of banks and Histadrut conglomerate started from the latter
half of 1990s (Hanieh, 2003: 12-13; Hirschl, 2000: 189-215; Mundlak, 2007;
Grinberg and Shafir, 2000: 103-119; Rivlin, 2011: 53; Shalev, 2000: 142).
For the implementation of structural reform such as inviting FDI, promoting
goods and capital export etc., the political solutions of conflicts, namely
"peace" was needed.
In SA, it was a necessary condition to abolish apartheid for the white
government to lift economic sanction. However, Botha government, which
declared Apartheid reform, disappointed the economic community because
it only set up powerless tri-cameral parliament for Indians and Coloured in
1984, declared state of emergency in 1985, that is the year ANC declared
"make SA ungovernable", and proposed black advisory and consultative
council whose members would not be elected directly in 1988.
Disappointed economic community and opposition party had direct talk
with ANC outside SA, government officials visited leaders inside prison such
as Mandela, and Mandela sent letters to the government. De Klerk
government, which succeeded Botha, lifted ban against ANC and so forth,
put an end to restrict activities of political bodies and labour unions and
released political prisoners from non-armed fraction. He started shift to the
new regime, as a result, Western states withdrew sanctions one after
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another (Mine, 1996b: 28; Hayashi, 1992: 82-96; Thompson, 2009: 389,
407-408, 418-421; Uebayashi, 1991: 131-144).
On the other hand, what mattered for SoI were Arab boycott, especially
secondary boycott (boycott against companies making deal with Israel),
and stabilisation of internal and regional security situation that was a must
for inviting investments. Economic community pushed peace policy for
removing secondary boycott to the labour government that took the regime
in 1992. In this period, USA sought to turn ME into free trade zone, and
World Bank assisted the Madrid conference and sent field research team in
1993 (Aran, 2009: 76-77; Bouillon, 2004; Haddad, 2016: 62-63; Shafir and
Peled, 2000: 247-248, 259-260.).
PLO, which has been regarded as the representative of Palestinian, lost
funding source (Eastern Block and Gulf Oil States) and was on the edge of
collapse. It is well known that SoI was aware that if PLO collapse, they will
face difficulty in finding the partner of the "peace" and this affected strongly
the decision for making "peace" rapidly. And Arafat`s leadership assured
making Intifada end and suppressing Hamas to SoI instead of being
recognised as the only representative of Palestinian by SoI (Naramoto,
2005: 318, 321-322, 325; Satloff, 1996: xi; Savir, 1998: 5, 25, 42-43, 73-75).
After the signing of the Oslo accord, Jordan established diplomatic relations
and Tunisia set up interest representative office, and Gulf States lifted
secondary boycott. As a result, FDI increased and Israeli economy enjoyed
boom. International aid that has been poured into WBGS has flown back to
SoI because SoI has controled borders of WBGS totally (except Rafah with
Egypt, which is US ally). Israel had no intention to cede the control of
border from the first time and Arafat`s leadership did not care (Bouillon,
2004: 3; Hever, 2010: 13; Savir, 1998; Shimizu, 1996: 29).
In these reform processes, what was the difference in the evaluations of
indigenous labour in each economy?
In SA, the reform went far beyond 1977 Rieckert commission`s report
suggestion, which advocated privileging and stabilising skilled African
labour in white cities for the sake of productivity by using housing as a tool
to limit the number of urban Africans. SA economy needed certain number
of educated African labour, and could not suppress the struggle that flared
up and firmly aspired to one democratic state. Enfranchisement was better
choice than Yugoslavisation. And the new regime after enfranchisement
enabled both emergence of multiracial elites and middle class, and
expanding one of the worst inequality in the world (Makino, 2013: 3-29;
Mine, 1996b: 29-36).
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In SoI, Palestinian occupied no seat in the important industries such as
high-tech or military. WBGS Palestinian remains as unskilled labour in de
facto Israeli territory and the issue of labour permission is determined by
political conditions. Some point out that only security and order are valued
as requirements for economic development based on reports of the World
Bank and so forth, and the longing for justice for WBGS Palestinian has been
discarded. And Palestinian Authority and its security forces worked for
security and order, and absorbed lost employment in Israel (Farsakh, 2002;
Haddad, 2015; Kelly, 2006; Rivlin, 2011; UNCTAD, 2016).
4. CONCLUSION
Despite the very similar paths, the fates of indigenous peoples in SA and SoI
bifurcated, and moreover, as previously described, PA shares some
common characters of institutional segregation with SA Homelands that are
spatial segregation between settlers and indigenous people through ID
system managed by settler states, and indirect rule through
"independent/autonomous" indigenous nation`s Homeland. The
examination of the relationships between each economy and indigenous
labour suggests the difference in the qualities of the needs for indigenous
labour affected the contents of racial regime changes.
However, economic needs for skilled and educated indigenous labour does
not necessarily secure equality before the law. The Riekert commission
report suggested to create privileged urban African workers that was
thought to be "loyal meddle class Bantu". Even if economic results don`t
differ, the enfranchisement had not been obtained without the struggle
though still one cannot ignore the effect of the difference in the statuses of
indigenous people in each state. At the same time, it is also a must to
examine the difference in the final goals and actual reactions of major
liberation forces in each state during the critical juncture and their effects
respectively
Thus, evaluating the effects of the struggles in each state remains to be
examined and it should be done in two fields, that are economy and
(alternative) politics. But that is not the theme of this article and it shall be
done in coming articles.
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Historical Palestine

South Africa

77

-President Carter referred the need
for Palestinian Homeland (March)
-Likud took the regime (June)
Sadat visited Jerusalem.
-Tel Aviv University and Stellenbosch
University jointly presented report
on economic cooperation

78

-Litani Operation (March)
-Camp David Accords (Sep.)

79

-Made a separate peace treaty with
Egypt.
-Begin presented Autonomy plan
based on Sadat`s suggestion in 1977.

80

-Declared nationalisation of
unregistered or uncultivated land
(May)
-EEC Venice Declaration, supported
engagement of PLO and selfdetermination in WBGS (June)
-Saudi Arabian King Fahd proposed
two state plan (Aug.)
-Establishment of Civil
Administration in WBGS (Oct.)

-South African army chief
visited WBGS, marveled at
checkpoint system (spring)
-Recorded o% GDP growth.
-First pure outflow of
whites, mostly professionals
-Massacre of Steve Biko
-Bophuthatswana got
"independent"
-New Botha cabinet said
they would abolish
Apartheid partly, build a
society based on class, not
race.
-Wiehahn commission
report and Riekert
commission report were
presented (May)
-Legalisation of African
labour union and strike.
-Nuclear test (September)
-Started the Attack against
Angola (June)
-President of Venda
Homeland visited Israel

81

82

The First Lebanon War (June)
-PLO evacuated from Beirut (Aug.)
-Reagan suggested Autonomy plan
under Jordan (Sep.)

83

-Arafat met Israeli representative
openly (Jan.)

-SA commandos got active
in all neigbouring states.
-President of
Bophuthatswana Homeland
visited Israel
-New Industrial
Decentralisation plan
-Raid against Lesotho`s
capital (Jan.)
-Emergency loan from IMF
-Abolishing exchange
control on non-resident,
leading to huge capital
outflow
-Ciskei opened its Trade
Representative in Tel Aviv

World

-China declared its Four
Modernisations

-Establishment of US-China
diplomatic relation (January)
-Iranian revolution (Feb.
-Thatcher new government
(May)

-Zimbabwe got independent
(April)
-Beginning of Structural
Adjustment Facility
-China started special
economic zone
-Reagan new government
(Jan.)
-Brezhnev proposed two
state plan (Feb.)
-Start of reduction of INF deal
(Nov.)
-Declaration of Martial Law in
Poland (Dec.)
-Brezhnev showed eagerness
to normalise with China
(March)
-Mexican crisis (Aug.)
-Chinese CP Congress
adopted further
modernisation and
omnidirectional diplomacy
(Sep.)
-Star Wars Plan (March)

-Establishment of United
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84

-Palestinian National Council adopted
two states plan (Fez Plan) (Feb.)
-Nationalisation of major banks.
Inflation and capital outflow
worsened (Oct.)
-National Unity Government was
established (Sep.). New Peres cabinet
followed Reagan Plan.
-The first meeting of Joint AmericanIsraeli Economic Development
Government committee in
Washington (Dec.)
-Three-month consumer price and
wage freeze (Nov.~Jan. 1985)

Democratic Front
-IMF meeting pointed out
economic inefficiency of
Apartheid (June)

-Withdrawal from Lebanon started.
-Amman agreement for two states
plan between PLO and King Hussein
(Feb.).
-450% inflation rate until summer.
-Started to aid Namibian government
set up by SA
-Adoption of neoliberal economic
reform (July)
-Arafat declared PLO would abandon
terror outside OT (Nov.)
Mubarak pressured to recognise
Israeli right to exist (Dec.)

-Raid against Botswana`s
capital (June)
-Declaration of national
state of emergency (June)
-Chase Manhattan Bank
refused roll over, leading to
financial crisis (July)
-US subsidies official funds
started to retreat from SA
-PM of KwaZulu visited
Israel and received aid
promises from SoI and
Histadrut (Aug.)
-Congress of South African
Trade Union was formed
(Nov.)

-Jordan repealed Amman accord
(Feb.)

-Attacks against neibouring
states.
-Abolishment of Pass Laws
-Comprehensive AntiAparthei Act passed despite
Reagan`s veto. It contained
stopping military aid to
offender states (Oct.)
-Representative of
prominent pro-NP group
met Thabo Mbeki in a Ford
Foundation`s conferrence in
New York.

-Peace Treaty with Angola
(Feb.) and Mozambique
(March)
-Tricameral parliament
started under new
constitution.
-Multiracial labour union
was ligalised.
-Ciskei`s capital and Ariel
settlement in WB became
sister city.

-Jordan reestablished
diplomatic relation with
Egypt (Sep.)

85

86

-Gorbachev new government
(March)
-Gorbachev declared
temporal stop to deploy INF
in Europe (April)
-Gorbachev declared
temporal stop of nuclear test
(Aug.)
-Plaza Accord (Sep.)
-Gorbachev and Reagan met
in Geneva (Nov.)

-Chernobyl disaster (April)
-Gorbachev gave a speech for
nomalising relationship with
China (July)
-GATT Uruguay Round
started (Sep.)
-Reykjavik summit (Oct.)
-China started to be
reintegrated to international
economy
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87
-Peres and Hussein concluded
agreement in London (April)
-Started to reduce open relationship
with SA
-Intifada began (Decmber)

88

-Arafat visited USSR. Gorbachev
urged him to accept Israeli right to
exist (April)
-Advisor to PLO chairman Bassam
Abu Sharif declared they`re ready for
coexistence (June)
-Jordan disclaimed their title for WB
(July)
-PNC declared independence and
made their position for coexistence
clear (Nov.)
-Arafat appealed to US for direct
negotiation in UN general assembly.
It started after that (Dec.)

-Strikes reached record
numbers ever. All mines
stopped to operate for three
weeks.
-Liberal intellectuals visited
Dakar, discussed with
Mbeki etc. for three days.
-Treatment of Mandela in
prison was greatly
improved
-SA army was defeated by
Cuba and Angora army. SA
army retreated to Namibia
(June)
-An agreement for peace
and independence of
Namibia was made (Dec.)

-Gorbachev decided to
withdraw from Southern
Africa and Cambodia
-INF Treaty (Dec)

-USSR agreed to retreat from
Afghan (April)
-US and USSR agreed on
Namibian problem (May)
-Gorbachev declared large
scale reduction of
conventional weapons,
including large scale
retreatment from Eastern
Europe (Dec.)
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89
-Large scale immigrant from USSR
arribed
-The first phase of trade liberalisation
with US began (Jan)
-Shamir revealed his autonomy plan
to hold free election and talk with
elected representative of WBGS
(May)
-Mubarak peace plan (Sep.)

90

- Large scale immigrant from USSR
-US declared to stop talk with PLO
(June)

-De Klerk education
minister met with Mandela
(Jan.)
-Mandela wrote a letter to
the president (March)
-Mandela was invited to
president`s residence. Only
brief conversation (July)
-ANC announced Harare
declaration, suggesting
ending Apartheid through
negotiation (Aug.)
-De Klerk new government
(Sep.)
-Legalisation of ANC etc. and
unconditional release of
Mandela
-Start of negotiation to
establish diplomatic
relation with China
-De Klerk sought
reintegration to
international economy

-USSR finished to retreat
from Afghan (Feb.)
-Poland decided to liberalise
election partly (April). Other
Eastern European states
followed.
-Tiananmen square protest
(July)
-The fall of the Berlin Wall
(Nov.)
-Declaration of the end of the
cold war (Dec.)

-Gorbachev approved
reunification of Germany
(Jan.)
-Lithuania got independent
(March)
-Iraq occupied Kuwait (Aug.)
-Unified general election in
whole Germany (Dec.)
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-Frequent political violence
and its intensification

91
-Madrid conference (Oct.).
Acceleration of establishing
diplomatic relations with states
including former eastern bloc.
-Start to abolish non-tariff barrier to
the import from the third World

92

-Labour started secret talk with PLO
-Manufacturer`s Association of Israel
demanded to prioritise ending Arab
boycott
-Established diplomatic relationship
with China, India, and Russia (Nov.)
-Peres proposed Gaza Autonomy to
Mubarak (Nov)

93

-Provisional agreement of the Oslo
accord was signed (Aug.)
-The Oslo accord was signed (Sep.)

94

-The Paris protocol on economy was
signed (April)
-Interim autonomy started (May)
-Peace treaty with Jordan (Oct.)

-ANC held its conference
inside SA
-De Klerk reduced subsidies
for industrial
decentralisation greatly
-Convention for a
Democratic South Africa
(yearend)
-Two thirds of a White
national referendum
supported peace process
(March)
-CODESA collapsed
-Joe Slovo`s article in
"African Communist"
advocated power sharing
with white powers
(Autumn)
-De Klerk announced new
economy plan strongly
influenced by IMF (March)
-New multiparty forum
announced election calenda
(June).
-ANC signed secret loan deal
with IMF
-The first multiracial
election (April)
-Reconstruction and
Development Programme
was annouced, aimed
Keynesian mixed economy
and canceled 2 year later

-The Gulf War (Jan.)
-Coup in USSR (Aug.)
-The fall of USSR (Dec.)

-Southern Tour Lectures

1575

-World Bank published "East
Asia Miracle"

-GATT Uruguay round
finished

Table 3：Timeline of the major events related to SA and HP
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터키인 한국어 학습자의 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용 양상 연구
ANALYSIS ON THE USE OF KOREAN PARTICLES ‘I/GA(이/가)’ AND ‘EUN/NEUN(은/는)’
BY TURKISH LEARNERS

Soyoung YOO1

Abstract:

This study aims to identify the developmental patterns of interlanguage by examining the usage
patterns of Korean particles “i/ga” and “eun/neun” with relation to proficiency of Turkish learners.
In order to do this, writing data of twenty six Turkish learners were used to analyze the usage
patterns of “i/ga” and “eun/neun” together with their preceding and following substantives to reveal
distributional features as well as find out rules repetitively appearing by conducting error analysis.
As a result, it was possible to confirm developmental patterns of the Turkish learners in terms of
usage patterns, “i/ga” and “eun/neun.” At the beginner’s level, “i/ga” were mainly used and the ratio
of using “eun/neun” increased at the intermediate level. In addition, in conformity with preceding
nouns and following predicates, there was a pattern of distinguishing and selectively using “i/ga” and
“eun/neun”. The results of the error analysis showed that both errors of omission and substitution of
“i/ga” and “eun/neun” continue even after reaching a high level of learning, showing that “i/ga” and
“eun/neun” are one of the grammars that are difficult for Turkish learners to acquire. Nevertheless,
as their proficiency increases, the overall error decreases, and there is a regular tendency in the
aspect of errors, reflecting that the errors of the Turkish learners when using “i/ga” and “eun/neun”
are not unsystematic but the errors are based on the development stage of interlanguage that
involves proper rules and systems. Especially, in the case of the substitution errors of “i/ga” and'
“eun/neun”, the aspect of errors by the level of proficiency was shown different in relation to the
functions of them. The beginners were not able to use “eun/neun” well as functioning for delivering
old information and topicalization; acquisition of these functions was possible for the learners of the
intermediate level, and “eun/neun” functioning as contrasting were difficult for the people in the
advanced level. This helps to suggest that it is especially tough for Turkish learners to acquire
various functions of “eun/neun”. This study is meaningful in that it examined the usage system and
the interlanguage developmental pattern of “i/ga” 'and' “eun/neun” when they are used by Turkish
learners. Nonetheless, this is difficult to generalize as the study only examined a small number of
learners so it is required to further research with the larger amount of resources and data.
Keywords: 주격조사 이/가(Particle ‘i/ga’), 보조사 은/는(Particle ‘eun/neun’), 터키인
학습자(Turkish learner), 중간언어(Interlanguage), 오류 분석(Error analysis), 습득(Acquisition)
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1. 서론
본 연구는 터키인 학습자의 주격 조사 ‘이/가’와 보조사 ‘은/는’의 사용 양상을
숙달도에 따라 살펴봄으로써 이들의 중간언어 발달 양상을 밝히는 것을 목적으로 한다.
한국어에서 주격 조사 ‘이/가’와 보조사 ‘은/는’은 초급부터 고급 학습자에
이르기까지 가장 어려워하는 문법항목 중 하나이다. 두 조사는 의미와 기능에 차이가
있음에도 불구하고 주어 자리에 쓰일 수 있으며, 둘 다 사용될 수 있는 환경에서는 담화
차원에서 화자의 의도에 따라 다르게 선택되기 때문에 한국어 학습자들이 이 둘의
차이를 인지하는 것은 쉽지 않다. 이러한 이유로 한국어 학습자의 ‘이/가’와 ‘은/는’의
사용 오류에 대한 연구들이 꾸준히 이루어져 왔다(김정숙∙남기춘, 2002; 고석주 외,
2004; 김지은, 2009; 원미진, 2015; 한송화, 2016; 한송화∙원미진, 2017). 2 이에 비해
터키인 학습자의 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용 양상에 대한 연구는 미진한 편인데, 이는
충분한 자료를 확보하기에 어려움이 있기 때문으로 생각된다. 그러나 터키어에는
주격조사와 보조사 ‘은/는’이 존재하지 않기 때문에 다른 언어권과 마찬가지로
‘이/가’와 ‘은/는’의 사용 및 습득에 어려움을 겪는다(괵셀 투르쾨쥬, 2004:59).
터키인 한국어 학습자들의 오류를 분석한 괵셀 투르쾨쥬(2004), 김성주(2011),
양소영(2013)에서는 터키인 학습자들이 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용에 어려움을 겪으며,
많은 오류를 발생시키고 있다는 공통된 연구 결과를 보여주고 있다. 그러나 이들
연구는 오류 현상을 기술하는 데 초점을 둠으로써 터키인 학습자들이 어려움을 겪는
과정 안에서의 조사 사용의 특성을 살펴보지 못했다는 한계가 있다. 오류뿐 아니라
조사 사용의 특성을 함께 살펴보게 되면 학습자들의 조사 사용의 특성과 경향성을
파악해 볼 수 있고, 이러한 경향성은 학습자가 조사를 사용하는 데 있어서 나름의 규칙
체계를 가지고 있다는 증거가 된다. 따라서 본고는 조사 사용의 경향성이 ‘이/가’와
‘은/는’의 습득에 있어서 발달상의 체계를 보여준다는 가정 하에 터키인 학습자들의
‘이/가’와 ‘은/는’의 사용과 오류 양상을 함께 살펴보고, 나아가 숙달도에 따라 사용
양상에 어떠한 차이가 나타나는지를 밝혀보고자 한다. 본고의 구체적인 연구 문제는
다음과 같다.
연구 문제 1. 터키인 학습자의 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용 양상을 숙달도별로
살펴봄으로써 중간언어 체계를 밝힌다.
연구 문제 2. 터키인 학습자의 ‘이/가’와 ‘은/는’의 오류를 숙달도별로
살펴봄으로써 중간언어의 발달 양상을 밝힌다.

2 김정숙∙남기춘(2002)에서는

영어권 학습자를 대상으로, 고석주 외(2004), 김지은(2009)에서는 다양한 언어권의
학습자를 대상으로 하여 ‘이/가’와 ‘은/는’의 오류를 살펴본 연구들이다. 이들 연구는 오류의 현상적인 측면에서의
분석에 초점을 두고, 그 원인을 밝히는 데 초점을 두었다면, 원미진(2015), 한송화(2016), 한송화∙원미진(2017)의
연구는 한국어 학습자들의 ‘이/가’와 ‘은/는’이 사용된 문장을 특성을 밝혀봄으로써 중간언어 관점에서의 사용
체계를 밝혀보고자 한 연구들이라는 점에서 차이가 있다.
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2. 연구 대상 및 방법
2.1. 연구 대상
본 연구는 터키인 학습자의 작문 자료를 분석 대상으로 삼았다. 작문 자료는
초급, 중급, 고급 단계에 있는 총 26 명의 터키인 학습자의 문어 자료로 구성되었고,
각 숙달도별 어절 수 와 문장 수는 다음 <표 1>과 같다.

Table 1. 터키인 학습자의 자료 구성
초급

중급

고급

합계

표본 수

11

8

7

26

어절 수

1,048

1,119

1,097

3,264

문장 수

160

100

78

338

이는 ‘한국어 학습자 말뭉치 연구 및 구축 사업’을 통해 수집된 자료이다. 3
터키인 학습자에 한정하여 양적으로 충분한 표본 수를 갖추지는 못하였으나, 터키인
학습자에 한정한 시범적인 연구로서 면밀한 분석을 통해 학습자들의 조사 ‘이/가’와
‘은/는’의 사용에 있어서의 경향성을 파악해보도록 하겠다.
2.2. 연구 방법
터키인 학습자의 주격조사 ‘이/가’와 보조사 ‘은/는’의 사용 양상을 살펴보기
위해서 형태 주석된 문어 말뭉치를 엑셀로 내려 받아 다음과 같은 절차로 분석하였다.
첫째, 학습자들이 산출한 문장에서 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’이 사용된 용례를
추출한다. 둘째 ‘이/가’와 ‘은/는’이 결합한 선행 체언과 후행하는 용언을 분석한다.
원미진(2015), 한송화(2016), 한송화∙원미진(2017)에서는 ‘이/가’와 ‘은/는’이 사용된
문장의 특성을 살펴봄으로써 조사 선택의 문제와 사용 체계를 밝힐 수 있다고 보고,
조사 앞의 체언과 조사 뒤에 오는 서술어의 특성을 분석 기준으로 삼았다. 그리하여
선행 체언의 경우 유정성과 무정성으로 나누어 살펴보고, 후행 용언의 경우 품사에
따라 분석한 후, 품사 안에서 서술어의 성격을 더 유형화하는 것이 가능할 경우에는
서술어의 종류를 구체화하여 살펴본 바 있다. 본고에서는 이 분석 방법에 기대어
터키인 학습자가 사용한 문장에서 ‘이/가’와 ‘은/는’이 결합된 선행 체언과 후행 용언의
특성을 중점적으로 분석해본다.
마지막으로 오류 분석에서는 ‘이/가’와 ‘은/는’을 사용해야 하는데 다른 조사를
사용한 대치와 사용하지 않은 누락, 불필요하게 사용한 첨가로 나누어 오류 양상을
분석하고, 반복된 오류를 중심으로 살펴보겠다.
이상의 분석 방법을 토대로 하여 터키인 학습자의 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용
양상과 오류 양상이 숙달도에 따라 어떠한 차이가 나타나는지를 밝혀보고자 한다.

국립국어원에서는 2015년부터 ‘한국어 학습자 말뭉치 연구 및 구축’ 사업을 진행하고 있다. 2020년까지 6년간
진행되는 이 사업에서는 국내 학습자, 이주민, 국외 학습자를 대상으로 하여 300만 어절 규모의 문어 말뭉치와 70만
어절의 구어 말뭉치 구축을 목표로 하고 있다. 본고는 2016년도까지 구축된 말뭉치에서 터키인 학습자의 자료를
활용하였다.
3
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3. 터키인 학습자의 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용 양상
3.1. 숙달도별 ‘이/가’와 선행 체언과의 결합 양상
터키인 학습자의 문어 자료에서 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용을 분석해 본 결과, 총
368 개가 사용되었고, 이 중 주격조사 ‘이/가’는 199 개, 보조사 ‘은/는’은 169 개가
사용되었다. 이를 숙달도에 따라 살펴보면, 아래의 <표 2>와 같다.

Table 2. 숙달도별 터키인 학습자의 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용 빈도
초급

중급

고급

합계

‘이/가’ 사용

69

70

60

199

‘은/는’ 사용

54

56

59

169

합계

123

126

119

368

숙달도별 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용률을 앞서 언급한 <표 1>에서의 어절 수와
문장 수 대비 사용빈도로 계산해보면, 어절 수로 계산했을 경우, 초급 11.74%, 중급
11.26%, 고급 10.85%로 큰 차이는 나타나지 않으나, 문장 수로 계산했을 경우, 초급
76.88%, 중급 126%, 고급 152.56%로 1 문장 당 초급은 0.77 개, 중급은 1.26 개,
고급은 1.53 개를 사용한다는 것을 의미한다. 즉, 숙달도에 따른 차이가 큰 편은
아니나 초급에서 중급, 고급으로 갈수록 두 조사의 사용이 증가하는 것을 알 수 있다.
이러한 차이는 문장의 구성과 관련되는데, 초급의 경우, 단문을 중심으로 하나의
문장에 주격조사나 보조사가 한 번씩 사용되는 반면, 중, 고급에 이르면서 복잡한
문장을 생성해내며 ‘이/가’와 ‘은/는’을 여러 번 사용하는 것으로 볼 수 있다.
다음으로 ‘이/가’와 ‘은/는’의 결합 양상을 선행 체언과 후행 용언을 중심으로
상세히 살펴보겠다. 먼저 선행 체언을 분석한 결과는 아래의 <표 3>과 같다.

Table 3. 숙달도별 ‘이/가’의 선행 체언과의 결합 양상

명사+
‘이/가’

빈도

초급

중급

고급

5회
이상

씨(11), 시간(6), 분(5),
사람(들)(5)

것(8), 사람(들)(9)

능력(5), 외모(6)

2회
이상

여동생(4), 날씨(3),
음식(3), 남자친구(2),
동네(2), 바다(2), 이름(2)

생각(4), 친구(3), 피해(3),
문제(2), 보기(2), 사건(2),
이웃(들)(2)

것(의존)(4), 교복(4),
사람(들)(3), 가격(2),
느낌(2), 생각(2),
소비자들(2), 여유(2)
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1회

가방, 건강, 것, 공, 공원,
구경거리, 구두, 기분, 나,
눈, 마음, 물건값, 백화점,
사진, 신발, 아버지,
아이들, 여자, 운동,
적(의존), 집, 축제, 코트,
할인

술, 가능성, 가수, 가창력,
갈등, 건(의존), 건강, 나이,
동생, 드라마, 마련, 명절,
모습, 무관심, 배려심, 범죄,
속담, 수업, 아이, 영향,
음악, 이익, 접수, 참을성,
축제, 콘서트, 터키, 하나,
형제, 호소력, 확률

관련, 관심, 규율, 나,
도움, 독자, 등(의존),
마음, 매력, 본인들, 부담,
사정, 사회, 상황, 아이,
억양, 얼굴, 역할, 월급,
이유, 자기, 자신감, 점,
진심, 청소년, 학생들,
형편, 효과

우선, 주격조사 ‘이/가’와 결합한 선행 체언을 숙달도별로 살펴보면,
초급에서는 ‘-씨/분, 시간, 사람, 여동생’ 등이 높은 빈도로 결합하여, 시간을
제외하고는 특정 인물, 유정명사와 ‘이/가’가 결합하는 양상 보였다. 특히, 초급에서
‘이/가’와 가장 많은 결합 분포를 보인 명사는 ‘이름+씨’로, 아래의 (1~6)과 같이
특정 대상을 소개할 때, ‘-씨/분이 -이다’의 꼴로 주로 사용하는 것을 알 수 있다.4
(1) 그 그림에서 술장을 들고 있고 앉아 있는 분이 민수씨예요. (2 급)
(2) 민수씨하고 이야기하는 분이 이리나씨예요. (2 급)
(3) 완씨가 중국에서 온 학생이에요. (2 급)
(4) 타쿠야씨가 일본에서 온 학생이에요. (2 급)
(5) 민수씨가 술을 마시는 것을 정말 좋아해서 행복한 것 같아요. (2 급)
(6) 이리나씨가 지난 학기에 남자 친구가 있었는데 지금은 남자 친구가 없어요. (2 급)

위에서 보는 바와 같이 친구를 소개하는 글에서 사람이 주어로 올 때,
‘이/가’를 써서 주어에 초점을 두고 있는 양상을 볼 수 있다. 그러나 예문
(3~6)에서와 같이 ‘은/는’을 사용해서 주제화시키는 것이 더 자연스러운 상황에서
초급 학습자들이 ‘이/가’를 사용함으로써 ‘은/는’과의 구분이 명확히 이루어지지 않고
있음을 확인할 수 있다.
(7) 여동생이 대학생입니다. 여동생이 영국에서 갬비리즈 학교 학생입니다. (1 급)

이는 (7)에서처럼 앞 문장에서 나온 대상을 다시 지칭할 때에도 ‘은/는’이 아닌
‘이/가’를 사용하는 것에서도 알 수 있다. 이를 통해서 초급 학습자들이 주어에
‘이/가’와 ‘은/는’을 사용할 수 있으나, 이 둘의 차이를 구별하는 데 어려움을 겪으며,
이때 ‘이/가’를 과잉 사용하는 양상을 발견할 수 있다.
다음으로 중급에서는 의존명사 ‘-것’과 유정성을 가진 ‘사람’이 ‘이/가’와 주로
결합하였다.
(8) 해결 방법으로는 술을 안 마시는 게 제일이다. (3 급)
(9) 술 마시는 것의 피해가 많아서 전혀 안 마시는 게 가능성을 없앤다.(3 급)
(10) 사람들은 뭔가 사고 싶은 것이 있을 때 돈을 쓸 만할지 말지 고민하더라도 술을
마실 때 아무렇지 않은 척한다. (3 급)
(11) 터키에서 그런 날 때 아니라 보통 조상을 기억하니까 상 차리고 그 하루 종일 더
올리는 것이 없다고 차이 이야기할 수 있다. (4 급)

4

예문은 오류를 수정하지 않고 터키인 학습자가 쓴 대로 제시하였음을 밝힌다.
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위에서 보는 바와 같이, ‘-것이 있다/없다’의 구문으로 사용되는 경향이
나타났다. 또한, ‘사람(들)’과 주로 결합하여 아래의 (12~14)에서처럼 유정명사가
주어로서 어떠한 행위나 상태를 서술할 때 ‘이/가’를 사용하였다.
(12) 무슬림 사람들이 술을 마실 수 없다. (3 급)
(13) 일 년에 세 번 정도 가족들과 모으고 같이 식사하고 한국의 나이 많은 사람들이
어린이들한테 주는 새뱃돈도 젊은 사람들이 어른이들께 듣는 조언도 다 비슷하게
생긴다. (4 급)
(14) 사람들이 큰 도시 생활에 익숙해져서 각자 삶을 살아가게 되었다. (4 급)

다음으로 고급에서 ‘이/가’와 높은 빈도로 결합된 선행 체언을 살펴보면,
무정성을 가진 ‘능력’, ‘외모’, 의존명사 ‘-것’이 주로 결합해 숙달도가 올라갈수록
조금씩 다른 모습을 보인다.
(15) 어릴 때는 어떤 것을 어른들보다 더 잘 배우는 것이 분명하다. (5 급)
(16) 다음에는 취직하는 것이 중요하지만 자기 좋아하는 일을 못하면 아무 의미도 없다.
(6 급)
(17) 그리고 외모보다 그 사람의 가지고 있는 능력이 훨씬 더 중요하다고 생각한다.(5 급)

초급과 중급에서는 유정명사에 대해 소개하거나 유정명사의 행위를 서술하는
데
‘이/가’가 사용됐다면, 고급에서는 (15~17)과 같이 무정명사나 명사절을
‘이/가’와 결합시키고, 후행 용언으로 형용사를 결합함으로써 점차 무정명사의
상태를 서술할 때 ‘이/가’를 사용하는 경향이 있는 것으로 나타났다.
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3.2. 숙달도별 ‘은/는’과 선행 체언과의 결합 양상
터키인 학습자가 사용한 ‘은/는’과 결합하는 선행명사를 살펴보면, <표
4>에서처럼 ‘저, 나, 우리’와 같은 1 인칭 대명사와 결합하는 빈도가 높게 나타나
‘이/가’와 결합하는 선행체언과는 차이를 보였다.

Table 4. 숙달도별 ‘은/는’의 선행 체언과의 결합 양상
빈도

초급

중급

고급

5회
이상

저(13), 나(6)

술(6), 나(6), 우리(6), 사람
(들)(6)

사람(들)(6)

가족(3), 고향(2), 동네
명사+
‘은/는’

우리(4), 학생(들)(4), 광고(3),

2회

(4), 사람(들)(2), 씨(2),

이웃(3), 친구(3), 다음(2),

교복(3), 나(3), 기자들(2), 사

이상

아버지(2), 어머니(3), 오

동생(2),

회(2), 신문사(2), 아이들(2),

빠(2), 지금(2)
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KTX, 겨울, 내일, 동생,
1회

부산, 서울, 아줌마, 우
리, 이름, 친구, 한국어

것, 과거, 다큐멘터리, 돈,

수(의존), 가치판단, 개개인,

드라마, 문제, 방법, 사건,

것(의존), 나이, 다음, 보기, 부

사실, 생각, 수업, 알코올,

모님(들), 분(의존), 세상, 시

영향, 음악, 이상, 처음, 평

간, 신문, 여기, 여론조성, 외

소, 프로그램, 하나님, 명

모, 이들, 인간, 일들, 자각, 저,

(의존), 해결, 후

지금, 청소년들

위에서 보는 바와 같이 전반적으로 터키인 학습자들은 대명사나 ‘사람(들)’이
주어로 올 때 ‘은/는’과 주로 결합시켰다. 특히, 초급에서 1 인칭 대명사와 ‘은/는’의
결합 빈도가 높게 나타났다.
(18)
(19)
(20)
(21)

나는
나는
저는
저는

모르는 한국 게임도 했다.(2 급)
터키에서 한국에 왔다. (2 급)
우리 휴가를 계획했어요. (1 급)
축구하는데 골키보이었다. (2 급)

(18~21)과 같이 초급에서는 1 인칭 대명사와 ‘은/는’을 결합시켜 ‘저는, 나는’의
굳어진 형태로 사용하는 양상을 확인할 수 있다. 이는 ‘이/가’에서 1 인칭 대명사를
사용해 ‘내가, 제가’와 결합하는 빈도가 낮은 것과 대비된다.
다음으로 중급에서는 초급과 마찬가지로 ‘나, 우리’와 같은 1 인칭 대명사와의
결합이 높게 나타나는 한편, ‘술’과 ‘사람(들)’과도 결합하였다.
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(22) 그렇다면 우리는 언제부터 같은 아파트에 살고 있으면서 우리 소중한 이웃을 죽을
정도로 오게 되었을까. (4 급)
(23) 우리는 우리의 중요한 윤리 의식을 다시 가져해고 이웃에 대한 생학을 다시 해야
한다. (4 급)
(24) 나는 콘서트를 별로 좋아하지 않다. (4 급)
(25) 마지막으로 술을 많이 마시는 사람은 자제력을 잃을 수 있다. (3 급)
(26) 어떤 사람을 다큐맨털이 좋아하는가 하면 어떤 사람은 드라마가 유익한 것 같다고
생각해요. (4 급)
(27) 술은 온 몸에 해롭지만 특히 소화기 계통에 해롭다. (3 급)

앞서 살펴본 ‘이/가’와 선행 체언과의 결합 양상에서 초급에서는 유정명사와
‘이/가’가 주로 결합하는 양상을 확인한 바 있다. 그러나 (25-26)처럼 중급에서는
유정명사가 ‘은/는’으로 결합하는 빈도가 높아지는 변화가 나타났다. 아울러
(27)에서처럼 ‘술’이 ‘은/는’과 결합하는 빈도가 높게 나타났는데, 이는 주제와 관련된
명사를 주제화시키는 ‘은/는’의 사용으로 볼 수 있다. 이처럼 주제와 관련한 체언과
‘은/는’을 결합시키는 양상을 미루어 보아, 중급부터는 주제화 ‘은/는’의 이해와 습득
양상을 예측해 볼 수 있겠다.
다음으로 고급에서는 선행 체언으로 ‘사람(들)’과의 결합이 높게 나타났다.
(28) 사람들은 생활하면서 텔레비전, 라디오 등 많은 것에 광고를 본다고 할 수 있다.
(5 급)
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(29) 그래서 사람들은 물건을 살 때 이 물건을 사용할 때 어떤 도움이 될 거라고
생각하지 않고 이 물건을 쓸 때 행복할 거라고 생각한다. (5 급)
(30) 한편 사람들은 대부분 12 년 정도 열심히 공부하고 좋은 좀과 같이 대학교를
졸업하고 나서 취직을 못 한다. (6 급)

(28~30)의 예를 보면, ‘은/는’을 선택하여 사용함으로써 ‘사람들’을 진술의
기준점이 되게 하고 내용에 초점을 두고 있는 것을 알 수 있다. 다시 말해서, 일반적인
진술을 위해 행위주로서 ‘사람들’을 끌어들이고 정보에 초점을 두게 하는 것이다.
또한 고급에서는 1 인칭 대명사와 결합할 때, 문장 구조에서 차이가 나타나기도
한다. 초급에서는 ‘나는/저는 –이다’의 단문 꼴로 사용됐다면, 고급에서는 다음(3133)과 같이 ‘나는/저는 –이/가 V’ 내포문 구성으로 사용한다는 차이가 있다.
(31) 나는 외모가 중요하지 않는다고 생각한다. (5 급)
(32) 나는 광고의 효과가 소비자들이 물건을 선택할 때 큰 역할을 한다고 생각한다.
(5 급)
(33) 그런데 나는 교복이 반드시 필요하다고 본다. (6 급)

이상의 결과를 통해서 터키인 학습자들이 명사에 따라 ‘이/가’와 ‘은/는’을
구별해서 사용하는 양상을 확인할 수 있었다. ‘이/가’의 경우, 주로 특정 사람 또는
유정명사와 결합하는 반면에 ‘은/는’은 1 인칭 대명사와 결합하였다. 아울러 숙달도에
따라서 ‘이/가’는 중급에서 ‘-것’, 고급에서 무정성을 가진 명사와 결합하는 양상이
나타났으며, ‘은/는’은 중급부터 주제와 관련된 체언과 주로 결합하는 변화를 보이기도
했다. 그러나 이것을 숙달도에 따른 ‘이/가’와 ‘은/는’의 의미와 기능에 대한 습득으로
해석하기에는 무리가 있다. 이는 글의 주제 및 장르의 영향과 무관하지 않기 때문이다.
그럼에도 불구하고 터키인 학습자들이 선행 체언에 따라 ‘이/가’와 ‘은/는’을 선별해서
사용한다는 것을 알 수 있었다.

3.3. 숙달도별 ‘이/가’와 후행 용언과의 결합 양상
터키인 학습자가 사용한 ‘이/가’와 ‘은/는’의 문장에서 이들과 결합하는 후행
용언을 살펴보았다. 그 결과, 주격 조사 ‘이/가’와 결합하는 용언의 품사는
형용사(50.3%)> 동사(38.2%)>이다(11.5%) 순으로 나타났고, 보조사 ‘은/는’은
동사(62.1%)>동사(23.1%)>이다(14.8) 순으로 나타났다. 이를 통해서 터키인 학습자들이
‘이/가’와 형용사 구문, ‘은/는’과 동사 구문을 주로 사용한다는 것을 알 수 있다.

Table 5. 후행 용언의 품사별 빈도

이/가

은/는

초급

중급

고급

합계(비율)

동사

20

32

24

76(38.2%)

형용사

34

35

31

100(50.3%)

이다

15

3

5

23(11.5%)

동사

30

29

46

105(62.1%)

형용사

17

13

9

39(23.1%)

이다

7

14

4

25(14.8%)
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‘이/가’와 결합한 용언의 세부적인 양상을 살펴보면 다음 <표 6>과 같다.

Table 6. 숙달도별 ‘이/가’의 후행 용언과의 결합 양상
빈도

초급

중급

고급

5회
이상

이다(15), 있다(10),
없다(6)

있다(14), 되다(6), 좋다(6),

없다(6), 이다(5), 있다(5),
좋다(5), 중요하다(5)

2회
이상

많다(4), 좋아하다(3),
하다(3), 먹다(2),
좋다(2), 춥다(2),
행복하다(2)

많다(4), 이다(3), 하다(3)
없다(2), 없어지다(2)

예쁘다(3), 되다(2), 많다(2),
선택하다(2), 하다(2)

1회

가볍다, 공부하다,
나빠지다,
두근두근하다,
따뜻하다, 마시다,
말리다, 받다,
보고싶다, 불편하다,
비싸다, 시퍼하다,
싸다, 아니다,
아름답다, 주다, 찾다,
크다, 타다, 팔리다

가지다, 나다, 나빠지다,
나쁘다, 듣다, 뛰어나다,
마시다, 말하다, 맴돌다,
발견되다, 발견하다,
보고싶다, 생생하다,
시작하다, 싫다, 아니다,
없애다, 유익하다, 이어지다,
익숙해지다, 일어나다,
재미있다, 주다, 죽이다,
증가하다, 지내다, 지속되다,
짙다, 해롭다, 힘들다

같다, 들다, 뛰어나다,
만들다, 무시하다,
발전하다, 보다, 보여주다,
분명하다, 불필요하다,
사라지다, 생각하다,
생기다, 속하다, 알다,
없어지다, 입다, 잘하다,
저렴하다, 제시하다,
줄어들다, 포함되다,
필요하다

‘이/가’
+ 용언
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숙달도별로 분석한 결과, 초급 (34-35)에서는 ‘이다, 있다/없다’, 중급 (3637)에서는 ‘있다, 되다, 좋다’, 고급 (38-39)에서는 ‘이다, 없다/있다, 좋다, 중요하다’가
주로 ‘이/가’와 함께 사용되었다.5
(34) 제 터기 친구들의 집이 있습니다.(1 급)
(35) 저는 대학교에 가는데 시간이 없기 때문에 잘 못했다. (2 급)
(36)집에도 두면 아이가 있으면 좋겠다. (3 급)
(37) 그런데 그때 나의 고향 근처에 있는 도시에서 꽃 축제가 있어서 친구가 거기 가자고
했고 그 축제에 갔다. (4 급)
(38) 이 사회에서는 외모가 제일 중요하다고 생각하는 사람들 때문에 능력이 있는
사람들 중에 외모가 좋지 않은 사람들이 무시한다.(5 급)
(39) 학생들은 교복을 입음으로써 규율이 있는 교육기관부터 사회의 일원이라는 것을
자각합니다. (6 급)

위의 예에서 보는 바와 같이, 공통적으로 ‘-이/가 -있다/없다’의 구문이 주로
사용되는 경향이 나타난다. 한편, 초급에서의 ‘이/가’와 ‘이다’의 결합이 높은 빈도로
나타나는데, 이는 ‘이/가’와 ‘은/는’의 대치 오류와도 관련된다.

‘되다/아니다’와 결합하는 조사 ‘이/가’는 보격조사이나 본고에서는 보격조사 ‘이/가’를 별도로 제외하지 않고
‘이/가’에 포함하여 살펴보았다.
5
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(40) 여동생이 대학생입니다. 여동생이(√여동생은) 영국에서 갬비리즈 학교 학생입니다.
(1 급)
(41) 선글라스 쓰고 서있는 분이 타쿠야씨예요. 타쿠야씨가(√타쿠야씨는) 일본에서 온
학생이에요. (2 급)
(42) 내가 좋아하는 운동이(√운동은) 축구이라고 한다. (2 급)

가족이나 친구를 소개하는 글에서 용언으로 ‘이다’를 사용할 때, 주어를
‘은/는’으로 주제화시키는 것이 자연스러운 상황에서 초급 단계의 터키인 학습자들이
‘이/가’를 사용하고 있다. 또한, 앞서 살펴본 바 있듯이 (40)의 경우, 앞 문장에서 나온
대상을 다시 지칭할 때에도 ‘은/는’이 아닌 ‘이/가’를 사용하여 초급 학습자들이
‘이/가’를 과잉 적용하고 있는 것을 알 수 있다. 즉, 초급 학습자들은 주어에 ‘이/가’와
‘은/는’을 사용할 수 있으나, 이 둘의 차이를 구별하는 데 어려움을 겪으며, 이때
‘이/가’를 과잉 사용하는 것이다. 그러나 이러한 오류는 중급과 고급으로 갈수록
줄어드는 양상 또한 발견할 수 있었다.
3.4. 숙달도별 ‘은/는’과 후행 용언과의 결합 양상
이어서 숙달도별 용언에 따른 ‘은/는’의 선택을 살펴보면 다음 <표 7>과 같다.
Table 7. 숙달도별 ‘은/는’의 후행 용언과의 결합 양상
빈도
5회
이상

초급
이다(7), 좋아하다(5)
가다(4), 좋다(4), 있다

2회

(3), 사다(2), 싶어하다

이상

(2), 없다(2), 오다(2), 이
야기하다(2), 하다(2)

‘은/는’
+ 용언

계획하다, 공부하다, 마
시다, 많다, 못하다, 바
쁘다, 보다, 빠르다, 살
1회

다, 시끄럽다, 아니다,
아름답다, 알다, 이사하
다, 이용하다, 익숙해지
다, 친절하다

중급

고급

이다(14), 좋다(4)

생기다(3), 가지다(2), 같다
(2), 되다(2), 없다(2), 있다
(2), 좋아하다(2)

가다, 공부하다, 금지하다,
기억하다, 다르다, 다치다,
되다, 마시다, 만들다, 많
다, 먹다, 모르다, 버려지
다. 빼먹다, 생기다, 싶어
하다, 억제하다, 잃다, 자살
하다, 주다, 죽이다, 해롭
다, 헤어지다, 후회하다

생각하다(4), 이다(4) 중요하
다(4), 배우다(3), 보다(3), 보
여주다(3), 없다(3), 하다(3),
노력하다(2), 사다(2), 알다(2)
가득하다, 가지다, 감소시키
다, 되다, 뛰어나다, 말하다,
맡기다, 모르다, 무시하다, 바
꾸다, 분명하다, 비교하다, 사
라지다, 살펴보다, 싫어하다,
쓰다, 위로하다, 자각하다, 전
하다, 제공하다, 주다, 찬성하
다, 창업하다, 포함되다, 행동
하다, 형성하다

초급에서는 ‘이다, 좋아하다’, 중급에서는 ‘이다. 좋다’, 고급에서는 ‘이다,
생각하다, 중요하다’와 같은 용언과 결합하는 빈도가 상대적으로 높게 나타났다. 특히,
모든 숙달도에서 아래의 예문(43~48)과 같이 후행용언으로 ‘이다’와 결합하는 ‘-은/는 이다’구문의 빈도가 높다.
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(43) 내 친구는 터키 사람이에요. (1 급)
(44) 어머니는 주부입니다.(1 급)
(45) "술은 모둔 나쁜 것의 기본이다."라는 터키 속담이 있다. (3 급)
(46) 술을 많이 마시는 사람들의 두 번째 문제는 나빠진 재원이다. (3 급)
(47) 외모 지상주의란 것은 외모를 더 중요하다고 생각하며 외모에 신경을 많이 쓰는
것이다. (5 급)
(48) 지금은 고생이 많지만 시간은 언제든지 효과적인 약이다. (6 급)

지금까지 ‘이/가’와 ‘은/는’의 후행 용언 결합 양상을 살펴본 결과, ‘이/가’는
‘있다/없다’와 ‘은/는’은 ‘이다’와 주로 결합하는 차이를 보였다. 한편, 고급에 이를수록
글의 장르와 관련되어 ‘생각하다, 중요하다’ 등의 용언과 결합하기도 하였다.

4. 터키인 학습자의 ‘이/가’와 ‘은/는’의 오류 양상
본고에서는 터키인 학습자의 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용 양상과 더불어 오류
양상을 함께 살펴보았다. 이를 위해서 ‘이/가’와 ‘은/는’이 사용된 오류와 사용해야
하는데 사용하지 않은 경우를 모두 살펴보았다. 즉, ‘이/가’와 ‘은/는’을 사용한
경우에는 대치 오류와 첨가 오류로, 사용해야 하는데 사용하지 않은 경우는 누락
오류로 오류 유형을 분류하였다. 아울러 오류를 판단하는 데 있어, 문법성과
용인가능성이 판단의 기준이 될 때, ‘이/가’와 ‘은/는’의 오류는 용인가능성, 즉
적절성에 있어서 판단이 쉽지 않다. 특히, 두 조사 간의 대치 오류의 경우 더욱 그러한데,
‘이/가’와 ‘은/는’의 적절성은 담화상에서의 맥락을 고려해 판단하였다. 터키인
학습자의 ‘이/가’와 ‘은/는’의 오류를 분석한 결과는 다음 <표 8>과 같다.
Table 8. 터키인 학습자의 ‘이/가’와 ‘은/는’의 오류 양상
숙달도

초급

중급

고급

누락

17

2

5

첨가

2

1

0

합계

34

21

19

이/가(√은/는)

20

9

7

은/는(√이/가)

1

3

4

이/가(√을/를)

7

2

3

을/를(√이/가)

4

3

1

은/는(√을/를)

0

1

0

을/를(√은/는)

0

3

2

기타

2
(은/는→로, 에→이)

2
(에→이, 은→에는)

2
(은/는→로, 의→이)

53(43.1%)

25(19.8%)

24(20.2)

오류 양상

대치

합계
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<표 8>에서 보는 바와 같이, 숙달도별 ‘이/가’와 ‘은/는’의 오류 빈도를 ‘이/가’와
‘은/는’의 사용 빈도(<표 2> 참고)로 나누어 오류율을 계산해본 결과, 초급에서
현저하게 오류율이 높고, 중고급은 비슷한 수준으로 오류가 발생하였다. 이는 터키인
학습자들이 초급 단계에서 두 조사의 사용에 많은 혼란을 겪다가 중급에서 조금
나아지지만, 두 조사와 관련된 오류가 쉽게 해결되지 않고 고급에까지 지속된다는 것을
보여준다.
다음으로 숙달도별 세부 오류 양상을 살펴보겠다. 초급에서는 누락, 첨가, 대치
오류가 모두 나타났다. 초급에서는 중급과 고급에 비해 누락 오류가 빈번하게
발생했는데, ‘은/는’의 누락(5 개)보다 ‘이/가’의 누락(12 개)이 더 많았다.6
(1)
(2)
(3)
(4)

언니(√언니가) 올 때 다시 바다에 가서 수영을 했다.(2 급)
그런데 날씨가 주워서 우리(√우리는) 저금 겅항이 나빠졌다. (2 급)
아키라 씨는 한국 음식 좋아해서 우리(√우리는) 비빔밥 먹었어요. (1 급)
우리(√ 우리가) 놀잘 때 심발들 안에 물(√물이) 있었다. (2 급)

또한, 누락 오류에서는 (2~4)와 같이 대명사 ‘우리’를 주어로 사용했을 때
‘이/가’와 ‘은/는’을 누락하는 경향이 나타났으며, (4~7)과 같이 용언으로 ‘있다’가 올 때
조사를 생략하는 경향성을 발견할 수 있었다. 이는 곧 터키인 학습자들의 ‘이/가’와
‘은/는’의 누락 오류가 비체계적인 양상으로 나타나는 것이 아니라 나름의 규칙과
체계가 있다는 것을 보여준다.
(5) 제 고향은 더 바다(√바다가) 있어서 생성을 좋아합니다. (1 급)
(6) 그런데 이태원에서 많이 한국 식당 있어요.(√한국식당이 많이 있어요). (1 급)
(7) 저는 일본 진구 한 면(√한 명이) 있에요. (1 급)

다음으로 첨가 오류는 주격조사 ‘이/가’와 보조사 ‘도’를 같이 사용한 경우이다.
이는 보조사 ‘도’가 주격조사와 함께 결합할 수 없다는 것을 제대로 내재화 시키지 못한
결과라고 할 수 있다.
(8) 진짜 재미있는 사람이니까 나의 마음이도(√마음도) 뚝은뚝은했다.(1 급)
(9) 여기에서 않 먹은 음식이도(√음식도) 먹고 싶다.(1 급)

대치 오류는 초급에서 가장 많이 발생한 오류로, ‘이/가’와 ‘은/는’의 대치가 가장
큰 비율을 차지하였고, 다음으로 주격조사 ‘이/가’를 써야 할 자리에 목적격 조사
‘을/를’을 사용한 오류가 빈번하게 나타났다.
(10) 그 친구 이름이(√ 이름은) <name>이다. (2 급)
(11) 야동생이(√여동생은) 대학생입니다. 야동생이(√여동생은) 영국에서 갬비리즈 학교
학생입니다. (1 급)
(12) 이리나씨가(√이리나씨는) 지난 학기에 남자 친구가 있었는데 지금은 남자 친구가
없어요. (2 급)

앞서 살펴본 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용 양상에 있어서, 터키인 학습자들은 앞에서
언급한 대상을 다시 언급할 때도 ‘이/가’를 과잉 적용하는 양상을 확인한 바 있다. 이를
예문은 ‘이/가’와 ‘은/는’의 오류만 수정하고, 그 외의 오류는 수정하지 않고 터키인 학습자가 사용한 대로
제시하였음을 밝힌다.
6
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통해서 초급 학습자들이 ‘은/는’의 구정보 기능과 대상을 주제화시키는 용법에 대한
습득이 이뤄지지 않고, ‘이/가’를 과잉 적용하여 사용하고 있음을 알 수 있다. 이밖에도
목적격 조사를 사용해야 하는 자리에 주격조사 ‘이/가’를 사용하는 오류와 그 반대의
대치 오류도 빈번하게 발생해, 초급 터키인 학습자들이 목적격 조사와 주격 조사의
사용에서도 혼란을 겪고 있는 것이 드러난다.
(13) 그래서 아버지는 여동생이(√여동생을) 더 좋습니다(√좋아합니다). (1 급)
(14) 나중에 호텔에 가서 트라이기랑 심발들이(√신발들을) 말렸다. (2 급)
(15) 우리 동네에 백화점과 옷, 신발 같은 것이(√옷, 신발 같은 것을) 팔리는(√파는)
가게가 없지만 사실 우리 아버지와 어머니는 그 이유 때문에 이 동네에서 살고 싶어
하셨다. 하지만 버스를 타면 갈아탈 때 할인이(√할인을) 받을 수 있으니까 좋을 것
같다. (2 급)

주격 조사와 목적격 조사의 대치 오류에서 특징적인 점은 위의 (14~15)에서처럼
두 조사의 대치 오류가 사동사와 피동사의 사용에서 기인한 것으로 볼 수 있다는
것이다. 그러나 이는 추후 더 많은 용례들을 바탕으로 반복되어 나타나는 오류인지를
좀 더 살펴볼 필요가 있겠다.
다음으로 중급에서도 누락, 첨가, 대치 오류가 모두 나타났으나, 초급과
비교했을 때 첨가와 누락 오류의 빈도가 줄었다.
누락 오류는 초급에서와 마찬가지로 대명사 ‘우리’를 사용했을 때 ‘은/는’을
생략하였고, 첨가 오류는 보조사 ‘도’를 ‘은/는’과 결합하였다.
(16) 우리(√우리는) 서로 자상한 성격이라 어떤 문제에다가 어떤 행복했던 것까지 같이
있었다. (4 급)
(17) 나 동생은도(√동생은) 한국에서 대학교에 가고 싶다. (3 급)

중급에서의 대치 오류는 초급보다는 감소하였으나, ‘이/가’와 ‘은/는’의
대치오류는 여전히 유지되었다.
(18) 무슬림 사람들이(√사람들은) 술을 마실 수 없다. (3 급)
(19) 이익이 하나 있으면 피해가(√피해는) 열 개 있는 술을 가급적 결코 마시지 말아야 한다.
(3 급)
(20) 한국과 제 모국인 터키가(√ 터키는) 비슷한 점도 많고 차이 나는 점도 있다. (4 급)

초급에서와 마찬가지로 ‘은/는’을 사용해야 할 자리에 ‘이/가’를 사용한 오류가
많이 나타났는데, 그 양상이 다르다는 점에 주목할 필요가 있다. 다시 말해서,
초급에서는 구정보나 화제화시키는 맥락에서의 ‘은/는’을 사용하지 못하였다면,
중급에서는 ‘대조’의 기능을 하는 맥락에서 ‘은/는’ 사용하지 못하는 오류를 보였다.
(18~20)의 예문은 일반 사람들과 무슬림 사람들, 이익과 피해, 한국과 터키를
대조시킴으로써 차이가 있다는 것을 진술하는 것으로, ‘이/가’보다 ‘은/는’이 더
적합하다. 그러나 중급 터키인 학습자들이 ‘은/는’의 대조 기능을 제대로 인식하지
못하는 양상이 나타난다.
이외에도 ‘이/가’ 또는 ‘은/는’과 목적격 조사 ‘을/를’을 상호 대치시키는 오류가
중급에서도 나타났다.
마지막으로 고급에서는 첨가 오류는 나타나지 않았으나, 누락 오류가 중급보다
더 많이 나타났다.
Erciyes University
31 /01/2018 – 02/02/2018

1599

USBIK 2018 KAYSERI-TURKEY

(20) 그야말로 신문은 이 세상의 눈 코 귀(√눈, 코, 귀가) 되고 정보를 알게 될 때 믿을 수
있는 것(√것은) 신문밖에 없다.(6 급)
(21) 자기(√자기가) 원하던 회사에 취직하거나 일을 못 하는 일들은 삶에 대한 희망도 점점
살아지고 있다. (6 급)
(22) 그 분들은 취직을 하면 자기(√자기가) 하던 일에 만족하지 않아도 경제적인 문제로
인해 조금 더 창아, 오늘도 고생했다고 자기를 위로한다. (6 급)
(23) 다음에는 취직하는 것이 중요하지만 자기(√자기가) 좋아하는 일을 못하면 아무 의미도
없다. (6 급)

특히, 위의 (21~23)과 같이 ‘자기’가 명사구를 수식할 때 주격조사 ‘이/가’를
생략하는 경향이 나타났다. 이처럼 고급에서도 누락 오류가 지속되는 것으로 미루어
보아, 터키인 학습자들에게 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’은 습득하기 어려운 문법 항목이라는
것을 예측해 볼 수 있다.
고급에서의 대치 오류의 경우, 목적격 조사와의 상호 대치는 감소하는 양상을
보이나, ‘이/가’와 ‘은/는’의 대치 오류는 크게 변함이 없었다.
(24) 왜냐하면 얼굴이(√ 얼굴은) 예뻐도 마음이(√마음은) 예쁘지 않는 사람이 많다. (5 급)
(25) 2015 년 8 월에 영국에서 실시했던 연구에 따르면 교복의 평균 가격이 ￡88.05 는
반면에 사복 하나의 가격이(√가격은) ￡113.00 이라고 나왔다. (6 급)

중급에서 살펴본 바 있듯이, 예문 (24~25)는 두 명사에 대한 비교, 즉 대조화의
기능을 하는 ‘은/는’을 사용해야 하는 문장임에도 불구하고, 고급에서도 ‘은/는’이 아닌
‘이/가’를 사용하는 것을 볼 수 있다. 이는 터키인 학습자들에게 있어서 ‘은/는’의
다양한 기능에 대한 습득이 특히 어렵다는 것을 보여준다. 아울러 중, 고급에서는
초급과 달리, ‘은/는’의 사용이 증가하는데, 이로 인해 나타나는 오류가 관찰된다.
(26) 이의 따라 사람들은(√사람들이) 물건을 살 때 광고의 역할이 중요한다고 할 수 있다.
(5 급)
(27) 그리고 어린들은(√어린이들이) 외국어를 더 잘 배운다는 것에 과학자들도 똑같은
생각을 가지고 있다. (5 급)
(28) 기자들은(√기자들이) 우리에게 전해주는 것을 부정적으로 보여주면 우리도 그렇게
생각하게 되서 그대로 믿는다. (6 급)

초급에서 확인한 ‘은/는’을 써야 할 자리에 ‘이/가’를 과잉 적용시키는 양상과
다르게, 중, 고급에서는 ‘은/는’의 쓰임이 증가하였다. 그러나 (26~28)에서처럼
‘은/는’의 용법을 제대로 습득하지 못한 양상이 드러난다. 즉, 주어에 초점을 두는
‘이/가’와 내용에 초점을 두게 하는 ‘은/는’의 기능을 제대로 구분하고 있지 못하는
모습이 관찰된다.
5. 결론
본 연구는 그간 이루어진 터키인 학습자들의 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’의 오류 분석
연구에서 나아가, 두 조사의 사용 양상과 오류 양상을 살펴봄으로써 터키인 학습자들의
‘이/가’와 ‘은/는’의 발달 양상을 고찰해보고자 하였다. 이를 위해서 숙달도에 따라
터키인 학습자들이 사용한 ‘이/가’와 ‘은/는’을 선행 체언과 후행 용언을 함께 살펴 사용
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분포상의 특성을 밝히는 한편, 반복되어 나타나는 오류에서의 경향성을 중심으로
분석해보았다.
본고의 분석 결과에 근거하여 터키인 학습자의 주격조사 ‘이/가’와 보조사
‘은/는’ 사용 양상의 특징을 정리하면 다음과 같다.
첫째, 숙달도별 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용 빈도를 비교해 봤을 때, 초급과
중급에서는 ‘이/가’의 사용이 많으나 고급에서는 두 조사의 사용 빈도에 큰 차이가
없었다. 이는 초급에서 ‘이/가’를 ‘은/는’의 자리에까지 과잉 적용하던 것이 점차
해소되고, 글의 주제 및 장르와 관련돼, 주어보다는 주제에 초점이 가는 내용을
진술함으로써 ‘은/는’의 사용이 점차 증가하는 것으로 볼 수 있다. 즉, 결합하는 선행
체언을 고려했을 때, 고급에서는 명사구를 주제로 만드는 ‘은/는’의 사용이 증가하여,
‘은/는’이 가진 주제화의 기능에 대한 이해가 어느 정도 이루어지고 있는 양상을 발견할
수 있었다.
둘째, 선행하는 체언을 분석한 결과, 체언에 따라 ‘이/가’와 ‘은/는’을 구별하여
사용하는 양상이 나타났다. ‘이/가’는 유정명사, 특히 ‘-씨/분’등 특정 사람을 지칭할 때
사용된 데 반해, ‘은/는’은 ‘저, 나, 우리’와 같은 1 인칭 대명사와 결합하는 특징이
있었다. 숙달도별로도 조금씩 차이가 드러났는데, 초급에서는 ‘-씨/분’, 사람 이름,
중급에서는 유정명사 외에 의존명사 ‘것’이 ‘이/가’와 결합하였고, 고급에서는 무정성을
가진 ‘능력’, ‘외모’ 등 주제 관련 명사와 결합하기도 하였다. ‘은/는’의 경우, 초급에서는
1 인칭 대명사와의 결합이 주로 나타나나, 중급부터는 주제와 관련 있는 체언과
결합하는 한편, ‘나는/저는 –이/가 V’ 내포문 구성으로도 사용하는 양상이 중, 고급에서
나타났다. 이는 터키인 학습자들이 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’을 체언에 따라 선택적으로
사용함으로써 나름의 체계를 가지고 두 조사를 구별하여 사용하고 있다는 것을
보여준다.
셋째, 후행하는 용언을 분석한 결과, ‘이/가’는 ‘있다/없다’와 주로 결합하고,
‘은/는’은 ‘이다’와 결합하는 빈도가 높게 나타났다. 특히, 초급에서는 ‘이/가 -이다’의
구문이 많이 나타났는데, 이는 초급 학습자들이 ‘은/는’을 잘 사용하지 못하고 ‘이/가’를
과잉 적용해서 사용하는 것과 관련이 있었다. 그러나, 중급에서 ‘이다’ 용언과 ‘은/는’의
결합 양상이 높아지는 것을 통해서 터키인 학습자들이 점차 ‘이/가’와 ‘은/는’의 쓰임을
구별해 감을 예측해 볼 수 있었다.
다음은 터키인 학습자들의 ‘이/가’와 ‘은/는’의 오류 분석 결과를 통해 드러난
특징이다.
첫째, 누락, 첨가, 대치로 오류 유형을 나누어 살펴본 결과, 전반적으로 숙달도에
관계없이 대치 오류가 가장 많이 나타났다. 그러나 숙달도가 향상될수록 첨가 오류와
대치 오류가 감소하여 터키인 학습자들의 ‘이/가’와 ‘은/는’의 습득에 있어 발달 양상을
살펴볼 수 있었다. 그럼에도 불구하고 누락 오류의 경우, 적은 비율이지만 고급에서도
꾸준히 나타나며, ‘이/가’와 ‘은/는’의 대치 오류도 고급에서 유지되는 것으로 보아,
조사 ‘이/가’와 ‘은/는’이 터키인 학습자들에게 습득하기 어려운 문법 항목 중 하나임을
말해 준다.
둘째, 오류의 양상에 있어 규칙적인 경향성을 발견할 수 있었다. 첨가
오류에서는 보조사 ‘도’와 ‘이/가’와 ‘은/는’을 중복해서 사용하였고, 누락에서는
대명사 ‘우리’나 ‘자기’를 사용하거나 후행 용언으로 ‘있다’를 사용했을 때, 조사를
누락하는 양상이 반복되었다. 이것은 터키인 학습자들의 ‘이/가’와 ‘은/는’의 누락
오류가 비체계적인 양상으로 나타나는 것이 아니라 나름의 규칙과 체계가 있다는 것을
보여준다.
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셋째, 가장 많은 오류를 보인 ‘이/가’와 ‘은/는’의 대치 오류에서는 숙달도별
오류의 양상이 조금씩 다르게 나타났다. 초급에서는 주어와 주제의 구분 없이 ‘이/가’의
과잉 적용이 문제가 되었으나, 중급에서 고급으로 갈수록 ‘은/는’을 사용해 구정보를
나타내거나 선행 명사를 주제화시켜 내용에 초점이 가게 하는 기능을 표현하였다.
그렇지만 다른 명사구와의 차이점을 서술할 때, 대조화 기능을 하는 ‘은/는’ 대신에
‘이/가’를 사용함으로써 터키인 학습자들에게 ‘은/는’의 다양한 기능에 대한 습득이
특히 어렵다는 것을 알 수 있었다. 이를 통해서 ‘은/는’의 다양한 기능을 ‘이/가’와
구별하여 초급에서부터 고급까지 나선형으로 제시할 필요가 있겠다.
이상으로 본 연구는 터키인 학습자들의 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용과 오류 양상을
분석하여 경향성을 보이는 규칙적인 체계가 있음을 밝혔다는 점에서 의의가 있다. 또한,
이를 숙달도에 따른 변화 과정에 주목해 봄으로써 터키인 학습자들의 ‘이/가’와
‘은/는’의 중간언어 체계상에 발달적 측면이 나타난다는 것도 확인해 볼 수 있었다.
그러나 분석 대상 자료가 갖는 양적 한계로 인하여 규칙적 체계를 일반화하기에는
무리가 있다. 따라서 추후 자료의 양을 보완하고, 자료의 유형에 있어서도 문어와
구어를 함께 살펴봄으로써 터키인 학습자의 ‘이/가’와 ‘은/는’의 습득 체계를 밝힐 수
있도록 해야 할 것이다. 이를 위해서는 종적 자료의 구축 또한 필수적인데, 이번 연구를
시범적인 연구로 삼아, 추후 자료의 한계를 보완함으로써 습득의 양상을 면밀히
살펴보는 연구가 이루어져야 할 것이다.
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한국어 이메일 담화 구조 및 담화 표지 분석
비즈니스 요청 이메일 담화를 중심으로 –
A STUDY ON ANALYZING KOREAN E-MAIL DISCOURSE STRUCTURES AND DISCOURSE
MARKERS
- FOCUSING ON BUSINESS REQUEST EMAIL DISCOURSE Eunjung LEE*
Abstract
The purpose of this study is to analyze the e - mails written in Korean for the request in the business
environment. To realize the politeness of the Korean Native speakers (KN) and the Korean learners
(KL) in the context of situations and to see how it looks differently through email discourse analysis,
the DCT (Discourse Completion Test) was performed by setting four different context contexts using
P (power) +, - and D (distance) + and -. The final analysis is 80 e-mails, including 52 e-mails from 13
KN and 28 e-mails from 7 KL.Korean learners are burdened by the complexity of writing business
emails with relationships and situations. However, through this study, it can be seen that the
situation contexts that learners should consider in Korean business e-mail writing are two situations,
[P-D-] // [P-D +, P + D-, P + D +]. In e - mail training, two types of e - mail discourse are taught and
appropriate discourse structure and discourse markers are taught, which will be helpful to learners
who are having difficulty in writing emails due to cultural differences.
Keywords: Korean education for specific purpose, business Korean, business email, context
of situation, request email
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1. 서론
1.1 연구목적
이 연구는 한국인 모어화자의 비즈니스 요청 이메일 담화에서 상황 맥락의
차이에 따라 나타나는 공손성의 실현 양상을 밝히는 데목적을 두고있다. 한국어
모어화자들이 이메일담화에서 공손성을 실현하는 양상이 상황 맥락에 따라 다를
것이라는 가정하에, 한국어 모어화자들의 공손성 실현에서 관찰되는 맥락 별특성을
살핀다. 이러한 특성을 한국어 학습자의 이메일 담화 사용과 비교하여, 상황 맥락의
고려가 필수적으로 요구되는 비즈니스 요청 이메일 쓰기 교수에 기여하고자 한다.
한국사회에서 ‘공손’을 표현하는 일은 매우 중요하다. 강길호(1994:18)는
“공손이란 주어진 상황에서 상대방에게 그 가사 회적혹은 문화적으로 기대하고 있는
적합한 행동을 보여주거나 혹은 상대방의 이미지가 돋보인다는 것을 인정해 주는
행위”라고 정의한다. 언중들은 의사소통속에서 상대의 행동을 기대하고, 스스로도 그
기대치를 지키고자 노력한다. 공손은 의사소통을 향유하는 개인들 간대립을 막고
예의를 표현하는 역할을 하는 것이다. 현대사회의 업무처리에서 문어가 차지하는
비중이 높아지고, 인터넷의 발달로 이메일을 통한소통의 빈도가 높아지며 공손을
드러내는 장르가 다양해지고 있다. 그러나 구어적 상황과 달리 문어적 소통은 표정,
자세, 몸짓등을 통한 공손성을 드러내기 어렵다. 문어 상황에서는 언어적인 표현을
통해서 만공손성을 충족시켜야 하기 때문이다.
Brown&Levinson(1987)은“모든 화행은 본질적으로 화자나 청자의 체면을
위협하는 ‘체면위협행위(Face Threatening Act: FTA)”로 보았다(옥종석,1997:323
재인용). 특히 상대의 체면에 크게 영향을 주는 ’요청’의 경우, 발신자는 상대가 느낄
체면위협을 최소화 시키기 위해 공손함을 표현하는 책략들을 취한다. 하지만
학습자들에게는 이메일 장르에서 공손함을 드러내는 적절한 책략을 선택하는 것은
어려운 일이다. “우리사회는 형식을 중요시하는 사회이기 때문에 사회적 정형성이
공손전략의 선택에 영향을 미치는 중요한 결정요인”이된다(강길호,1999:16). 특히
이메일은 사회적 정형성이 강하게 지켜지는 장르이며, 수신자와 발신자가
‘비즈니스’라는 환경 속에서 의사소통을 주고받는다는 특수성이 더해질 경우 이메일을
통해 실패없이 요청을 표현하는 것은 한국어 학습자들에게 쉽지 않은 일이 된다.
본고는 이러한 문제 의식을 가지고 비즈니스 한국어 이메일 쓰기를 위하여 필요한 상황
맥락 별공 손성실 현양상을 밝히고자 한다.
1.2 선행연구
이메일은 특히 비즈니스 상황에서 자주 사용 되므로, 그 동안 비즈니스 목적
한국어 교육에서 빈번한 연구가 이루어졌다. 박지원(2005), 김상아(2010), 김아늠(2012)
등의 연구가 이에속 한다. 박지원(2005)는 비즈니스 한국어 교육의 기초 연구를
수행하여 이메일 텍스트의 특성 및 교육 방안을 제시하였다. 김상아(2010)은 업무
이메일 전반을 살피며 수행 기능에 따라 ‘정보전달, 수행촉구, 수행알림, 확인알림’으로
분류하며 구조와 표현을 정리했다. 김아늠(2012)는 무역업에 한정하여 이메일 담화를
분석하며 담화구조, 언어적패턴, 화용적 전략을 살펴보았다.
또한 본연구처럼 한국어 학습자들이 작성한 이메일 분석을 통해 쓰기 교육의
방안으로 삼은 연구들로는 김가람(2011), 오경숙(2011) 등이있다. 김가람(2011)은
학습자 이메일에서 나타나는 화용적 실패원인을 분석하고, 한국어 화자의
반응을
조사하였다. 오경숙(2011)은 본연구와 마찬가지로
이메일이
상황 맥락을 결정하는 변인에 민감한 장르임을 강조하고, 이메일 분석을 통한 한국어
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이메일 쓰기 교육 내용을 마련하였다.
마지막으로 한국어의 작문 교육에서 요청 화행과 공손전략의 필요성을 제기한
연구로는 Byon(2004), 김요셉(2014), 이승연 ・ 김은호(2014), 이승연(2014) 등이있다.
Byon(2004)는 한국어 화자와 미국 영어 화자, 미국의 한국어 학습자를 대상으로 DCT를
실시하여 각집단의 요청 주행위와 요청 지지행위의 전략 사용 양상이 다름을
발견하였다. 김요셉(2014)는 학문 목적 학습자의 이메일 쓰기 의초점을 수직적 관계
이해를 기반으로 하는 공손성 교육에 두어야함을 주장했다. 이승연・김은호(2014)는
본연구와 유사한 목표점을 갖고 있다. 이 연구는 공적 요청 이메일에서 한국어 화자가
담화 목적 달성을 위해 사용한 구조적 특성, 공손전략, 언어 표현등을 정리하여
제시하였다. 이승연(2014)는 앞선 연구에 이어 공적 요청 이메일의 특성을 기반으로
한국어 학습자를 위한 이메일 쓰기 수업 방안을 제시하였다. 본고는 BlumKulka(1987)와 이승연・김은호(2014), 이승연(2014)가 제시하는 전략 유형을 참고하고
이승연・김은호(2014)의 연구 방법을 활용하였다.
한국어에서는 동일한 요청 목적을 수행하는 상황일지라도 발신자와 수신자의
거리, 지위등과 같은 상황 맥락에 따라 공손성 의실현이 다르게 나타날 수 있다. 그러나
선행 연구는 이메일 조, 형식, 전략의 분석을 통해 한국어 의공손성 실현을
확인하였다는데에서 의의가 있지만 발신자와 수신자가 특정하게 설정되는 상황
맥락에 따른 차이를 밝혀 내지 못했다는 점에서 한계를 가진다. 또한 한국어
모어화자와 한국어 학습자간의 공손성 실현 차이에 대한 연구는 많지만 ‘상황맥락’에
따라 두집단이 공손성을 실현하는 양상이 어떻게 다르게 나타나는가에 대한 연구는
심화되어 다루어지지 못하고 있다. 1 본고는 공손성의 실현이 상황맥락이 중요하게
여겨지는 비즈니스 요청 상황의 이메일 쓰기에서 특징적으로 나타날것이라가 정한다.
또한 공손성이 담화 구조, 요청전략, 담화 표지등에서 복합적으로 실현될 것이라
예상하고 상황 맥락에 따른 한국인 모어화자의 공손성 실현 양상을 밝히며 비모어
화자가 어떤 상황 맥락에서 공손성 실현의 실패를 겪는지 살펴본다.
2. 연구 방법
2.1 자료 수집
비즈니스
이메일은
다양한 목적을 수행하지만 본 연구는 ‘요청’을
목적으로 하는 이메일 담화를 연구의 대상으로한다. 본연구가 목표로하는 상황 맥락에
따른 공손성 의실현을 확인하기 위해서 공손성이 활발히 드러나게 되는
‘요청이메일’을 연구대상으로 삼은것이다. 비즈니스 요청 이메일을 작성할 때 상황
맥락에 따라 공손성의 실현 양상이 다르게 나타날 것이라 가정하고, P(power)와
D(distance)를 상황 맥락을 이루는 자질로 두었다. P(power)는 비즈니스 환경에서
발신자와 수신자 간의 지위를 변별하는 자질로 ‘힘’을 의미한다. ‘P+’는 발신자보다
수신자가 높은 지위에 있는 경우이며, ‘P-’는 수신자가 발신자보다 낮은 지위에 있는
이지혜(2010)은 본고와 유사하게 DCT를 통해 한국어 모어화자 3명과 한국어 학습자 30명의 주화행, 보조 화행

1

측면에서 각 화행을 분석하였다. 이를 통하여 한국인이 정서적인 전략을 구사하고, 영어권 학습자가 논리적인
전략을 사용함을 밝혀냈다. 그러나 본고가 확인하고자하는 ‘비즈니스 이메일 장르’에서의 공손성 실현 양상
확인과는 거리가 있었으므로, DCT 설계방법과 가설을 수립에만 본연구를 참고하였다.
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경우를 의미한다. D(distance)는 화자가 청자에 대해 느끼는 거리를 의미한다. Brown &
Levinson((1987:76)은 D를 개인적 ‘친밀감’과 두대 화자가 한그룹에 속하여 생기는
‘연대감’을 포함하는 것으로 정의하였다. 공적인 상황을 바탕으로 하는 비즈니스
환경에서 친밀감은 하나의 자질로서 역할을 하기 어렵다. 따라서, D 변인을
‘연대감’으로 두고 ‘사내와 사외’의 구분으로 나타내었다. 비즈니스 환경에서 ‘D(사내)’는 발신자와 수신자가 동일한 회사 환경에 속해있음을 의미하며, ‘D+(사외)’는
발신자와 수신자가 다른 회사 환경에 속해있음을 의미한다.
P(power)+,-와 D(distance)+,-의 두가지 변인을 이용해 4가지 각기 다른 상황
맥락을 설정하여 DCT(Discourse Completion Test)를 실행하였다2. 이메일 쓰기 과제를
한국어 모어화자 (대상 1) 13명과 한국어 학습자 (대상 2) 9명에게 부여하였다. 그러나
한국어 학습자 2명의 이메일 자료는 상황 맥락 이해 실패로 인해 분석 대상에서
제외하였다. 따라서 최종적으로 연구의 대상이된 자료는 한국어 모어화자 13명의
이메일 자료 52편, 한국어 학습자 7명의 이메일 자료 28편으로 총 80편이다.
Table 2 비즈니스 환경 상황 맥락 4 가지
PD사내 / 지위 낮음
D+
사외 / 지위 낮음

2

P+
사내 / 지위 높음
사외 / 지위 높음

DCT(Discourse Completion Test) Test에서 발신자의 지위는 ‘과장’으로 설정하였다. 안형미(2011:28)에 따르면 “

학습자의 직급은 과장이 64%로 가장 많기” 때문이다. 또한 4가지 상황 맥락에서 요청을 하게된 계기를 ‘기한이
넘었음’으로 동일하게 설정하여 가능한 P와 D 변인외에 다른 변인들로부터 영향을 받지 않도록 하였다. 연구
대상자에게 주어진 상황 맥락 4가지는 다음과 같다.
①

P- D-

A회사는 B회사와 신규 계약(新規契約, new contract)을 준비 중이다. B회사와 사업 미팅을 진행하기 위해 A회사의
‘제품설명서’가 필요하다. A회사 과장인 ‘나’는 ‘제품설명서’를 6/5일까지 완성할것을 OOO 대리에게 지시했다.
하지만 오늘 6/8일까지 OOO 대리로부터 제품 설명서를 받지 못했다. '나'는 같은 회사 (A회사) OOO 대리에게
제품 설명서를 요청하는 메일을 보낸다.
②

P- D+

A회사는 B회사와 신규 계약을 준비중이다. B회사와 사업 미팅을 위해 A회사 과장인 ‘나’는 B회사로부터 B회사의
‘제품설명서’를 6/5일까지 받기로 했다. 하지만 '나'는 오늘 6/8일까지 B회사로부터 제품 설명서를 받지 못했다.
A회사 과장인 ‘나’는 B 회사 OOO 대리에게 제품 설명서를 요청하는 메일을 보낸다.
③

P+ D-

A회사와 B회사는 신규 계약을 준비중이다. A회사가 B회사와 계약을 체결하기 위해서는 팀장의 최종결재(決裁,
approval)가 필요하다. A회사 과장인 ‘나’는 B회사로부터 ‘최종 사업 계획서’를 받아 팀장에게 계약 체결을 위한
결재를 올렸다. 팀장은 6/5일까지 결재를 승인(承認, give one's approval)하기로 했으나 오늘 6/8일까지 승인하지
않았다. A회사 과장인 ‘나’는 같은 회사 팀장에게 사업 계획서 최종 결재를 요청하는 메일을 보낸다.
④

P+ D+

A회사와 B회사는 신규 계약을 준비중이다. A회사가 B회사와 계약을 체결(契約締結, conclusion of contract)하기
위해서는 A회사 팀장에게 B 회사의 ‘최종 사업 계획서’를 제출해야 한다. B회사의 팀장은 A회사에게 사업 계획서를
6/5일까지 보내기로 하였으나 오늘 6/8까지도 사업 계획서를 보내지 않았다. A회사 과장인 ‘나’는 B회사의
팀장에게 사업 계획서를 요청하는 메일을 보낸다.
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Table 3 분석 대상 이 메일
한국어모어화자(N
대상 1
ative Korean)
한국어학습자(KFL
Learner)
대상 2
(6급이상)

13명

52편

7명

28편

총 80편

본 고는 한국어 모어화자를 본 고의주요 분석 대상인 대상 1로 삼아 한국인의
상황 맥락에 따른 공손성 실현 양상의 특성을 추출한다. 대상 2는 한국어 학습자로,
비즈니스 이메일 작성을 위해 일정 수준의 한국어 능력이 요구되므로 6급 이상의
한국어 실력을 가진 학습자로 한정하여 DCT를 실시했다. 대상 1의 분석 결과를
기준으로 대상2의 분석 결과와 비교하여, 한국어 학습자의 공손성 실현 양상과 한국어
모어화자의 공손성 실현 양상의 차이를 살펴 한국어 교육에 활용하기 위한 공손성
실현의 특성이 무엇인가를 알아보았다.
2.2 유형 설정 및 코딩
공손성은 한가지 측면에서 독립적으로 실현되지 않는다. 공손성은 담화
전체에서 매우 긴밀하게 관계를 맺으며 동시적으로 실현된다. 따라서 본고는 공손성
실현을 1) 담화 구조, 2) 요청 전략, 3) 담화 표지등 세가지 측면에서 공손성의 실현을
종합적으로 살펴본다.
1) 담화 구조
이메일의 기본 구조를 ‘도입 / 본문 / 마무리’로 삼고 담화 구조를 분석한다. 도입,
본문, 마무리 각구조의 세부 구조를 각부분마다 코딩하여 한국어 모어화자가 즐겨
사용하는 담화 구조를 도출하고, 한국어 학습자가 자주 사용하는 담화 구조와 비교하여
본다. 설정된 구조 유형은 다음과 같다.
Table 4 분석 담화구조 구성 유형
도입

호칭

인사

소개

본문

RHA 1

RHA 1 +
RSM 1
RHA 2 +
RSM 1
RHA 3 +
RSM 1
인사

RHA 1 +
RSM 2
RHA 2 +
RSM 2
RHA 3 +
RSM 2
서명

RHA 2
RHA 3
마무리

마무리없
음

호칭+인
사
RHA 1 +
RSM 3
RHA 2 +
RSM 3
RHA 3 +
RSM 3
인사+서
명

호칭+소
개
RHA 1 +
RSM 4
RHA 2 +
RSM 4
RHA 3 +
RSM 4

인사+소
개
RHA 1 +
RSM 5
RHA 2 +
RSM 5
RHA 3 +
RSM 5

호칭+인
사+소개
RHA 1 +
RSM 6
RHA 2 +
RSM 6
RHA 3 +
RSM 6

도입 구조는 하나의 요소만 등장하는 구조(호칭 또는 인사 또는 소개), 두 요소가
등장하는 구조(호칭+인사 또는 호칭+소개 또는 인사 + 소개), 세 요소가 모두 등장하는
구조(호칭+인사+구조)로 유형을 나누어 코딩 하였다. 마무리 구조는 마무리가 없는
구조, 하나의 요소만 등장하는 구조(인사 또는 서명), 두 요소가 모두 등장하는
구조(인사+서명)로 유형을 나누어 코딩하였다. 이를 통해 한국어 모어화자가 선호하는
요청 이메일의 도입과 마무리의 세부 구조를 밝힌다.
또한 Byon(2004)을 참고하여, 요청 이메일의 본론 구조를 분석하였다. 상황
맥락에 따라 공손성을 실현하기 위하여 발신자는 자신의 ‘요청주행위(Request Head
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Act)’와 이를 지지하는 ‘요청 지지행위(Rquest Supportive Move)’를 사용할 것이다.
비즈니스 이메일에서 RHA와 RSM이 번갈아 드러나는 이메일의 본론 구조를 살펴,
상황 맥락별로 한국어 모어화자가 선호하는 본론 구조에 나타나는 RHA와 RSM의 출현
횟수를 살펴본다. 이를 바탕으로 상황 맥락에 따라 한국어 모어화자가 관습적으로
선택하는 요청 담화 구조의 형식을 도출하였다.
2) 요청 전략
①요청 주행위(RHA) 전략
Blum-Kulka(1987)는 요청 화행 연구를 통해 문화간의 공통점과 차이점을
분석하여
요청
전략을
‘직접성(directness)’에따라
9단계로
제시하였다.
이승연·김은호(2014)와 이승연(2014)에서는 약간의 차이는 있지만 Blum-Kulka(1987)의
연구를 한국어 요청 전략에 맞게 수정하여 12개의 요청 주행위(RHA) 전략을
제시하였다.
Table 5 선행 연구의 요청 주행위 전략 (RHA) 유형
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

Blum-Kulk(1987:133)
법에 의한 도출 (Mood derivable)
명령 형
명백한 수행문 (Explicit performative)
수행 동사 사용
약화된 수행문 (Hedged performative)
수행 동사 +헤지 사용
청자의의 무진술 (Obligation Statement)
소망의 표시 (Want statement)
제안성어구 (Suggestory formula)
정형화된요청표현
예비적 조건 언급 (Preparatory)
강한 암시(Strong hint)
약한 암시 (Mild hint)

이승연·김은호(2014)

이승연(2014:339)

직접 요청

직접 요청

의무 표현

의무 표현

(완화된) 수행술 어문

(완화된) 수행술 어문

희망 표현
조건 감사 표현

희망 표현
조건 감사 표현

허용 표현

조건 허용

인용 표현
조건 가능
직접 질문
예비 조건 언급
(허락, 능력, 가능성)

인용 표현
조건 조치
직접 질문

기대 표현

기대 표현

암시

암시

예비 조건 언급

본고는 앞선 전략을 수정·보완하여 ‘요청주행위(RHA) 전략’ 14개를 분석
유형으로 설정하였다. 선행 연구에서 겹치는 전략들을 우선 유형화하고, 위표에
밑줄친것 처럼 연구에 따라 새롭게 추가된 전략들을 참고하여 다음과 같이
재정리하였다.
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Table 6 본고의 요청 주행 위 전략(RHA) 유형
1
2
3

RHA 전략
직접 요청
의무 표현
(완화된)수행술 어문

4

희망 표현

5
6
7
8
9

11
12

허용 표현
조건 허용
조건 감사
조건 조치
조건 가능
예비
조건
(허락,능력,가능성)
인용 표현
직접 질문

13

기대 표현

14

암시

10

예시
꼭물 건을 보내세요.
반드시 완료해야 합니다.
참여를 부탁드립니다, 고견을 청하오니
적극적인 참여를 바랍니다. 회원 가입을 하시기
바랍니다.
그 컴퓨터를 사용하셔도 괜찮습니다.
그쪽으로 사람을 보내주시면 됩니다.
일찍 보내주신다면 감사하겠습니다.
알려주시면 공고를 통해 널리알리도록 하겠습니다.
보내주시면 스케줄을 맞출 수 있을것 같습니다.
언급

실습실에 몇몇 부품이 있던데 있으면 사용 가능할까요?
박사님께 부탁드렸으면 좋겠다고 하십니다.
대신 하시겠습니까?
이번 상반 기원하는 목표치를 달성할 수 있을거라고
믿습니다.
미리미리 보내주실수록 편집인에게 도움이 됩니다.

②요청 지지행위(RSM) 전략
Blum-Kulka et al. (1989)는 이메일에서 나타나는 요청 지지행위 전략 14가지를
제시했다. 이승연· 김은호(2014)와 이승연(2014)는 이를 수정하여 다음과 같이 요청
지지행위 전략 11가지, 14가지를 각각 제시하였다.
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Table 7 선행 연구의 요청 지지행위 전략(RSM) 유형
Blum-Kulka et al. (1989)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

근거 제시 (Grounder)
거부
가능성
제거
(Disarmer)
부담의
정도
최소화
(Imposition minimizer)
청자 준비(Preparator)
사전 약속 구하기 (Getting a
pre-commitment)
사과(Apology)
감사 (Gratitude)
감언 (Sweetener)
직접적
호소
(Direct appeal)
충고 구함 (Advice seeking)
자기 비판 (Self-criticism)
도움 제공 (Offer of help)
보답 약속 (Promise of
reward)
약속 (Promise)

이승연·김은호(2014:122123)
도입

이승연(2014:339)
도입

자기소개

자기소개

호의적 표현

호의적 표현

요청 목적 진술하기

요청 목적 진술하기

공통 배경 나타내기

공통 배경 나타내기

이유 설명
감사
사과

이유 설명
감사
사과

호의적 표현 (마무리)

호의적 표현 (마무리)

긍정적 결과 강조
권위자 인용

긍정적 결과 강조
권위자 인용
관련 정보 제공하기
부연
노고치하
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본고는 위와 같은 요청 지지행위 전략을 바탕으로, 한국어 비즈니스 이메일에서
자주 사용되는 전략 14가지를 다시 정리하였다. 이승연 김은호(2014)와
이승연(2014)에서 ‘도입’, ‘자기소개’를 요청 지지행위 전략으로 제시하였지만,
본고에서는 ‘도입구조’에서 ‘도입(Opening)’과 ‘자기소개’를 다루고 있으므로 요청
지지행위 전략에서는 제외하였다. 또한 수신자의 처지를 이해하며 요청행위를
지지하는 전략을 새롭게 추가하였고 기존 ‘권위자 인용’을 ‘권위자 언급 3 ’으로
수정하여 다음과 같이 14가지 요청 지지행위 전략(RSM)을 정리하였다.

Table 8 본고의 요청 지지행위 전략(RSM)
본고
예시
1
2
3
4

청자 준비
처지 이해
노고치하
호의적 표현

5

요청 목적 진술

6

배경 제시

7

이유 설명

8
9
10
11
12
13
14

감사
사과
도움 제공
긍정적 결과 강조
권위자 언급
부연
관련 정보 제공

공지드릴 사항이 있어서 글을 올립니다.
많이 바쁘시겠지만
더운 날씨에 항상 노고가 많으십니다.
요즘 날시도 더운데 건강은 어떠신지요.
메일이 도착하지 않아 메일 재전송을 부탁드리기 위해 연락을
드리게 되었습니다.
화요일까지 결재를 승인해주시기로 하였으나,
아시다시피 이번 신규 계약은 매우 중요한 건입니다.
지난번에 말씀드린 사업 계획서 결재를 아직 받지 못했습니다.
보내주시기로 하셨던 '최종 사업 계획서'를 아직 전달 받지 못해
이렇게 연락 드립니다.
미팅을 가질 시간을 내주셔서 감사합니다.
충분한 시간을 드리지 못해 송구하게 생각합니다.
지원이 필요한 경우 언제든지 연락 바랍니다.
여러분이 소중한 의견은 큰 도움이 될 것입니다.
저희 팀장님께서 빠른 계약성사를 바라십니다.
작성해주실 서류를 파일로 보내드립니다.
7/1~8/4까지 파일 탑재 기간 입니다.

위와 같이 유형 화한 전략들을 바탕으로 이메일 본문에 쓰인 문장들을 각전략에
맞게 코딩하였다. 본고에서는 하나의 문장일지라도 문장 속에 전략이 다수포함
되어있는 경우 각각의 전략을 하나씩 코딩하였다. 4 또한 요청 지지행위 전략과 요청
‘권위자 인용’ 전략은 발신자보다 지위가 높은 권위자의 말을 간접 인용하여 요청 지지로써 사용하는 전략이다.

3

본고에서는 권위자 인용을 ‘권위자 언급’으로 수정하여 유형화 시켰다. 발신자가 권위자의 말을 가져와 간접
인용하여 나타내는것도 권위자를 이용한 전략이며, 권위자의 말이 아니더라도 발신자가 요청하는 행위가 권위자와
관계가 있음을 나타내는 표현 또한 권위자의 지위를 빌어 발신자의 요청 지지를 강화하는 유사한 역할을 한다고
보았기 때문이다. 따라서 권위자 또는 권위를 지닌 단체의 지위를 이용하여 요청 지지를 행하는 전략을 ‘권위자
언급’으로 통틀어 유형화 하였다.
4

다음은 한문장이지만 그 속에 두가지 전략을 포함하고 있는 경우의 코딩예이다.

지난 00일에 b사의 제품 설명서를 6/5까지 받기로 하였으나 (+)

RSM 1

아직 전달 받지 못해 메일 드립니다.

RSM 2
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주요 행위 전략이 한 문장에 함께 제시된 경우도, 복합된 전략 사용의 경향성을
파악하기 위해 각각을 나누어 코딩하였다.5
3) 담화 표지
도입, 본문, 마무리 구조에서 반복적으로 나타나는 표현들을 정리하여 각 상황
맥락별로 한국인이 관습적으로 사용하는 이메일 구조 담화 표지의 여부를 살폈다.
한국어 학습자의 이메일에서는 반복적으로 사용되는 표현들을 위주로 담화 표지를
정리하였다. 이를 통해 상황 맥락별로 공손성을 드러낼 때 다르게 나타나는 담화
표지가 있는지, 각 구조에서 특정 기능을 수행하는 담화 표지가 있는지를 살핌과
동시에 한국어 학습자가 한국인과 유사한 담화 표지를 사용하며 공손성을 드러내고
있는지 등을 확인하였다.
본고는 위와 같은 방법으로 수집한 이메일 자료 담화를 설정한 유형에 맞추어
코딩하였다. 엑셀을 활용하여 코딩하였으며, 코딩을 위한 틀은 다음과 같다.
Figure 1 이메일 담화 코딩예
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코딩을 완료한 후 연구 가설을 다음과 같이 세워, 코딩한 결과를 분석하며
가설들의 옳고 그름을 판별해보았다.

5

요청 지지 행위 전략(소문자 rsm은, RHA와 결합하여 나타난 요청 지지행위 전략을 의미함)과 요청 주요 행위
전략이 한문장에 나타난 경우 다음과 같이 코딩하였다.

이후 업무 스케줄이 잡혀있어 날짜를 지체할 수 없으니(+)

rsm 2

검토 후 결재 부탁드립니다.

RHA 2
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가. 한국어 모어화자의 경우 상황 맥락에 따른 공손성의 실현 양상의 차이가
두드러질 것이며, P-D- / P-D+, P+D- / P+D+ 처럼 크게 삼등분 되어 유사한 공손성 실현
양상이 나타날것이다.
나. P+D+ 상황 맥락에서 한국어 모어화자는 공손성이 가장 극대화된 담화 구조,
요청 전략, 담화 표지 등의 양상을 보일 것이다.
다. 한국어 학습자의 경우 상황 맥락에 따라 공손성을 달리 실현하는데에
어려움을 겪어 상황 맥락 간 큰 차이가 드러나지 않을 것이며, P-D- / P-D+, P+D-, P+D+
처럼 크게 이등분 되어 유사한 공손성 실현 양상이 나타날 것이다.
라. 한국어 학습자는 담화 구조, 요청 전략, 담화 표지 등을 통한 공손성 실현
양상에 있어서 한국인이 공손성을 드러내는 양상과 다른 특성을 보일 것이다.

3. 한국어 모어화자의 공손성 실현 양상 분석
비즈니스 요청 이메일 담화를 연구 방법에 따라 코딩을 완료한 후, 요청
상황에서 한국어 모어화자가 4가지 상황 맥락에 따라 공손성을 실현하는 양상을
세가지 측면에서 다음과 같이 분석하였다.
3.1 담화 구조
①도입 구조
다음은 상황 맥락별로 한국어 모어화자들이 사용한 도입 구조의 세부 유형을
표로 나타낸 것이다.
Table 9 한국어 모어화자 도입 구조 빈도
호칭
P-DP-D+
P+DP+D+
총

인사

4
1
3
8

소개
1

0

1

호칭+인
호칭+인 호칭+소 인사+소
사
사
개
개
+소개
2
4
2
1
3
8
2
1
7
3
2
8
8
0
10
25

P-D상황에서
한국어
모어화자는
‘호칭(김대리에게)’
또는
‘인사+소개(안녕하세요, 김과장입니다)’의 구조를 선호하여 사용한다. 사내에
근무하여 거리가 가깝고 자신보다 지위가 낮은 P-D- 상황에서 인사나 소개를 생략하고
호칭만을 부르며 시작하거나, 호칭을 생략하고 인사와 소개로 이메일의 서두를
시작하는 것이다. 반면 P-D+ 상황에서 한국어 모어화자들은 ‘호칭+인사+소개’의
구조를 선호함을 알 수 있다. 변인이 D-에서 D+로 바뀐 상황 맥락에서, 한국어
모어화자들은 상대를 부르는 호칭, 인사, 자신이 누구인지에 대한 소개가 포함되어
가장 공손하다고 할 수 있는 ‘호칭+인사+소개’ 구조를 선호하여 사용하였다.
P+D- 상황에서 한국어 모어화자는 자신보다 지위가 높은 사내 팀장에게
‘호칭+인사+소개’ 구조를 사용함을 확인할 수 있다. 동일한 D- 상황에서, 한국어
모어화자들은 P-D-, P+D- 상황에서 ‘호칭’만을 사용하여 메일을 시작하는 경향도 종종
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보임을 알 수 있다. P+D+ 상황에서는 ‘호칭+인사+소개’의 구조가 가장 두드러지게
사용되었다. 공손성을 극대화하기 위해서 ‘호칭+인사+소개’ 구조를 사용하는 것이라
볼수있으며, 변인 두가지가 모두 +인상황에서, 한국어 모어화자들은 ‘인사’를 반드시
포함 시켜도 입을 시작함을 확인할 수 있었다.
4가지의 상황 맥락을 종합하여 보았을때, 한국어 모어화자가 가장 선호하는
도입 구조는 ‘호칭+인사+소개’(25)이며, 다음으로 ‘인사+소개’(10)인 것을 알 수 있다.
②본문 구조
다음은 상황 맥락별로 한국어 모어화자들이 선호하여 사용한 본문의 세부
구조의 출현 빈도를 나타낸 표이다.

Table 10 한국어 모어화자의 본문 구조 빈도

P-D- 상황에서 한국어 모어화자들은 RHA를 한번 사용하는 빈도가 8, RHA를
두번 사용하는 빈도가 5, RHA를 세번 사용하는 빈도는 0이다. 이를 통해 두변인이 –인
상황에서 한국어 모어화자들은 RHA를 간단명료하게 한번 사용하는것을선호하며,
특히 RHA 전략한번과 RSM 전략을 두번 사용하는것이 적절한 공손성이라고
여김을알수있다. D 변인이 달라는 P-D+인상황에서 RHA1을 빈도 9로 가장 선호함은
유사하지만, D+ 상황에서 공손성을 더 보이기 위하여 종종 RHA를 3번 사용하여
자신의 주요 요청 전략을 다른 방식으로 여러번 사용하는 경우를 2번 확인할 수 있었다.
P-D+ 상황에서 가장 선호하는 전략 구조는 빈도 4의 RHA1+RSM2로 나타났다.
P+D- 상황에서는 이와 다른 양상이 나타나는데, RHA를 한번 사용하는 경우는
6번, RHA를 두번 사용하는 경우는 7회였다. RHA를 세번 사용하는 경우는 없었지만
RHA를 1회, 2회 사용하는 경우에도 P-D-나 P-D+인 상황보다 더많은 RSM이 사용됨을
확인할 수 있었다. 이는 사내 지위가 높은 수신자에게 요청사항을 간결히 전달하되,
요청에 공손성을 더 하기 위하여 RSM을 추가적으로 더욱 사용함을 의미한다. P+D상황에서 가장 선호 되는 요청 구조는 RHA1 + RSM4(3), RHA2+RHA2(3)로 나타났다.
P+D+ 상황에서 RHA와 RSM이 가장 많이 사용되며, 발신자가 수신자에게 요청
전략을 다양하게 사용할 것이라고 예상하였으나 결과는 그렇지 않았다. P+D+
상황에서도 P+D- 상황에서와 유사하게 RHA1, RHA2인 경우가 빈도 7과 5로 유사하게
나타났다. RHA를 세번 사용한 경우는 1회였으며, 이는 P-D+인 상황과 동일하다. 이를
통해 한국어 모어화자들은 D+인 상황에서 RHA를 다수 사용하는 경향 이있음을
확인할 수 있다. P+D+ 상황에서는 크게 선호되는 전략 구조가 드러나지 않고, 고른
분포를 보였다. 가장 공손성을 극대화 시켜야하는 상황이라고 가정한 P+D+ 상황에서
오히려 간단한 요청 전략 구조들이 사용됨을 확인할 수 있었다.
한국어 모어화자들이 선호하는 요청 전략 구조는 RHA1+RSM2(12),
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RHA1+RSM4(7)로 나타났다. RHA1+RSM3(6)이나 RHA2+RSM2(6) 등도 선호되는데,
RHA가 3번 사용되거나, RSM도 5~6회 사용되는 경우가 드문것을 통해 간단한 요청
의지를 전달하는 상황에서 한국어 모어화자들은 복잡한 전략 구조를 선호하지 않음을
알 수 있었다.
③마무리 구조
다음은 상황 맥락별 마무리 구조 구성을 나타낸 표이다.

Table 11 한국어 모어화자의 마무리 구조 빈도
마무리없음
인사
서명
P-D2
5
2
P-D+
1
6
2
P+D2
4
P+D+
6
2
5
21
6
총

인사+서명
4
4
7
4
19

P-D- 상황에서 가장 선호되는 마무리 구성은 ‘인사(감사합니다)’이며, 그다음
‘인사+서명(감사합니다. –김과장 드림)’이다. P-D+ 상황도 유사한 결과가 나왔다. 이를
통해 P- 상황에서 ‘인사’는 마무리 구조에서 관습적으로 중요하게 사용됨을 알 수 있다.
P+D- 상황에서도 ‘인사’(4), ‘인사+서명’(7)인것을보아 ‘인사’는 중요하게
사용됨을 확인할 수 있다. 또한, 동일하게 D- 상황에서는 종종 마무리 구조가 나타나지
않음도 확인할 수 있다. P-D-, P+D- 상황에서 마무리 없음은 동일하게 2회씩 나타났다.
P+D+ 상황에서도 ‘인사’가 들어간 구성이, ‘인사’(6), ‘인사+서명’(4)로 중요하게
사용됨을 알 수 있다.
이를바탕으로, 한국어 모어화자들은 ‘인사’(21)을 마무리 구조에서 가장
선호하여 사용하며, 그다음으로 ‘인사+서명’(19)을 사용함을 확인하였다. ‘인사’는
마무리 구조에서 상황과 관계 없이 공손성을 드러내는 필수적인 지표가 되는 것이다.
위에서 살펴본 바를 토대로 상황 맥락별로 한국어 모어화자가 선호하는 담화
구조를 제시하면 다음과 같이 정리할 수 있다.
Table

12

한국어

모어화자의

공손성

실현

이메일

구조

3.2 요청 전략
다음으로 비즈니스 이메일에서 나타나는 요청 화행의 전략을 살펴본다.
박지원(2005:36)은 요청 주요 행위(head act)를 “다른 발화와 어울리지 않고서도
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독립적으로 요청 발화 행위를 실현 할수 있는 최소한 의단위로 발화 행위 연속
내에서는 핵심적인 역할을 하는것으로 정의하였다. 또한 요청 지지행위 (supportive
move)를 “청자로 하여 금요청되는 행동을 수행하도록 설득하는 기능을 하는 것으로,
주된 행위의 전후에 위치하여 그것의 발화수 반력을 완화 또는 강화시키는 것으로
정의하였다. 본고는 앞서 세운 전략 유형에 맞추어 각각의 세부 전략을 코딩하였으며
상황 맥락별로 나타난 결과는 다음과 같다.
①요청 주행위(RHA) 전략
Table 13 한국어 모어화자의 RHA 전략 빈도

P-D- 상황에서는 ‘희망표현’ 전략이 가장 주되게 사용되고있고, 적은수로
‘(완화)수행술어’(3)전략이 사용되었다. 하지만 P-D+ 상황에서는 매우 다른 양상이
나타난다. ‘(완화)수행 술어’가 가장 높은 12회로 사용되고 ‘희망표현’ 전략의 수가 큰
폭으로 감소함을 확인할 수 있다. P-라는 동일한 요인의 영향으로
‘직접요청(~하세요)’이각 1회씩 나타나고 있다. 그러나 D+가되면서, 발신자는
연대감이 적은 P-D+ 상황에서 공손성을 드러내는 전략으로 ‘(완화)수행 술어(~을
부탁드립니다)’ 사용을 택하였다. 또한
‘조건 감사(~면 감사하겠습니다), 조건
가능(~면 ~을수있다)’ 등의 전략이 각 1회씩 사용될 수 있었던것도, D+임을 염두에
두었기 때문에 가능한 것으로 해석된다.
P+D- 상황에서 사용되는 전략은 P-D+ 상황에서 의전략과 매우 유사한 경향이
나타난다. P+라는 요인에 의해 ‘직접요청’ 전략은 나타나지 않았지만 ‘(완화)수행
술어’의 사용이 두드러지기 때문이다. 이와 함께 ‘사내’ 상황으로 연대감이 크지만
지위가 있는 P+ 수신자로 인해 ‘조건감사’의 사용이 P-D+에 비해 늘고, ‘조건 조치(~면
~도록하겠다)’도 사용되고, ‘암시(~가 필요합니다)’의 전략의 사용이 늘어남을 확인할
수 있다. P+D+도 P+D- 상황과 매우 유사하게 ‘(완화)수행 술어’ 전략을 빈번히
사용하고 ‘희망 표현, 조건 감사’ 등의 전략도 다수 사용하는 양상을 확인할 수 있다.
한국어 모어화자가 가장 선호하는 요청 주행위 전략은 ‘(완화)수행
술어’(35)이며, 그 다음으로는 ‘희망 표현’(21), ‘조건 감사’(8) 등이다. 희망 표현과
(완화)수행 술어 전략의 사용을 살펴보면, P-D-인 상황을 제외하고 나머지 3가지 상황
맥락에서는 가장 두드러지게 사용되고 있음을 알 수 있다. 이는, 한국어 모어화자는
‘힘’과 ‘거리’ 요소에서 + 자질이 있는 경우, 공손성을 높이기 위해 희망 표현 보다
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(완화)수행 술어 전략을 적극 활용함을 의미한다. 이를 통해 희망 표현은 (완화) 수행
술어에 비해 공손성의 표현 정도가 약함을 알 수 있다. 또한 한국인 모어화자의 경우 PD- / P-D+, P+D- / P+D+ 등으로 전략이 다르게 나타날 것이라는 가설이 맞지 않음을
의미한다. 한국어 모어화자들의 요청 주행위 전략의 차이는 P-D- / P-D+, P+D-, P+D+로
크게 이분화 되어 나타난다.
②요청 지지행위(RSM) 전략
Table 14 한국어 모어화자의 RSM 전략 빈도

요청 지지행위 전략은 상황 맥락에 따라 사용되는 전략의 종류에 차이가 있지만
‘공통 배경 제시’와 ‘이유 설명’ 전략은 모든 상황 맥락에서 고빈도로 나타난다. 이는
본고의 연구가 ‘요청’을 주제로 삼고 있기 때문이다. 요청을 위해서 발신자는
기본적으로 수신자에게 요청을 하게되는 공유하고 있는 배경에 대해서 설명을 하고,
요청의 당위성을 나타내는이유를 설명한다. 이를 바탕으로 수신자는 요청을 이해하고
요청에 응하여 요청된 행위를 수행할수 있기 때문이다. 따라서, RSM 전략상에서 ‘요청
이메일’의 특성을 이해하고, 배경 제시와 이유 설명과 함께 상황 맥락에 따라 어떠한
전략들이 추가로 사용되었는지를 살필 필요가 있다.
P-D- 상황에서는 ‘청자 준비, 처지 이해, 노고치하, 공통 배경 제시, 이유 설명,
관련 정보 제공’ 등 총 6종류의 전략이 사용되었다. 그러나 빈도수를 살펴보면 대체로
‘배경제시’(9)와 ‘이유설명’(15)에 집중되어 있는 것을 볼수 있다. 이는 P-D- 상황에서
한국어 모어화자들은 다양한 전략을 사용하여 수신자에게 공손성을 드러내는 방법을
취하지 않고 요청의 배경과 이유에 중점을 두어 요청 주요 행위를 지지함을 알 수 있다.
P-D+ 상황에서는 8종류의 전략이 사용되었다. P-D-와 달리 ‘호의적 표현, 도움 제공,
권위자 언급’ 등의 전략이 추가로 사용됨을 확인할수 있다. D 변인이 +로 변경됨에
따라 호의를 드러내는 표현, 도움을 제공하여 요청에 대한 부담을 더는 표현 등이 사용
되었으며, 권위자를 언급하여 발신자의 요청이 권위자에 의해 행해진 것임을 드러내어
요청의 수행 촉구를 강화하고 있다.
P+D- 상황은 P-D+보다 더 많은 10가지의 다양한 전략들이 공손성을 드러내고
있다. 또한 다른 상황들에 비해 전략들이 고르게 사용되고 있음을 확인할 수 있다. 특히
기본이 되는 배경 제시, 이유 설명 외에 ‘처지 이해’(4) 표현이 많이 사용되었음을 볼 수
있다. ‘처지 이해’는 P+D+ 상황에서도 3회 사용되었는데, P+ 요인에 의해 수신자로
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하여 금시간이 요청을 하게된 상황에서 충분히 상대를 이해하고 있음을 나타내어주요
요청이 좀 더 공손하게 받아들여지게 한다고 해석할 수 있다.
한국어 모어화자들은 ‘이유 설명’(52) 전략, ‘공통 배경 제시’(36) 전략을 가장
빈번하게 사용하고 있었다. 그와 함께 ‘처지 이해’(10), ‘관련 정보 제공’(9) 등의 전략을
통해 상대가 처한 상황을 이해함과 요청에 대한 정보를 제공함으로써 요청에 대한
부담을 줄이는 효과를 기대하고 있음을 확인 할수있다. 하지만 RHA와 마찬가지로,
예상 가설과 달리 P-D- / P-D+, P+D-, P+D+로 전략의 유사성이 드러나 한국어
모어화자의 요청 전략의 변별은 두 요인 모두가 –인 상황과 두 요인중 하나라도 +인
상황에 따라 나뉜다고 볼 수 있다.
③ RHA와 RSM 복합 전략
다음은 한 문장에 RHA와 RSM이 함께 쓰인 경우를 상황 맥락별로 나타내고
빈도를 기재한 것이다. 각각의 문장으로 RHA와 RSM이 사용된 경우와 달리, 각 기 다른
전략 이 한문장에서 복합되어 나타난다면 한국인 모어화자가 복합 전략을 사용하는데
일정한 패턴이 있을것이라 예상하였다.
Table 15 한국어 모어화자의 RHA&RSM 복합 전략 구성
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위와 같이 복합 전략이 상황 맥락에 따라 다양하게 나타나지만, P-D-의 경우
‘rsm+RHA’에서 복합 전략문에 나타나는 RHA는 ‘희망 표현’ 전략인것을 알 수 있다.
RHA 희망 표현 전략은 다른 rsm과 다양하게 결합 하고 있다. 그러나 나머지 상황
맥락에서는 복합 전략문에 나타나는 RHA는 ‘(완화)수행 술어’ 전략이었다. 한국인
모어화자가 가장 선호하는 복합 전략 문의 구성은 ‘rsm 배경 제시 + RHA 완화 술행
술어’임을 알 수 있다.
앞서 살펴본 요청 전략의 사용양상을 바탕으로, 비즈니스 이메일에 나타나는
상황 맥락별 요청 전략을 정리해 보았다. 가장 빈번하게 사용되는 전략을 쓰고
차순위로 빈번하게 사용되는 전략은 괄호 안에 기재하였다. RSM의 경우 이유 설명과
공통 배경 제시가 가장 높은 순위로 제시되는 것이 ‘요청 이메일’의 근본적인
특징이기에, 그 다음 차순위로 사용되는 전략을<>안에 기재하였다.
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Table 16 한국어 모어화자의 공손성 실현 요청 전략

3.3. 담화 표지
담화 표지로 정리된것들중, 여러 상황 맥락에서 공통적으로 추출되는 담화
표지가 있는 반면 일부 상황 맥락에서만 쓰일수 있는 담화 표지 또한 존재했다. 하지만
대체로 대부분의 담화 표지의 차이는 P-D- / P-D+, P+D-, P+D+로 변별이 나타남을
확인할 수 있었다. 출현하는 빈도를 고려하여 추출된 상황별 공손성 담화 표지는
다음과 같다.
Table 17 한국어 모어화자의 공손성 실현 이메일 담화표지

4. 한국어 학습자의 공손성 실현 양상 분석
4장에서는 대상2로 삼은 한국어 학습자들의 비즈니스 요청 이메일에서
나타나는 공손성 실현 양상을 살펴본다. 6급 이상의 고급 ·최고급 학습자 7명의 이메일
담화를 수집하여 분석하였으며, 상황 맥락의 차이에 따라 공손성 실현 양상을 달리하는
지와 한국어 모어화자와 다른 실현 양상을 보이는지를 찾는것에 중점을 두었다.
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4.1 담화 구조
①도입 구조
다음은 상황 맥락별로 한국어 학습자들이 사용한 도입 구조의 세부 구성을 표로
나타낸 것이다.
Table 18 한국어 학습자 도입 구조 빈도
호칭+인
호칭+인 호칭+소 인사+소
호칭
인사
소개
사
사
개
개
+소개
P-D2
1
1
4
P-D+
2
2
3
P+D1
1
2
3
P+D+
1
1
2
3
4
5
7
13
총
전체 표를 보면, 한국어 학습자들이 사용한 도입 구조 구성의 사용 빈도 분포가
4가지 상황에서 매우 유사한 것을 확인할 수 있다. P-D+ 상황에서 ‘호칭’ 유형이
비어있지만, 그외의 수치들이 큰 차이 없이 대체로 일정하게 동일한 구성에서 발견됨을
알 수 있다. 이는 한국어 학습자들이 상황에 따라 다른 도입 전략을 사용하지 않고 네
상황 모두에 동일한 도입 구조 전략을 사용한다는 것을 의미한다.
한국어 학습자들은 ‘호칭+인사+소개’(13) 구성을 가장 선호하며, 그 다음으로
‘인사+소개’(7) 구성을 선호한다. 이러한 양상은 한국어 모어화자들의 도입 구조
선호와 유사하다. 하지만 한국인 모어화자들이 ‘호칭+인사’를 3번째 순위(빈도 8)로
선호했던것과 달리, 한국어 학습자들의 경우 ‘호칭+인사’ 구성은 한번도 출현하지
않았다. 반대로 한국어 모어화자의 도입 구조 선호에서 ‘호칭+소개’ 구성은 한번도
나타나지 않았다. 하지만 한국어 학습자의 경우 3번째 순위로 ‘호칭+소개’(5)를
선호하고 있다. 한국어 모어화자의 경우, ‘인사’가 속한 도입 구조를 선호하며, ‘인사’를
통해 공손성을 실현하는 양상을 보이지만, 한국어 학습자들은 한국어 모어화자에 비해
‘인사’가 포함된 구성을 적게 선택하고 있음을 확인할 수 있다.
②본문 구조
다음은 상황 맥락별로 한국어 학습자들이 선호하는 본문의 세부 구조의 출현
빈도를 나타낸 표이다.
Table 19 한국어 학습자 도입 구조 빈도

표를 살펴보면, 한국어 학습자들이 선호 구조가 RHA1 + RSM 2와 RHA1 + RSM
3 구조에 집중되어 있으며 각 상황 맥락에 큰 차이를 보이고 있지 않음을 알 수 있다.
RHA가 3번 출현한 상황은 P+D-와 P+D+로 지위가 높은 수신자를 대상으로 할 때 각각
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한번씩 사용되었다. 학습자들은 상황 맥락에 따라 본문의 요청 및 요청 지지 전략
구조를 달리하고 있지는 않았으며, 다만 P+ 상황에서만 자신의 요청을 세번에 걸쳐
다른 방식으로 여러번 사용하는 경우가 있었으며 P- 상황에서는 나타나지 않았다.
RSM이 5~6회 사용되는 경우가 드문것은 한국어 모어화자들과 유사했다.
③마무리 구조
다음은 상황 맥락별 마무리 구조 구성을 나타낸 표이다.
Table 20 한국어 학습자의 마무리 구조 빈도
마무리없음
인사
P-D1
1
P-D+
1
P+D1
P+D+
1
2
3
총

서명
2
3
4
2
11

인사+서명
3
3
2
4
12

P- 상황에서 한국어 학습자들은 ‘마무리 없음’을 사용하는 경우가 있지만 P+
상황에서는 마무리 없이 끝을 맺는 경우는 없었다. P+ 상황에서는 최소한 ‘인사’
구성으로 마무리를 하는 모습을 확인할 수 있었다. 그외에 구성은 상황 맥락간 큰
차이가 나타나지 않을 정도로 ‘서명’과 ‘인사+서명’ 마무리 구성에 집중 되어있었다.
한국어 학습자들이 가장 선호하는 마무리 구조는 ‘인사+서명’(12), 그 다음으로
‘서명’(11)로 나타났다.
이러한 결과를 한국어 모어화자와 비교해보면 차이가 드러난다. 한국어
모어화자는 ‘인사’(21) 구조를 가장 선호했고, 그 다음으로 ‘인사+서명’(19) 구성을
선호했다. 이는 도입 구조와 마찬가지로 ‘인사’를 통해 자신의 공손성을 드러내는
한국인들의 사회 문화적 공통성이 드러난다. 그러나 한국어 학습자들은 ‘인사’보다
‘서명’이 포함된 마무리 구조를 통해 자신이 누구인가를 명시하는 것이 중요하다고
판단하였으며,
본인이 누구인가를 명시함으로써 공손성을 실현할 수 있다고
여기고있었다.
위에서 살펴본 바를 바탕으로 상황 맥락별로 한국어 학습자가 선호하여
사용하는 공손성을 드러내는 담화 구조를 제시하면 다음과 같다.
Table 21 한국어 학습자의 공손성 실현 담화구조

4.2 요청 전략
①요청주 행위(RHA) 전략
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Table 22 한국어 학습자의 RHA 전략 빈도

한국어 학습자들은 대체로 RHA 전략 선택에서 ‘희망 표현, 조건 감사, 암시’
전략을 선호하는데, 개별 상황 맥락의 특성이 두드러지게 나타나지는 않았다.
주목할만한 점은 ‘희망 표현’은 모든 맥락에서 가장 많이 사용되는데, 이는 한국인
모어화자의 전략 선택과 차이를 보인다는 것이다. 한국인 모어화자는 P-D- 상황에서는
‘희망 표현’ 전략을 가장 주되게 사용하지만 P-D+, P+D-, P+D+ 상황에서는 ‘(완화)수행
술어’ 전략 사용을 선호한다. + 자질이 있는 경우, 한국인 화자는 공손성을 높이기 위해
희망 표현 보다는 (완화)수행 술어 전략을 적극적으로 사용하며, 희망 표현 전략을
(완화)수행 술어 전략에 비해 공손성의 표현 정도가 낮다고 인식하고 있음을 한국어
모어화자 분석에서 확인할 수 있었다. 하지만 한국어 학습자들은 ‘(완화)수행 술어’
전략을 +자질 상황에서 적극적으로 사용하지 않고 있으며, 상황 맥락 구별없이
‘희망표현’ 전략을 사용하는 경향을 보였다.
‘직접 요청’의 경우, 한국어 모어화자는 D-인 수신자가 발신자 보다 지위가 낮은
상황에서만 각 1회씩 등장하여 지위가 낮은 경우라도 직접 요청 전략을 선호하지
않음을 확인할 수 있었다. 그러나 한국어 학습자의 P-D- 상황에서 ‘직접 요청’의 빈도가
5로 매우 높게 나타나고 P+D-와 P+D+ 상황에서도 2회, 1회의 빈도로 사용되었음을
확인할 수 있었다. 한국어 학습자는 P-D- 상황의 경우 공손성을 크게 드러내지 않는
‘직접 요청’이 적절한 전략이며 P+인 상황에도 ‘직접 요청’을 사용할 수 있다고
여기지만, 실제 한국인들은 직접 요청 전략을 비즈니스 요청 이메일 상황에서 매우
드물게 사용하고 있어 차이를 보였다.
②요청 지지 행위(RSM) 전략
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Table 23 한국어 학습자의 RSM 전략 빈도

한국어 학습자들은 P-D- 상황 맥락에서 ‘공통 배경 제시’, ‘이유 설명’ 전략만을
사용하여 자신의 요청 행위를 지지하는 배경과 이유 설명을 간단하게 전달하였다. PD+, P+D- 상황으로 변화하면서 요청 상황에서 기본 지지 행위가 되는 ‘공통 배경
제시’와 ‘이유 설명’ 외의 다른 전략들의 사용이 늘어난다. 이는 ‘사외’로 거리가
멀어지거나 ‘지위’가 높아지는 것을 감안하여 자신의 요청을 지지하는 전략을
다양하게 사용하여 공손성 요청 실현에 기여하려는 한국어 학습자들의 의도가
드러나는 대목이다. 하지만 P+D+ 상황에서는 전략 사용의 양뿐만 아니라 전략의 종류
또한 줄어드는 경향을 보였다. 이는 –자질에서 공손성을 낮추기 위해 다양한 전략을
사용하지 않았던것과 달리, + 자질이 많아짐에 따른 적절한 전략 사용에 어려움을 겪고
있는 것이라고 해석할 수 있다.
RSM 전략 사용은 RHA 전략 사용보다 한국어 모어화자와 한국어 학습자 간의
큰 차이가 나타났다. 한국어 모어화자의 RSM 전략 표와 비교해 보면, 한국어 학습자의
RSM 전략은 매우 한정된 종류만 나타난다. 주로 요청의 기본이 되는 ‘공통 배경
제시’와 ‘이유 설명’이 대부분이며 기타 ‘청자 준비, 처지 이해, 감사, 사과’ 등의 전략은
매우 적은 수로 나타났다. 다양한 전략을 구사하는 한국어 모어화자와 달리 한국어
학습자는 제한된 RSM 전략만을 사용하여 한정된 공손성 실현 양상을 드러내고 있다.
③ RHA와 RSM 복합 전략
다음은 한국어 학습자의 이메일 담화에 나타난 RHA와 RSM이 함께 쓰인 경우를
상황 맥락별로 나타낸 표이다. rsm + RHA 결합 구조가 한국어 모어화자와 유사 한가를
알아 보았다.
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Table 24 한국어 학습자의 RHA&RSM 복합 전략 구성
P-DP-D+
P+D배경 제시 + 직접 배경 제시+ 조건 사과 + 예비 조건
요청(1)
감사(1)
언급(1)
배경 제시 + 희망 처지 이해 + 조건 처지 이해 + 조건
표현(2)
감사(1)
감사(1)
이유 설명+ 직접 배경 제시 + 예비 이유 설명 + 조건
요청(2)
조건 언급(1)
감사(1)

P+D+
처지 이해 + 조건
감사(1)
배경 제시 + 희망
표현(1)
배경 제시 + 기대
표현(1)

한국어 모어화자의 경우 P-D- 상황을 제외하고는 + 자질이 포함된 상황의 경우
‘(완화)수행 술어’를 RHA에 사용하여 복합 전략을 구성하고 있었다. 그러나 한국어
학습자의 경우 ‘(완화)수행 술어’가 포함된 복합 전략 구조는 나타나지 않았다. rsm에
주로 사용되는 전략은 ‘배경 제시’였으며 RHA에 주로 사용되는 전략은 ‘희망 표현’과
‘조건 감사’였다. 주로 사용되는 전략들의 결합 구조는 한국어 모어화자의 복합 전략
구조에서 사용된 경우도 있지만 한국어 학습자들이 사용한 복합 전략은 대체로 한국어
모어화자가 주로 사용하지 않는 결합 형태들이 사용되어 있었다.
앞서 살펴본 요청 전략의 사용 양상을 바탕으로, 한국어 학습자들의 비즈니스
이메일 담화에 나타나는 상황 맥락별 요청 전략을 정리하면 다음과 같다.
Table 25 한국어 학습자의 공손성 실현 요청 전략
1624

4.3 담화 표지
한국어 학습자들의 담화 표지중, 여러 상황 맥락에서 공통적으로 추출되거나
특정 상황 맥락에서만 반복되어 발견되는 것들을 추려내어 학습자의 상황별 공손성
담화 표지를 다음과 같이 나타내었다.6
한국어 학습자 담화 표지 목록에는 상당수 오류가 존재한다. ‘나는 ~인데요’, ‘저는 ~인데요’와 같은 표현은 한국어

6

학습자들의 이메일에서 찾아보기 어려운 표현이다. 또한 전체 상황 맥락에서 ‘빠른 속도로~, 하루라도 빨리, 최대한
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Table 26 한국어 학습자의 공손성 실현 담화 표지

5. 결론
본고는 비즈니스 환경에서 요청을 위해 작성된 한국어 모어화자와 한국어
학습자의 이메일을 분석한 결과, P와 D 요인에 따라 달라지는 상황 맥락 속에서
모어화자와 학습자의 공손성 실현이 어떻게 달리 나타나는지를 이메일 담화 분석을
통해 확인해 보았다. Brown & Levinson(1987:76)에 따라 ‘Wx = D(S,H) + P(H,S) + Rx’를
고려하여 DCT에서 Rx에 해당되는 ‘부담’은 고정된 변수로 존재할수 있도록, 유사한
상황을 제시하여 비슷한 부담을 부여하였다. P와 D의 값이 +가 되면 그에 따라
공손함의 정도를 결정하는 Wx 무게도 커질것이라 상정하고, 다음과 같은 4개의 가설을
세웠다.
가. 한국어 모어화자의 경우 상황 맥락에 따른 공손성의 실현 양상의 차이가
두드러질 것이며, P-D- / P-D+, P+D- / P+D+처럼 크게 삼등분 되어 유사한 공손성 실현
양상이 나타날 것이다.
나. P+D+ 상황 맥락에서 한국어 모어화자는 공손성이 가장 극대화된 담화 구조,
요청 전략, 담화 표지등의 양상을 보일 것이다.
빨리’등의 표현들이 나타나고 있음을 확인할 수 있다. 이 또한 한국어 학습자들의 경우 시한의 급박함을 알려야할
경우에도 공손성을 높이기 위하여‘가 급적’, ‘가능하시면’ 등의 표현과 함께 어울려 사용할 것이다. ‘~기로했는데’
등의 표현도, 다 소직접적이다. 한국어 모어화자라면‘ ~하기로 했습니다만’ 등과 같이 나타냈을 것이다. 하지만
한국어 학습자들의 예에서는 ‘~기로했는데’ 표현이 잦은 빈도로 출현한다. 마지막으로 ‘수고하세요’등의 표현이
전체 상황 맥락에서 발견되는데, 한국어 모어화자의 경우 ‘수고하세요’라는 표현을 P+인 자신보다 높은 지위의
수신자에게 사용하지 않을 것이다. 이 처럼 한국어 학습자들이 담화 표지 처럼 사용하는 표현들이 실제로는 오류를
담고있는 것들이 많음을 확인할 수 있었다. 하지만 본고에서는 공손성의 실현 양상을 위한 ‘어휘적 차이’를
밝히는데에 목적을 두고있는것이 아니므로, 오류를 따로 하나씩 지적하지 않았다. 다만, 한국인 모어화자와 한국어
학습자의 공손성을 드러내는 담화 표지들에 차이가 있으며, 한국어 학습자의 경우 상황 맥락별로 큰 변별이
드러나지 않음을 확인하는데에 의의를 두었다.
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다. 한국어 학습자의 경우 상황 맥락에 따라 공손성을 달리 실현하는데에
어려움을 겪어 상황 맥락간 큰 차이가 드러나지 않을 것이며, P-D- / P-D+, P+D-,
P+D+처럼 크게 이등분 되어 유사한 공손성 실현 양상이 나타날 것이다.
라. 한국어 학습자는 담화 구조, 요청 전략, 담화 표지 등을 통한 공손성 실현
양상에 있어서 한국인이 공손성을 드러내는 양상과 다른 특성을 보일 것이다.
연구 결과 비즈니스 상황 맥락 속에서 한국어 모어화자의 공손성 실현이 4개의
상황 맥락에 차이가 P-D- / P-D+, P+D- / P+D+처럼 크게 삼등분 되어 유사한 공손성
실현 양상이 나타날 것이라는 가설가)는 옳지 않은 것으로 나타났다. 연구 설계시 +
자질을 하나씩 가진 P-D+, P+D- 상황은 유사한 공손성의 실현 양상을 보일 것이고, +
자질을 두개 가진 P+D+ 상황 맥락은 더욱 공손성이 두드러져서 담화 구조, 요청 전략,
담화 표지 등에서 뚜렷한 차이가 나타날 것이라고 기대하였다. 그러나 결과적으로
한국어 모어화자들의 공손성 실현은 P-D- / P-D+, P+D-, P+D+처럼 크게 이등분 되어
나타났다. 담화 구조의 측면에서 4가지 상황 맥락별로 구조의 구성적 측면이 크게
변별되지 않았고, 한국어 모어화자들이 도입 구조와 마무리 구조에서 ‘인사’를
필수적으로 구성에 포함 시킴을 확인할 수 있었다. 요청 전략 측면에서도 P-D-에서는
RHA가 주로 희망 표현 전략으로 드러나고 나머지 세개의 상황 맥락에서는 (완화) 수행
술어 가주된 요청 주행위 전략으로 나타났다. RSM 전략의 경우에도 한국어
모어화자의 요청 지지 행위 전략의 선택에있어서, P와 D 두요인 중한 가지요
인일지라도 +자질을 가진 상황에서는 유사한 RSM 전략이 사용됨을 확인할 수
있었다. 담화 표지 측면에서도 P-D- / P-D+, P+D-, P+D+ 크게 이등분 되어 변별적인
차이가 드러났다.
P+D+ 상황에서 공손성을 극대화 시키는 구조, 전략, 담화 표지 등이 특별히
존재할 것이라고 예상했던나) 가설도 수정되어야할 필요가 있다. 한국어 모어화자는 PD+인 상황에서는 지위가 발신자보다 낮을지라도 ‘사외’라는 상황이 부여하는 작은
연대감을 극복하기 위해 공손성을 높이려 한다. P+D- 상황에서는 상대의 지위 요소를
고려하여 연대감이 높을지라도 공손성 실현에 노력을 기울인다. 이는 P+D+인
상황에서도 유사하다. 지위가 높고 연대감이 작은 경우에도 P-D+, P+D- 상황 맥락과
유사한 공손성 실현의 모습을 보이고 있었다. 이는 비즈니스 상황에서 한국어
모어화자들은 P-D-가 아닌 경우라면 일정 수준의 공손성을 지키며 자신의 요구를
표출하는 방식을 택하고 있음을 보여준다.
다음으로 다) 가설 또한 옳지않은 것으로 판명 되었다. 한국어 학습자들이 상황
맥락간 변별에 어려움을 겪어 P-D- / P-D+, P+D-, P+D+와 같이 크게 이등분 되어 공손성
실현의 차이가 드러날 것이라 예상했지만, 일부 이등분 되어 공손성 실현이 나타나는
것을 확인할수는 있었지만 이 차이들이 두드러진 구별을 나타낸다고 하기에는
어려움이 있었다. 구조적 측면에서도 네가지 상황 맥락간 차이가 뚜렷하다고 보기
어려웠고, RHA와 RSM 전략 측면에 있어서도 P-D-가 달리 나타나는 일부예는
있었으나 대체로 네가지 상황 맥락에서 드러나는 공손성의 실현은 유사했다. 담화 표지
측면에 있어서도 네가지 상황 맥락에서 학습자들은 유사한 담화 표지 적표현을
선택하여 사용하고 있었다.
하지만 라) 가설은 옳은것으로 판명 되었다. 한국어 학습자들은 한국어
모어화자들이 사용하는 공손성을 드러내는 담화 구조의 구성을 따르지 않았다. 도입과
마무리 구조에서 ‘인사’의 구성을 필수적인 것으로 인식하는 한국어 모어화자들과
달리 한국어 학습자들은 자신의 ‘소개’와 ‘서명’처럼 자신이 누구인가를 표현하는
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구성을 중요하게 여기고 있었다. 전략의 측면에서도 한국어 모어화자들은 주로 +
자질이 포함된 상황에서 ‘(완화) 수행 술어’ 전략을 사용하고 – 자질만으로 구성된
상황에서 ‘희망 표현’ 전략을 주로 사용하는데 반해 한국어 학습자들은 이와 반대로
RHA 전략을 사용하고 있었다. 또한 한국어 모어화자들이 상황 맥락에 따라 적게는
6가지에서 많게는 10가지의 RSM 전략을 다양하게 사용하며 자신의 요청을 공손하게
드러내기 위한 효과를 거두는데 반해, 한국어 학습자들은 적게는 2가지에서 많게는
5가지의 전략을 사용하는 모습을 보이고 있었다. 이는 한국어 학습자들이 맥락간
차이를 드러내는 RSM 전략을 사용하고 싶을지라도 비즈니스 환경에서 사용할 수 있는
다양한 전략의 사용을 몰라 표현의 어려움을 겪고 있는 것으로 볼수있다. 마지막으로
담화 표지 측면에서, 한국어 학습자들은 한국인과는 매우 다른 담화 표지들을 사용하고
있었다. 어휘적 오류를 본고에서 다루지 않지만, 어휘적 오류를 비롯하여 상황 맥락에
올바르지 않은 담화 표지들을 사용하고 있음도 확인되어 관습적인 비즈니스상 공손성
표출의 담화 표지들을 학습 시킬 필요성을 엿볼수 있었다.
본연구의 결과는 대상으로 삼고있는 표본의 수가 적어 일반화 하기에는
어려움이 있다는 한계가 있다. 하지만 비즈니스 한국어 요청 이메일이 보이는 상황
맥락별 담화 구조, 공손 전략, 담화 표지 등을 제시하고 한국어 학습자들의 비즈니스
이메일과 비교하였다는 점에서 의의가 있다. 한국어 학습자들은 화청자 간의 관계와
상황이 설정되어 있는 비즈니스 이메일 쓰기를 복잡하게 여겨 부담감을 갖고있다.
그러나 본연구를 통해, 학습자들이 한국어 비즈니스 이메일 쓰기에서 고려해야 할 상황
맥락은 크게 P-D- / P-D+, P+D-, P+D+처럼 두가지 상황임을 알 수 있다. 또한 구조적
측면에서 ‘인사’가 포함된 구성을 선택하게 지도하고, 한국어 모어화자들이 선택하는
공손 전략과 담화 표지 등을 선택하여 야함을 학습 시킨다면 한국어 학습자들이 한국어
모어화자와 의의사 소통에서 겪을 수 있는 실패를 줄일 수 있을 것이라 기대한다.
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KEMAL ÖZER’İN ŞİİRLERINDE TOPLUMCU TEMALAR VE ÖĞELER*
Yusuf Aydoğdu**
ÖZET
Şiire 1950’li yılların başında Garip anlayışının etkisinde başlayan Kemal
Özer’in daha sonra İkinci Yeni anlayışının etkisine girdiği görülmektedir.
Nitekim Gül Yordamı (1959), Ölü Bir Yaz (1960), Tutsak Kan (1963) adlı ilk
üç şiir kitabı İkinci Yeni etkisinden oluşmuş eserlerdir. 1960’ların
ortalarından itibaren düşünce ve edebi dünyasında çeşitli sorgulamalar
içerisine giren Kemal Özer, şiir anlayışını tamamen değiştirerek toplumcu
gerçekçi bir şiir anlayışını benimsemeye başlar. Nitekim ilk üç eserinden
sonra uzun bir süre şiir kitabı yayınlamayan şair 1973’te Kavganın Yüreği
adlı şiir kitabıyla okurun karşısına çıkar. Bu eserle birlikte ölümüne kadar
yayımladığı bütün şiirlerinde toplumcu gerçekçi çizgiden ayrılmayan Özer,
bu şiirlerinde de sıklıkla belli temalar ve öğelere yönelir. Özer bu dönem
şiirlerinde genellikle; toplumsal ve siyasal kavga, çağın tanığı olma ve güncele
yaslanma, bilinçlendirme, emek ve emekçi, biz kavramı ve kollektivizm, aşk,
umut ve gelecekçilik, evrensellik, yalınlık ve somutlama gibi çeşitli tematik
unsur ve kavramlar etrafında şekillenen bir şiir anlayışı oluşturmuştur. Bu
çalışma Kemal Özer’in toplumcu gerçekçi döneme ait şiir kitaplarında sıklıkla
kullandığı tema ve öğelere odaklanmış bir çalışmadır. Çalışmada eser
merkezli bir bakış açısı esas alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Modern Türk Şiiri, Toplumcu Gerçekçi Şiir, Kemal
Özer, Toplumsal ve Siyasal Mücadele, Emek ve Emekçi, Bilinç, Umut ve
Gelecekçilik

Bu çalışma “Kemal Özer’in Şiirlerinde Toplumcu Gerçekçilik ve Eğitim” adlı yüksek
lisans tezinden yararlanılarak oluşturulmuştur.
** Bingöl Üniv. Fen-Edeb. Fakültesi Türk Dili ve Edeb. Bölümü Öğretim Üyesi , email:aydogduy0@gmail.com
**
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SOCIAL THEMES AND ITEMS IN KEMAL ÖZER'S POEMS
ABSTRACT
It is seen that Kemal Özer, who started his poetry under the influence of
“Garip" at the beginning of the 1950s, was later influenced by the "İkinci
Yeni" concept. As a matter of fact, the first three poetry books named Gül
Yordamı (1959), Ölü Bir Yaz (1960) and Tutsak Kan (1963) are the works of
the “İkinci Yeni” influence. Starting from the mid-1960s, Kemal Özer
underwent various inquiries in thought and literary world, completely
changing the concept of poetry and adopting a socialist realistic
understanding of poetry. As a matter of fact, the poet who did not publish
poetry book for a long time after his first three works comes up against the
reader in 1973 with the poem book Kavganın Yüreği. Özer, who does not
leave a socialist realistic line in all his poems published until his death
together with this work, frequently goes to certain themes and items in these
poems. Özer is generally in his poems in this period; social and political
struggle, the waking of the age and the aging of the events, consciousness,
labor and labor, we concept and collectivism, love, hope and futurism,
universality, simplicity and concretism.
Key Words: Modern Turkish Poetry, Socialist Realistic Poetry, Kemal Özer,
Social and Political Struggle, Labor and Worker, Consciousness, Hope and
Future

Giriş
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk şiiri çeşitli vadilerde gelişimini sürdürürken
çeşitli arayışlar içerisinde olan ve bunun sonucu şiirinde radikal
değişikliklere giden birçok şair var olmuştur. Bireyci şiirden toplumcu şiire
geçen, bu geçişi bildirilerle açıklayıp duyuran şairlerin yanında toplumcu şiir
anlayışından mistik şiir anlayışına geçenler de olmuştur. Necip Fazıl
Kısakürek, İsmet Özel, Attilâ İlhan ve Kemal Özer bu şairlerden sadece
birkaçıdır. Türk edebiyatı, bu gelgitleri, değişim-dönüşümü yaşayan birçok
sanatçı, yazar ve şairle doludur. Bu şairlerden biri de Kemal Özer’dir.
Şiir yazmaya 1950’li yılların başında başlayan Özer, ilk gençlik şiirlerinde
Garip şiir anlayışının etkisinde kalır. Ancak bu dönemde kaleme aldığı şiirleri
ilk deneme örnekleri olarak gören şair, bu şiirleri herhangi bir kitabına da
almaz. Daha sonra İkinci Yeni şiir anlayışından etkilenen şair bu dönemde
kaleme aldığı şiirlerini Gül Yordamı (1959), Ölü Bir Yaz (1960), Tutsak Kan
(1963) adlı eserlerinde toplar. Bu şiirlerinde daha çok bireysel temalara
yönelen şairin şiir dili de İkinci Yeni şiirine benzer özellikler taşır. Şiirde
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kapalılık, imgeye yaslanma, soyutlama, değiştirim, mantık dışı söyleyişler
sıkça karşımıza çıkan unsurlardır. 1970’lerin başında şiir anlayışında köklü
bir değişiklik yaşayan şair, İkinci Yeni çizgisinden toplumcu gerçekçi şiire
geçiş yapar. Bu dönemde yayımladığı Kavganın Yüreği (1973) adlı eserinde
Özer’in hem düşünce dünyasındaki değişimi hem de şiirindeki dönüşümü
gözlemlemek mümkündür. Kavganın Yüreği ile birlikte işçi-emekçi
dünyasının sorunları, somut olaylar, toplumsal-siyasal sorunlar şiirin temel
beslenme kaynakları olarak karşımıza çıkar.
Kemal Özer’in şiiri, 1970’li yılların başından itibaren, topluma karşı sorumlu,
bilinçli bir aydının gözlemlerini, eleştirisini, duygularını ve öfkesini içerir.
Özer, imgeci, bireysel, kapalı bir şiir anlayışından, toplumcu, somut, güncel,
bilince dayalı bir şiir anlayışına geçmiştir. Bu anlayış Özer’de tema, sözcük
seçimi, toplum sorunlarına bakış ve eleştiri noktasında kendini göstermiştir.
Özer’in şiirlerinde toplumcu gerçekçiliğin izlerini sürebileceğimiz ilk eser
Kavganın Yüreği (1973)’dür. Özer, toplumcu çizgideki ilk kitabının
çıkmasından sonra, 25 Kasım 1973 tarihli Yeni Ortam dergisine verdiği
röportajda, şiir anlayışını, bireyci şiirden toplumcu şiire geçişinin
sebeplerini, yaşadığı değişimi şöyle açıklar:
İkinci Yeni’yle birlikte yazmaya başladıklarımı kendime başlangıç olarak
aldım. Üniversitede Tanpınar’dan duyduğum ‘Yaşayan canlı türlerinden
yalnız iskeleti olanların bugüne izi kalmıştır’ sözü belleğime yerleşmişti.
Şiirin mükemmel olması benim için bir baş değerdi. Bu sebeple İkinci Yeni
etkisinde yazdığım eserlerde estetik kaygı taşıdım. Bu sebeple benim ilk
yazdığım şiirler bireyci bir amaçla yazılmış öznel yapı içerisindeydiler. Ne
kadar öznel olursam o kadar kendim olacağımı düşünüyordum. Bir takım
incelikleri ve duyarlılığı taşıması gerektiğini düşünüyordum. Oysa toplumcu
tutumda belirleyici öğe duyarlık değil, bilinç. Bilinçle kurulacak bir şiirin
öznel değil, nesnel olması hem kaçınılmaz hem zorunlu. Nesnelliğin
gerçekleşmesi ise ayrı bir estetiği gerektiriyor. Yani soyut şiirin estetik
yapısıyla nesnelliği bağdaştırmak olası görünmüyor bana. (Özer, 1976b: 5-7)
Şair, iki yıl sonra Sen de Katılmalısın Yaşamı Savunmaya (1975) adlı şiir
kitabında bu “kavga”yı daha da ileri götürür. Şiiri, tıpkı diğer toplumcu
gerçekçiler gibi bir kavga aracı, bir silâh olarak görür. Amaç, okuru belli
olaylara ve tavırlara çağırmak ve yöneltmektir. Özer, şiiri kendi amacından
saptırır ve estetik kaygıya sırt çevirir.
Gül Yordamı’ndan Kavganın Yüreği'ne kadar değişen çok şey vardır. İkinci
Yeni etkisinde yazılmış ilk üç kitabında şair, öznel bir şiir içeriği ile birlikte,
derin ve simgesel bir dille eserlerini oluştururken, toplumsal duyarlıktan
uzaktır. “Elini tutmadı onların da hiç kimse, kelimelerden başka” (Özer, 2009:
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13) diyen, şiiri imgeye indirgeyen, estetik bir şiir peşinde, uzak çağrışımlı,
kendini kolay ele vermeyen eserler kaleme alan şairin yerine: “Üzgünüm,
insanın dağılan yüreğini, bir dizeyle birleştirmek için, bunca geç kaldığına
şiirlerimin. Ama övünüyorum gene de kardeşler, kavgaya girmekte geciksem
bile yanınızda olacağım yaratırken zaferi” (Özer, 1976a: 14-15) diyen,
gerçekçi, sosyal sorunlara duyarlı olmakla yetinmeyip, bizzat mücadelenin
içinde yer almaya kararlı bir şair ile karşı karşıyayız. Şiire ara verdiği 9-10
yıllık süreç şairde kendi deyimiyle “yaşamın hizmetine koşulan bir şiir”
düşüncesi oluşturmuştur.
1. Kemal Özer’in Şiirlerinde Toplumcu Temalar ve Öğeler
Kemal Özer’in İkinci Yeni etkisindeki ilk üç eserinde sonra kaleme aldığı
bütün eserlerinde toplumcu gerçekçi bir ozanın, hayatı, sanatı sorgulama ve
yeniden yaratma çabasının izleri görülür. Verdiği her eser, bu toplumcu
sürecin bir halkasıdır. Bu eserler, birbirini tamamlayan, birbirine yaslanan
özellikler taşımaktadırlar. Bu sebeple, K. Özer’in toplumcu gerçekçi anlayışla
verdiği eserlerinde, sıkça işlediği toplumcu temalar ve öğeler belli başlıklar
etrafında sınıflandırmak mümkündür.
Bu toplumcu temaları çeşitli alt başlıklar etrafında sıralayacak olursak;
 Toplumsal ve Siyasal Kavga
 Çağın Tanığı Olma ve Güncele Yaslanma
 Bilinçlendirme
 Emek ve Emekçi
 Biz Kavramı ve Kollektivizm
 Aşk
 Umut ve Gelecekçilik
 Evrensellik
 Yalınlık ve Somutlama gibi kavramlar temel tematik unsurlar olarak
karşımıza çıkmaktadır.
 Toplumsal ve Siyasal Kavga
Toplumsal ve siyasal kavga, birçok toplumcu gerçekçi şairin başvurduğu
temalardandır. Çünkü toplumcu şiirin ideolojik bağlamda halkı harekete
geçirme, var olan kurulu düzeni yıkma ve yeni sosyalist/Marksist dünya
özlemini gerçekleştirme ülküsü vardır. Özdemir İnce, Şiir ve Gerçeklik adlı
eserinde düşüncelerimizi destekleyen şu ifadelere yer vermektedir:
İnsanın temel ve değişmez niteliği, yeryüzünün değiştirilmesini istemiştir
her zaman: ister büyü gücüyle, ister şiirle ve sözle, ister politik eylemle. Bu
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olgu, şair-toplum arasındaki ilişkiyi saptayıcı bir nitelik taşır. Bunların
gerçekleşmesi için toplumsal mücadele gereklidir (İnce, 1985: 64).
Bir sanatçı olarak Özer’in birçok eserinde toplumsal kavgayla amaçladığı da
budur. “Şiir kavganın bir parçasıdır. K. Özer’in, Kavganın Yüreği (1973),
Yaşadığımız Günlerin Şiirleri (1974), Sen de Katılmalısın Yaşamı Savunmaya
(1975), Geceye Karşı Söylenmiştir (1978), Kimlikleriniz Lütfen (1981), Araya
Giren Görüntüler (1983) adlı toplumcu çizgideki ilk altı eseri, bu bağlamda ön
plâna çıkan eserlerdir.
K. Özer, bu ilk üç eserinde toplumsal kavgayı ve bu kavgayı edecek olanları
anlatır. Toplumcu bir ozan için kavga, sınıf kavgasıdır ve kavga edenler de
sınıflardır. Şair, bir “bilinç emekçisi” olarak kendisini kavganın içinde bulur
ve bütün aydınlardan ve sanatçılardan kavganın içinde olmaları için çağrıda
bulunur. “Özer, gerçeği, süssüz, yalın ve yapmacıksız bir anlatıma indirgeme
amacını güden, şiirini kimin için yazdığını çok iyi saptamıştır” (Binyazar,
1973: 6).
Özer’in şiiri işçi sınıfının şiiridir ve amacı da bu işçi sınıfının bilinçli bir
şekilde toplumsal kavgada yer almasını sağlamaktır. Bunu bir aydın
sorumluluğu olarak görür. Bu uğurda estetik kaygıdan da taviz vermeyi göze
alır.
Şairin Kavganın Yüreği adlı kitabında yer alan “Üzgünüm Ama Övünüyorum”
adlı şiiri bu toplumsal kavgaya örnek bir şiirdir.
Üzgünüm, insanın dağılan yüreğini
Bir dizeyle birleştirmek için
Bunca geç kaldığına şiirlerimin.
Ama övünüyorum gene de kardeşler,
Kavgaya girmekte geciksem bile
Yanınızda olacağım yaratırken zaferi (“Üzgünüm Ama Övünüyorum”:
95)1
 Çağın Tanığı Olma ve Güncele Yaslanma
Güncel olaylar, toplumcu şiiri oluşturan en önemli öğelerdendir. Günlük
yaşam ve onun sorunları, Nâzım Hikmet’in, Benerci Kendini Neden Öldürdü
(1932), Taranta Babu’ya Mektuplar (1935), Memleketimden İnsan
Manzaraları (1966) adlı eserleri ile başlamış, daha sonraki birçok toplumcu
şairde de sıklıkla işlenmiştir. Toplumcu gerçekçi şiir, özünde halkı harekete
geçirmeye çalışan, toplumsal ve siyasal hareketten ilham alan, çağının tanığı
Çalışmada örnek alınan şiirler için bkz. Kemal Özer (2009), Yaralı Karanfil (Toplu
Şiirler), Kırmızı Yayınları, İstanbul.
1
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olmaya çalışan bir şiir anlayışıdır. Bu nedenle bütün toplumcu şairlerin
konusunu günlük yaşamdan ve siyasetten alan şiirler yazdığını görmekteyiz.
K. Özer’in şiirlerinde çağının tanığı olma ve güncel olaylar, toplumcu gerçekçi
çizgide verdiği her eserinde görülmektedir. Özer’in şiirinde günlük
sorunların kaynağı, kendisini evrenselleşmiş olan güncel ya da tarihsel
tanıklıktan alır. Özer’in şiirinde güncelliği yaratmaya çalışmasının iki sebebi
söz konusudur. Birincisi “bakılanı görünür kılmaktır”. Bu gözlemci
gerçekçiliktir. İkincisi ise, bu görünür kılınana çözüm aramaktır. Temelde
güncel şiir de bu iki unsur üzerine oturur.
K. Özer şiirinde güncel olaylar bütün eserlerinde karşımıza çıkmakla
beraber, bu tema, Yaşadığımız Günlerin Şiirleri (1974), Sen de Katılmalısın
Yaşamı Savunmaya (1975), Geceye Karşı Söylenmiştir (1978), Kimlikleriniz
Lütfen (1981), Araya Giren Görüntüler (1983), Bir Adı Gurbet (1993), Oğulları
Öldürülen Analar (1995), Temmuz İçin Yaralı Semah (2008)’ta sıkça
işlenmiştir. Bu eserlerin genel içeriğini Türkiye’deki ve dünyadaki güncel
meseleler oluşturmuştur.
Adı Gurbet adlı eserinde yer alan bir şiir örneği:
Bana öyle demedin mi
sınırı geçince ne korku ne gözyaşı
bana öyle demedin mi
yalnız gerekli olanı alırız yanımıza
bana öyle demedin mi, geçince sınırı
üzülüp durmayacak artık yüreğin
Neden hâlâ üzülüyorum
sınırı geçmedik mi anne? (s: 505)
 Bilinçlendirme
Toplumcu gerçekçi şiirin amacı, toplumu aydınlatmak, yönlendirmek,
bilinçlendirmektir. Bu sebeple, sanat eseri ideolojik propagandayı sağlayan
bir araçtır. Eğitsel ve yönlendirici bir işlevi vardır. Cumhuriyet dönemindeki,
ideolojik şiirin en önemli parçası olan Marksist/sosyalist şiir, genellikle şiiri
bu bağlamda kullanır.
Marksist ideolojiye bağlı kalarak halkın çektiği sıkıntılara, sefalet
sahnelerine değinen; kimi zaman çözüm öneren, tüm insanlığın mutlu
olacağı güzel bir geleceğe, bir ütopyaya yer veren bu sınıf edebiyatı, insanlığı
ve toplumu maddî etkenlerle ve ekonomik şartlarla açıklamaya çalışır
(Gülendam, 2009:2).
Özer, toplumsal yaşamda örgütlenmeyi bilen, direnen, haklarının farkında
olan, bilimsel değişimi takip eden, yaşamı savunan, evrensel değerlere sahip
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bilinçli bir insan modeli önerir. Dünyayı değiştirecek, sınıfsal ayrımı ortadan
kaldıracak, Marksist/sosyalist değerleri benimsemiş, bir toplum oluşturmayı
düşler.
K. Özer, toplumcu çizgideki ilk eseri Kavganın Yüreği (1973)’nden son şiir
kitabı Temmuz İçin Yaralı Semah (2008)’a kadar bu bilinçle eserlerini
kaleme almıştır. Hatta aşk içerikli Sınırlamıyor Beni Sevda (1985)’da da bu
bilinç değişmemiş, kişinin severken de toplumsal ve siyasal varlık olduğunu
unutmaması gerektiğini belirtmiş, bu bilinci her eserine yansıtmaya
çalışmıştır.
Kavganın Yüreği’nde yer alan “Deniz Orakçısı” adlı şiirde işçinin ve emekçinin
toplumsal yaşama emeğiyle yön verdiği aktarılır. Özer’e göre bu emek
olmazsa toplumsal yaşam da işlevsiz kalacaktır.
sor kendi kendine bir sabah
av hazırlığına başlarken
sulara kim salar ilk güneşi
sen kayığına binmesen
orağını almasan eline
ilk ürünü kim biçer denizden
kent niye bir büyük gergeftir
geçirmiş ilmiğini alınterine
niye aç ağızlardan örülü
bir martı çığlığıdır gök
iner kalkar başının üzerinde
küçük dalışlarla yoklar tekneni
bir başınasın yaşamı üretirken
zıpkın çizer kürek acıtır ağ yorar
neden elleri bulunmaz elinin yanında
sofrasına çökerken yeryüzünün
sor kendi kendine bir sabah (“Deniz Orakçısı”: 103)
 Emek ve Emekçi
Toplumsal yaşamın temel döngüsünü sağlayan emek ve iş gücü
Marksist/sosyalist şiirin temel dayanağıdır. “Toplumcu sanatçı, emekçi
sınıfın tarihsel görüş açısını benimser” (Fischer, 1993: 159).
K. Özer, 1970’ten sonra bir sosyalist şair olarak bütün eserlerinde yukarıda
belirttiğimiz amacı gütmüş, emekçi sınıfın sözcüsü olmuş, şiirin bu amaç için
bir araç olarak kullanmıştır. Yer yer slogana kaçan, bildiri özelliği taşıyan bu
şiirlerde, şairin işçi sınıfının toplumsal ve siyasal mücadelesine destek
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verdiği görülmektedir. 1970-1980 arasında yazdığı eserlerinde bu özellikler
çok daha sık görülmektedir.
“Zonguldak” şiirinde temelde bütün işçilerin, özelde maden işçilerinin büyük
mücadelesine değinir. Ancak bu “büyük mücadele”nin karşılığının olmadığı
sezdirilir. Şairin şiirde, maden işçilerinin yaşam alanlarını gerçekçi
betimlemelere değinerek açıkladığını, bununla birlikte bu mücadelenin bir
gün başarıya ulaşacağını dile getirerek çözüm sunduğunu söyleyebiliriz.
Yerin derinliklerinden geldiler, ellerinde
susmak bilmeyen bir yeraltı güneşiyle, ne kadar
diplere bastırılsa o kadar boğulmak bilmez yankısıyla
yüreklerinin.
Ağır ağır geldiler, karanlık sarnıçlardan sıza sıza,
sağır küplerde birike birike, yararak kaslarının içine
yuvalanmış sızıları ve ciğerlerinde yer etmiş
ışıksız lekeleri.
Geldiler bir büyük sesin harfleriyle ağızları dopdolu,
suskun çamuru küremek için kentin gölgeli
sokaklarından, sıyırıp almak için yıllardır gökyüzüne
birikmiş pası, ovmak için isli alnını sabahın.
Her gün yeni ağızlar eklendi ağızlarına, yeni
yollarla tanıştı ayakları, her gün yeni kabuklar çatladı,
yeni kulaklar işitmeye başladı söylediklerini, bir kent
oldular sonunda ve adını değiştirdiler ülkenin (“Zonguldak”: 597).
 Biz Kavramı ve Kollektivizm
Toplumcu gerçekçi şiirin, sıkça başvurduğu temalardan biri de ortaklaşma,
kolektivizm ve biz duygusudur. Şeyh Bedrettin’in dile getirdiği, Nâzım
Hikmet’in tekrarladığı “yârin dudağından gayri her şey ortak” düşüncesinin
K. Özer şiirinde de önemli bir yeri olduğunu söylemek mümkündür.
Özer’de şiir, bireyci şiirin yani “ben”in dünyasından sıyrılıp “biz” kavramı
içerisinde yoğrulup toplumsal kolektivizme dönüşür. İşçi ve emekçilerin
ortak kavgasına, ortak dünyasına eğilen, daha dayanışmacı bir “biz” dünyası
yaratmaya çalışan, buna katkıda bulunan, ortaklaşamaya, ortak ürüne ve
yaratıma yönelten bir şiir dünyası ile karşı karşıyayız.
Özer’in şiirinde ortaklaşma, birlikte mücadelenin temel hareket noktasıdır.
Örneğin; Kavganın Yüreği, Yaşadığımız Günlerin Şiirleri, Sen de Katılmalısın
Yaşamı Savunmaya, Sınırlamıyor Beni Sevda, Onların Sesleriyle Bir Kez Daha
Temmuz İçin Yaralı Semah adlı eserlerde yer alan şiirlerde şair, aynı
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ideallerde buluşan, ortaklaşa bir eylem gerçekleştirecek insanların şiirlerini
yazmıştır diyebiliriz.
Dünyanın herhangi bir yerindeki sosyalist mücadele de Özer için kolektif
mücadelesinin sembolüdür. Örneğin, Şili’deki mücadeleyi şu dizelerle över:
(…)
çocuklarıyız aynı kavganın,
çeliği aynı ateşten geçti
silâhlarımızın,
karşımızda aynı düşman,
duyalım bir kez daha
emeğin kardeşliğini.
(…)
Yıkandık yağmuruyla ezgilerin
bu Kasım gecesinde İstanbul'da,
bir ucu Şili'de bir ucu Türkiye'de şimdi
bir gökkuşağı gibi açılıyor yağmurdan sonra
gecenin içindeki bu dayanışma. (“Şili Halkıyla Day. Gecesinin Şiiri”:
253)
 Aşk
Kemal Özer’in toplumcu gerçekçi şiir haritasında, aşkın ön plâna çıktığı
birçok şiirine rastlamak mümkündür. Ancak; Özer’in aşka bakışının bu
noktada birçok şairden ayrıldığını ve bu konuya da toplumcu bir ozanın
bakışıyla yaklaştığını söylemekte fayda vardır.
Genellikle bireysel bir duygu olarak algılanmış olan aşka karşı, Özer’in
tutumu, toplumsal bir boyut kazandırmaktır. Aşka toplumsal bir işlev
yükleyen şair, bu düşüncesini gerçekleştirmek için sesini çoğullaştırarak
kullanır. Aşkta yer alan “ben” kavramı yerine “biz”i oturtmaya çalışır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi aşka da “bilinç” kavramını yerleştirmeye
çalışarak; “Duygu yalnızca bir başlangıç. Oysa sevda başlı başına insanlar
arası bir ilişki. Bu ilişkiyi doğru kavramanın yolu da, ilişkideki insanları
toplumsal ve siyasal kimliklerinden soyutlamamaktan geçer.” aşka bakışını
aktarır (Özer, 1998: 2).
Sınırlamıyor Beni Sevda şu dizelerle başlar:
Sınırlamıyor beni sevda
yalnız senin görüntünle.
Ne sendeki güzelliğe bağımlı
ne benim duygularıma tutsak
birlikte omuzladığımız dünya.
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Zincirleri yok kafamızda
yalnız birbirimizi düşünmenin.
birlikte ürettiğimiz sevinç
çürüyüp giderdi çoktan
paylaşmasaydık başkalarıyla. (“Sınırlamıyor Beni Sevda”: 425)
 Umut ve Gelecekçilik
Marksist anlayışa göre, kapitalizmde önemli olan sınıfsal bir yükselmedir. Bu
sebeple, bütün estetik ve bilimsel dinamiklerle, işçi sınıfı yüceltilmelidir.
Bunun için umut, yaşama bağlılık, önemli unsurlardır.
Umut ve fütürizm birbirini tamamlayan unsurlar ve temalar olduğu için aynı
başlık altında değerlendirmeyi uygun gördük. Toplumsal ve siyasal düzenin
değişmesini öneren, söylevci/ideolojik şiir, temelde bu düşüncesini gelecek
umuduna bağlar. Bu sebeple şiir, bu umutla kitleleri motive etmeyi ve
inandırmayı amaçlar. Türk şiirinde Servet-i Fünûn devrinde Tevfik Fikret’in
gelecek güzel günlere ve gençlere inanç duyduğu ve oğlu Halûk’un kişiliği
üzerinden bu gelecek ümidini ve inancını anlattığı bilinir. Nâzım Hikmet’ten
beri toplumcu şiirde sıklıkla kullanılan bu tema, genellikle gelecekte güzel
günler uman sosyalist şiirin özünü oluşturur. Nâzım Hikmet’in “Nikbinlik”
adlı şiirinde geçen;
“Güzel günler göreceğiz çocuklar
güneşli günler göreceğiz
motorları maviliklere süreceğiz” (…) (Hikmet, 2004: 190)
adlı şiiri, bu anlamda ilk ve önemli örneklerden biri sayılabilir.
Özer’in şiirlerinde umut, toplumdan ve işçi sınıfından beslenir. Bu sebeple
işçi hareketlerinin daha yoğun ve bilinçli yaşandığı 1970’li yıllarda, Özer’in
şiiri de bu umudu körükleyen bir bildiri özelliği taşır. Umut, yaşama bağlılık,
şairin şiirini ayakta tutan temel unsurlardan biridir. Yarına inanan, geleceğin
değiştirilebileceği umuduyla hareket eden bir şiir anlayışının bunu geleceğe
umutla bakarak oluşturmaya çalıştığını söyleyebiliriz.
Kavganın Yüreği aşağıda aktardığımız gelecek umuduyla başlar:
Durur ilkyazın sürgünü
inancın rüzgar gülü durmaz
durur uykunun öz suyu
yarının coşkusu durmaz ( s. 93)
 Evrensellik
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, toplumcu gerçekçi şiir, kaynağını
Marksizm’den alır. Marksist anlayışa göre dünyanın kurtuluşu, ancak bu
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yolla mümkündür. Bu sebeple dünyadaki bütün problemlere çözüm önerileri
sunmaya çalışır. Ekonomi, felsefe, tarih alanında olduğu gibi kültür ve sanat
alanında da çeşitli önerileri, çözüm reçeteleri olan Marksist/sosyalist
edebiyat anlayışı, bu anlamda evrensel sorunları kendine dert edinir.
Bir kavga ozanı olarak Kemal Özer, bütün yapıtlarında evrensel sınıf
duyarlığını taşır. Kavganın Yüreği’nde ilgimi çeken, ozanın işçi sınıfının
kendiliğinden bilinci ile kendisi için bilincini neredeyse Leninist bir politikacı
kadar yerinde ayırt edebilmiş ve nesnel gerçekliğin bu olan ve olması
gereken tarafını, farkına varmışlığın teorik aydınlığı içerisinde şiirinde
dengeleyebilmiş olmasıdır (Mısır, 1996: 24).
1970’li yıllardan itibaren toplumcu gerçekçi/sosyalist çizgide eserler veren
K. Özer, Güney Amerika’dan Afrika’ya, Asya’dan Avrupa’ya bütün ezilen
toplumlara karşı duyarlı bir sanatçı tavrı sergilemiştir diyebiliriz.
“Yanıt” adlı şiirinde, geçirdiği değişimi aktarırken, evrensel sorumluluğa ve
tarih bilincini şu şekilde dile getirir:
Nerden geldiğini soruyorsun ya, bir söyleşi kadar kısadır
diyorum, ama dünyanın geçmişi kadar da köklü:
Ter döken ilk insan senin soyun, toprağı ilk işleyen, ilk
yapıyı ekleyen doğaya; akşam olurken bir su kıyısında,
belini ağaca verip de ilk türküyü söyleyen.
Diyorum ki acılarla yoğrulmuştur soyunun tarihi, ama
yalnız onun şafağından çıkılır yola, onurlu bir yarına
varmak için. (Yanıt, s. 102)
 Yalınlık ve Somutlama
Daha önce de belirttiğimiz gibi K. Özer’in, şiir anlayışı iki dönemde karşımıza
çıkmaktadır. İkinci Yeni etkisindeki birinci döneminde, şiir dilinde kapalılığı
önemseyen, şiiri imgeye indirgeyen bir yaklaşım içerisindedir. Bu dönemde
Özer, şiirde bir şey anlatmaktan ziyade, çağrışımlardan yola çıkarak, şiiri
nasıl söyleyeceğini düşünen bir şairdir.
İkinci dönemi olan toplumcu gerçekçi çizgide kaleme aldığı eserlerinde ise,
şiiri somut olandan beslenir. Bu somut şiir, toplumsal hayat içerisinde
mücadele eden işçi ve emekçi sınıfın şiiridir. Özer’e göre şiir artık bir kavga
aracıdır. Bu sebeple Özer, kavgada şiirin fonksiyonu yönlendirmek,
bilinçlendirmek, kavga etmek, umut vermek, güncel olanı aktarmak olarak
nitelendirir. Bütün bu özellikler şiir dilinin de işçi ve emekçi sınıfın
kavrayabileceği, anlayabileceği bir düzeye indirgemeyi gerektirir. Özer’in şiir
dilinin içeriği esas alan yalın ve açık bir şekilde karşımıza çıktığını
söyleyebiliriz.
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Kavganın Yüreği ile başlayan toplumcu gerçekçi dönemde, Özer’in şiir dilinin
gittikçe yalınlaştığı görülmektedir. Kavganın Yüreği, bir geçiş eseri olarak,
tam anlamıyla İkinci Yeni’nin etkisinden kurtulmamış olsa bile şiir dilindeki
değişimi görmek mümkündür. K. Özer, İkinci Yeni etkisinde olduğu dönemde
şiir ve şiir dili ile ilgili “sözcüğü bir yapı taşı olarak, şiirin birimi” (Özer,
1999a: 60) olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Ancak bu anlayışa sahip şairin,
ikinci dönemde şu ifadelerle karşımıza çıktığını görmekteyiz:
Soyut şiire ilgi görünür biçimde azaldı. Buna karşılık, yalın aydınlık,
açık şiire ilgi gittikçe büyüyor. (…) Okurun bilinci geliştikçe, saklayan,
örten şiirlere değil, elbet açan, aydınlatan şiirlere yönelecektir (Özer,
2000: 25).
İkinci Yeni etkisinde kaleme aldığı şiirlerin tamamına hâkim şiir dili anlayışı
şu dizelerle özetlenebilir:
“Elini tutmadı onların da hiç kimse
Kelimelerden başka” ( s: 13)
Toplumcu gerçekçi döneminde en son kaleme aldığı Temmuz İçin Yaralı
Semah adlı eserine dek şiir dilinde açıklığı, yalınlığı ve somut olanı
öncelediğini söyleyebiliriz. Özer’e göre, şiir dili propaganda aracıdır. Somut
olanı dile getirir.
“Silah” adlı şiirde şu ifadeler bizi desteklemektedir:
Sözdür silâh, yalın söz
hiçbir engel tanımayan
insanın yaşamla arasında
açık, anlaşılır, dolaysız
saklamayan hiçbir gerçeği (“Silâh”: 122)
“Bir Doğum Yıldönümünde Söyleşi”de yer alan şu dizeler, Özer’in şiiri hangi
sınıf için kaleme aldığını şiirin amacının ne olduğunu açık bir şekilde ortaya
koymaktadır:
(…)
Nasıl açıksa şu Mart göğü
şiir de öyle okunaklı şimdi
mekik vuruyor cesaret kumaşına
yarını kuracak aydınlık için,
yalandan ayırmak için gerçeği
sürüyor kavga terimlerini namluya ( s. 146)
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Toplumcu şiirde, şair çoğu zaman bir kılavuz, rehber ve öncü görevi görür ya
da bu misyonu toplumsal ve siyasal sorumluluk olarak düşünür diyebiliriz.
Şiirini oluştururken, bu esasların belirleyiciliği söz konusudur.
“Sonra Bir Gün” adlı şiirde yer alan ifadeler, Özer’in bu tavrı kendisine esas
aldığını göstermektedir. Şair bu sebeple şiirde somut olayları, açık ve yalın
bir dille aktarmaya gayret gösterir:
Ben bir kılavuzum
bakmakla görmek arasında
Ben bir kılavuzum
yılların bilediği
İşim gücüm görünür kılmak
bakılan her şeyi (“Sonra Bir Gün”: 326)
Aynı şiirde yer alan aşağıdaki, ifadeler de şairin görünür olanı yazma çabası
içinde olduğunu, toplumsal ve siyasal kavgayı şiirleştirdiğini göstermektedir:
Başladım o günden sonra
bir peçeyi daha kaldırmaya
baktıklarımın yüzünden
bir kılıç çıkınca karşıma
başladım tutan eli de
kesilen gırtlağı da
fışkıran kanı da anlatmaya (s. 329)
K. Özer, toplumcu gerçekçi bir şair olarak, işçi sınıfının yaşantısını, kavgasını,
duyuş ve düşünüşünü dile getiren bir şairdir. Bu sebeple şiir dili yalın, açık
bir dille işçi sınıfının gerçeğinden yola çıkmış, ideolojik ve söylevci bir şiirdir
diyebiliriz. Bu şiir anlayışı, kendisine somut olanı esas almış, şiirin estetik
kaygılarını ötelemiş, kendisini var ettiğini düşünen işçi sınıfının diliyle
karşımıza çıkmıştır.
Sonuç
Özer, 1970’lerden itibaren toplumcu gerçekçi bir sanatçı sorumluluğuyla
şiirlerinde genellikle, çalışmamızda da belirttiğimiz gibi belli temalar ve
öğeler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu temalar ve öğeler; toplumsal ve siyasal
kavga, çağın tanığı olma ve güncele yaslanma, bilinçlendirme, emek ve
emekçi, biz kavramı ve kolektivizm, aşk, umut ve gelecekçilik, evrensellik,
yalınlık ve somutlamadır. Özer’in toplumcu bir şair olarak şiir evreni bu
öğeler ve temalar üzerine oturmaktadır.
Özer’in şiirinde toplumsal ve siyasal kavga genellikle 1970-1980 yılları
arasında kaleme aldığı eserlerinde görülmektedir. Şair, toplumsal ve siyasal
kavga ile işçi ve işçi sınıfının mücadelesine bir şair olarak destek verme
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çabası içerisindedir. Şaire göre, bu mücadele toplumsal ve siyasal
mücadeledir ve bütün sanatçılar, işçi sınıfının daha iyi bir dünyada yaşaması
için insanları örgütlü bir mücadeleye davet etmeli, onları eğitmeli ve
yönlendirmeli ve bu kavgada bizzat yer almalıdır.
Toplumcu gerçekçi edebiyatta, halkla bütünleşmenin, kitlelere ulaşmanın
temel yollarından biri de güncel sorunları işlemektir. Bu açıdan Özer,
kendisini çağın tanığı olarak görmektedir. Güncel olaylarla yaşadığı çağın
tanığı olmaya çalışan şair, bu tanıklığı şiir yoluyla aktarmaya çalışmış,
sosyalist mücadelede yaşanılan acı ve sıkıntıları, verilen mücadeleyi kalıcı
kılmak için şiirleştirmiştir.
Bilinçlendirme ile halkı eğitip yönlendirmeye çalışan Özer, bir sanatçı olarak,
rehber ve öncü olduğunu dile getirmektedir. Kendi haklarının farkında
olmayan, yönlendirilmeyen bir işçi sınıfının örgütlü olamayacağını ve
duyarsızlaşacağını belirtmekte ve bu sebeple işçi sınıfında siyasal ve
toplumsal bilinç oluşturma çabası içerisine girişmektedir. Özer, bütün
eserlerinde emek ve emek sorununa evrensel düzlemde bakmaya çalışmış,
bir toplumcu sanatçı olarak bu sorunun çözümü için işçi sınıfının
mücadelesinde onların yanında saf tutmuş ve eserlerini bu sınıfın hizmetine
sunmayı amaçlamıştır.
Özer’in şiiri, “ben”in dünyasından sıyrılıp “biz” kavramı içerisinde yoğrulup
toplumsal kolektivizme dönüşen bir şiirdir. Biz kavramı ve kolektif ruh ile
işçi sınıfını bir araya getirip, birlikte hareket etmeyi amaçlayan şaire göre,
sosyalist mücadelenin yolu örgütlü toplum olmaktan geçmektedir.
Aşk kavramını toplumsal düzlemde ele alan şairin, bu duyguya siyasal bir
bilinç yüklemeye çalıştığını söyleyebiliriz. Özer’in aşk anlayışı, birey ile
insanlık arasında bağ kurmaya çalışan, bu bağın önemine vurgu yapan, bu
duyguyu toplumsal sorumlulukla birleştiren çok yönlü bir anlayıştır.
Özer’in, umut duygusu ve gelecekçi anlayışla, kavga veren işçi sınıfının
umudunu diri tutmayı amaçladığı söylenebilir. Şair, gelecek güzel günlerin
mücadelesini verdiklerini ve bu mücadelenin kazanılacağı umudunu taşır. Bu
temanın, şairin 1970-1980 yılları arasında verdiği eserlerinde sıklıkla
tekrarlandığı görülmektedir.
Evrensel bir tutum sergileyen şairin, dünyada meydana gelen birçok siyasal
ve toplumsal olaya duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. Sosyalist bir şair olarak,
evrensel değerlere sahip bir işçi sınıfı oluşturmayı amaçladığını, sosyalist
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düşünceye karşı oluşan bütün hareketlere karşı verilen mücadeleyi
övdüğünü ve desteklediğini belirtmek mümkündür.
Şiiri halk için kaleme alan şairin, yalın, açık ve somut olandan beslenen bir
tavır takındığı görülmektedir. Özer’e göre, şairin amacı somut olayları
aktarmak bunu yaparken de halkın anlayabileceği anlaşılır açık bir dil
kullanmak olmalıdır.
Özer’in şiiri, güncel olaylara yaslanan, toplumsal ve siyasal süreçte aktif rol
alan, ideolojik/söylevci bir şiir anlayışı yaratma çabası içerisindedir.
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ORTAÇLARIN GRAMATİKAL STATÜSÜ
Doç. Dr. Lale Aliquliyeva*

Sözcük türlerinin kategorileri gerek flektiv, gerekse aglütinativ dillerin
gramer şemasının esas belirtilerinin taşıyıcısıdır. Sözcük türleri dilin en
geniş kelime sınıflarıdır. Şöyle ki, onlar da geleneksel olarak üç unsura
dayanarak belirlenirler. 1’ncisi genel gramer anlamı hususunda, 2’ncisi genel
morfolojik belirti ve paradigmanın genelleşmesi hususunda, 3’ncüsü genel
sözdizim fonksyonlar hususunda. İlk ikisi kategorik içeriğe ve gramatikal
bilgiye sahip olduğundan önemli olarak biliniyor. Sözcük türleri arasındaki
ilişkileri ve çeşitli sözcük türlerinin özelliklerinin bir kelimede birleşmesi
düşüncesi rus gramer uzmanı Peşkovskiy tarafından sunulmuştur. O
sıfatların terkibinde fiilden oluşmuş sıfatlar kategorisi, vede onun
terkibindeki ortaçlar kategorisi oluşturuyor. Fakat buna rağmen Peşkovskiy
ortaçları fiile daha yakın buluyor. Ortaçlar giderek fiilden uzaklaşıyor ve
sonuçta aynı fiilden özgür anlamlı yeni bir sözcük oluşuyor. Elbette
leksikolojik anlam bakımından fiille ilişkisi bilinmektedir. Fakat yeni
yaranmış sözcüğün fonksyonel bağımsızlığı çeşitli dil sistemlerinde
kendinehas özellikler de taşımaktadır. Örneğin: Arapça’da bulunan “alime”
bilmek fiilinden “alimun” yani bilen ortacı, Arapça tabiriyle söylersek: ismi
faili oluşuyor. Aslında adı geçen sözcük ait olduğu ismin icra bakımından
belirtisini ortaya sergiliyor. Kullanım alanına göre o artık sadece belrti değil
de kendisinde gerek belirti, gerekse icra bildiren isim gibi faaliyet
gösterendir. Ortaçlar fiilin vede sıfatın özelliklerini kendisinde birleştirdiyi
için bazen ona fiilden yaranmış sıfatlar da deniliyor. Onlar sıfatın sorularını
yanıtlıyor ve birsıra özgü gramatikal fonksyonları hayatageçiriyor. Böylece
ortaçlar yüzyıllık bilimsel çalışmalar tarihinde gerek sıfatların, gerekse
fiillerin bünyesinde ayrıca sözcük türleri gibi araştırılanlar sırasındadır. Fiil
ve adlarla ilişkisinde hangisinin öncelik taşımasını kesinleştirmek mümkün
değildir. Onun yalnızca ikili özelliğe sahip olmasını biliyoruz. Bunun yanısıra
herhangi belli statüse malik olması da bu ikili özelliği değiştimeyecektir.
Anahtar kelimeler: ortaclar, leksikolojik anlam, gramatikal fonksyon.
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GRAMMATICAL STATUS OF ADJECTIVES
Abstract
The category of parts of speech is the main feature of both agglutinative and
inflected languages. Parts of speech are the largest word classes which are
traditionally distinguished with 3 main features: 1) general grammatical
meaning 2) general morphological characteristics and generalized paradigm,
3) Common syntactical functions. The first two features are considered
important because of having categorical content and grammatical meaning.
The opinion of connection between parts of speech and combination of
characteristics of different parts of speech in a word was put forward by
Russian grammarian Peshkovsky. He created an adjective category formed
from verbs in the content of adjectives and participle category in it. However,
Peshkovsky considers participles much closer to the verbs. Participles move
away from verbs gradually and a new word is formed from the same verb.
Certainly, its connection with the verb from lexical point of view is inevitable.
As participles combine the features of verbs and adjectives they are
sometimes called verbal adjectives. They answer the questions of adjectives
and play a role of attribute in the sentence and have grammatical functions
characteristic to adjectives. So, participles have been researched either in the
content of adjectives, in the content of verbs or as a separate part of speech
for hundred years. Naturally, participles are binary forms. It’s impossible to
define which one is the first in the relationship of verbs and nouns. We only
know its binary characteristic and if it has certain status it won’t change its
binary feature.
Key words: adjectives, lexical meaning, grammatical functions.

1. Giriş
1.1. Ortaçların umumi görünüşü
Sıfat fiillerin (ortaçların) gramatikal ile ilgili tartışmaların oluşumu bu
dilbilgisi foneminin doğası ve değişik faktörleri ile bağlantılıdır. Bu faktörlere
ise temelde sıfat fillerin (ortaçların) hem filleri, hem sıfatları, hem de kısmen
isim (ad) ve zarfları kendisinde birleştirmesi uygulanır. Onların fiil (eylem)
olarak özelliği fiile mahsus kategorileri kendinde yansıtması ile takip edilir.
Fiilin zaman öznelerine göre fiil (eylem) çatı kategorileri, nesnelerine göre
geçişli ve geçişsiz fiil (eylem) çatı özellikleri, onun yöneticilik yeteneği, etken
ve edilgen fiil özellikler sıfat fiilleri (ortaçları) fiile ihtivâ eden temel
özellikleridir. Onlar hatta belli sözdizimsel yapılarda ikinci dereceli yüklem
rolünde de yer alır. Farklı sistemli dillerde sıfat fiillerin (ortaçların) tüm bu
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özellikleri onun somut diller üzerinde değil, genellikle dünya dilbiliminin
bileşik ve farklı yönlü doğasından kaynaklanmaktadır.

2. Ortaçların statüsü
2.1. Dünya dilbiliminde ortaçların statüsünün tanımlanması
Genellikle, dünya dilbiliminde de sıfat fiilerin (ortaçların) dilbilgisi
statüsünün tanımlanması konusunda farklı düşünceler yer almaktadır.
Rus gramercisi A. M. Peşkovskiy sıfat fiileri (ortaçları) karışık sözcük türü
olarak kabul etmektedir. (Пешковский, 1956, s. 221 ) Akademik Vinagradof
V.V (Виноградов, 1972, s. 342 ) ise sıfat filleri (ortaçları) fiil sıfat formlu
hibrit şekilinde olduğunu düşünürdü.
1980'lerde Rus akademik
dilbilgisinde sıfat fiiler her iki sözcük türünün fiil ve sıfatın özelliklerini
yansıtan nitelendirmiş fiil şekili olarak karakterize edildi. (Русская
грамматика, 1980-82, s. 665 )
O. Espersen, G.Poutema, G. Kyorm, B. A. İlyiş, L.S. Barhudarov, D. A. Şteling
kibi ingilizce dilbilimi uzmanlarının çoğunluğu sıfat fiileri (ortaçları) fiilimsi
(eylemsi) (felin şəxssiz forması) olarak adlandırır. (Есперсен, 1958, s. 278;
Poutsma, 1926, s.112; Curmc, 1935, s.67; Ilyish, 1971, s. 135-136;
Бархударов, Штелинг, 1973, s. 105)
Dil nesnel (objektif) gerçekliktir. Onun anlaşılması ve ona olan fikr ise öznel
(sübjektif) karakterlidir. Çünkü, gerçek olan bir olayı farklı öznel (sübjektif)
şekilde algılar ve algı derecesine bağlı olarak fikr yürütür. Bu fikr ise ne
derece nesnel (objektif) olsa da yine de özneldir (sübjektiftir). Bu nedenle
de sözcük türleri , özellikle de sıfat fiiler farklı öznel (sübjektif) dilbilimi
kavramlarda orta çıkmıştır. “Genellikle, sözcük türlerinin və özellikle de
sıfat fiilerin (ortaçların) temel statüsünün belirlenmesindeki tereddütler bir
yandan “statüs” kavramının, diğer yandan ise “ sözcük türleri” kavramının
kendisinin imhasına doğru götürür. Bilindiği gibi, kelimenin arkasında
denaton yoksa, demek ki, denatonun kendisi gibi onun statüsü, signifikatı
(orjinelliği) ve hatta onu materialize eden hiçbir kelime yok.” (Качмазова,
2006, s.16)
Dilbilimi edebiyatında sıfat fiillere (ortaçlara) farklı zamanlarda farklı türlü
yaklaşımlar; fiillerden ayrılmamışlar, onları bağımsız bir birim gibi başka bir
adla tanımlamışlar, bağımsız sözcük türü olarak ayırmılar ama yine de onu
ya fiilin, ya da onların bir türü olarak kabul etmişler, sadece fiilin türü olarak
kabul etmişler,ad grubu sözcük türleri sisteminde özel bir tipi olarak kabul
etmişler, hibrit karışık tür sözcük türü vb. adlandırmışlar.
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Sıfat fiilin (ortaçların) belirlenen eşyanın (nesnenin) belirtisini onun
hareket niteliğine veya zamanla ilgili statüsünden hareket ederek
gösterebilir, sıfatlar ise bu gibi özelliklere sahip değildir. Sıfat fiiler (ortaçlar)
sadece morfoloji (biçimbilimi) bakış açısından değil, ayrıca sözdizimsel
yönünden de sıfatlarla aynı mevkide durur ve her ikisi tümcede (cümlede)
tayin (belirten) olarak kullanılır.
Sıfat fiillerin (ortaçların) araştırması zamanı onun sözcük türü açısından
dilbilgisi statüsünün belirlenmesinde her zaman belli sorular ortaya çıkıyor.
Onlar tam olarak hangi sözcük türüne ait olunması gerektir. Sıfat fiilerin
(ortaçların) hangi sözcük türüne ait olunmasını tartışırken genel olarak
kelimelerin sınıflandırılması tarihine bir göz atmak gerekir. Sözcük
türlerinin en soyut sınıflandırılması Aristoteles`e aittir. Aristoteles sözcük
türlerini üç bölüme- adlar, fiil ve türlere ayrılmıştır. Ctoikler ise daha ayrıntılı
bir sınıflandırma oluşturarak “sıfat fiil(ortaç)” ( metoxe) (M.Ö. (milattan
önce) III. yüzyıl) terimi de ilk defa dilbilgisine dahil edildi. Sözcük türlerinin
en son antik sistemi İskenderiye okulunun bilim adamları tarafından
belirlenmiştir. Aynı okulda olan Dionysius Frakyki dilbilgisinde yer alan sıfat
fiiller (ortaçların) sözcük türü statüsü kazanırlar. İskenderiyeciler kelimeleri
sekiz sözcük türüne ayırmışlar: isim (ad), fiil (eylem), sıfat fiil(ortaç), zarf
(belirteçler), zamir, edat (ilgeç), bağlaç, tanımlık (artikl). İskenderiye
okulunun gramercileri şöyle düşünmüşler ki, her bir sözcük türü kendi
sözcüksel dilbilgisi kategorisine, yani alâmetlerine göre seçilirler. (Амирова,
Ольховиков, Рождественский, 1975, s. 103)
Bu sistemi kabul eden romalılar oraya ünlemleri (nidâ) de ekliyorlar. Antik
gramerciler sözcük türlerini genellikle morfoloji (biçimbilimi) kriterler
temelinde ayırırdılar. Roma gramercisi Varron sözcük türlerinini
belirlenmesi için somut alâmetler şeması sunar. Onun önerdiği şemaya göre
isimler (adlar) hâllere göre deyişirler, fiiller zamana göre değişirler, sıfat
fiiler (ortaçlar) hem hale, hem de zamana göre değişirler, zarflar ise
genellikle hiç değişmez.
Antik dilbilgisi (gramer) çalışmaları bir sonraki Avrupa sınıflandırmasının da
temelini oluşturmaktadır. Bu durum, 16. ve 17. yüzyıllara kadar değişilmez
şekilde kaldı. Daha sonra bazı değişiklikler ve eklemeler yapıldı. Bağımsız
sözcük türü gibi sıfatlar, daha sonra ise sayılar ve yardımcı bölümler eklendi.
Sıfat fiiler(ortaçlar) ise aksine bağımsız sözcük türleri arasından çıkarıldı.
M.V. Lomonosov, 1755'te "Rus dilbilgisi" adlı eserinde, antik gramerciler
Dionysius Frakyki ve Varon'un sınıflandırmasını tekrar ederek kelimeleri
sekiz sözcük türüne ayırır- ad (isim), zamir, fiil, sıfat fiil (ortaç), zarf, edat
(ilgeç), bağlaç, ünlem (nidâ). Böylelikle de o iki temel (esas) ve altı yardımcı
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sözcüğü belirler (Ломоносов, 1755, s. 26). Lomonosov özel isimleri, sıfatları
ve sayıları isimlerin (adların) adı altında birleştirir (Ломоносов, 1755, s.
27,28).
Sözcük türlerinin kategorileri ister flektiv diller, isterse de aglütinatif dillerin
dilbilgisi sisteminin asıl özniteliğidir. Sözcük türleri dilin en geniş
bölümlerinden biridir ki, onlar da geleneksel olarak üç alâmet temelinde
seçilirler. 1) genel dilbilgisi anlamına dayanarak, 2) genel morfoloji
(biçimbilimi) alâmetler ve paradigmanın genelleme temelinde, 3) Genel
sözdizimsel özelliklere dayalı. İlk iki alâmet kategorik içerik ve dilbilgisi
(gramer) bilgiye sahip olduğundan esas olarak kabul ederler.
Böylece, antik dönemin gramercileri sıfat fiilleri (ortaçları) bağımsız kategori
olarak kabul edirler. Sözcük türlerinin oluşması, aynı zamanda fiil, isim (ad)
ve sıfat fiilere(ortaçlara) ilişkin esas orijinal kavram A.A. Potebni tarafından
öne sürüldü. O, düşünüyordu ki, kelime ilk önce bütün biçim özelliklerinden
mahrum edilmiş ve henüz ne isim (ad), sıfat, ne de fiil (eylem) olarak mevcut
değildir. Onun fikrince hissi karakterlerin açıklaması içeriğinde isim ve fiil
özelliklerinin karışık şekilde olan sözlerin (kelimelerin) ortaya çıkması ile
başlar. A.A. Potebni bu tür sözcükleri "birinci sınıf sıfat filler" adlandırır ve
onları temel olarak fiilden çok isimlere (adlara) yaklaştırır (Алпатов, 2001,
s. 401).
Bazı sözcük türlerinin ilişkileri ve çeşitli sözcük türleri özelliklerinin bir
sözde (kelimede) birleşmesi fikri rus gramercisi Peşkovskiy tarafından da
ileri sürülmüştür: “...Söz (kelime) oluşumu ayrı ayrı büyük ve önemli bölüm
başlıkların oluşmasına yol açar ki, bunları da karışık sözcük türleri
adlandırmak olur” (Пешковский, 1956, s. 104 ). Böyle durumlarda bir
sözcük türüne mahsus kategorinin belli bir düzeyde diğer sözcük türünün
özelliğine dönüşürken oluşur. Peşkovskiy sıfatların bünyesinde fiilden
oluşan sıfatlar kategorisi, onun da bünyesinde sıfat fiiller(ortaçlar)
kategorisi oluşturur. Sıfat fiillerin (ortaçların) bünyesinde fiile mahsus
kategorileri araştırarak Peşkovskiy böyle bir sonuca varır ki, bu
kategorilerde fiil çatısının ve zaman özellikleri kendini gösterir ve “onlarda
öyle bir derecede fiil oluşturur ki, onlar artık sıfatların ve zarfların temel
anlamlarının karışık anları gibi değil, tam yetkili temel anlamlarından biri
gibi ortaya çıkıyor ve harfi anlamda karışık sözcük türüne dönüşüyor”
(Пешковский, 1956, s. 128). Fakat buna rağmen Peşkovskiy sıfat fiilleri fiile
daha yakın bulur. A.M. Peşkovskiy sıfat fiili (ortaçları) “karışık sözcük türü”
gibi belirler, ancak daha sonra yine de sıfat fiilin fiil ile olan şüphesiz
ilişkisinden bahseder; “sıfat fiil (ortaç), zarf-fiiller (bağ-fiiller) ve eylemlik
(mastar fiil/ infinitif) ilk önce olan ikisi ayrı sözcük türlerine aittir, fiil ile
yakın temas halindeler. Okul ders kitaplarında bu üç grup fiil ile birlikte bir
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fiil adı altında belirlenir, buna rağmen, bu mantığa uygun değil, ama gramer
(dilbilgisi) anlamı kalır.” (Пешковский, 1956, s. 132 ), Peşkovskiy sıfat fiili
(ortaçları) “karışık sözcük türü” gibi belirlese de, o, sıfat fiili, zarf-fiilleri
(bağ-fiilleri), eylemlik (mastar fiil/ infinitif) ve fiili bir gruba ayırır,” bunun
için de maalesef, rus gramerinde (dilbilgisinde) hiçbir terim yok.”
(Пешковский, 1956, s. 133)
Karışık sözcük türlerinin gramer (dilbilgisi) statüsünün tanımlama
sürecinde vazgeçilmez bir role sahip olan Vinagradof yazıyor ki, “sözlerin
(kelimelerin) sınıflara bölünmesi konstrüktif şekilde gerçekleştirilmelidir. O
söz (kelime) yapısında hiçbir taraftan ayrı tutulmaması gerektir. Morfoloji
(biçimbilimi) öğe ve kategorilerin tarihi sözdizimsel sınırların karışması
sözdizimsel nevlerin morfoloji (biçimbilimi) nevlerine geçiş tarihidir.
Morfoloji (biçimbilimi) kategorilerde düzenli ilişkilerin, empulsiyonların
(ipulsların) ve teşviklerin değişimi gerçekleşir ve bu da onların sözdizimsel
konumlarından kaynaklanmaktadır.
Sözdizimsel- dilbilgisinin düzenlenen merkezidir. Dilbilgisi canlı dilin
immanentidir. O her zaman konstrüktiftir, mekanik ayrım ve bölünmeyi
kabul etmez. Böylece, kelimelerin gramer (dilbilgisi) şekilleri ve anlamları
onların sözcük anlamları ile yoğun şekilde karşılıklı etkiye sahiptir.”
(Виноградов, 1972, s. 31) Vinagradof sıfat fiileri (ortaçları) sıfatların hibrit
biçimi olarak kabul ederek onları sıfatlar bölümünde yerleştirir. O, sıfat
fiilleri doğrudan fiillerden gelen ve sıfatlar sistemine dâhil olan “şekil akışı”
olarak görüyor. Sıfat fiilerde (ortaçlarda) semantik (anlamsal) açıdan
âlâmetle iş hareket anlamı, gramer (dilbilgisi) açıdan ise fiil çatısıyla ve
zamanla hallanma sistemi çarpışır. (Виноградов, 1972, s. 211) .
Sıfat fiiller (ortaçlar) kademeli olarak fiilden uzaklaşır ve sonuçta aynı fiilden
bağımsız anlamlı yeni bir söz (kelime) ortaya çıkar. Tabii ki, sözcük anlam
bakımından fiille ilişkisi kaçınılmazdır. Fakat yeni oluşmuş sözün
fonksiyonel bağımsızlığı da çeşitli dil sistemlerinde kendine has özellikler
taşımaktadır. Örneğin; Arapçada (alime) - bilmek fiilinden alimun – bilen sıfat
fiili – isim fiil ortaya çıkar. Aslında bu söz (kelime) ait olduğu ismin
uygulanması açısından âlâmetini bildirir. Yerinde kullanma kapsamına göre
ise o artık sadece âlâmet değil, kendinde hem âlâmet, hem de icra belirten ad
olarak faaliyet gösterir.
Sıfat fiillere (ortaçlara) yapılan tanımlar içerisinde Rus bilim adamlarının da
sözleri ilgi çekmektedir. Örneğin; Akhmanova O.S. sıfat fiilleri (ortaçları)
şöyle anlatıyor: Sıfat fiiller nesnenin (eşyanın) belirli bir zaman aralığında
ortaya çıkan hareketle ilgili âlâmetini belirten sıfatlara benzeyerek gramer
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(dilbilgisi) bakımından değişebilen fiilin yalın biçimidir. (Ахманова, 1969, s.
363)
Kozinseva N.A. Dilbilim ansiklopedi sözlüğünde sıfat filleri (ortaçları)
nesnenin (eşyanın) âlâmetini bildiren ve şekilde işlenen nefinitif fiil şekilleri
adlandırır. (Козинцева, 1979, s.399 ) 70`li yılların gramercileri söylemişler
ki, sıfat fiiller(ortaçlar) fiilin başlangıç biçiminde verilmiş hareketin atributif
durumunu belirten fiil şeklidir. Fiil şekli olmakla aynı zamanda sıfatların
morfoloji (biçimbilimi) sistemine dahildirler (Козинцева, 1979, s. 418). 80`li
yıllların gramercileri ise sıfat fiilleri (ortaçları) hem morfoloji (biçimbilimi)
anlamı, hem de oluşumuna göre çekimli filler ile karşı karşıya duran atributif
fiil soyu olarak kabul ederler. (Козинцева, 1979, s. 665)
Sıfat filler (ortaçlar) hem fiil, hem de sıfatın özelliklerini kendinde
birleştirdiği için bazen ona fiilden oluşan sıfatlar da denir. Onlar sıfatın
sorularını yanıtlar, tayin (belirten) rolünde olur ve bir sonra sıfatlara özgü
gramer işlevleri gerçekleştirir. “Sıfat fiillerin (ortaçların) statüsünün
belirlenmesinde ortaya çıkan anlaşmazlığı onun bir dilbilimi fenomen”
olmasından kaynaklanmaktadır. O fiil ve addan sonra gelir, onların
arasındaki "nikahtan" türer. Ebeveynlerinin temel özelliklerini
benimseyerek kendi içinde şekillenir ve diğer sözcük türleri sırasında kendi
için değerli olan yeri kazanır. " ( Каражаев, Качмазова, 2005, s. 118)
Sıfat fiilleri (ortaçları) sisteminde onun kategorik anlamda hibrit özelliğini
koşullandıran yoğun süreçleri gerçekleşir. Muhtemel, sıfat fiil (ortaç)
biçimleri bu veya diğer sözdizimsel konumu onun gramer (dilbilgisi) ve
semantik (anlambilimi) birleşim değerinin uygulanmasına ve ayrıca
morfoloji (biçimbilimi) kategorinin içeriğini de etkileyebilir. Çeşitli
sözdizimsel konumda sıfat fiillerin(ortaçların) birleşim değeri ile ilgili aynı
şekilde uygulanmaz ve morfoloji (biçimbilimi) kategori de kendini aynı
şekilde tezahür etmez. Sıfat fiil (ortaç) sistemi tarihen bir biri ile ilgili çeşitli
biçimlerle zengindir. Fakat gelişim sürecinde onların adjektiv (uyumlu) veya
fiili açıdan morfoloji (biçimbilimi) bileşenleri güçlenmiş olabilir. Sonuç
olarak, onları sistemin farklı yönlerine ayrılma ihtimalleri de güçlenir. Bu
nedenle, sıfat fiillere (ortaçlara) herkesi ikna edecek bir statüs vermek
mümkün değildir.
İlk önce, sıfat fiillere (ortaçlara) klasik yapı – semantik (anlambilimi)
açıdan yaklaşmak yerine düşer. Sıfat fiiller(ortaçlar) geniş birleşim değeri
diyapazonuna sahiptir ve farklı sitagmatik ilişkilere katılabilir. Onları
yöneten söz (kelime), uzlaşmaya bağlı komponent olabiler, ekeylem
(predikativ) ve yarımpredikativ uygulamalara dahil olabilir.
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Sıfat fiil (ortaç) biçimlerinin sözdizimsel yapılardaki tüm olası konumları
gözden geçirilirse sonucuna varabiliriz, onlar yüzlerinin iç yasalar sistemine
tabi olan bir komleks düzenlemekteler.
Admoni yazıyor ki, bir kriter taraftan söyleyerek dilin tüm malzemesini
kapsayan sözcük türlerinin sınıflandırma oluşturulamaz. Bu durumun
başlıca nedeni sözde (kelimede) yeteri kadar gramer (dilbilgisi) âlâmetlerin
olması ve bu âlâmetlerin oransız olarak dağıtılmasıdır.
Sıfat fiillerde (ortaçlarda) “yalın biçimler (tam paradigma) temel olarak
önde gidendir, bu da verilen kategorinin sıfatlara ait olunmasına sağlar.
Fakat, iş, hareket anlamı da sıkıştırılmamıştır, aksine fiil çatısı ve zaman
kategorisi de güçlenir. Böylece, o fiilin yakın periferisi olmasına mahkumdur.
Sıfat fiilin (ortaçların) anlamı onu isimle (adla) bağlar (öznel veya nesnel),
bu da ona hem sözcük türü, hem de fiil çatısı statüsü elde etmesi için eşit hak
ve şans tanır.” (Лекант, 2007,s. 16)
Kendisinin ikili özelliği sayesinde sıfat fiiler (ortaçlar) dilin sözdizimsel
yapısı açısından aşırı hareketli bir şekildir. Neredeyse, başka hiçbir sözcük
türü o kadar çok farklı sözdizimi işlevini gerçekleştiremez. Bu farklılıklar ise
kendi sırasında tümce (cümle) yapısını ve onun gelişimini belirleyen temel
dilbilgisi kategoriler sistemi ile ilgilidir (Виноградов, 1972, s. 37). Sıfat fiil
(ortaç) çok benzersiz bir şekildir. Bir taraftan o fiil olam özelliğinden ileri
gelen adların hal şekillerini yönetmek yeteneğine sahiptir, diğer taraftan ise
sıfat fiil (ortaç) atfedilerek isimlerle (adlarla) uzlaşır ve sözdizimsel
bakımdan tamamlayıcı (tamamlayıcı) konumda durur.
Tabii ki, bu konum çeşitli dil sistemlerinde kendini farklı bir şekilde
gösteriyor. Arapça tayinler (belirtenler) belirledikleri sözlerle (kelimelerle)
uzlaşma ( uyumluk) ilişkisinde kaldıkları halde Azerbaycan dilinde bu ilişki
yanaşma ilişkisi ile değiştirilir. Örneğin;  مكتوبة رسالة- yazılmış mektup.
Sıfat fiiller (ortaçlar) ile ilgili gerçekleşen sorunların görüşülmesi iki
planda yapılır: sıfat fiillerin(ortaçların) sözcük türleri sırasında statüsü ve
onların adjektiv (uyumlu) olunma sorunu.
Sıfat fiillerin adjektivliliği (uyumlu olması) senkronik (eşzamanlı) ve diakron
(artzamanlı) bakımından araştırılır. Adjektiv (uyumlu) olunan sıfat
fillerde(ortaçlarda) temel olarak sıfata mahsus özellikler orta çıkar. Örneğin;
sözcük türü olan sıfat gibi derecelene bilirler, zarf oluşturabilirler, zıt anlamlı
kelimelere sahipler vb..
Sıfat fillerin (ortaçların) adjektiv (uyumlu) olması onların semantik özelliğin
değişmesi sonucunda sıfatlara geçmesi ve özel adjektiv (uyumlu) anlamların
oluşumudur.
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İ.K. Sazonova edilgen çatı (meçhul çatı) sıfat fiillerin (ortaçların)
anlamlarının iki türünü belirtmekte: stativ ve adjektiv. Stativ anlam her
zaman fiil özelliklerinden anlatım yaparak oluşur ve “şahsın veya nesnenin
(eşyanın) hareketle ilgili durumunu”belirtir (Сазонова, 1989, s.10). Adjektiv
(uyumlu) anlam ise “hareketi ve durumu zaman yaklaşımından yayınarak
âlâmet, özellik olarak sunar (Сазонова, 1989, s. 11).
Muharrir (yazar) sıfat fiillerin (ortaçların) ister adjektiv (uyumlu), isterse de
stativ anlamlarını sıfatlara ait etmez. Böylece, yine de hareketin veya
sonucunun anlamı ile ilgilidir, fiillerin yönettiği isimleri yönetiyor. Sıfat
fiillerin (ortaçların) adjektivliliği (uyumlu olması) onların fiilere mahsus
özelliklerden uzaklaşması ile ortaya çıkar. Sıfat fiillerin(ortaçların) semantik
yapısında mecaz anlam oluşmakta ki, bu da niteleme sıfatları (keyfiyyət
bildirən sifətlər) için özeldir. Bu tür anlam anlamın gelişmesi sonucunda sıfat
fiille (ortaçla) oluştuğu fiil biçimi arasında semantik ayrılma gerçekleşir.
Bağlamsal koşullara bağlı olarak Sıfat fiiller (ortaçları) ya fiil olarak, ya da
sıfat olarak özelliğini daha açık bir şekilde gösterebilir. Özellikle, Arapça fiili
sıfatlar hatta sıfatlara özgü olan uzlaşan tayin (belirten) konumunda iken
bile kendisinin ikili semantik ve morfoloji (biçimbilimi) anlamını korur. Sıfat
fiiller tetkik edilirken onların semantik anlamları ve sözdizimsel özellikleri
dikkate alınmalıdır. Bu fiil biçimlerinin gramer (dilbilgisi) doğasının temel
mahiyetini ve genel olarak fiili sıfat sisteminde yaşanan gelişmeleri anlamak
için onları çeşitli açıdan ve komleks şekilde incelemek gerekir. Bu açıdan sıfat
fiillere klasik yapısal semantik yanaşma bakış açısından çeşitli sözdizimsel
konum açısından incelenmesi daha uygun olabilir.
Dilbilgisi (gramer) kategori sınırlarının bu şeffaflığı, karmaşıklığı bazen
kelimenin somut kategorisine hassaslıkla bağdaştırmak mümkün olmaması
son dönemin tüm yaygın sözcük türlerinin sınıflandırılmasında yansıtıldı.
V.V. Vinagradof diyor ki, “sözcük türlerinin yapısal sınıflandırma sözün
bünyesinde hiçbir taraftan yan yana kalamaz” (Виноградов, 1972, s. 120).
Şu sonuca varabiliriz ki, tüm sözcük türleri için genel ve aykırı olmayan
esasları tarif etmek zor, hatta mümkün değildir. Sözcük türlerinin birçok
kavramları var, onlardan biri kategorik, o açıdan da – sözcük türü - temel
morfoloji (biçimbilimi) kategorisi, o kelimeye ayrı ayrı morfoloji kategorilere
aittir, orada da kendisini doğruldur.

2.2. Azerbaycan dilinde sıfat fiiller (ortaçlar)
Sıfat fiiller (ortaçlar) Azerbaycan dilinde belli dönemlerde çeşitli terimlerle
belirtilmiştir. Örneğin; Arapça'dan gelme terim olan "ismi fail" (işi
uygulayanın ismi) ve "ismi meful" (üzerinde iş yapılanın ismi), "fiilden üreme
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sıfatlar", "sıfat fiil" olarak adlandırılmıştır. Fakat son zamanlarda bu konuyla
ilgili türkolojide belirli fikir birliği oluşmuştur ve türkologlar artık bir kural
olarak sıfat fiileri (ortaçları) fiil kategorisine dahil ediyorlar. Bu doğru bir
seçenektir. Çünkü, sıfat fiiller alâmet belirtme özelliğine sahip olsalar da
onlar eşyanın (nesnenin) tam hareket açısından alâmetini belirtmekte ve
öncelikle harekete (eyleme) işaret ediyorlar. Onun bu özelliğini tercih
edilmesi tümcede bazen fiili haberi (fiil yüklem) değiştirmesi ile de eşlik
edilir.
Aglutinatif dillerden (bitişimli diller) sayılan Azerbaycan dili ek sistemli dil
olduğundan sıfat fiiller fiil köklerinin sonuna uygun eklerin eklenmesi ile
düzelir
Azerbaycan dilinde olan sıfat fiiler hakkında ilk olarak ayrıntılı bilgi veren ve
onları fiil kategorisine dahil eden ünlü Türkolog Prof. Mirza Kazım Bey fiil
köklerine artırılan sıfat fiil (ortaç) ekleri morfoloji (biçimdizim) ve sentaks
(sözdizimsel) özelliklerini nitelendirmiştir. O kendisinin gramerden (dil
bilgisinden) bahseden eserlerinde Azerbaycan, tatar, Çağatay, Uygur,
Otoman ve diğer Türk dillerinin morfoloji (biçimdizim) ve sentaks
(sözdizimsel) açıdan karşılaştırmalı dilbilimsel tahlili yapılmıştır. (Казымбек, 1839, 13 ).
Azerbaycan dilinin incelenmesinde kendine özgü yeri olan ünlü dilbilimci
Halefi Mirza Muhammed Afşar kendisinin "Fenni- serfi nehfi-Türki" adlı
eserinde sıfat fiil Arapça dil bilgisi terimlerine göre "ismi fail" (işi
uygulananın ismi), "ismi meful" (üzerinde iş yapılanın ismi), "sıfatı
müşebbeh" (ismi faile benzer fiilden üreme sıfatlar) adı altında
gerçekleşmiştir. Burada fiilden üreme sıfatlar ayrıca başlık altında verilse de
sıfat bahsinde değil sıfat fillerle bir arada verilmesi aslında Azerbaycan
dilinin dil bilgisine uygun değildir. "Fe'li-fer'i e.  –فعل فرعىikinci dereceli fiil,
zaman göstermemiş, ancak şahıs belirten fiil; sıfat-fiil: giden, gidici vb .: Fer'i
o o siğedür ki, zaman göstermemiş, ancak fe’liŋ bir zata mügarin olmagin
delalet edebilir. Bu da ismi fa'il ve ismi mef'ul ve sıfat-müşebbehe siğeleridür
".(Əfşar, 2015, s.114)
Fakat eserde dağılımın genelde Arapça dil bilgisine uygun şekilde verildiğini
düşünürsek bu doğaldır. İsmi-fa'il  –اسم فاعلfiilden oluşan ve özne belirten
isim (ad) veya özne (fail) tanımlayan sıfat; sıfat fiil: "o siğedür ki, Fe’liŋ bir
zatla kaim olmagını gösterebilir. Örneğin: gelen, alan, okuyan, yazıcı gibi ".
İsmi-fa'ili-'erebi e. اسم فاعل عربي- Arapçaya ait (özne bildiren) sıfat fiil: "
'Arapçanın yasasına göre, ismi-fa'il sigesi mastarı üç harfli fiilden hep (fa'il)
vezninde gelür, örneğin: ’alim, ’adil , gadir, sadık, razig, halik gibi ”. ... İsmimef’ul e.  –اسم مفعولfiilden oluşan ve nesne belirten isim (ad) veya nesneni
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tanımlayan sıfat; sıfat fiil: "... o siğedür ki, Fe’liŋ bir zat üzerine vaki' olmagını
göstere ... (kesilen, kesilmiş, urılan, urılmış) gibi".. İsmi-mef’uli-’erebi e. اسم
 –مفعول عربيArapçada nesne belirten sıfat fiil; “Arap lisanında mastarı harfli
fiilden ismi-məf’ul siğesi hep (mef’ul) vezninde gelür: . mektul, mezlum,
mahrum, merhum, mehdum, ma’lum, meşhur gibi”.” (Əfşar, 2015,, s..121)
Görüldüğü gibi yazar (telif) eserde de her iki dildeki sıfat fiileri
karşılaştırmalı olarak belirtmiştir.
Genellikle aynı dönemleri kapsayan eserlerin bir çoğunda aynı terimlerden
kullanılmıştır. Arapçanın dil bilgisi terimleri Azerbaycan diline şamil olunsa
da aynı terim altında çeşitli dil yapılarına ait ve özel özellikleri ile farklı dil
bilgisi kavramlar durur. Arapça'da ismi fail ve ismi mefullar söz sanatında
yer almakta ve adından da anlaşılacağı gibi isim (ad) belirtme özelliğine
sahiptir.
Örneğin, Azerbaycan diline de isim (ad) olarak geçmiş bilim adamı kelimesi
aslında "alime" bilmek fiilinin ismi faili. Yani harfi tercümesi "bilen" anlamına
gelir. Fakat Arapçada da artık işi uygulayanın icra açısından alâmetini değil,
adını bildirdiği için o artık isimler (adlar) bölümüne girer ve böylece yeni bir
kavram, yeni bir kelime ortaya çıkmış olur.
Genellikle IX. yüzyıldan başlayarak Sovyet dönemine kadar Azerbaycan
dilinden bahseden gerek bilimsel, gerekse de derslik içerikli eserlerde sıfat
fillere yüzeyi yaklaşım gerçekleşmiş ve onlara özgü özellikler iyice
araştırılmamış.
Artık Sovyet hakimiyetine rastlayan dönemde 1924 yılında gerçekleştirilen
komisyonun yönetimi ile yayımlanmış"Türkçe serfi-nehv" kitabında sıfat
fiilerin açıklamasında belli terimbilimi değişiklikler oluşur. Böylece, artık
sıfat fiiler ismi fail ve ismi meful adı ile değil, "fiilden üreme sıfatlar" adı ile
sıfat bahsinde verilmiştir. Tıpkı burada da sıfat fiilden üreme sıfatlarla bir
arada verilmiştir. ( Hikmət , Şaiq , Mirqasımzadə, 1924, s. 27)
N. Hasanov ve M. Şerifov`un yazdıkları 1933 yılında yayımlanmış "Grammer"
kitabında da sıfat fiiler fiilden üreme sıfatlarla karıştırılmıştır. Ayrıca burada
sıfat fiilerin biçim bilimi özellikleri ile sentaks (sözdizimsel) konumları doğru
şekilde anlatılmamıştır. Örneğin; eserde eklerin özellikleri anlatılarken
verilir: a) –an, -ağan, -gan, -ar, -maz, -ma ile oluşan kelimeler isimden (addan)
önce gelirse, sıfat (yazan kişi, gayretli kız, gezeyen oğlan), tümcenin başka
türleri yerinde kullanılırsa, isim (ad) olur. (O, güzel yazı yazandır. Onun gibi
gayretli görmedim.); b) –mış, -acak, -ası ile oluşan kelimeler isimden (addan)
önce gelirse, sıfat (çağırılmamış misafir, gelecek zaman, yazılası kitap),
tümcenin başka türü olursa, isim (ad) (Bugün yemek yapmadık. Gelecekte
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göreceksin) veya fiil olur (Ahmet bugün misafir edinmiştir. Bunlar bugün
yazılasıdır.); vb. ( Həsənov, Şərif , Babazadə, 1933, s. 32-33)
Yukarıda verilen örneklerden de bilinmektedir ki, sıfat fiil veya fiilden üreme
sıfatlar aslında sıfat, isim (ad) veya fiil olarak değil, yerine göre “hangi”
sorusuna cevap vererek tümce türü olarak tayin (belirten) veya substantif
olarak (isimleşerek) özne, yüklem veya diğer tümce türü rolünde yer alır.
M. Hüseynzade`nin 1973 yılında yayımlamış "Modern Türkçe – morfoloji
(biçim bilimi)" kitabında sıfat fiiler fiil bahsinde anlatılmıştır. Yazar sıfat
fiilerin fiilden oluşturdukları için tamamen türk kökenli sözler olduğunu der
ve belirtmekte ki, dilimize Arapça'dan aynı dilin ismi fail ve ismimefhumllarına uygun olan bir takım alıntı (alınma) kelimeler geçmiştir.
Arapçanın kendinde de bu tür konuşmalar isimleşmiş ve sıfatlaşmış şekilde
kullanıldığı için bizim dilimizde de doğal olarak aynı özellikleri taşımakta
devam ediyor.
Yazar aynı zamanda belirtmekte ki, Azerbaycan dilinde sıfat fiiler uzun süre
ismi fail ve ismi mefhum adı altında anlatılmıştır. Doğru, tümcedeki
sözdizimsel konumuna göre sıfat fiiler hem substantif olarak (isimleşerek),
hem de atributif olarak (niteleyici olarak) çeşitli tümce türü yerinde
kullanılabilir. Fakat ayrılıkta bir kelime olarak kullansak, sözcük anlamı onun
morfolojik (biçim bilimi) konumunu sıfat fiilerle kısıtlamaktadır.
Kitapta fiilden üreme sıfatlarla sıfat fiiller arasındaki farklar anlatılarak
gösterilir ki, birinciler sıfat olduğu için fiilin hiçbir özelliğini kendisinde
taşıyamaz, ikinciler ise terkip (içerik) oluşturur ve yönetir. Yazar sıfat
fiillerin tüm özelliklerini dikkate alarak onları beş gruba ayırır. Birinci gruba
Rusçanın priçastie denilen kelimelerinin anlamını taşıyan " ismi fail "ve" ismi
meful "terkiplerine (içeriklerine) uygun ve fiilin hem olumlu, hem de
olumsuz şekli ile belirtilen sıfat fiilleri dahil etmek mümkündür.
İkinci gruba fiilin geçmiş ve gelecek zamanları ile ilgili sıfat fiiller
içermektedir....
Üçüncü gruba fiilin gereklik kipleri ile ilgili bulunan ve zaman itibariyle en
çok gelecek zaman tasavvuru veren sıfat fiiller, dördüncü gruba hem etken,
hem de meçhul (edilgen) fiil köklerinden oluşan, fakat fiilin olumsuz şekli ile
kullanılmayan sıfat fiiller, beşinci gruba ise fiilin birkaç anlam tür fiil
köklerine -dır2, -dik2, -acak4 eklerini, onların da üzerine tüm kişilerin
(şahısların) iyelik eklerini artırmakla oluşan sıfat fiiller içerir. Örneğin .:
yazdığım yazı, okuduğunuz kitap, gideceğin yer vb..” (Hüseynzadə, 1973, s.
235-244)
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Yazar birinci gruba ait düzenlediği sıfat fiilleri anlatırken onların sıfat fiil
olmasını göstermeleri isimle birlikte kullanılarak tayin (belirten) rolünde
olmalarından ileri geldiğini, ayrı şekilde kullanılarak ise işin uygulamasını
anlatabileceğini belirtmiştir. Yazarın böyle bir şekilde düşünmesi, sıfat fiiller
ismi fail ve ism-meful kavramına uyumlu olmasından kaynaklanmaktadır.
Fakat bu kavram Azerbaycan dili sıfat fiillerine değil, daha çok Arapça sıfat
fiillere uygundur.
Çünkü, yazan, okuyan, çalışan sıfat fiillerin ayrı şekilde kullanılsa bile sözcük
anlamları sıfat fiil niteliği taşıyacak. Bu kelimelerin Arapça karşılığı olan
katip, gare, faktör sözleri bağımsız şekilde kullanılırken isim belirtme
özellikleri daha güçlü olduğundan isimleşmiş durumda olurlar. İkinci grup
fiili sıfatlardan bahsedilirken onların tümcedeki konumu öne çekilir. Çünkü
aynı kelimeler tümcedeki durumuna göre hem sıfat fiil, hem ismi fiil, hem de
zarf fiil (ulaç/ bağ-fiil) veya fiil olabilir.
Hasan Mirzayev kendisinin "Azerbaycan dilinde fiiller" kitabında sıfat fiilleri
tasriflenmeyen fiiller bölümünde anlatmıştır. Yazar sıfat fiilerin araştırma
tarihini inceleyerek çeşitli yazarlar tarafından yazılmış ayrı gramer (dil
bilgisi) kitaplarında sıfat fiillerin morfolojik (biçim bilimi) özellikleri
hakkında yapılan açıklamaların genel özetini vermiş ve araştırma sırasında
belirli hataları ortaya koymuştur. Daha sonra yazar sıfat fiilerin hem fiil, hem
de sıfatla ortak ve farklı yönlerini göstermiştir.
Fiile mahsus özelliklerini incelerken belirtmiş ki, "o fiilde olan hareket
içeriğini, zaman, tür, geçişli- geçişsiz (tesirlilik- tesirsizlik), olumsuzluk, tarz,
kişi (şahıs) kategorilerini ve fiilin bazı şekline mahsus çalarlığı az veya çok,
şu veya bu şekilde korur, kendinden önce gelen isimleri (ayrıca isimleşmiş
kelimeleri), genellikle, fiil gibi yönetiyor, kendisinden önce zarf alır, bazı zarf
fiillerle birlikte fiil gibi hem sözlüğü, hem de sözdizimsel birleşmeler
oluşturur vb. " ( Mirzəyev, 1986,, s. 257 )
Fakat sıfat fiili fiilden ayıran temel özelliği onun alamet bildirmesidir.
Böylelikle, fiile özgü bu özellikler fiilde hüküm yoluyla bildirildiği halde, sıfat
fiilerde alâmet yolu ile anlatılır. Bu alâmet bildirme özelliği de onu sıfatlara
yaklaştıran bir araç ki, bu araç ile o sadece sözcük anlamda değil, aynı
zamanda morfolojik (biçim bilimi) ve sözdizimsel açıdan da sıfatlarla
müşterek şekilde faaliyet göstermekte. "Yani, sıfat fiil de sıfat gibi
alâmetlendirdiği kelimeden önce gelir ve tümcede, genellikle, tayin (belirten)
görevinde kullanılır." (Mirzəyev, 1986,, s. 293)
Fakat yine de onun fiil özelliğine sahip olması sıfat fiileri sıfatlardan ayıran
başlıca alâmet olarak kabul edilir.

Erciyes University
31 /01/2018 - 02/02/2018

1656

USBIK 2018 Kayseri - Turkey

Eserde fiili sıfatların substantif olarak (isimleşerek), çeşitli tümle türleri
görevinde gerçekleşmesinden bahsedilmiş, onların hal, çoğul, iyelik ve haber
(yüklem) eklerini kabul ederek bir takım karakteristik özellikleri arz etmesi
ayrı ayrı gösterilmiştir. (Mirzəyev, 1986, s. 302 ) Son olarak, yazar şu sonuca
varmış ki, sıfat fiilerin ikili özelliğe sahip olması onun net bir şekilde
incelenmesini zorlaştıran başlıca faktördür.
Dilbilimci Gazanfar Kazımov "Modern Türkçe, morfoloji (biçim bilimi)"
kitabında sıfat fiileri fiilin şahıssız biçimi bölümü bünyesinde anlatıyor. O,
düşünür ki, sıfat fiilerin " tasriflenmeyen fiil adlandırılması yanlıştır. " Dilde
tasriflenmeyen – kişiye (şahısa), kemiyete göre değişmeyen fiil olmaz. Sıfat
fiilerin kendine has sözlük fonu da yoktur. Böylelikle, bazılarının da yapmak
istediği gibi, sıfat fiili ayrıca sözcük türü olarak kabul etmek de mantıksız.
Herhangi bir fiil sıfat fiil eki algılayabildiği gibi, kolayca tesriflenebilir. Bu
durum fiilin köküne, temeline aittir. Sıfat fiil biçimi fiilin aldığı bir şekildir. O
şekilde iken, kelime yeniden ayrı şekilde olamaz. Zaman, ek, kişi (şahıs)
alâmetleri kabul ederek değişmiş, tesriflenmiş fiile aynı eklere dokunmadan
sıfat fiil eki artırmak mümkün olmadığı gibi, sıfat fiil biçimine de zaman, ek,
şahıs ekleri artırmak olmaz. Bu nedenle sıfat fiilere, zarf fiillere (bağ- fiil)
"tesriflenmeyen fiiller" yok, fiilin şahıssız biçimi demek daha doğru ".
(Kazımov, 2010, s. 276)
Yazar sıfat fiil terimnin de aslında mantıksal açıdan doğru olmadığını
düşünüyor. Ona göre, sıfat fiil fiilin atributif (niteleyici olarak) biçimi olduğu
için onları "sıfatı fiil" terimi ile adlandırmak daha doğru olurdu.
2.3. Arapçada sifat fiillər (ortaçlar)
Flektif özelliği bakımından Arapça olgularının sistemleşdirilmesinde
araştırmacıya çok zor ve sıradışı malzeme sunur. Arap gramer (dil bilgisi)
bilimsel avrupa doğubilimci tarafından tam derinden tetkik edilmemiştir.
Burada temel hizmet Grande`nin adı ile ilgilidir. Arapçanın tarihi
karşılaştırmalı dil bilgisini araştırmış Grande sıfat fiiler bahsinde Arapçanın
sıfat fiilerin genel özellikleri vermiş, onun fiil, sıfata ve isme benzer ve aynı
zamanda farklı yönlerini örnekler temelinde göstermiştir. (Гранде, 2001, s.
185)
Arapçanın dilbilimsel açıklamasının verilmesi sadece sosyal ve siyasi açıdan
değil, hem dinin nüfuzunun kalkması açısından da önemli koşullar sırasında
yer alır. Artık 796 yılında gramer (dil bilgisi) sistemin yapısında Aristo'dan
yararlanmış Sibeveyhi`nin El-kitap eseri piyasaya sürüldü ve Arap gramer
(dil bilgisi) biliminin temelini oluşturur. Arapçada kelimeler ünsüzlerden
oluşmuş köklerden oluşur. Bu ünsüz harflere uygun ünlüler ve affikslerin
(eklerin) eklenmesi ile yeni gramer (dil bilgisi) anlamlar yansıtılır.
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Mustafa Emin ve Ali Carimin düzenledikleri "Nehvu-l-Vadıh" (Aydın gramer)
eserinde geleneksel olarak ismi faili işi uygulayana, ismi mefulü ise üzerinde
iş yapılana ait etmiş ve fiillerle karşılaştırmalı şekilde somut örneklerle
anlatmakla yetinmiştir. (Emin, Caram, 1119, s. 78 )
Arapçanın gramerini (dil bilgisi) inceleyen modern Dilbilimcilerden Dr.Tarık
Selebi "Nehvu-l-mefhum (anlaşılan gramer) kitabında sıfat fiileri mastarlar
(isim-fiil) ve düzeltme kelimeler bölümünde yerleştirmiştir. O, ismi faili
fiilden oluşan ve işi uygulayana delalet eden kelime, ismi mefulü ise fiilden
oluşan ve üzerinde iş yapılana delalet eden kelime olarak tarif etmiştir. Yazar
sıfat fiilerin her iki türünü gerekli örnekler ve çalışmalarla yorumlamıştır.
(Şelebi, 2005 s. 123)
3. Sonuç
Böylece, sıfat filler (ortaçlar) yüzyıllık araştırma tarihinde veya sıfatların
bünyesinde, ya fiillerin bünyesinde, ya da ayrıca bir sözcük türü olarak
incelenmiştir. Sıfat fiiler (ortaçlar) kendi doğaya göre şekillenir. Fiil ve
isimlerle (adlarla) ilişkisinde de hangisinin öncelik teşkil ettiğini de
netleştirmek mümükün değil. Tam olarak onun ikili bir özelliğinin olduğunu
biliyoruz ve belirli bir statüye sahip olması bu iki özelliği değiştirmeyecektir.
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