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PARENTAL BELIEFS REGARDING NEONATAL SCREENING TESTS BY
TANDEM MASS SPECTROMETERS IN JAPAN: AN ONLINE SURVEY
Eri SASATANI*
ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the beliefs of parents whose children were tested by tandem
mass spectrometer, a mass screening method for newborns that was introduced to Japan in April
2014. In addition, this study investigates parents‘beliefs about their genetic information being
revealed through genetic tests. An internet-based preliminary survey was conducted from December
23 to 26, 2017. men and women who have children born after the introduction of tandem mass
spectrometer responded to the survey. The results showed that more than 90% of respondents
believed that it was good to know the parents' genetic information by testing their children and that
parents had a right to access their children‘s genetic information. In total, 82% of the respondents
believed that it is necessary to test for untreatable diseases, for reasons such as ―to discover genetic
information about parents‖ for 24.2% of them and ―choice to have next child for 26.2%. Most
respondents who believed there was no need to test for untreatable disease reported their reasons as
―anxiety or fear‖ or ―to leave the judgment to the child. In addition, it was revealed that the
explanation of consent to genetic testing was insufficient. Although there were strong positive
opinions about the promotion of the test, many respondents did not remember or had no specific
comments on the aspect of consent.
Keywords: Genetic test，Gender difference，Tandem mass spectrometer，neonatal screening
JAPON EBEVEYNLERININ TANDEM KÜTLE SPEKTROMETRESI KULLANARAK
YENIDOĞAN TARAMASI İNCELEMESI KONUSUNDAKI FARKINDALIKLARI: WEB
ARAŞTIRMASI
Özet
Bu araştırmanın amacı, Nisan 2014'te Japonya'da çıkan ve yeni doğan tarama yöntemi olan tandem
kütle spektrometresi ile incelenen çocukları yetiştiren ebeveynlerin kavrayışlarını açıklığa
kavuşturmaktır. Tandem kütle spektrometrisinin ortaya çıkması nedeniyle genişleyen tespit edilebilir
hastalıklar arasında sadece tedaviye ihtiyaç duymayan hafif hastalıklar değil, aynı zamanda yüksek
ölüm oranı olan ciddi hastalıklar da bulunmaktadır. Tespit edilebilir hastalıkların çoğu genetik
hastalıklardır. Bir çocuk böyle bir hastalık yaşıyorsa, ailesi patojenik genlerin taşıyıcılarıdır.
Araştırma yöntemi, WEB anketi vasıtasıyla bir ön anket ve ardından 23 - 26 Aralık 2017 tarihleri
arasında uygun katılımcılara resmî bir anket yapmaktır. Sonuçlar ise, katılımcıların yaklaşık
%60'ının tandem kütle spektrometresini bilmediğini göstermektedir, bu durum da ilgili kavramın
halkın anlayacağı şekilde kolaylaştırılmadığını belirtmektedir. Buna ek olarak, katılımcıların
%90'ından fazlası ebeveynlerinin genetik bilgilerini bildiğini ve ebeveynlerin çocuklarının genetik
bilgilerini bilme hakkına sahip olduğunu söylemektedirler. Katılımcıların %82'si şu anda ilgili tedavi
yöntemleri olmadan hastalıkları kontrol etmenin gerekli olduğuna inanmaktadır, ancak bunun
nedenleri arasında “ebeveynlerin genetik bilgilerini bilmek” %24,2 ve “başka bir çocuğa sahip olup
olmayacağının seçilmesi” %26,2'lik bir oranı kapsamaktadır. Bir neden olarak ise oran düşüktür ve
bu durum da 2. ve 3. sorularla çelişmektedir. Bununla birlikte, “şu anda ilgili tedavi yöntemleri
olmadan hastalıkların kontrol edilmesine gerek yoktur” yanıtının nedenleri arasında “kaygı”,
“korku” ve “çocukların takdirine bağlı” yanıtları çoğunluğu almaktadır. Ayrıca, sonuçlar açısından
bakıldığında, genetik bir inceleme olmasına rağmen, taahhüt veya rıza mektubu alma uygulamasının
tam olarak uygulanmadığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: genetik inceleme, cinsiyet farkı, tandem kütle spektrometresi, yenidoğan
taraması

*
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I. Introduction
Genetic testing is defined in the "Guidelines for Genetic Testing and Diagnosis in Medicine"
by the Japanese Association of Medical Sciences (2011:3), as testing for genetic or
chromosomal abnormalities along the human germline, and any related testing. Furthermore,
genetic testing performed in a medical setting, includes not only tests to diagnose patients
already experiencing a disease, but also includes carrier testing, pre-symptomatic testing,
susceptibility testing, pharmacogenetic testing, prenatal testing, and neonatal mass screening
for congenital illness, testing and screening to reveal genetic mutations, differences in gene
expression, and chromosomal abnormalities such as acquired cancer cells that are not passed
down to offspring. These guidelines are applicable when the germline is likely to be involved
(Japanese Association of Medical Sciences 2011:3). Thus, genetic testing goes beyond
testing people who have already developed a disease, to include carrier testing, presymptomatic testing, and prenatal testing, for those who may develop the disease in the
future, those whose children may inherit a mutation in future generations, and those not yet
born (in utero) who may have the disease. This fact is reflected in the large number of people
subjected to this genetic testing.
This paper will focus on neonatal mass screening, which began in 1977 and is currently
performed on nearly all newborns in Japan. Screening methods were changed in 2014,
significantly increasing the number of detectable diseases (Ministry of Health and Welfare
1977a; Ministry of Health and Welfare 1977b; Ministry of Health, Labour and Welfare 2014;
Ministry of Health, Labour and Welfare 2018). Among the included diseases were those for
which there were no established treatment options after onset, as well as those with unclear
long-term prognoses. On the other hand, diseases that cannot be detected by neonatal mass
screening and minor illnesses, for which detection is thought to have little pathological
significance, have also been included (Japanese Society for Inherited Metabolic Diseases
2019). Most of the diseases detected through neonatal mass screening are autosomal
recessive disorders that, through the child’s genetic information, indicate the parents as
carriers that have the potential to pass this genetic information down to other offspring, with
a one in four chance of the next child having the same disease.
Against this backdrop, we wanted to examine attitudes regarding privacy and screening,
from parents who have undergone neonatal mass screening. This is a genetic test that deals
with an individual's genetic information, and depending on the results of the test, may have
a significant impact on family members and blood relatives. We also wanted to look at
neonatal mass screening from the perspective of genetic testing, including whether subjects
understood the introduction of tandem mass screening as a new screening method, whether
they recognized it as a form of genetic testing while undergoing screening, and what they
thought of uncovering their own genetic information and the expansion of detectable
diseases.
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II. Prior Studies
The “right not to know” and “risk notification” described by Izen Ri (2018) are part of the
controversy surrounding genetic testing and genetic information in Japan. Regarding these
concepts (and in addition to the possibility of being faced with a situation in which someone
learns of the completely unforeseen future risk of themselves or a blood relative developing
a disease) the range of people who are able to know this risk has increased, despite the
question of who may develop which disease. Furthermore, Ri states that it is important to
provide information regarding the fact that blood relatives have the right not to know (Ri
2018). Additionally, great importance has been attached to “risk notification”, the sharing of
information regarding genetic risk, by patients with genetic disorders or their blood relatives,
as a preventive medicine, or as “risk medicine”. The tendency to respond to this, among
health care providers, has also been shown (Ri 2019).
Regarding this “risk medicine”, Tatsuya Mima (2012) has stated that the value judgment as
to whether an outcome is desirable, is inseparable from risk, and that a negative cultural
connotation is always attached to risk. This is because it is a regulated social phenomenon,
based on the cultural values of what is considered desirable in that society (Mima, 2012).
Additionally, Kiyoshi Muraoka has stated that preemptive medicine based on diagnosis prior
to disease onset, needs to be reconsidered, along with the bioethical and medical ethic
argument, built up through genetic testing thus far (Muraoka 2014). We also need to
reevaluate which issues have emerged thus far, and whether solutions have been made from
the perspective of “risk medicine” (Muraoka 2014).
Looking at the bioethics and medical ethics debates surrounding neonatal mass screening,
Matsuda has stated that, while the increase in detectable diseases were viewed as a problem
in the United States, Japanese neonatal mass screening focuses on early detection and
treatment (Matsuda 2009). It has established informed consent (IC), and other measures, in
place for the onset of disease, making it ethically appropriate for NBS (Matsuda 2009).
However, the diseases added in 2014 include those that have no established measures for
disease onset. The number of studies investigating the degree to which society has accepted
genetic testing, including neonatal mass screening, is limited. However, according to a study
by Atsushi Tsuchiya et al. (2008), there is a high societal demand for genetic testing related
to the medical field, including those for cancer, chronic illnesses, congenital disease, and
drug efficacy.
Furthermore, looking at the current state of genetic information, genetic knowledge, and
awareness regarding genetic testing in other countries, a study focused on the practice of
genetic counseling in the UK and Europe found that the question of “when and how to help,
encourage, and persuade patients to share personal medical and genetic information with
relatives and next of kin” was important. It was found that there were cases in which the
family wanted to know how to reduce morbidity and mortality rates, or whether their child
was at risk for late onset of Huntington’s disease or other serious illnesses, through the
sharing of genetic information. Thereafter, the study found that identification of a disease
may significantly improve the diagnosis of some diseases. On the other hand, the main
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ethical issues of genetic testing was that they often involved those who were pregnant,
currently non-existent, or exist as embryos, thus putting long-term strains on other members
of the family. It was also found that, because the UK is a multicultural society, ethics differed
based on social and cultural backgrounds (Clarke and Wallgren 2019).
A review of English language literature found that there was an ethical aspect regarding
whether neonatal mass screenings interferes with the lives of children and parents, and that,
if it were to protect the health of children, mandatory screening would be the state’s
obligation, but this is less so if it were a private choice. The premise behind the ethical debate
was a liberal one. In the context of an expanding neonatal mass screening program, the
ability to distinguish and respect the significance of concepts such as care, trust, and
solidarity, as well norms, public policy, and individual privacy, was found important (Van
der Burg and Oerlemans 2018). In genetic testing, including neonatal mass screening in the
US and Europe, the point emphasized has been “How would the individual live?”. While
some ethical issues have been raised about impacts on children and future generations, there
is a tendency to emphasize “the right to know when you want to know” and “how to respond
when you find out”.
Similarly, in Europe, extended carrier testing is already being conducted on healthy couples.
It has been stressed that this testing should be done voluntarily by the couple, and that it
should be done to encourage informed and autonomous reproductive decisions, with
appropriate counseling to provide support for couples with genetic concerns (Janssens et al.
2017). Furthermore, it has been argued that prospective or potential parents have a minimum
moral obligation to optimize conditions for conception as “preconception care” (Bonte et al.
2014). If “preconception care” was to be enhanced, genetic screening would be an effective
tool in reducing abortion rates, and accompanying suffering and psychological effects on the
mother, thus increasing childhood survival rates and health (Bonte et al. 2014).
In light of the circumstances in other countries, primarily Europe and the US, we wanted to
conduct an online quantitative survey to elucidate whether couples, parents, and parents of
children in Japan, were aware of genetic testing, and what perceptions parents of children
who had been screened using neonatal mass screening had, regarding their own and their
family’s genetic information.
III. Research Methods
A preliminary survey was conducted online. Thereafter, eligible respondents were selected
for this study. The study period was from December 23 to December 26, of 2017. The
questionnaire contained ten questions regarding information of basic attributes (gender, age,
prefecture, region, marital status, household income, individual income, and occupation).
Responses were sought for the following: Q1) The child’ s birthplace. Q2) Awareness of
tandem mass screening. Q3) Parental genetic information. Q4) Parent’s right to know. Q5)
Screening for untreatable diseases. Q6) Reason for undergoing screening. Q7) Reason for
not undergoing screening. Q8) Whether there was consent when undergoing screening. Q9)

4

Explanation of screening content. Q10) Free comments section. Among those eligible, 1445
responses were valid.
This study was approved by the Research Ethics Committee for students and faculty at
Ritsumeikan University. (Approval number: Kinugasa-hito-2017-3)
IV. Survey Results and Observations
The male-to-female ratio was 3:7, with responses from all 47 prefectures across Japan.
Responses from the Kanto region accounted for 30.9% of respondents, and responses from
the Kanto region, Chubu region, and Kinki region, together accounted for around 70%. A
total of 33.6% of responses were from women, aged 30 to 39 (distribution available). Q1) In
response to the question “Where was your child born?”, we received responses from all 47
prefectures, with more than half the respondents residing in urban areas, with large
populations in government-designated cities, the highest being Tokyo (10.3%), Aichi
(8.8%), Osaka (7.0%), and Kanagawa (6.6%).
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Q2) Regarding awareness of tandem mass spectrometry, 17.2% knew of tandem mass
spectrometry, 25.6% thought they had heard of it, and 57.2% did not know of it. Q3)
Regarding awareness of genetic testing, 36.7% agreed that the fact that testing reveals
parental genetic information was a good thing, 53.5% somewhat agreed, 8.7% somewhat
disagreed, and 1.0% disagreed. Q4) Regarding the right to acquire the child’s genetic
information, 42.4% agreed that parents had the right to know all their child’s genetic
information, 47.9% somewhat agreed, 7.8% somewhat disagreed, and 1.9% disagreed.
Based on this survey, 17.2% knew what tandem mass spectrometry was, while the remaining
82.8% did not. Most subjects (90.3%) agreed or somewhat agreed that revealing parental
genetic information through their child's tests is wise. Most subjects (90.3%) agreed or
somewhat agreed that parents had the right to know all their child’s genetic information. We
found that most subjects thought they had the right to know both their own genetic
information, and the genetic information of their children.
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In Q5) most respondents had positive attitudes toward genetic testing, with 82.0%
responding that it was important to screen for illnesses without treatment options, and 18.0%
responding that it was not. Q6) About 82.0% of respondents said that children needed to be
screened for incurable diseases, the most common reason given being “to prepare for
medical treatment” at 90.4%, and “for the development of medicine” at 28.8%.
About 18.0% responded that there was no need to undergo screening. They reasoned that “it
would create fear and anxiety about the child’s future” at 56.5%, and that “the child should
be able to decide for themselves in the future” at 40.4%. Other opinions for those who felt
that screening was necessary, included “preparation” and “mental readiness”. Some
respondents said there was no choice but to undergo screening, since they did not understand
it. Other opinions for feeling that screening was unnecessary, included “if knowing does not
help, then it is better not to know.” In other words, the right to know or not to know the
parents genetic information, and the effects on the child or their offspring was seen as an
ethical issue, and was not considered from the perspective of “the right to know what you
want to know” or “how does one respond once they know”. The top reasons for feeling it
was unnecessary to screen for untreatable diseases (18.0%) were “anxiety”, “fear”, and “the
decision should be left to the child”.
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Q8) A total of 42.8% of respondents said there was a consent form, but 57.2% said there was
no consent form, or that they did not remember signing one. Those who said they did not
receive or did not remember receiving an explanation of screening, included respondents
who claimed to have not undergone screening, despite the fact that neonatal mass screening
was performed by nearly 100% of newborns in Japan (Ministry of Health, Labour and
Welfare 2018). This is why, based on the answers in the Additional Comments section of
Q11, it is possible that a certain number of respondents confused neonatal mass screening
with newborn hearing tests (optional) or neonatal checkups, and hence responded that they
had not undergone this testing. Q9) Among the 42.8% of respondents who said they had
received a consent form, 80.1% reported that they had received an explanation of its
contents. However, more than half the respondents did not recall a consent form, despite this
being a genetic test, meaning that obtaining consent or agreement was insufficient.
In the Additional Comments section of Q10, many respondents stated that they had no
particular thoughts or did not remember the screening. However, many respondents stated
that they perceived testing to be positive. A small number of respondents stated that parental
genetic information would be connected to the selection of the next child. Looking at
comments, while there were many strong opinions about the promotion of screening, many

people were unaware of or had nothing to say, hence they did not state their opinions
regarding genetics.
Furthermore, some respondents apparently confused neonatal mass screening with neonatal
hearing screening, or prenatal checkups, and hence reported that they had not undergone
neonatal mass screening. This shows that neonatal mass screening is not yet well known,
despite nearly all newborns in Japan undergoing this screening. In addition,
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problems that quantitative studies and online surveys usually have is when respondents
answer questions without understanding/mistakenly perceiving the topic of the question.
This was revealed through the Additional Comments section.
V. Conclusions
In this study, we conducted an online survey to elucidate the attitudes and perceptions of
parents whose children have undergone genetic testing (neonatal mass screening) and
parental genetic testing. Results showed that approximately 60% of respondents were
unaware of the tandem mass method, indicating a low awareness. Some comments stated
that they had received detailed explanations from the local government or birthing hospital.
However, this information made them feel anxious until the results came in, meaning that
regional disparities need to be examined and addressed. Over 90% of respondents said that
parents have the right to know their genetic information and their child’s genetic
information. Around 82% responded that children needed to be screened for untreatable

diseases, the reasons for this being “to know parental genetic information” (24.2%_ and “to
make choices about the next child” (26.2%). These percentages were low and contradicted
the answers for 2 and 3. The top reasons behind feeling it was unnecessary to screen for
untreatable diseases were “anxiety”, “fear”, and “the decision should be left to the child”.
Results also showed that, although this was a genetic test, obtaining consent by itself was
insufficient.
While there were many strong opinions regarding the promotion of screening in the
Additional Comments section, many people were unaware or did not have any input, hence
they tended not to state their opinions regarding genetics. Furthermore, certain respondents
may have confused neonatal mass screening with neonatal hearing screening or neonatal
checkups, or responded that they had not undergone the screening (neonatal mass screening),
due to low levels of recognition regarding neonatal mass screening itself. While there were
problems with the design of the questionnaire, the problems that quantitative studies and
online surveys have regarding respondents answering questions without
understanding/mistakenly perceiving the topic of the question, was also shown.
This work was supported by JSPS KAKENHI, Grant Number 19K23261.
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JAPONYA’DA YENİ DİNİ HAREKETLER
YETKİN KARAOĞLU1

Özet
Yeni dini hareketler her ne kadar ortaya çıktığı, geliştiği ve yayılım gösterdiği yer, zaman
ve göreliliğe bağlı olarak küresel değişimlerin yaşandığı savaş sonrası dönemlere göre
tanımlansa da böyle bir yaklaşım kapsamının sınırlı olması nedeniyle genel-geçer bir niteliğe
sahip değildir. Özellikle tanımlama çalışmalarının araştırmacıların içinde bulundukları
toplumun durumuna göre yapılması yeni dini hareketlerin doğru sonuçlar verebilecek ortak
bir yaklaşımla anlaşılabilmesini zorlaştırmaktadır. Uzak doğu toplumlarında özelde
Japonya’da bu problematik açık bir biçimde görülmektedir. Bunun en önemli göstergesi dini
hareketlerin varlığının 19. yy başlarına kadar bir geçmişe sahip olmasıdır. Bu da ortaya
çıktığı zaman ve dönemin şartlarının hareketin oluşuma etkisini farklılaştırarak dini
hareketin varlığının daha çok bölgesel etkenlere bağlı olduğunu göstermektedir. Diğer
taraftan tanımlama ve kapsam çalışmalarının gerekliğiyle birlikte Japonya’daki dini
hareketlerin iç dinamiklerinin senkretik bir soterioloji içermesi açısından Avrupa ve
Amerika’daki dini hareketlerden farklı olması da ayrıca dikkat çeken bir özelliktir. Bilindiği
gibi genel anlamda dini hareketlerin var oluş sebeplerinden en dikkat çekici olanı, var olan
yerleşik dinin veya dini anlayışın toplumun manevi ihtiyaçlarına çözüm üretemiyor
olmasıdır. Bu anlamda dini çoğulculuğun etkin olduğu Japonya’daki dini hareketlerin
kurtuluş düşüncesini, senkretik bir nitelikte içeriyor olması hem din sosyolojisi hem de dinler
tarihi bilimleri açısından yeni dini hareketlerin anlaşılması açısından ciddi bir öneme
sahiptir. Bildiride başta bu özellikler dikkate alınarak ilk olarak Japonya’daki yeni dini
hareketlerin genel karakteristik özellikleri, psikolojik ve sosyo-ekonomik etkenli ortaya çıkış
nedenleri ele alınmıştır. İkinci olarak gelişimi, kurumsallaşması, tarihsel dönemleri ve bu
tarihsel dönemlerin özellikleri ele alınmıştır. Üçüncü olarak birey ve toplum eksenli bakış
açıları, senkretik özellikleri bakımından temelde hangi din ve hareketlerden ne şekilde
etkilendiklerini örnekleriyle ele anlınmış ve alandaki bu önemli eksikliğe dikkat çekilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Dini Hareketler, Japonya, Maneviyat, Senkretik Soterioloji.
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NEW RELIGIOUS MOVEMENTS IN JAPAN
Abstract
Although new religious movements have been defined in post-war periods, where global
changes took place due to the place, time and relativeness depending on where they emerged,
developed and spread, this approach does not have a general-valid nature. In particular, the
identification of studies according to the situation of the researchers in the society makes it
difficult for new religious movements to be understood with a common approach that can
give correct results. This problematic is clearly seen in Far Eastern societies, especially in
Japan. The most important indicator of this is that the existence of religious movements had
a history until the early 19th century. This shows that the existence of the religious movement
depends mostly on regional factors by differentiating the effect of the movement on the
formation of the time and the conditions of the period. On the other hand, it is also
noteworthy that the internal dynamics of religious movements in Japan are different from
religious movements in Europe and America in terms of including syncretic soteriology. As
it is known, the most striking reason for the existence of religious movements in general is
that the established religion or religious understanding cannot provide solutions to the
spiritual needs of the society. In this sense, the fact that religious movements in Japan, where
religious pluralism is effective, contains the idea of salvation in a syncretic way, and it is of
a great importance in terms of understanding the new religious movements both in terms of
sociology of religion and history of religions. In the paper, first of all, considering these
features, the general characteristics of new religious movements in Japan and the reasons for
the emergence of psychological and socio-economic factors are discussed. Secondly, its
development, institutionalization, historical periods and features of these historical periods
are discussed. Thirdly, individuals and society-based perspectives are discussed with
examples of which religions and movements are mainly affected in terms of their syncretic
features, and this important deficiency in the field has been highlighted.
Keywords: New Religious Movements, Japan, Spirituality, Syncretic Soteriology.
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1. Giriş
“Yeni dini hareketler” kavramı “yeni dini organizasyonlar”, “alternatif
dini hareketler”, “marjinal hareketler” veya -olumsuz anlam atfetmek için- “kült” terimleri
kullanılarak ifade edilen ve ayrım yapılması oldukça zor olan dini yapıların
kimliğini belirginleştirmek için kullanılmaktadır. Söz konusu kavram, her ne kadar
1960’larda Batı’da ortaya çıkan, 1970’li yıllarda önem kazanan ve 1980’lerde durağanlaşan
ancak son yıllarda tekrar yükselen maneviyat arayışlarını ifade etmek için sosyal bilimciler
tarafından kullanılan bir kavram olsa da doğu toplumları için bu tanımlamada bulunmak
zordur. Çünkü uzak doğu toplumlarında başta Japonya olmak üzere yeni dini hareketlerin
varlığı 18. yüzyılın başlarına kadar gitmektedir (Bromley, 1998, p. 328).
Bu hareketleri tanımlamak için bir araya getirilen kelimelere baktığımızda dikkat
çekici olmasının özellikle “yeni” ve “dini” kelimelerinden kaynaklanmış olduğu
görülmektedir. Bir akış ve dinamizmi çağrıştıran “hareket” kelimesi ise grupların egemen
kurumsal düzene muhalif olmaları ve alternatif yapısal bir düzen kurmayı amaçladıkları
anlamlarını ifade etmektedir (Lofland & Richardson, ?, p. 30). Bu hareketler için kullanılan
“dini” sıfatı farklı şekillerde anlaşılmaktadır. Bazı kesimler, bu hareketleri alışılmışın
dışında oldukları ve belirsiz göründükleri için olumsuz amaç ve içerikli yapılar şeklinde
değerlendirmektedirler. Bazı kesimler ise bu tür gruplara olumlu bir gözle bakarak yeni
harekete bağlı bir insanın hayatını dini değerlere göre anlamlandırdığı ve bu şekilde
düzenlediği görüşünü benimsemektedirler (Baker, 1978, p. 390).
Teknolojik ilerlemeler, ekonomi, hukuk, tıp alanındaki değişimler ve
küresel ölçekte ortaya çıkan örgütlenmeler yeni dini hareketleri yerleşik olana karşı aykırı
bir görünüme büründürmüştür. Her ne kadar pek çok yönden eleştirilecek tarafları bulunsa
da, daha önceki zamanlarda var olan hareketlere kıyasla yeni dini hareketler, günümüzde
kendilerini tanımlarken ve meşruiyet kazanırken çok daha bilinçli hükme varabilecek
niteliktedirler. Yani günümüzdeki yeni dini hareketler varlıklarını ve faaliyetlerini
meşrulaştırmak, geniş kitlelere kendilerini anlatmak ve onay almak için daha etkin bir dil,
söylem ve yöntem ile mevcut bütün araçları (hukuk, siyaset, ekonomi ve medya)
kullanmaktadır (McFarland, 1967).
Din Sosyolojisi açısından sosyal hareketler, eylemleri ve amaçları itibariyle sivil
toplumun gelişmesi, demokratikleşmenin genişleyerek yaygınlaşması, her kesimin sosyal
hayata katılımının sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin temini ve korunması, kamusal
alanda katılımcı ve müzakereci süreçlerde rol alınması ve bütün bunları sağlayacak siyasal,
yapısal, hukuki ve fikri dönüşüm sağlama aktörleridir. Sosyal hareketler kolektif bir bilinci
ve amacı yansıtır ve bir dönüşüm ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkar. Sosyal hareketler
bir sürtüşmenin ve farklı talepler üzerine kurulu beklenti ve isteklerin ürünüdür. Bu
hareketlerin amacı toplumdaki farklı taleplerin demokratik yöntemlerle ifade edilmesini
sağlamak suretiyle demokratik bir değişim ve dönüşümün olmasına katkıda bulunmaktır.
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2. Japonya’da Yeni Dini Hareketler
Japonya’da yeni dini hareketlerin varlığı büyük oranda son iki yüz yılda Japon
toplumunun gelişimine bağlıdır. Japon toplumunda dinlerin yanında dini hareketlerin sosyaldini yaşamdaki varlığı, ortak bir yaklaşım olarak Japon dini çoğulculuğu sayesinde oluşmuş
olduğu ifade edilmektedir. Özellikle kurumsallaşmış doğu dinlerinin bölgesel etkenlerle
etkileşimde olmalarının yanı sıra aynı bölgede ortaya çıkan yeni dini hareketlerin
birbirlerinin görüşlerinden etkilenmelerine olanak sağlayan dini çoğulculuk temel etken
olarak görülmüş tabiri caizse yeni dini hareketlerin yeşerdiği ideal bir toprak olarak
betimlenmiştir (Winter, 2018, p. 17). Japonlar genellikle dindar olmayan bir toplum olarak
tanımlansalar da bu ifadelerle Japonların çoğunun, Batı tarzı bir dini anlayışı
uygulamadıkları belirtilmektir (Clarke, 2006, p. 256). Bryan Earhart, Japon yeni dini
hareketlerini Japon dini geleneğini yaşatan unsurlar olduklarını savunmaktadır. O, bu dini
hareketleri, “Japon Halkının Birleşmiş Dünya Görüşü” olarak görmekte ve ayrıca onların
geleneksel ve yeni dini anlayış arasında bir köprü olduğunu vurgulamaktadır. Tenrikyo (天
理教 - 1838), Omoto (大本 - 1892) ve Gedatsu-Kai (解脱会 - 1929) gibi yeni dini hareketler,
üyelerinin kendi dini geleneklerine dönmelerini farklı bakış açıları ile sağlayan ve Japon dini
geleneği eksenli dünya görüşünü geleceğe taşıyan sistemler olarak görülmektedir (Clarke,
2006, p. 261).
Bu sebeple Japon yeni dini hareketlerinin tamamen yeni bir din veya uygulama
sistemi olarak görülmemesi gerekmektedir. Onlar, Japon kozmolojisinin ve kozmogonisinin
yeniden yapılandırılması olarak görülmesi gerekmektedir (Yamashita, 1998, p. 132).
Yeni dini hareketlerin liderleri de özellikle Omoto’nun kurucusu olan Nao Deguchi
(1836-1918) dahil olmak üzere bir çok yeni dini hareket kurucusu, temel anlamda kutsalın
konusu olan insan ile ilgilenmektedir. Ayrıca bireyin kendisini iyileştirmesi ve iyi biri olması
adına onlar, ritüelleri gerçekleştiren ve bir nevi manevi şifacı olan kutsal görevliler olarak
görülmektedir (Ooms, 1993, p. 17) (Hardacre, 1990, p. 51).
Japon toplumunda yeni dini hareketlerin tarihsel nicel verilerine bakılacak olursa
özellikle bazı tarihler dikkat çekmektedir. İlk olarak 1930 yılında 414 olan dini hareketlerin
sayısı 1935 yılında 1029 sayısına çıkmaktadır. 1930 yılından öncesinde ise yeni dini
hareketlerin toplumda varlığı ilerleyen yıllar arasında olduğuna nazaran azdır. Örneğin 1924
yılında yeni dini hareketlerin sayısı 98 olarak verilmiştir (Winter, 2018, p. 23). Bununla
birlikte Japonya’da yeni dini hareketlerin sayısı hakkında net bir bilgi vermek güçtür. Bunun
nedeni kendi içinde sistemleşme gayreti içerisinde olan yaklaşık 300-400 arası dini hareketin
bulunmasıdır. Franz Winter’ın beyanının üzerinde olarak Elieen Barker ise bu sayının 800
ila birkaç bin arasında olduğunu ifade etmektedir (Barker, 1999, p. 18). Japonya’da dini
hareketler hakkında çoğunlukla onların Şintoizm ve Budizm dinleri ile ilişkili oldukları
belirtilmiştir. Ayrıca ülkede az da olsa Hıristiyan dini geleneklerinden etkilenmiş dini
hareketler mevcuttur (Winter, 2018, p. 19). Japon halk inancının birçok unsuru yeni dini
hareketlerin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Şintoizm ve Budizm’e adapte olmakta
başarılı olmuş olan bu hareketler, Hıristiyanlık gibi farklı bir coğrafyaya ait olan dinler ile
adaptasyon sağlamakta doğal olarak zorlanmışlardır. Hıristiyanlık dinine mensup
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misyonerler tarafından Hıristiyanlığın ve Japon kültürünün ve bir sentezini oluşturma
girişimlerine rağmen, Japon toplumunun kendisine uzak bir din olarak algılanmıştır (Kisala,
1999, p. 258). Diğer tarafran yeni dini hareketlerin sayısının çok olması onların üyelerinin
hemen hemen aynı sayıda olduklarını göstermemektedir. Üyeler aynı anda birkaç yeni dini
hareketin üyesi olabilmektedirler. Barker’ın tespitine göre günümüz Japon nüfusun % 10 ila
20’si yeni dini hareketlere üyeliği bulunmaktadır. En çok üyeye sahip olan yeni dini
hareketlerin başında Tenrikyo (天理教), Omoto (大本) ve Soka Gakkai (創価学会)
gelmektedir. Ancak dikkat edilmelidir ki Barker’e göre nüfusun yüzde 80’i herhangi bir yeni
dini hareket üyesi değildir (Barker, 1999, p. 15).
Şintoizm kozmolojisinin Japonya’daki yeni dini hareketlerini etkileyen unsurları
bulunmaktadır. Bu hususlar genel olarak insan ve ruh dünyasının karşılıklı olarak ele
alınışıyla ilgili olmuştur. Şintoizm’de evrenin tümünün kutsal bir varlık olduğu görüşü
bulunmaktadır. Bu görüş, aynı zamanda kutsal ile insan arasında bir ayrım bulunmadığına
da işaret etmektedir. Varlığın asıl gücü ve “ataların çeşmesi” şeklinde ifade edilen cennet,
maddi olmayan kutsal bir ruhu temsil etmektedir. Evren ise maddi unsurlara sahip olan
kutsal bir ruhtur. Kutsal ruh, yaratılışın bir devamı olarak insanı hayata getirmiştir. Şintoizm,
doğadaki içkin kutsal güç ile ilişkilidir. Şintoizm’den etkilenmiş olan yeni dini hareketlere
gösterilen bağlılık, katılımcılara kendi manevi kutsallıklarına ve kutsal ruhun maddilikteki
kutsallık ile iletişimlerinin devamlılığını sağlamaya odaklanmalarını sağlamaktadır. Bu
açıdan maddi ve manevi olan tüm varlığın Kami/Kutsal/Tanrı ile ilintili olduğu düşüncesi
Şintoizm’in temelini oluşturan unsurdur. Japon toplumunda yeni dini hareketlerin
Şintoizm’den etkilenmelerine bir diğer etken ise ölüm düşüncesidir. Ancak Şintoizm,
müntesiplerine ölüm konusunda yerleşik ritüeller haricinde bir birikim sunmamaktadır.
Kutsal olan ruhun ölümsüz olduğunu ifade eden Şintoizm, ruh dünyasında var olan bir
kötülükten de söz etmektedir. Bu kötülüğün varlığının, sonuçları olan hastalık, şanssızlık ile
bilinebileceğini söylemektedir. Şintoizm’deki bu sorunsalı ele alan ve buradan yola çıkan
başta Oomoto olmak üzere Sekai Kyusei Kyo (世界救世教 – 1935) ve Sukyo Mahikari (崇
教真光 – 1959) yeni dini hareketleri, insanın ruhundaki kötülüğün yok edilişinin dünyada
insanın evren ile uyumlu yaşamının gerçekleşmesiyle mümkün olduğunu ifade
etmektedirler. Budizm’in Japon yeni dini hareketlerine katkısı yalnızca Soka Gakkai gibi
Budist yeni dini hareketlerde değil, Perfect Liberty Kyodan (パーフェクト リバティー教
団 – 1924) gibi Şinto kozmolojisine ve ritüellerine dayanan yeni dini hareketlerde de açıkça
görülmektedir. Özellikle Japonya’da Mahayana Budizm’i, ahlak ve dünya görüşleri
aracılığıyla Japon yeni dini hareketlerini etkilemiş ve bu hareketlerin anlaşılması açısından
önemli olmuştur (Clarke, 2006, pp. 259-260).
Japonya’da dini hareketlerin ortaya çıkışı Japon toplumunun değişimi ile doğru
orantılıdır. Özellikle geleneksel ve içe kapanık Japon toplum yapısını toplum-devlet
nezdinde muhafaza eden Tokugawa hanedanlığı (1603-1868) döneminin son yılları bu
anlamda önemlidir. Ülkenin dünya devletleri arasındaki konumunun önemi ve toplumun
sosyal yeniliklere açık olmasına yönelik ihtiyaç birçok alanda olduğu gibi dini yaşamda da
kendini göstermiş, dolayısıyla Japon dini gelenekleri ekseninde farklı odaklara birçok yeni
dini hareket ortaya çıkmıştır (Winter, 2018, p. 20). Örneğin, Earhart’a göre NeoKonfüçyüsçülük akımı Tokugawa hanedanlığının Japonya’nın devlet-toplum ekseninde bir
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bütün olarak birleşmesini sağlamadaki temel aşamayı sağlayarak modern Japonya’nın
günümüzde dayandığı dini-toplumsal temelleri oluşturmuştur. Ayrıca Nichiren Budizm’i (
日蓮宗) olarak da adlandırılan Japon Budist Ekolü, bir millet olarak Japonların maddi ve
manevi anlamda geliştirme stratejisi ortaya atarak Tokugawa hükümetinin desteğini
kazanmıştır. Bu anlamda dönem içerisinde Nichiren Budist Ekolü, bir devlet dini statüsünde
önem/destek kazanmıştır. Fakat ilerleyen süreçte etkisini kaybeden ve devlet-topum
eksenindeki aynı stratejik vizyonu Şintoizm’e bir anlamda devreden Nichiren Budist Ekolü,
birey ve aile ekseninde etkisini sürdürmüştür. Her iki dini sistem, Meiji hanedanlığı
dönemine gelindiğinde devlet-toplum ile ilişkilerinde ciddi değişiklikler geçirmiştir
(Earhart, 1982, p. 132).
Japon yeni dini hareketleri, ilk ortaya çıktığı Tokugawa hanedanlığının son
döneminden itibaren her ne kadar alışılmışın dışında olarak görülmüşlerse de antik ve
modern çağların bir uzlaşımı olarak anlaşılmıştır (Winter, 2018, p. 20). Ayrıca McFarland,
konu hakkında bir tez ortaya atarak dönemin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Ona göre
Tokugawa hanedanlığının sonuna değin bir tarım ülkesi olarak bilinen Japonya’da,
döneminin gerektirdiği tarımda sanayileşme, insanların ilgilerini sadece teknolojinin
kullanımına değil, teknolojiye oradan da modern dünyaya çekmiştir. Bu olgunun bir sonucu
olarak da ‘köylü mezhepleri’ olarak bilinen Tenrikyo, Konkokyo (金光教 - 1845) ve
Oomoto ortaya çıkarak yeni dini hareketlerin bir nevi doğuşuna sebep olmuşlardır. Diğer
taraftan bu dini hareketler sadece dini canlanma ve gelişmenin sağlayıcısı olarak
kalmamışlar; modern Japon toplumunun doğuşuna, özellikle köy yaşamından şehir
yaşamına geçişe uyum sağlanması konusunda katkıda bulunmuşlardır (Clarke, 2006, p. 263).
Meiji dönemi (1868-1912) süresince dini-sosyal bir devrim niteliğinde bir
düzenlemeye gidilmiş, Şintoizm ve Budizm ile etkileşimlerini ayrı tutarak din-devlet
ilişkisini daha seküler bir düzleme oturtma düşüncesi içerisinde olmuşlardır. Meiji
döneminin bu düşüncesi ikinci dünya savaşına gelinceye değin etkilerini devam ettirmiş;
savaş sonrasında uygulamaya konularak anayasada düzenlemeye gidilmiş ve din-devlet
ilişkisinin ayrı tutulduğu bir ulus devlet anlayışı ortaya konulmuştur. Özellikle ilgili
politikanın bir sonucu olarak kurumsallaşmış dinler ve yeni dini hareketler yönlerini topluma
çevirmişler bu da toplumda Meiji dönemi sonrası japon toplumunda dini çeşitlilik ve
hoşgörünün yerleşmesine zemin hazırlamıştır (Clarke, 2006, p. 258). Fakat bu düzenlemenin
olumlu sonuçları hemen oluşmamış, devlet ile yeni dini hareketler arasında sıkıntılar da
ortaya çıkmıştır. Örneğin, Omoto yeni dini hareketi, Meiji dönemi sonrası kısıtlayıcı
uygulamalara eleştiriler getirmiş, siyasi ve politik alanda kısıtlanmayı ortadan kaldırmak için
mümkün olan her sembol ve ritüeli kullanmıştır (Clarke, 2006, p. 263).
Pasifik Savaşı’nın sona ermesi (1941-1945) ve Japonların yenilgisi ülkenin sonraki
dönemlerinde din-devlet ve din-toplum ilişkisinde iyileştirici ve düzenleyici bir dönemin
başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Japonya tarihinin önceki dönemlerine bakıldığında dindevlet ilişkisinin olduğu bir iç içe olma durumu görülmektedir (Nabutaka, 2000, p. 16).
Fakat savaştan sonraki dönemde Japon devleti anayasada önemli değişikliklere gitmiştir.
Buna göre anayasaya “Din özgürlüğü her alanda herkese garanti edilemez”, “Hiçbir dini
örgüt devletin herhangi biriminden imtiyaz alamaz ve herhangi bir otoriteyi kullanamaz” ve
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“Din eğitimi devletin herhangi bir kurumu tarafından verilemez” maddeleri eklenmiştir.
Başlangıçta din-devlet ilişkilerinin gerildiği hatta kopmaya uğradığı şeklinde yorumlamalara
sebep olan bu maddeler, aslında ilgili maddelerin üçüncüsü ile tam olarak anlamına
kavuşmaktadır. Çünkü din-devletin ayrı olduğu ve aynı zamanda dini eğitimin devlet
tarafından verilmediği bir Japon toplumunda bu tür bir uygulama, toplumsal ve ekonomik
gelişmelere uyum sağlamanın bir gereğidir (Kitagawa, 1990, p. 305). Böylece toplumda
kurumsallaşmış olsun veya olmasın hiçbir dini hareketin devlet ile siyasi-politik bir bağı
olmayacak dolayısıyla dini hareketlerin tek faaliyet alanı toplumun kendisi olacaktır. Bu
açıdan yeni dini hareketlerin faaliyet alanının toplum olarak belirlenmesi, Japon toplumunun
kalkınmasında özellikle üyelerini olumlu davranış ve ahlaki erdemlere yönlendiren “manevi
aydınlar” sınıfının oluşmasında büyük katkılarının olduğu ifade edilmektedir (Clarke P. B.,
2000, p. 129) (Susumu, 2004, s. 291). Bu anlamda savaş sonrası özellikle 1960 ve 70’li
yıllarda yeni dini hareketlerde ve üyelerinde önemli artışlar yaşanmıştır (Barker, 1999, p.
22). Bu açıdan böylesine bir düzenlemenin ilk yıllardan itibaren dini hoşgörünün toplumda
gruplar ve bireyler arasında yaygınlaşmasına ve yerleşmesine yol açtığı bilinmektedir
(Barker, 1999, p. 18). Yukarıda da Winter tarafından ifade edildiğine göre günümüz Japon
toplumunda sayılarının tespit edilmesinde zorlanılan yüzlerce yeni dini hareket olduğu ve
bu fotoğrafın en önemli nedeninin de toplumsal değişim ve dini hoşgörü zemini olduğu
anlaşılmaktadır (Kitagawa, 1990, p. 315).
Japonya’da yeni dini hareketlerin varlığı 19. yy başlarından günümüze kadar
uzandığından ve ayrıca bu dini hareketlerin ciddi anlamda kurumsallaşmasından dolayı bu
dini akımların “yeni din” mi yoksa “yeni dini hareket” mi oldukları konusunda tartışmalar
yapılmıştır (Winter, 2018, p. 20). Özellikle Earhart gibi araştırmacılar Japon yeni dini
hareketlerinin “Şintoizm Mezhepleri” olduğu konusundaki görüşlerin varlığından söz
etmektedir. Ayrıca Earhart, bu dini hareketlerin özellikle 1882’den itibaren ülke
vatandaşlarının dini düşüncelerinin yasal bir toplumsal statüye sahip olmasının temel yolu
olarak bilindiğini ifade etmektedir (Earhart, 1983, p. 5).

3. Değerlendirme
Japonya’da yeni dini hareketler uzun bir süre önce ortaya çıkmışlar günümüze kadar
değin kurumsallaşmalarını özellikle inanç-ritüel ilişkisinde büyük oranda
gerçekleştirmişlerdir. Fakat onların hali hazırda birçok çevre tarafından “yeni” olarak
tanımlanması, Omoto dini hareketi örneğinde olduğu gibi kutsal ile iletişimin halen devam
etmesi olarak ifade edilmektedir. Japon halk inancı, sistematik olmayan birçok ritüelden
oluşmakta iken Şintoizm bu dini yaklaşımların temel olduğu daha sistematik inanç ve
uygulamalardan oluşmaktadır. Dolayısıyla Japon halk inancının birçok unsuru yeni dini
hareketlerin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Şintoizm ve Budizm’e adapte olmakta
başarılı olmuş olan bu hareketler, Hıristiyanlık gibi farklı bir coğrafyaya ait olan dinler ile
adaptasyon sağlamakta doğal olarak zorlanmışlardır. Hıristiyanlık dinine mensup
misyonerler tarafından Hıristiyanlığın ve Japon kültürünün ve bir sentezini oluşturma
girişimlerine rağmen Japon toplumunun kendisine uzak bir din olarak algılanmıştır. Uyum
sağlanamaması bir yana Japonya’da oluşan yeni dini hareketler ülke içinde etkili olmalarının
yanında yurtdışındaki faaliyetleri ile de dikkat çekmektedirler.

18

Kaynakça
Baker, G. (1978). Language and Mind in the Study of New Religious Movements. In J.
Needleman, & G. Baker, Understanding the New Religion (pp. 286-288). New York:
Seabury.
Barker, E. (1999). New Religious Movements. In B. Wilson, & J. Cresswell, New Religions
Movements: Challange and Response. London: Routledge Press.
Bromley, D. (1998). New Religious Movements. In W. H. Jr., P. Kivisto, B. J. Denison, &
James, Encyclopedia of Religion and Society. Altamira: Walnut Creek.
Clarke, P. (2006). New Religions in Global Perspective. London: Routledge Press.
Clarke, P. B. (2000). Modern Japanese Millenarian Movements. In P. B. Clarke, Japanese
New Religions: In Global Perspective (pp. 129-181). Richmond: Curzon Press.
Earhart, B. (1982). Japanese Religion: Unity and Diversity. Belmont: Wadsworth
Publishing.
Earhart, B. (1983). The New Religions of Japan: A Bibliography of Western-Language
Materials. Ann Arbor: Center for Japanese Studies.
Hardacre, H. (1990). Gender and the Millennium in Omotokyo, a Japanese New Religion.
Japanese Civilization in the Modern World, 6, 47-63.
Kisala, R. (1999). Prophets of Peace. Pacifism and Cultural Identity in Japan’s New
Religions. Honolulu: University of Hawaii Press.
Kitagawa, J. M. (1990). Religion in Japanese History. New York: Columbia University
Press.
Lofland, J., & Richardson, J. T. (?). Religious Movement Organizations:Elemental Forms
and Dynamics. Research in Social Movements, 7.
McFarland, H. N. (1967). The Rush Hour of the Gods. New York: Macmillan.
Nabutaka, I. (2000). Contemporary Japanese Religion. Tokyo: Foreign Press Center.
Ooms, E. G. (1993). Women and Millenarian Protest in Meiji Japan. New York: Cornell
University Press.
Susumu, S. (2004). From Salvation to Sprituality. Melbourne: Trans Pacific Press.
Winter, F. (2018). Japanese New Religious Movements: An Introduction. In L. Pokorny, &
F. Winter, Handbook of East Asian New Religious Movements (Vol. 16, pp. 17-32).
Leiden: Brill Press.
Yamashita, A. (1998). The Eschatology of Japanese New and New Religions: From
Tenrikyo to Kofuku no Kagaku. Japanese Religions, 23(1/2), 125-142.

19

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ARAPÇA DİL
ÖĞRETİMİNDE MEDYA ARAÇLARININ ETKİN KULLANIMI
( EL-CEZİRE-NET ÖRNEĞİ )
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Arapça eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören
öğrencilerin dilin dört temel becerisine sahip olmalarında ve bunun sonucunda da anlama ve
anlatma yeterliliğini elde etmelerinde “el- Cezire Net” örneği ile medya araçlarının etkin
kullanımının faydalarını ortaya koymaktır. Yükseköğretim kurumlarının amaçlarına uygun
şekilde medya aracından nasıl faydalanılmasının gerektiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu
amaçla çalışmada, dil öğretiminin esasları ve dört temel beceriyi geliştirmede dikkat edilmesi
gereken hususlar ile medyanın dil öğretiminde kullanımı üzerinde durulmuş, “el-Cezire Net” ’in
özelinde örnekleme yapılmış, elde edilen bilgilerden sonuca ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Yükseköğretim Kurumları, Arapça Dil Öğretimi, Medya Araçları, elCezire Net
EFFECTIVE USE OF MEDIA TOOLS IN ARABIC LANGUAGE TEACHING IN
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN TURKEY
(SAMPLE OF AL-JAZEERA- NET)
ABSTRACT
The purpose of this study is to present the benefits of effective use of media tools through the
sample of “Al –Jazeera Net” in helping students who study at higher education institutions
providing Arabic education have four basic language skills and as a result, gain comprehension
and expression competence. We tried to indicate how to take the advantages of a media tool in
accordance with the aims of higher education institutions. For this purpose, in the study, the
principles of language teaching and the issues to be considered in developing four basic skills
and the use of media in language teaching were emphasized, sampling was made specifically for
"Al-Jazeera Net", and were ached the result from the obtained information.
Keywords: Higher Education Institutions, Arabic Language Teaching, Media Tools, Al- Jazeera
Net
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1.Çalışmanın Konusu:
Ülkemizde diğer öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretim kurumlarında Arapça
eğitimi gören öğrencilerin de dilin dört temel becerisini geliştirme (dinleme, konuşma,
okuma ve yazma) konusunda zorluk çektikleri bir gerçektir. Öğrencilerin bu temel
becerilerden diğerlerine göre konuşma konusunda kendilerini daha çok yetersiz görmeleri
Arapçaya karşı olumsuz bir tutum sergilemelerine de neden olmaktadır. Böyle bir tutumun
sonucunda öğrenci yıllarca örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitimini aldığı Arapçadaki
yeteneklerini geliştirmeyi bıraktığı çok sık görülen bir durumdur. Bunun birçok nedeninin
tespit edildiği bu çalışmada belli başlı birtakım sorunların medya araçları yardımı ile
çözümünün ortaya konulması amaçlanmıştır.
2.Çalışmanın Önemi:
Öğretim ilkeleri dikkate alındığında dildeki dört temel becerinin -özellikle de konuşma
becerisinin- kazanılmasında medya araçları büyük bir öneme sahiptir. Öğrencinin medya
araçları sayesinde öğrendiği dilin kültürünü, günlük yaşamdan aldığı olaylar çerçevesinde
öğrenebilmesi, bu dili öğrenen için kendisine ayrıca büyük bir kolaylık verecektir Bununla
birlikte ileriki aşamalarda bu araçlar sayesinde Arapça öğrenende bu dil, ana dili gibi bir
meleke haline gelecektir.
3.Çalışmanın Amacı/Hedefleri
Dil öğretimi metot ve teknikleri göz önüne alındığında Arapçanın kolay ve verimli bir
şekilde öğretilmesinde medya araçlarının bu dil öğretiminde mutlaka yer verilmesi gereken
kaynak ve materyaller olduğu gerçeğinden hareketle yükseköğretim kurumlarında Arapça
eğitiminde bu araçlara yer verilerek bir eğitimin yapılmasının gerekliliği ortaya konulmak
istenmiştir. Bu amaçla:
1. Modern dil öğretimi metot ve teknikleri açısından Arapçanın öğretiminde medya
araçlarının en etkin bir şekilde niçin kullanılması gerektiği,
2. Medya araçlarından sağlanan kaynak ve materyallerin etkin bir öğretim hedefini
gerçekleştirmek için nasıl kullanılması gerektiği,
3. Dil öğretiminde farklı alanlara ait terminolojinin verilmesinde medyanın işlevselliği,
4. Dilin yaşayan bir çevreden bağımsız olamayacağı için konuşulan dilin kültür çevresinin
öğrenilmesinde medyanın önemi,
5. Yaşayan dilin inceliklerine sahip ifade tarzlarının öğretiminde medyanın gücü,
6. Aynı dili kullanmalarına rağmen bölgeler arasındaki lehçe ve farklı ifade tarzlarını
karşılaştırmada medyanın örnekleme zenginliği,
7. Grup eğitiminin yanı sıra bireyselleştirilmiş bir dil öğretim programına medyanın
sağladığı yararlar,
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8. Herhangi bir konuya ait benzer metinlerin birbiri ardınca verilebilmesine olanak sağladığı
için konunun pekiştirilmesinde medyanın kullanışlılığı,
9. Öğrenim esnasında öğrencinin ilgisinin çekilmesinde ve eğitim boyunca sürekli olarak
aktif bulunmasında medyanın işlevsel olması,
10. Dil öğretiminde en büyük problemlerden biri olan telaffuzun geliştirilmesinde medyanın
büyük bir güce sahip olması,
gibi medya araçlarının Arapça öğretimindeki belli başlı faydalarının ortaya konması
amaçlanmıştır. Bu sayede yıllarca Arapça öğretiminin bir problemi olan sadece okuma ve
anlama sınırlılığını aşmada büyük bir katkı sağlanarak dilin dört temel beceri ile öğretilmesi
konusunda medya araçlarının katkılarından yükseköğretim kurumlarımızda azami ölçüde
faydalanma ve bu araçların daha çok kullanılmasını teşvik etme hedeflenmektedir.
4. Giriş
Yükseköğretim kurumlarımızda Arapça öğretimi İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı, Yabancı Diller Yüksekokulları, Edebiyat
Fakültelerinin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eğitim Fakültelerinin Arap Dili Eğitimi
Bölümü ve -üniversitelere göre farklılık göstermekle birlikte- Yabancı Diller Yüksekokulları
veya Edebiyat Fakültelerine bağlı Mütercim-Tercümanlık bölümlerinde yapılmaktadır. Bu
kurumlardan İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin çoğunda zorunlu hazırlık sınıflarına
yer verilmiş, Mütercim-Tercümanlık bölümlerinde ise zorunlu hazırlık sınıfları mecburi
tutulurken diğer bölümlerde ise üniversitelerin tercihine bırakılmıştır.
Kurumlarda verilen Arapça öğretiminin kapsamı ise bu kurumların hedeflerine göre
değişmektedir. İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerindeki öğretim daha ziyade İslam’ın
temel kaynaklarının anlaşılması üzerine şekillenir. Başka bir ifade ile söylememiz gerekirse
İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerindeki Arapça öğretiminin temel amacı, İslam’ın temel
kaynaklarının öğretilmesi olduğu için ile Arap dilinde bir çeşit ihtisas yani uzmanlaşmanın
sağlanmasıdır. Çünkü burada amaç başta Kuran ve hadis olmak üzere İslam’ın temel
kaynaklarının doğru bir şekilde anlaşılması ve anlatılması için dilin en ince özelliklerine
varıncaya kadar öğretilmesidir. Dildeki böyle bir çalışma ortamındaki öğretimini,
laboratuvarda mikroskobun başında en küçük canlıyı tespit etmeyi amaçlayan uzman
eğitimine benzetebiliriz. Bunun için de bu fakültelerimiz bu amaç üzerinde
yoğunlaşmaktadırlar. Edebiyat Fakülteleri veya Yabancı Diller Yüksekokullarına bağlı
Mütercim-Tercümanlık bölümleri ise konuşma ve tercüme faaliyetlerine ağırlık verirken
Arap Dili Edebiyatı bölümleri ise Arap edebiyatının öğretilmesini kendisine hedef
görmektedir. Eğitim Fakültelerimiz ise ağırlıklı olarak dilin öğretilmesi üzerinde durarak
Arapça öğretmeni yetiştirme üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bütün bölümlerin temel amacı
Arapçanın öğretilmesi olmakla birlikte öğretimde en önemli olan hedef olduğu için doğal
olarak kullanılan müfredat ve materyal de hedefe göre şekillenmektedir. Bu yüzden de
kurumların dil öğretiminde metot olarak belirgin farklar taşımazlarsa da müfredat ve
kullanılan materyal açısından farklılaştıkları görülmektedir.
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Her ne kadar kurumların özelde hedefleri açısından farklılaşmaları zaruri olsa da Arapça
öğretiminde temel kuralların öğretilmesinin yanı sıra İslam’ın temel kaynaklarının ıstılahları
ile modern Arapçadaki farklı alanlara ait ıstılah ve kelimelerinin de öğretilmesi zorunludur.
Arapça öğretiminde yukarıdaki amacın elde edilmesinde yazılı ve yazısız medya araçlarının
önemi büyüktür. Bu çalışmada “el-Cezire-Net” örneğinden hareketle Arapça öğretiminde
etkin medya kullanımının faydası üzerinde durulacaktır.
5.Arapça Dil Öğretiminde Medya Araçlarının Etkin Kullanımı (el-Cezire-net Örneği)
Günümüzde dijital medya, yabancı dil konusunda sınırsız ve çok farklı materyaller içeren
önemli bir araç konumundadır. Dijital medyanın daha önemli bir özelliği ise, yabancı dil
öğrencilerinin en büyük grubunu temsil eden gençlerin dikkat ve ilgisini çekmesidir.
Günümüzün küresel dünyasında, teknik aletler, dijital medya ve mobil uygulamalar adeta
hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Teknik alanda kaydedilen bu ilerleme sadece yaşam
standardımızı yükseltmekle kalmıyor, bu yeni imkânlar hayatımızın birçok alanında yeni
bakış açılarına ve yeni umutlara da sebep oluyor. Bunlardan birisi de yabancı dil öğretimi ve
öğrenimidir. Bu araçların büyük bir kısmı verimli ve yararlı bir şekilde yabancı dil
öğretiminde de kullanılabilir. (Günday-Tahtalı Çamlıoğlu, 2015:474)
Günümüzde televizyon, radyo, internet ve sosyal medya platformları gibi kitle iletişim
araçları, yabancı dil öğreniminde büyük bir role sahiptir. Geçmişte yabancı dil öğreniminde
dersin öncelikli kaynakları öğretmen ve kursun materyalleri ile sınırlı idi. Ancak radyo,
televizyon ve online platformların yaygınlaşması göz önünde bulundurulursa öğrenciler sınıf
ortamına daha gelmeden birçok konuda ön bilgi sahibi olabilmektedirler. Aynı zamanda
öğrenecekleri dil, o dilin konuşulduğu kültür ve insanları hakkında da araştırma
yapabilmektedirler.
Medya teknolojilerinin gündelik hayatın her alanında kullanılması sebebiyle Arapça eğitimi
veren öğretmenlerin, öğrencileri gündelik hayatın dil kullanımına alıştırması açısından
medyayı kullanmaları çok önemlidir. (Şan, 2019: 26)
Her geçen gün yabancı dil ile ilgili özellikle gençlerin ilgisini çeken yeni kaynak ve araçlar
geliştirilip piyasaya sürülüyor. Örneğin öğrenme platformları, eşzamanlı iletişim kanalları,
forumlar, bloglar, mobil uygulamalar ve oyunlar. Bu araçların büyük bir kısmı verimli ve
yararlı bir şekilde yabancı dil öğretiminde de kullanılabilir. Her gün gelişen, her geçen gün
hayatımızı daha fazla yönlendiren ve artık geri dönüşü olmayan bu icatlardan uzak durmak
yerine, teknik ve dijital alandaki gelişmeleri takip edip onları en iyi ve en verimli bir şekilde
eğitim hayatımıza nasıl dâhil edebileceğimizi düşünmeliyiz. Dijital araçlar, eğitim ve
öğretiminin diğer alanlarında olduğu gibi yabancı dil eğitimi alanında da etkin bir şekilde
kullanılabilir. (Günday-Tahtalı Çamlıoğlu, 2015:474)
Bugün çağımızın en büyük bilgi kanalı olan internet aynı şekilde yabancı dil eğitimi alanında
da etkin bir şekilde kullanılabilir. Akıllı telefonlar sayesinde hayatımızın ayrılmaz bir parçası
olan interneti Arapça öğretiminde etkili bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. İnternette
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yer alan sayısız Arapça kanallar ve siteler içerisinden belli bir planlama dâhilinde amacımıza
ulaşmada faydalı ve etkili olacak Arapça medya kanallarının tespit edilerek öğretimin bir
parçası haline getirmemiz önemlidir.
Ülkemizde Türkçeyi öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçelerini geliştirmek ve güzel
bir telaffuza sahip olmak için sık sık TRT spikerlerinin sunmuş oldukları programları takip
ettiklerini görmekteyiz. Zaten konuşulan dilin telaffuz ve kullanım hatalarından uzak bir
şekilde en kolay olarak öğrenilmesinin yollarından birisi de budur. Hangi dil öğrenilirse
öğrenilsin o dilin konuşulduğu medya araçlarından dinlemeler yapmak çok önemlidir.
Türkçede TRT’nin takip edildiği gibi İngilizcede BBC takip edilmekte, medya ve
televizyonsuz bir dil öğretimi yapılmamaktadır. Medyanın dil öğretimindeki etkinliği ve
vazgeçilmezliğinden dolayı Arapça öğretiminde mutlaka medya gerçeğini görmek
zorundayız. Sonrasında ise hangi medya aracının faydalı ve etkili olacağının doğru bir
şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Böyle bir çalışmanın gençlerin Arapça öğretiminde
geleneksel araçlara göre ilgi ve ihtiyaçlarını daha çok karşılayacağı inancındayız.
Yukarıda dil öğretiminde medyanın önemi konusunda sunmaya çalıştığımız nedenlerden
dolayı medya araçlarının kullanılmasının önemine binaen “el-Cezire-Net” özelinde yapılan
bu çalışmada medya araçlarının Arapça öğretimindeki faydaları yabancı dil öğretiminde
kabul edilen belli başlı metotlar çerçevesinde örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmıştır.
Çalışmada “el-Cezire-Net” medya kanalının seçilmesinde kanalın dünya çapında yayın
yapması, fasih Arapçayı kullanması, internet sitesinin kullanışlılığı, sitede yer alan konu
başlıklarının ilgi çekici olması ve güzel bir şekilde tasnif edilmesi etkili olmuştur.
“el-Cezire-Net” medya kanalında genel olarak “Önemli Şahsiyetler, Belgeler ve
Olaylar, Devletler, Şehirler ve Bölgeler, Ordular ve Savaşlar, Örgüt ve Kuruluşlar, Tıp,
Politika, Ekonomi, Kültür, Spor, Sanat, Teknoloji, Bilimler, Sağlık, Yaşam Tarzı” gibi
başlıklara yer verildiği gibi farklı alanlarda kaleme alınmış sayısız makale ve yazıların da
yer aldığı görülmektedir. Yukarıdaki modern hayatla ilgili değişik başlıkların altında ayrıca
çok miktarda dinî metinler de yer almaktadır. (aljazeera.net,2020) Bütün bu konu
başlıklarının güncel olmalarının yanı sıra, öğrencinin birçok alanda bilgi edinmelerini
sağlayıcı, öğretici olmaları ile birlikte işitsel ve görsel olarak da desteklendikleri
görülmektedir.
Bugün yabancı dil öğretiminde kabul edilen belli başlı temel ilkelerin;
a) Dört Temel Beceriyi Geliştirme:
b) Öğretim Etkinliklerini Önceden Planlama.
c) Basitten Karmaşığa Somuttan Soyuta Doğru Öğretme.
d) Görsel ve İşitsel Araçları Kullanma.
e) Verilen Bilgilerin Günlük Yaşama Aktarılmasını Sağlama.
f) Verilen Bilgi ve Örneklerin Hayata Uygunluğu
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g) Öğrencileri Aktif Kılma
h) Bireysel Farklılıkları Dikkate Alma
ı) Görme ve İşitmeye Dayalı Araçlardan Yararlanma
i) Kullanılan Dilin Öğretilmesi
j) Telaffuza Önem Verme
k. Dil ile Birlikte Kültürün Verilmesi
l) Hem Bireysel Çalışmalara hem de Grup Çalışmalarına Gereken Ölçüde Yer Verilmesi gibi
(Barın, 2014: 22-23) ilkeler olduğunu görmekteyiz.
Arapça öğretiminde bu temel ilkeleri dikkate aldığımızda bugün kurumlarımızda Arapça
öğretiminde verilen emek ve harcanan zamana göre bir değerlendirme yapıldığında istenilen
başarıya ulaşılamamasının nedenlerini görmemiz mümkündür. Unutulmamalıdır ki usul ve
metot amaca ulaşmayı sağlayan en önemli araçtır. Hedefleri planlama ve ardından takip
edilecek metodun belirlenmesi ve etkili araçların kullanılması amaca ulaştıracaktır.
Bugün yükseköğretim kurumlarımız kendi amaçlarına göre Arapça öğretiminde hedeflerini
koymalarına rağmen sonuçta istenilen başarıya ulaşılamamasının en büyük nedenlerinden
birinin öğretimin temel metotlarının hepsinin uygulanmaması olarak görmekteyiz. Bu
metotlara parçacı bir yaklaşımın sonunda bugün bütün gramer konularına hâkim olmasına
rağmen metni yanlış seslendiren, okuduğunu anlamayan, okuduğunu anladığı halde
duyduğunu anlayamayan, okuyup anladığı halde konuşamayan bir öğrenci profili ile
karşılaşmaktayız.
Bu sorunun çözümü olarak öğretme ilkelerinin hepsini kapsayan bir müfredat ve onun
öğretimini kolaylaştıran araç gereçlerin kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu
bağlamda da hedef kitlemizin gençler olduğunu ve onların ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verecek
materyallerin seçilmesi gerekmektedir.
Öğrenmede öğrenenin öğrenmeye hazır hale getirilmesinde güdülenmenin öneminin büyük
olduğu bilinmektedir. Yine öğrenilen şey öğrenenin ilgisini ne kadar çok çekiyorsa o oranda
güdülenmesini artıracağı da bir gerçektir. Hedef kitlemizin gençler olması onların
güdülenmesinde ilgi ve dikkatlerini çekme daha bir önemli hale gelmektedir. Bunun içinde
güncel konuların seçilmesi çok önem arz etmektedir.
"Anneler Günü... Hristiyan köklerinin geleneği, nasıl kutlanabilir?
Korona yüzünden ... İngiltere, Huawei'yi 5G sözleşmelerinden çıkarmaya çalışıyor
Netflix'te çocuklarınıza değerleri öğreten 9 film
Elektronik uygulamalar ve misafirsiz sanal düğünler ... Korona virüsü Mısır'da evlilik
törenlerine ne yaptı?
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Aşk neden kırmızı kalp ile sembolize edilir? 12 romantizm sembolünün arkasındaki
hikayeler ve mitler
Bilimsel bir buluş ... 30 dakikadan daha kısa sürede suyu tuzdan arındırmak için yeni bir
sürdürülebilir teknoloji
Siber suç ... teknoloji suç nedeni olduğunda
Okyanus suyunda oksijen eksikliği yeni bir kitlesel yok oluşun habercisi
“el-Cezire-Net”ten örnek alınan yukarıdaki birkaç konu başlığının bile onların dikkatlerini
çekecek tarzda oldukları inancındayız. Bugün yükseköğretimdeki öğrenci kitlemizin artık
bilgiye büyük oranda akıllı telefonlar üzerinden uygulamalar ile ulaştıkları göz önüne
alındığında medya aracının öğretimin ayrılmaz bir parçası olması gerekmektedir.
“el-Cezire-Net” gibi bir medya aracı ile yapılan bir uygulamanın yabancı dil öğretiminde
kabul edilen belli başlı temel ilkeler ile öğretilmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Medya
aracından yapılacak dinleme çalışmaları ile Arapça öğretiminin bir problemi olan sadece
okuma ve anlama sınırlılığını aşmada büyük bir katkı sunarak duyduğunu anlamayı
sağlayarak dilin dört temel becerisinden birinin de kazanılması sağlanacaktır. Yapılacak
dinlemelerle konuşmada en büyük sorunlardan biri olan eş anlamlı kelimelerin kullanıldığı
bağlamların öğrenilmesinin sağlandığı gibi, yine konuşma sorunlardan biri olan fiillerin
çekimi sıkıntısından kurtularak kullanılan fiil, sözcük, deyim ve cümleler psikomotor bir
hale gelecektir. Yapılan dinleme ve ardından konuşmalarla Arapça doğru bir telaffuz ile
öğrenilmiş olacaktır. Özellikle blog bölümünde yer alan köşe yazısı yahut bilimsel
makalelerin incelenmesi ile de yazma becerisinin kazanılmasına büyük faydası olacaktır.
Böyle bir çalışma ile yakından uzağa ilkesi de sağlanarak öğrenen içerisinde bulunduğu
zaman diliminden hareketle dili daha kolay anlama imkânına sahip olduğu gibi dilini
öğrenmek istediği Arap toplumunun örf ve âdetini de öğrenmiş olacağı için bu da dili
öğrenmesinde kendisine büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Böylece dil ile birlikte kültürün
verilmesi de sağlanmış olacaktır.
Bugün ülkemizde dil yeterliliğini ölçen sınavlara da baktığımızda Arapça dil öğretiminde
sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri gibi temelde üç ana konuda bir öğrenmenin
hedeflendiği görülmektedir. Bu nedenle de yükseköğretim kurumlarımız genel Arapça
becerilerinin kazandırılmasının yanında kendi hedeflerine göre de programlarını
özelleştirdiklerini görmekteyiz. “el-Cezire-Net” gibi bir medya aracı ile yapacağımız bir
Arapça öğretimi bize öğretim etkinliklerini önceden planlama fırsatı vereceği açıktır. Çünkü
hedef kitlemizin temel yeterliliğinden sonra hangi alanda eğitim verilecekse o alandaki
materyallerin öğretimde kullanılması sağlanacaktır.
Kullanacağımız bu medya aracında sayısız materyal içerdiğinden içeriklerin bir plan
dâhilinde basitten karmaşığa somuttan soyuta doğru öğretme metodu gereğince öğretimin
gerçekleştirilmesinde büyük bir fırsat sunacaktır. Ayrıca “el-Cezire-Net”in temel seviyede
Arapça öğretimi yapan Arapça öğretim sitesinden bu konuda faydalanmak da mümkün
olacaktır.
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Görme ve işitmeye dayalı kullanılan bu araç sayesinde öğrencilerin öğretim sırasında aktif
kalmalarının yanı sıra bireysel farklılıkları dikkate alan bireyselleştirilmiş bir programında
uygulanması kolaylaşmış olacaktır.
Öğrenmenin gerçekleşmesinde bireysel çalışmalara yer verildiği gibi önemli grup
çalışmalarına da gereken ölçüde yer verilmesi önem arz etmektedir. Çünkü bireysel
farklılıklardan kaynaklanan nedenlerden dolayı kimi öğrenen bireysel olarak değil de grup
çalışması ile daha aktif olabilmekte bu da öğrenmesini kolaylaştırmaktadır. Grup
çalışmasında medya kanalları bizlere birçok imkân verebilmektedir. Örneğin belirlenen
herhangi bir konunun altında çok sayıda yer alan alt başlıkların öğrenenlere paylaştırılarak
onlardan konularla ilgili dört temel beceri üzerinde çalışmalar istenebilir. Her bir öğrenci
yaptığı çalışmasını sunduktan sonra çalışmasını grubun diğer fertleri ile paylaşır. Bu sayede
geleneksel metot ile işlenen metinlerden daha çok metin işleme imkânı olabilecektir.
Böylelikle de bugün Arapça öğretiminin belki de konuşmanın ardından gelen en büyük
sorunu, kelime dağarcığının yetersizliği ve kelimelerin kullanıldığı bağlamın
öğrenilmesindeki sorun yapılan bu çokça metin uygulamaları ile çözüme kavuşacağı
inancındayız.
Öğrenciye verilen bilgilerin güncel hayat ile bağlantılı olması sayesinde farklı öğrencinin bir
dilde öğrendiği bu bilgileri yaşadığı hayata kolay bir şekilde uygulaması da mümkün
olacaktır.
Bugün ülkemizin gündemine baktığımızda aktüel konuların başında tüm dünyayı etkileyen
bir salgın, onunla mücadele ve salgının eğitim, ticaret, turizm başta olmak üzere sayısız alan
üzerindeki etkisi, Ayasofya Camii’nin açılışı, Karadeniz’de doğalgaz bulunması ve bunun
etkileri, Suriye ve Libya’da konularında ülke politikası, sığınmacıların durumu, Doğu
Akdeniz’de yaptığımız petrol aramaları ve bunun dünyadaki ve Arap dünyasındaki
yansımaları, denizlerde sahip olduğumuz haklar vb. konuların olduğunu görmekteyiz.
Bunlarla ilgili bir haber güncel olması nedeniyle herkesin dikkatini çekmekte olduğu bir
gerçektir. Özellikle de bu olaylara dünyanın yanı sıra Arap toplumunun bakışı ve bunu ifade
edişleri Arapça öğretimi için kullanılması büyük katkı sağlayacaktır. “el-Cezire-Net” medya
kanalında ülkemizin gündeminden hareketle yapacağımız bir tarama ile birçok habere
ulaşmamız mümkün olacaktır. Bu başlıkların öğrencinin ilgisini çekeceği, böylece onu
öğrenmeye daha istekli yapacağı, haberlerin işitsel ve görsel araçlarla desteklendiği için daha
aktif kılacağı, telaffuzu geliştirmesinin yanında onu öğrendiği bilgilerin gerçek hayatta bir
karşılığı olduğu konusunda ikna edeceği bir gerçektir. Çünkü artık öğrenci hayatta bir
karşılığını bulamadığı bir öğrenme sürecine girmek istememektedir. Bunun için de dil
öğretiminde artık hikâyelerle bir öğretiminin içinde olmaktan, kullanılmayan bir kelime
hazinesini öğrenmekten ve pratik hayatta çok fazla uygulamadığı dil kurallarını
öğrenmekten kaçınmaktadır. Unutmayalım ki bu öğrenciler öğrendikleri bu dil ile
hayatlarını çeşitli görevler alarak devam ettireceklerdir.
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Sonuç
Öğretim ilkeleri ve dil öğretimi metot ve teknikleri göz önüne alındığında dildeki dört temel
becerinin -özellikle de konuşma becerisinin- kazanılmasında medya araçları büyük bir
öneme sahiptir. Bu nedenle de yükseköğretim kurumlarında Arapçanın kolay ve verimli bir
şekilde öğretilmesinde medya araçlarının bu dil öğretiminde mutlaka yer verilmesi gereken
önemli kaynak ve materyaller olduğu bir gerçektir. Dil öğretim ilke, metod ve tekniklerine
göre yapılan bir Arapça öğretiminde medyanın etkin olarak nasıl kullanılması gerektiği ve
bu araçların faydalarının “el- Cezire Net” örneği ile ortaya konulmaya çalışıldığı çalışmada
bu araçların Arapça öğretiminde mutlaka yer verilmesi gereken bir araç olduğu olduğu gibi
bu aracın belli bir plan dahilinde hazırlanacak öğretim materyalleri konusunda da zengin bir
kaynak olacağı görülmektedir.
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2018 FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİLİM TARİHİNDEN NE KADAR VE
NASIL YARARLANIYOR?
Şebnem KANDİL İNGEÇ
Hazal Başak VURAL
ÖZET
Bu araştırmada, 2018 ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıf fizik dersi öğretim programları bilim
tarihi açısından incelenerek öğretim programında bilim tarihine ne oranda ve nasıl yer verildiğini
belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu çalışmada doküman
analizi metodu kullanılmıştır. İncelenen doküman Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye
Kurulu’nun yayınladığı 2018 OFDÖP kazanımlarıdır ve bu doküman Talim Terbiye
Kurumu’nun internet sitesinden indirilmiştir. Analiz birimi olarak sadece kazanım ve kazanım
açıklamaları kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle, tüm sınıfların (9-12) fizik dersi öğretim
programında bilim tarihiyle ilişkili anlatımlar belirlenmiştir. Araştırmada toplanan veriler içerik
analiz türlerinde kategorisel analiz ve frekans analizi teknikleri kullanılırken çözümlenmiştir. Bu
çözümlemede; verilerin kodlanması, temaların oluşturulması, kodların ve temaların
düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması aşamaları izlenmiştir. İncelemeler
sonucunda programda çok sınırlı düzeyde (%7,98) bilim tarihinden yararlanıldığı görülmüştür.
Üniteler kapsamında toplam 15 farklı konunun bilim tarihiyle ilişkilendirildiği tespit edilmiştir.
Konular: “Madde ve Özellikleri, Newton’un Hareket Yasaları, Verim, Elektrik Yükleri, Elektrik
Devreleri, Basınç ve Kaldırma Kuvveti, Ses Dalgaları, Alternatif Akım, Kepler Kanunları,
Elektromanyetik Dalgalar, Atom Kuramının Tarihsel Gelişimi, Büyük Patlama ve Evren
Oluşumu, Radyoaktivite, Özel Görelilik, Fotoelektrik Olay” şeklinde sıralanabilir. Yapılan
içerik analizi sonucunda elde edilen kodlardan fizik dersi öğretim programında bilim tarihinden
nasıl yararlanıldığına ilişkin üç ana tema elde edilmiştir. Bu temalar “kavramsal anlama”
(%64.71), “süreçsel anlama” (%29,41) ve “bağlamsal anlama” (%5.88) dır. Tüm kazanımlar
dikkate alındığında kavramsal anlayış amaçlı %5.16 oranında oldukça sınırlı düzeyde bilim
tarihine yer verildiği görülürken, bilimin süreçsel yönünü anlama açısından da (%2,34) bilim
tarihinden düşük düzeyde yararlanıldığı, ancak bağlamsal yönlerini anlamada (%0.45) bilim
tarihi gibi zengin kaynağın ihmal edildiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Fizik müfredatı, bilim tarihi, fizik dersi
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HOW MUCH AND HOW PHYSICS CURRICULUMS BENEFITS FROM
HISTORY OF SCIENCE?
ABSTRACT
History of science is a very important tool to science/physic education. A person who knows the
historical development of science, not only can be aware of how discoveries and inventions have
been made, but also can be aware of conceptual, procedural and contextual aspects of science.
Because of these, this research aims to reveal the determine how much and how 2018 physics
curriculum curriculum has benefit from history of science. For this purpose, answers to the
following questions were sought: ―Which units 2018 physics 9, 10, 11, and 12th grade
acquisitions has benefit from history of science?‖, ―How much 2018 physics 9, 10, 11, and 12th
grade acquisitions has benefit from history of science?‖, ―How 2018 physics 9, 10, 11, and 12th
grade acquisitions has benefit from history of science?‖. 2018 Physics course curriculum (PCC)
were used as data collection tool. The document which is examined is the 2018 PCC acquisitions
published by the Ministry of National Education Board of Education and this document has been
downloaded from the website of the Education Training Board. In the study, firstly, authors were
determined which expressions are about history of science in the physics curriculum of all
classes (9-12). In this context, the acquisitions were examined and the were investigated which
expressions are about history of science by the authors separately. The acquisitions determined
were reevaluated by all authors. As a result of this evaluation, the inconsistencies were seen to
be at a minimum level, and they reached a full agreement by making the necessary discussions
and thus expressions in the acquisitions which are about history of science have been determined.
The data collected in the research were analyzed while using categorical analysis and frequency
analysis techniques in content analysis types. In this analysis; The stages of coding data, creating
themes, editing codes and themes, defining and interpreting the findings were followed. It is seen
that curriculum has used history of science. However, this was not sufficient. A total of 17
acquisitions related to the History of Science were identified in the curriculum. There are 213
gains in 2018 PCC. It is seen that 7.98% of Science History is included in the program
acquisitions. Units utilized in the History of Science are as follows: matter and properties, motion
and force, energy, electrostatic, pressure and buoyancy, waves, introduction to atomic physics
and radioactivity and modern physics. It has been determined that among the acquisitions
associated with the History of Science in 2018 PCC, there are 11 conceptual, 5 procedural and
1 contextual understanding that will help. Keywords: physics curriculum, history of science,
physic course
Keywords: physics curriculum, history of science, physic course
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1.GİRİŞ
Günümüzde bir toplumun bilim ve teknoloji açısından ilerlemesi ve muasır medeniyetler
seviyesine ulaşmasının ön koşulu, teknoloji okur – yazarı bireyler yetiştirebilmesine
bağlıdır. Teknoloji okur–yazarı bireyler yetiştirebilmek ise bilimin doğasını kavrayabilen,
eleştirel ve sorgulayıcı bakış açısına sahip, bilime ve bilimsel çalışmalara yönelik ilgi ve
merak duyan bireylerle mümkündür. Bu bağlamda bilim tarihi tüm bu niteliklerin
kazandırılmasını sağlamada önemli bir motivasyon aracıdır. Çünkü bilim tarihi, bilim
insanlarının çalışmalarını ortaya koyma sürecinde gösterdikleri çabanın hangi süreçlerden
geçtiğini göstermenin yanında, bulunduğu dönem ve koşullar ile birlikte ele alma olanağı
sunar. Bu da bilimin doğasının daha kolay kavranmasına ve bilimsel süreç becerilerinin
öğrencinin gözünde daha insancıl bir yaklaşımla somutlaşmasına imkân tanımaktadır.
Ulusal veya uluslararası çalışmalara bakıldığında bilim tarihini öğretime katmanın
potansiyel yararları olduğu vurgulanmakta (Matthews, 2017; Laçin-Şimşek, 2009; Kaya,
2007; Lin ve Chen, 2002; Matthews, 1994) ve çeşitli amaçlar açısından sınıf ortamında
kullanılan en etkili araçlardan biri olarak gösterilmektedir (Matthews, 2017; Matthews,
2014; Irwın, 2000). Bu amaçlardan biri bilimin doğasına yönelik algı oluşturma veya anlama
açısından kullanımı (Özdemir, 2017; Irwın, 2000; Abd-El-Khalick ve Lederman, 2000;
Monk ve Osborne, 1997; Matthews, 1994) bir diğeri de kavramsal öğrenmeye olan katkı
(İngeç ve Tekfidan, 2017; Kahraman, 2012; Karakuş, 2009; Galili ve Hazan, 2001; Seroglou,
Koumaras ve Tselfes, 1998; Monk ve Osborne, 1997) ve bilimin prosedürel ve bağlamsal
doğasına yönelik (Bakanay ve Güney, 2018; Bakanay, 2015; Laçin-Şimşek, 2011;
Gallagher, 1991) pek çok mesajı sınıf ortamına taşıma olanağı sunmasıdır.
Öğrenciler, bilim tarihine yeterince değinilmeden, öğretmen merkezli pasif yaklaşımla
öğrenim gördüklerinde, tarih süreci içerisindeki sistematik gözükmeyen bilimsel çalışma ve
gayretlerin oluşturulduğu sürece dair zayıf bir algı geliştirmelerine sebep olmaktadır.
Dolayısı ile öğrencilerin öğretim programında bilim tarihi aktivitelerine yer verilmesi,
öğrencilerin bilimin doğasına yönelik olumlu tutum geliştirmelerine ve bilimi kendilerinin
de yapabileceği yönünde farkındalık yaratacaktır. Öğrenciler bu sahip oldukları düşüncelerin
tarihsel doğasını gördüklerinde hem daha kolay bağ kurabilecek hem de kendi
düşüncelerindeki noksanlıkları görerek daha modern bilimsel düşünceleri keşfetmeye karşı
motivasyon sağlayacaktır. Dolayısı ile öğrencilerin; bilim tarihi ve felsefesi yöntemiyle
öğrenim görmeleri, bilim insanları hakkında daha objektif bilgilere sahip olmaları, bilimsel
bilginin oluştuğu şartları kavramaları ve bilimsel bilgi üretmeye karşı pozitif tutum
sergileyerek öğrenme ortamında aktif bir şekilde bulunmalarına olanak sağlayacaktır.
Ulusal veya uluslararası çalışmalar incelendiğinde dikkat çeken noktalardan biri de fen
programlarının bilim tarihiyle ilişkilendirilmesi durumunda bilimsel kavramların ve
yöntemlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağının ifade edilmesidir (Laçin-Şimşek, 2011;
Matthews, 1994). Öğrencilerin kazanacağı bilgi, tutum ve becerilerde önemli bir yere sahip
olan ve önemli bir araç olarak kabul edilen bilim tarihine; fen/fizik dersi öğretim
programlarında ne kadar yer verildiği ve bunun öğrencilerin bilimin kavramsal, süreçsel ve
bağlamsal boyutlarını anlamasına ne kadar hizmet ettiğinin değerlendirilmesi önemlidir ve
alana katkı sağlayabilecek nitelikte sonuçları, ilgili literatüre kazandıracaktır. Bu nedenle bu
çalışmada, 2018 fizik dersi öğretim programında bilim tarihinden ne kadar ve nasıl
yararlanıldığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla şu sorulara cevap aranmıştır:
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•
•
•

“2018 ortaöğretim Fizik 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında bilim tarihine ne kadar
yer verilmiştir?”
“2018 ortaöğretim Fizik 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında bilim tarihinden hangi
konularda yararlanılmıştır?”
“2018 ortaöğretim orta öğretim Fizik 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında bilim
tarihine nasıl yer verilmiştir?”

2.YÖNTEM
Araştırma, nitel modelde desenlenmiştir. Nitel araştırmalar; gözlem, görüşme ve doküman
analizi gibi nitel veri toplama yöntemleri kullanılarak olay ve durumların gerçekçi ve
bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yöneliktir (Yıldırım & Şimşek, 2006). Bu yöntemde
araştırmacı da neden, nasıl, sorularına cevap aramak amacıyla olguların ve davranışların
temelindeki gerçekliği ortaya çıkarmaya çalışır.
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem, yazılı belgelerin içeriğini sistematik olarak analizi için
kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir (Wach, 2013). Doküman incelemesi çoğunlukla
diğer araştırma yöntemlerini tamamlayıcı nitelikte veya tek başına bir veri toplama yöntemi
olmasına rağmen, bağımsız bir yöntem olarak da kullanılabilir (Kıral, 2020). Eğitim
bilimlerinde yararlı ve az kullanılan bir yaklaşım olan doküman incelemesi yöntemi,
araştırma protokolüne sıkı sıkıya bağlılık gerektiren bilimsel bir yöntemdir (Özkan, 2019;
Bowen, 2009).
2.1 Verilerin Toplanması
Araştırmada veri toplama aracı olarak 2018 fizik dersi öğretim programı (9-12)
kazanımlarını içeren yazılı dokümanlar kullanılmıştır. Doküman incelemesi basılı veya
elektronik belgeleri gözden geçirmek ya da değerlendirmek için kullanılmaktadır (Bowen,
2009). Araştırma verileri, nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden doküman
incelemesi kullanılarak elde edilmiştir. Doküman incelenmesi, araştırılması hedeflenen
olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek,
2008). Dokümanlar bilgisayar veya internet kullanılarak elektronik bir formatta elde
edilebilirler (Baş ve Akturan, 2008, s.119). Bu bağlamda dokümanlar internet kullanılarak
elektronik bir formatta elde edilmiştir. Fizik dersine ilişkin olarak uygulamaya konulan 2018
programının dokümanları taranmış ve elde edilen veriler bilim tarihi açısından incelenmiştir.
2.2 Veri Kaynağı
Araştırmada doküman analizi bağlamında veri kaynağı olarak 2018 fizik dersi öğretim
programı (9-12) kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan dokümanlar, Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı’nın resmi web sayfasında, öğretim programları bölümünde yayınlanan
fizik dersi öğretim programından elde edilmiştir.
2.3 Verilerin Analizi
Çalışmada öncelikle, tüm sınıfların (9-12) fizik dersi öğretim programında bilim tarihi ile
ilişkili anlatımlar belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz birimi olarak sadece kazanım ve
kazanım açıklamaları kullanılmasına karar verilmiştir. Sadece uyarı niteliğinde olan
“değinilmez, verilmez, girilmez‟ şeklinde yer alan ifadeler değerlendirme dışında
tutulmuştur. Bu kapsamda kazanımlar ve kazanım açıklamaları incelenmiş ve bilim tarihi ile
ilişkili anlatımlar yazarlar tarafından ayrı ayrı belirlenmiştir. Belirlenen kazanımlar ve
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kazanım açıklamaları tüm yazarlar tarafından tekrar tekrar değerlendirilmiştir. Araştırmada
toplanan veriler içerik analiz türlerinde kategorisel analiz ve frekans analizi teknikleri
kullanılırken çözümlenmiştir. Bu çözümlemede;
• Verilerin kodlanması,
• Temaların oluşturulması,
• Kodların ve temaların düzenlenmesi,
• Bulguların tanımlanması ve yorumlanması
aşamaları izlenmiştir. Kazanım açıklamasında bilim tarihiyle ilişkilendirilme tespit
edildiğinde o kazanım bilim tarihiyle ilişkilendirilmiş olarak değerlendirilmiştir.
2.4. Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışmanın iç geçerliğini sağlamak için, bulguların kendi içerisinde tutarlı ve anlamlı
olmasına dikkat edilmiş ve elde edilen bulguların anlamlı bir bütün oluşturması sağlanmıştır.
Çalışmanın dış geçerliğini sağlamak için araştırmanın yöntemi ayrıntılı bir biçimde
tanımlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın ham verileri başkaları tarafından incelenebilecek
biçimde saklanmıştır.
Güvenirlik için araştırmacılar, çalışmanın yöntemini ve aşamalarını açık bir biçimde
tanımlamıştır. Çalışmada elde edilen ifadeler araştırmacılar tarafından tek tek okunarak
kodlanmış ve daha sonra temalar oluşturulmuştur. Araştırmacılar tarafından belirlen kodlar
ve temalar bir araya gelinerek tekrar gözden geçirilmiştir. Bu işlemin sonucunda ortak bir
yargıya varılmaya çalışılmıştır. “Görüş birliği” ve “görüş ayrılıkları” olan ifadeler
tartışılarak değerlendirilmiştir. Görüş birliği olmadığı durumlarda görüş birliğine varılmaya
çalışılmış tartışmalar görüş birliğine varıncaya kadar sürmüştür. Tüm kazanımlarda görüş
birliği sağlanıncaya kadar üzerinde tartışılmış ve mutabakat sağlanmıştır.
3.BULGULAR
Araştırmanın alt problemlerini oluşturan sorulara ilişkin bulgular başlıklar altında
sunulmuştur.
3.1. 2018 ortaöğretim fizik dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında bilim tarihine yer
verilme durumu
Bu bölüm “2018 ortaöğretim fizik 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında bilim tarihine ne
kadar yer verilmiştir?” şeklinde ifade edilen araştırmanın birinci alt problemine yöneliktir.
Bilim tarihinden ne kadar yararlanıldığına ilişkin genel bir görüş ortaya koyabilmek için,
fizik ders programında bilim tarihine ne kadar yer verildiği incelenmiş ve bilim tarihiyle
ilişkili kazanım sayısı ve yüzde değeri sınıf bazında Tablo 1’de sunulmuştur.
2018 ortaöğretim fizik 9. sınıf öğretim programında toplam 6 ünite ve 44 kazanım
bulunmaktadır. Programda bilim tarihine “Fizik Bilimine Giriş” ve “Isı ve Sıcaklık” olmak
üzere iki ünitede yer verilmemiş, diğer ünitelerde ise sadece birer kazanımda
yararlanılmıştır. Oransal olarak en fazla “Elektrostatik” (%12,5) ve “Madde ve Özellikleri”
(%12,5) ünitelerinde bilim tarihinden yararlanılmıştır. Ayrıca programda Archimedes, El–
Hazini, İbn-i Sina ve Faraday olmak üzere dört bilim insanına yer verilmiştir. Genel olarak
değerlendirildiğinde programda 9. sınıftaki kazanımlarından %9,09 oranında bilim tarihine
yer verildiği görülmüştür.
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Tablo 1. 2018 ortaöğretim fizik dersi öğretim programında bilim tarihiyle ilişkili kazanımlar
Sınıf

Ünite Adı
9.1) Fizik Bilimine Giriş
9.2) Madde ve Özellikleri

9

10

11

Kazanım
Sayısı
4
4

Bilim Tarihi İle
İlişkilendirme
1

Bilim İnsanı

Oran
%0
%25

%12.5
%0
%25
%9.09
%11.1

9.3) Hareket ve Kuvvet

11

1

Archimedes ve El
- Hazini
İbn-i Sina

9.4) Enerji
9.5) Isı ve Sıcaklık
9.6) Elektrostatik
Toplam
10.1) Elektrik ve
Manyetizma
10.2) Basınç ve Kaldırma
Kuvveti
10.3) Dalgalar
10.4) Optik
Toplam

8
13
4
44
9

1
1
4
1

Faraday
4
Galvani ve Volta

4

1

Toricelli

12
14
39

1
3

Farabi
-

%8.33
%0
%7.69

11.1) Kuvvet ve Hareket
11.2) Elektrik ve
Manyetizma
Toplam
12.1) Çembersel Hareket

33
29

1

Edison ve Tesla

%0
%3.44

62
15

1
1

Galileo Galilei, Ali
Kuşçu ve Uluğ
Bey

%1.61
%6.66

12.2) Basit Harmonik
Hareket

5

-

-

12.3) Dalga Mekaniği

8

1

Maxwell

12.4) Atom Fiziğine Giriş
ve Radyoaktivite

11

5

Bohr, Hertz,
Milikan,
Thomson,
Rutherford, Feza
Gürsey, Asım
Orhan Barut,
Behram N.
Kurşunoğlu,
Abdus Salam,
Sheldon Lee
Glashow,
Steven Weinberg,
Marie Curie,
Wilhelm Conrad
Röntrgen

12

12.5) Modern Fizik
12.6) Modern
Teknolojideki
Uygulamaları
Toplam

Fiziğin

%9

%25

%0
%12.5

%45.5

15

2

-

%13.3

14

-

-

%0

68

9

-

%13.23
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2018 ortaöğretim fizik 10. sınıf öğretim programında toplam 4 ünite ve 39 kazanım
bulunmaktadır. Programda bilim tarihine sadece “Optik” ünitesinde yer verilmemiştir. Bu
sonuç oldukça ilgi çekicidir. Optik ünitesi bilim tarihi açısında fen/fizik eğitiminde oldukça
zengin bir kaynaktır. 10. Sınıfta da 9. Sınıfta olduğu gibi ünitelerde ise sadece birer
kazanımda bilim tarihiyle ilişkilendirilmiştir. Oransal olarak en fazla “Elektrik ve
Manyetizma” (%11,1) ünitesinde bilim tarihine yer verilmiştir. Ayrıca programda Galvani,
Volta, Toricelli ve Farabi olmak üzere dört bilim insanına vurgu yapılmıştır. Genel olarak
değerlendirildiğinde programda 10. sınıftaki kazanımlarından %7,69 oranında bilim tarihine
yer verildiği görülmüştür.
2018 ortaöğretim fizik dersi 11. sınıf öğretim programında toplam 2 ünite ve 62 kazanım
bulunmaktadır. Programda bilim tarihi sadece “Elektrik ve Manyetizma” ünitesindeki bir
kazanımla ilişkilendirilmiştir. Sınıf bazında değerlendirildiğinde kazanımlarda bilim
tarihinden yararlanmanın en düşük düzeyde 11. Sınıf kazanımlarında olduğu görülmektedir.
Ayrıca Edison ve Tesla olmak üzere iki bilim insanına vurgu yapılmıştır. Genel olarak
değerlendirildiğinde programda 11. sınıftaki kazanımlarından %1,61 oranında bilim tarihine
yer verildiği görülmüştür.
2018 ortaöğretim fizik 12. sınıf öğretim programında toplam 6 ünite ve 68 kazanım
bulunmaktadır. Programda bilim tarihine “Basit Harmonik Hareket” ve “Modern Fiziğin
Teknolojideki Uygulamaları” olmak üzere iki ünitede yer verilmemiştir. Diğer sınıflarla
kıyaslandığında 12. sınıftaki kazanımlarda bilim tarihi ile ilişkilendirme sayısında yoğunluk
olduğu Tablo 1’de açıkça görülmektedir. Oransal olarak en fazla “Atom Fiziğine Giriş ve
Radyoaktivite” (%46,5) ünitesinde bilim tarihinden yararlanılmıştır. Ayrıca programda 14
bilim insanına yer verilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde programda 12. sınıftaki
kazanımlarından %13,23 oranında bilim tarihine yer verildiği görülmüştür.
2018 ortaöğretim fizik dersi öğretim programının genel değerlendirilmesi açısından Şekil
1’de tüm sınıfların (9-12) fizik dersi öğretim programında bilim tarihiyle ilişkilendirilme
durumu verilmiştir. Sonuç olarak Şekil 1’de verilen grafikte açıkça görüldüğü üzere tüm
sınıfların (9-12) fizik dersi öğretim programında bilim tarihiyle ilişkilendirilen toplam 17
kazanım tespit edilmiştir. 2018 OFDÖP’de toplam 213 kazanım mevcuttur. Programlardaki
kazanımlardan %7,98 oranında bilim tarihine yer verildiği belirlenmiştir.
Kazanımlar ve Bilim Tarihi ile ilişkilendirme
80

68

62
60
44

39

40
20

4 9,09

3

7,69

1 1,61

9

13,23

0
9

10

11

12

Kazanım Sayısı

Şekil 1. Tüm sınıfların (9-12) fizik dersi öğretim programında bilim tarihiyle ilişkilendirilme
durumu
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3.2. 2018 ortaöğretim fizik dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında bilim tarihiyle
ilişkilendirilen konular
Bu bölüm “2018 ortaöğretim fizik 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında bilim tarihine hangi
konularda yer verilmiştir?” şeklinde ifade edilen araştırmanın ikinci alt problemine
yöneliktir. Bilim tarihinden hangi konularda yararlanıldığına ilişkin genel bir görüş ortaya
koyabilmek için, fizik ders programında bilim tarihiyle ilişkilendirilen her bir ünitedeki konu
başlıkları incelenmiş ve ünite bazında yüzde değeri grafikler halinde sunulmuştur.
Şekil 2’de tüm sınıflarda bilim tarihiyle ilişkilendirilen konuların dağılımı ünite bazında
yüzde değerlerini içerecek şekilde sunulmuştur. Şekil 2’de görüldüğü üzere 9. Sınıfta
“Madde ve özkütle”, “Newton hareket yasaları”, “verim” ve “elektrik yükleri” konularında
bilim tarihiyle ilişkilendirme yapılmıştır. “Verim” konusunda bilim tarihinden yararlanıldığı
bulgusu araştırmanın ilgi çeken bulgularından biridir. Her bir ünitede bir konuda bilim
tarihinden yararlanılmış olup kazanım sayısı farklı olduğu için yararlanılma yüzdesi farklı
değerler almıştır.

25,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

25,00%

25,00%
18,18% 18,18%
12,50%

10. sınıf

11.
sınf

4.Ünite

Fotoelektrik Olay

Özel Görelilik

Radyoaktivite

Büyük Patlama ve Evren…

Atom Kavramının Tarihsel…

Elektromanyetik Dalgalar

2.
3.
4.
6.
1.
2.
3.
2.
1.
3.
Ünite Ünite Ünite Ünite Ünite Ünite Ünite Ünite Ünite Ünite
9. sınıf

9,09%
6,66% 6,66%

6,66%
3,44%

Kepler Kanunları

Ses Dalgaları

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

8,33%

Alternatif Akım

11,10%

Elektrik Devreleri

Elektrik Yükleri

Verim

Newton Hareket Yasaları

Madde ve Özkütle

12,50%
9,00%

5. Ünite

12. sınıf

Şekil 2. Tüm sınıflarda (9-12) bilim tarihiyle ilişkilendirilen konuların dağılımı
Şekil 2 incelendiğinde 10. sınıfta “Elektrik devreleri”, “Basınç ve kaldırma kuvveti”, “ses
dalgaları” konularının üç farklı ünite bağlamında bilim tarihiyle ilişkilendirildiği
görülmektedir. Her bir ünitede bir konuda bilim tarihinden yararlanılmış olup kazanım sayısı
farklı olduğu için yararlanılma yüzdesi farklı değerler almıştır. 11. Sınıfta ise bir ünitede
sadece “Alternatif Akım” konusunda bilim tarihinden yararlanılmıştır. Bu sonuç beklenen
bir sonuçtur. Çünkü alternatif akım fizik eğitiminde bilim tarihi açısından zengin bir
kaynaktır. 12. Sınıfta iki ünitede toplam yedi konu bilim tarihiyle ilişkilendirilmiştir. Bu
konular; “Kepler kanunları”, “elektromanyetik dalgalar”, “Atom kavramının tarihsel
gelişimi”, “büyük patlama ve evren oluşumu”, “radyoaktivite”, “özel görelilik” ve
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“fotoelektrik olay” dır. Sınıf bazında değerlendirildiğinde en fazla 12. sınıfta bilim
tarihinden yararlanıldığı söylenebilir.
3.3 2018 ortaöğretim orta öğretim Fizik 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında bilim
tarihine nasıl yer verdiğine ilişkin bulgular
Bu bölüm “2018 ortaöğretim orta öğretim Fizik 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında bilim
tarihine nasıl yer verilmiştir?” şeklinde ifade edilen araştırmanın üçüncü alt problemine
yöneliktir. Bilim tarihinden nasıl yararlanıldığına ilişkin genel bir görüş ortaya koyabilmek
için, fizik ders programında bilim tarihiyle ilişkilendirilen kazanım ve kazanım açıklamaları
yöntem kısmında belirtildiği gibi araştırmacılar tarafın incelenmiştir. Yapılan içerik analizi
sonucunda elde edilen kodlardan fizik dersi öğretim programında bilim tarihinden nasıl
yararlanıldığına ilişkin üç ana tema elde edilmiştir. Bu temalar “kavramsal anlama”,
“süreçsel anlama” ve “bağlamsal anlama” dır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda
ulaşılan kodlar ve kodların temalaşması, elde edilen temalara ait frekans değerleri Tablo 2’de
örnek olarak sunulmuştur.
Tablo 2. Kodlar ve kodların temalaşması, elde edilen temalara ait frekans değerleri
Sınıf
9. Sınıf

10. sınıf

11.sınıf
12. Sınıf

9. Sınıf
12. Sınıf
12. Sınıf

Örnek olarak seçilen kazanım ve kazanım
açıklamaları
Archimedes ve el-Hazini’nin özkütle ile ilgili yaptığı
çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilir, İbn-i Sina’nın
hareket konusunda yaptığı çalışmalar hakkında kısaca
bilgi verilir.
Galvani ve Volta’nın bakış açıları arasındaki farkı
tartışmaları sağlanır, Torricelli deneyi açıklanır,
Farabi'nin ses dalgaları ile ilgili yaptığı çalışmalar
hakkında kısaca bilgi verilir.

Oluşan Kod
Listesi

Tema

f

Kavramsal
anlama

2

Açıklama,
ilişki, bilgi
verme,
tartışma
karşılaştırma

37
3

1

Edison ve Tesla’nın alternatif akım ve doğru akım ile
ilgili görüşlerinin karşılaştırılması sağlanır.
Galileo Galilei, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey’in gök cisimleri
ve gök cisimlerinin hareketleri ile ilgili çalışmalarına
yer verilir; Marie Curie ve Wilhelm Conrad Röntgen’in
radyoaktivite konusunda yaptığı çalışmalara yer verilir.
Tarihsel süreçte tasarlanmış olan çeşitli verim artırıcı
sistemlerin çalışma prensibine değinilir.
Bohr atom teorisi haricindeki diğer teoriler, ayrıntılara
girilmeden tarihsel gelişim süreci içinde verilir.
…kullanım alanı ve önemini açıklama,
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Süreç,
tarihsel
gelişim,
keşfetme

Süreçsel
anlama

1

4
Katkı

Bağlamsal
anlama

9. sınıfta; “madde ve özellikleri” ve “Newton’un hareket yasaları konusunda kavramsal
anlama (f=2); “verim” konusunda süreçsel anlama (f=1); “elektrik yükleri” konusunda
bağlamsal anlama (f=1) açısından bilim tarihinden yararlanılmıştır. Genel olarak
değerlendirildiğinde ise 9. sınıfta en yüksek oranda bilimin kavramsal yönün anlaşılmasını

1

sağlamak amacıyla kullanıldığı söylenebilir. 10. Sınıfta (f=4) ve 11. sınıfta (f=1) sadece
kavramsal anlayış sağlama amacıyla bilim tarihinden yararlanılmıştır. 12 sınıfta ise hem
kavramsal anlama (f=5) hem de süreçsel anlama (f=4) açısından bilim tarihine yer
verilmiştir. Dikkati çeken nokta genel olarak değerlendirildiğinde bilimin süreçsel ve
kavramsal yönünü anlamada bilim tarihinden yararlanılırken bağlamsal anlama açısından
çok sınırlı düzeyde yararlanılmıştır.
Tüm sınıflarda (9-12) kazanım ve kazanım açıklamalarında bilim tarihine nasıl yer
verildiğini göstermesi açısından kazanım ve kazanım açıklamalarının temalara göre dağılımı
Şekil 3’te verilmiştir. Sunulan bu grafikte açıkça görüldüğü gibi 2018 OFDÖP’de yer alan
bilim tarihiyle ilişkilendirilen kazanım ve kazanım açıklamaların içinde 11 kavramsal, 5
süreçsel ve 1 bağlamsal anlamaya yardımcı olacak ifade olduğu belirlenmiştir. Başka bir
ifadeyle en yüksek oranda kavramsal anlama için (%64,71) bilim tarihine yer verildiği
söylenebilir.
BAĞLAMSAL
ANLAMA

SÜREÇSEL
ANLAMA

KAVRAMSAL
ANLAMA

Şekil 3. Tüm sınıflarda (9-12) bilim tarihiyle ilişkilendirilen kazanım ve kazanım
açıklamalarının temalara göre dağılımı

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bir doküman analizi olan bu çalışmanın sonucunda, tüm sınıfların (9-12) ortaöğretim fizik
dersi öğretim programında bilim tarihinden ne kadar ve nasıl yararlanıldığı incelenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, 2018 ortaöğretim fizik dersi 9. Sınıf öğretim programı
kazanımlarının %9.09’unun, 10. Sınıf öğretim programı kazanımlarının %7.69’unun, 11.
sınıf öğretim programı kazanımlarının %1.61’inin, 12. sınıf öğretim programı
kazanımlarının %13.23’ünün bilim tarihiyle ilişkilendirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Başka
bir ifadeyle programda bilim tarihi ile ilişkilendirilme düzeyinin %1.61 ile %13.23
aralığında değişen oranda olduğu söylenebilir. Programlardaki kazanımlar sınıf bazında
değil de genel olarak değerlendirildiğinde bu oranın %7,98 olduğu görülmüştür. Ulaşılan bu
sonuç alan yazınla da uyumludur. İngeç, Tekfidan, Karagöz ve Keskin (2016) tarafından
yapılan çalışmada ortaöğretim Fizik dersi öğretim programlarında kazanımlar bazında bilim
tarihine yer verilme durumu değerlendirilmiş ve bilim tarihine çok az yer verildiği tespit
edilmiştir.
Araştırmada fizik öğretim programında hangi konularda bilim tarihinden yararlanıldığı bakış
açısıyla analiz edildiğinde 9. Sınıfta 6 üniteden 4’ünde, 10. Sınıfta 4 üniteden üçünde, 11.
Sınıfta 2 üniteden birinde, 12. Sınıfta 6 üniteden 4’ünde bilim tarihiyle ilişkilendirme
yapıldığı tespit edilmiştir. Bu üniteler; 9. Sınıfta “Madde ve Özellikleri”, “Hareket ve
Kuvvet”, “Enerji”, “Elektrostatik”; 10. Sınıfta “Elektrik ve Manyetizma”, “Basınç ve
Kaldırma Kuvveti”, “Optik”; 11. Sınıfta “Elektrik ve Manyetizma”, 12. Sınıfta “Çembersel
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Hareket”, “Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite”, “Modern Fizik”, “Dalga Mekaniği” dir.
Bu ünitelerdeki frekans değeri 1 ile 5 aralığında değişmektedir. Frekans değerlerinın bu
aralıkta elde edilmesi programda bilim tarihi ile ilişkilendirmenin sınırlı düzeyde olduğunu
ifade etmektedir. Bu üniteler kapsamında da toplam 15 farklı konuda bilim tarihinden
yararlanılmıştır. Bu konular:
1. Madde ve Özellikleri
2. Newton’un Hareket Yasaları
3. Verim
4. Elektrik Yükleri
5. Elektrik Devreleri
6. Basınç ve Kaldırma Kuvveti
7. Ses Dalgaları
8. Alternatif Akım
9. Kepler Kanunları
10. Elektromanyetik Dalgalar
11. Atom Kuramının Tarihsel Gelişimi
12. Büyük Patlama ve Evren Oluşumu
13. Radyoaktivite
14. Özel Görelilik
15. Fotoelektrik Olay
şeklinde sıralanabilir. Bu sonuç dikkat çekicidir. “Fizik Bilimine Giriş”, “Isı ve sıcaklık”,
“Optik” ve “Basit Harmonik Hareket” gibi konularda oldukça zengin bir kaynak olan bilim
tarihinden yararlanılması beklenirken hiç yer verilmemiştir.
Fizik öğretim programında yer alan kazanım ve kazanım açıklamaları bilim tarihinden nasıl
yararlanıldığı bakış açısıyla analiz edildiğinde kavramsal anlama (%64.71), süreçsel anlama
(%29,41) ve bağlamsal anlama (%5.88) temalarına ulaşılmıştır. 2018 OFDÖP’de yer alan
toplam 213 kazanımdan bilim tarihiyle ilişkilendirilen kazanım içinde 11 kavramsal, 5
süreçsel ve 1 bağlamsal anlamaya yardımcı olacak ifade olduğu belirlenmiştir. Elde edilen
bu bulgu programda yer alan ifadelerin hem sınıf bazında hem de genel değerlendirildiğinde,
daha çok kavramsal anlayış geliştirme amaçlı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu çerçevede
2018 öğretim programında daha çok olayların veya kavramların anlaşılması, tartışılması,
karşılaştırılması ve ilişkilendirilmesi amaçlı bilim tarihinden yararlanıldığı söylenebilir.
Tüm kazanımlar dikkate alındığında kavramsal anlayış amaçlı %5.16 oranında oldukça
sınırlı düzeyde bilim tarihine yer verildiği görülmektedir. Programda bilimin süreçsel
yönünü anlama açısından da (%2,34) bilim tarihinden düşük düzeyde yararlanıldığı, ancak
bağlamsal yönlerini anlamada (%0.45) bilim tarihi gibi zengin kaynağın ihmal edildiği
söylenebilir. Elde edilen bu sonuç alan yazınla uyumludur. Laçin-Şimşek (2009) fen ve
teknoloji dersi 4-5. sınıf ile 6-8. sınıf ders kitaplarında Bilim Tarihi’nden nasıl
yararlanıldığını incelemiş ve anlatımların içeriklerinde bilimin kavramsal, süreçsel ve
bağlamsal yönü ile ilgili yararlanıldığını tespit etmiştir. Çalışma sonucunda programın
bilimin kavramsal yönü üzerinde durduğu, bilimin süreçsel ve bağlamsal yönlerini ihmal
ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
2018 ortaöğretim fizik dersi öğretim programında bilim tarihi ile ilişkilendirilen kazanım ve
kazanım açıklamalarında bilim insanlarına yer verilme durumu da değerlendirmiştir.
Araştırma sonucunda programda 27 bilim insanına yer verildiği tespit edilmiştir. Programda
adı geçen bilim insanları; Archimedes, El–Hazini, İbn-i Sina, Faraday, Galvani, Volta,
Toricelli, Farabi, Edison, Tesla, Galileo Galilei, Ali Kuşçu, Uluğ Bey, Maxwell, Bohr, Hertz,
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Milikan, Thomson, Rutherford, Feza Gürsey, Asım Orhan Barut, Behram N. Kurşunoğlu,
Abdus Salam, Sheldon Lee Glashow, Steven Weinberg, Marie Curie, Wilhelm Conrad
Röntrgen’dir. Bilim insanlarının isimlerine en az 11. sınıf en çok da 12. sınıfta yer verildiği
belirlenmiştir. Sayıca dağılımın ise orantısız olduğu görülmüştür. Programda adı geçen bilim
insanlarının farklı milliyet, cinsiyete sahip olduğu ve ayrıca Türk-İslam bilginlerine de yer
verildiği tespit edilmiştir.
5.ÖNERİLER
Fen/fizik Dersi Öğretim Programı’nın amaçlarından biri de bireylerin fen okuryazarı olarak
yetişmesini sağlamaktır. Bu amaca bilim tarihinden her sınıf, her ünite bazında daha fazla
yer verilerek ulaşılabilir. “Bilim Tarihi” disiplinler arası bir nitelik taşımaktadır. İlköğretim
yıllarından itibaren, zengin bir kaynak olarak nitelendirilen, bilim tarihinin fen/fizik
derslerine entegre edilmesi, bilim eğitiminde öğrencileri bütüncül bir bakış açısını
yakalamaları yönünde önemli olacaktır. Özellikle ders öğretim programlarında kavramsal
anlama veya kavram yanılgılarının giderilmesi gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda
kazanımlar bazında bilim tarihine yer verilmesinin sağlanması durumunda, bunun ders
kitaplarına yansıması noktasında oldukça önemli bir adım olabilir.
Bilim tarihinin önemli isimlerinden biri olan Matthew (Matthews, 2017, s.290) sarkaç
hareketinin bilim tarihindeki yerine vurgu yaparak önemli konu başlıklarında örnek teşkil
ettiğini vurgulamaktadır. Bu konu başlıklarını (Matthews, 2017, s.290);
•
•
•
•
•
•

Modern bilimin gelişiminde matematiğin, gözlemin, deneyin karşılıklı etkileşimi,
Bilimin toplum ve kültür üzerinde karşılıklı etkileri,
Felsefe ile bilimin etkileşimleri,
Maddi nesneler ile bilimin bu nesneleri ele alışı arasındaki ayrımı,
Bilimsel iddiaların doğrulanmasında ya da yanlışlanmasında deneysel gözleme
dayalı kanıtların muğlak rolü,
Modern bilimin kavramsallaştırmaları ile sağduyu kavramsallaştırmaları arasındaki
zıtlık,

şeklinde sıralamaktadır. Sonuç olarak sadece sarkaç tarihi bile hem farklı konulara hem de
bilimin kavramsal, süreçsel ve bağlamsal yönünü anlama açısından yararlanılabilecek bir
kaynak olarak değerlendirilebilir.
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ERGENLERİN SOSYALLEŞMESİNDE AİLENİN ROLÜ
Nermine MİRZALİYEVA*
ÖZET
Ergenlerin gelişimi farklı boyutlara sahiptir. Ergenlerin gelişimi dendiğinde söz konusu olan bu
boyutlar arasında bilişsel gelişim, fiziksel gelişim ve duygusal gelişimin yanında bir de sosyal
gelişim bulunmaktadır. Sosyal gelişim ergenlerin sağlıklı bir biçimde gelişmesi için önemlidir.
Zira insanlar diğer insanlarla beraber yaşamaktadır ve bu durum sosyalleşmeyi önemli bir
kavram haline getirmektedir. Sosyalleşme, olumlu yönde geliştiğinde bireyin daha mutlu bir
hayat sürmesini sağlayabilmekte, aksi durumda yalnızlık gibi duygular nedeniyle yaşam
standardının düşmesinin önünü açmaktadır. Sosyalleşmeyi şekillendiren bir takım unsurlar
bulunmaktadır. Bu unsurlardan birisi anne-baba tutumlarıdır. Zira ergenlerin ilk sosyal ortamı
ailesidir. İlk sosyal ortamın ailesi olması nedeniyle anne-baba tutumu sosyalleşmeyi
şekillendirmektedir. Ergenin sosyalleşme sürecinin çeşitli evreleri bulunmaktadır ve
yetişkinlerle iletişim, yaşıtlarla iletişim, okul ve kültür gibi bir takım faktörler de söz konusu
sosyalleşme sürecini etkilemektedir. Fakat anne-baba tutumları sosyalleşmenin ilk şekillenme
aşamasında ortaya çıkan unsurlar olmaları nedeniyle son derece önemli olmaktadır. Anne baba
tutumlarının önemli olmasında, söz konusu tutumların çocuğun bağlanma tarzlarını
biçimlendirmesi önemli bir role sahiptir. Bu bağlanma biçimleri ergenlerin diğer insanlarla olan
ilişkilerini şekillendirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyalleşme, Ergenlik dönemi, Aile, ebeveyn

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS
ABSTRACT
Individual’s phsycological development has different phases. Adolescents development concept
includes cognitive development, physical development and emotional development as well as
social development and afore mentioned development phases’ correlation. Social development
is important for a healthy development of the adolescent. Because individiuals live with as a
group and this makes socialization an important concept. When socialization develops in the
positive direction, it can enable the individual to experience a happier life, otherwise the standard
of living will fall due to depressed feelings such as loneliness. There are a number of elements
that shape socialization. One of these elements is the attitude of the parents, whom are the child's
primary social environment as core family. The parental attitude shapes the individual’s
socialization. The socialization process of the child has various stages, and a number of factors
such as communication with adults, communication with peers, school and also culture affect
the socialization process. But the parents’ social attitude shapes one’s socialization
characteristics and dynamics most fundementally. The reason why the parental attitudes are
highly importat, is due to the shaping of adolescents attachment styles. Familyoriented learned
forms of attachment style shape the relationship of the adolescent to other individuals, groups,
and society.
Keywords: Socialization, Adolescence, Family, parent
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1. GİRİŞ
Araştırmada ailenin tutumlarının sıralandığı dünya üzerindeki görüşlerden bazı değişikliklerle
beraber üzerinde uzlaşılan bir görüş olduğu ifade edilmektedir. Anne-baba ergenlerin ilerleyen
yaşlardaki sosyal ilişkilerinde belirleyici olmaktadır. Örnek vermek gerekirse, otoriter bir ailede
yetişen ergenlerin sosyal ilişkilerinde baskı ve otoriteye önem vermesi ya da benzer bir biçimde
tutarsız ailelerde yetişen ergenlerin sosyal ilişkilerinde tutarsız davranışlar sergilemeleri şaşırtıcı
olmayacaktır.
Aslında sosyalleşmeyi etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Yetişkinlerle olan etkileşim,
yaşıtlarla olan etkileşim, teknoloji ile olan etkileşim, kültür, kalıtım, çevre ve okul söz konusu
unsurlar arasındadır. Bu unsurların etkili olmasına rağmen sosyalleşme sürecinde en büyük
etkinin aileden kaynaklandığını ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Zira anne-babanın tutumu
ergenlerin bağlanma biçimini şekillendirmektedir. Ergenlerin bağlanma biçimi ise sosyal
ilişkilerin ne şekilde olacağını belirlemektedir. Örnek vermek gerekirse, güvenli bağlanan
ergenler çevrelerinde insanlarla iyi ilişkiler geliştirirken saplantılı bağlanan ergenler kendilerini
değersiz görmekte, başkalarını değerli görmekte ve kendisini ispat etme çabası içerisine
girmektedir. Bu durum onun sosyal çevresi ile sorunlar yaşaması ile sonuçlanmaktadır.
Bağlanma biçimlerinin anne-baba tutumuna göre şekillendiğini iddia etmek hatalı olmayacaktır.
Örnek vermek gerekirse, anne-babasından sürekli bir biçimde ceza gören, söz konusu cezaların
etkilerini ağır bir biçimde yaşayan ergen, sahip olduğu otoriter aile düzeninin bir sonucu olarak
güvenli bağlanma tutumu geliştirmekte zorlanacaktır. [Abbasov A.N. 2013. 228s]
Bu çalışmanın amacı anne-baba tutumunun çocuğun sosyalleşme süreci arasındaki ilişkinin
ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla çalışmada öncelikle yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan geniş
kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Literatür taramasında anne-baba tutumları,
çocuğun sosyalleşme süreci ve bağlanma tarzları incelenmiştir.

1.2. Sosyalleşme döneminde aile tutumları
Tablo-1 Anne-Baba Tutumu ve Ergenler Üzerindeki Etkisi
ANNE-BABA TUTUMU

ERGENLERİN ÖZELLİKLERİ

Otoriter Anne-Baba Tutumu

Özgüven düşüktür. Stres düzeyi yüksektir ve tedirginlik hissedilir. Başkalarının
etkisinde kalınır. Sessiz kalmak tercih edilir. Çekingen bir kişilik gelişmiştir.
Sürekli olarak aşağılanmanın bir sonucu olarak aşağılık duygusu gelişmiştir.
Kendi başlarına karar verme yetenekleri zayıftır.

Demokratik Anne-Baba Tutumu

Fikirlerini rahat bir şekilde ifade edebilirler. Rahat bir biçimde karar alırlar.
Sorumluluk alabilirler. Yorum yapma yetenekleri gelişmiştir. Sosyal açıdan yeterli
özelliklere sahiptirler. Duygusal gelişimleri istendik yönde oluşmuştur. Özgüven
düzeyi yüksektir. Uyumlu davranışlar sergilerler. İşbirliği yetenekleri gelişmiştir.
Diğer insanlara güvenebilirler. Risk alabilirler. Huzurlu ve mutludurlar. Çevreyi
keşfetmeye isteklidirler.

İlgisiz Anne-Baba Tutumu

Sürekli olarak başka kişilerin hizmet etmelerini beklerler. İstedikleri her şeyin
gerçekleştirilmesini beklerler. Toplumsal normlara ve toplum içerisindeki
kurallara uyum sağlamakta zorluk yaşarlar. Diğer kişilerin dikkatini çekme isteği
vardır. Saygısızlık ve bencillik söz konusudur. Sahip olmadıkları hakları
kullanmayı isterler. Dikkat çekebilmek için çocuğun çevreye zarar vermesi
olasıdır. Saldırganlık ve sosyal gelişimde gerilik gözlemlenir. Diğer bireylerle olan
iletişim sınırlı düzeydedir. Çocuğun dil gelişiminde sorunlar yaşanmaktadır. Dil
gelişiminde yaşanan sorunların nedeni çocuk ile aile arasındaki iletişimin düşük
seviyede olmasıdır. Ciddi bir özgüven sorunu bulunmaktadır. Çocuğun hayat ya
da kendisi hakkında pek beklentisi yoktur. Bağlanma sorunları ve ilişkisel sorunlar
gözlemlenmektedir.
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Aşırı Koruyucu Anne-BabaTutumu

Tutarsız Anne-Baba Tutumu

Düşük özgüven ve aşırı bağımlılık vardır. Bir şeylerin yapılması için başkalarına
gereksinim duyulur. Sorunları çözmede yetersizlik görülür. Stres yönetiminde
zorlanırlar. Sosyal gelişim olumsuz yöndedir ve çocuk aile olduğu gibi dış çevreye
karşı da bağımlı olmaktadır. Kontrol edebilecek herkese karşı bağımlı olurlar.
Kabul edilme ve onaylanma isteği sıklıkla gözlemlenir.
Kolaylıkla güven duymazlar. Sosyal ilişkilerde kaygılıdırlar. Tutarsız kişilik
özellikleri gelişmiştir. Suç işleme ihtimali vardır. Arkadaş bulmak kolay değildir,
iyi ilişkiler kurmakta zorlanılır, saldırganlık gözlemlenir ve diğer bireylerin
haklarına yeterli düzeyde saygı göstermezler. Sigara ve madde kullanımı söz
konusu olabilmektedir. Aşırı boyun eğici ya da aşırı isyankâr olunabilir. Güvensiz
ve kaygılı olurlar. Zor karar verirler.

Hem bu tablodan hem de incelenen kaynaklardan anlaşılacağı üzere ergenin sağlıklı bir
biçimde yetiştirilmesi noktasında benimsenmesi gereken anne-baba tutumu demokratik
anne-baba tutumudur. Demokratik anne–baba tutumu ergenin dengeli ve özerk bir biçimde
yetişmesine olanak sağlamaktadır. Anne ve baba ile iyi bir iletişimi bulunan ergen neyin
doğru ya da neyin yanlış olduğunu anlayabilmekte, fiziksel ya da duygusal yaralanmalara
neden olacak cezalara maruz kalmamakta ve kendi fikirlerini ifade edebildiği için kendisini
birçok konuda geliştirebilmektedir.
2.Ebeveyn ergen ilişkisi
Ergen doğduğu anda öncelikle anne-baba ile iletişime geçmektedir. Bu durum doğum ile
beraber çocuğun ilk sosyalleşme deneyimini yetişkinler ile yaşadığı şeklinde yorumlanabilir.
Öncede belirtildiğim üzere sosyalleşme çocuğun içerisinde yaşadığı toplumun kurallarını ve
değerlerini öğrenmesi ve söz konusu kural ve değerlere uyum sağlamasıdır. Bu noktada
ergenin ilk öğrendiği kural ve değerler aile içerisindeki kural ve değerlerdir. Aile içerisindeki
kural ve değerler ise öncelikli olarak yetişkin olan anne ve babadan öğrenilmektedir.
Çocuğun yetişkin olan anne ve babadan öğrendiği kurallar ve değerler onun sosyalleşme
sürecini ömür boyu şekillendirebilmektedir. Zira sosyalleşme noktasında yaşamın ilk
yıllarında öğrenilenler çok önemli olmaktadır. Toplumsal ve sosyal değerler bireylerden çok
daha uzun süre yaşamaktadırlar. Bu sebeple sosyal hayattaki değerler ve yaşam tarzları
nesilden nesile aktarılmaktadır. Bu aktarım sürecinde yaşı küçük olan çocuklar nasıl
davranacakları konusundaki ipuçlarını yaşları kendilerinden büyük olan yetişkinlerden
edinirler. Bu durum sosyalleşme sürecinde yetişkinlerle olan etkileşimin önemini
göstermektedir. Sosyal sistemin geliştirilmesi ve sürdürülmesi noktasında yetişkin nesiller
genç nesilleri yönlendirmektedir. Diğer taraftan, genç nesillerin sosyal düzende
değişiklikleri meydana getirebilecekleri gerçeği de kabul edilmelidir.
Yetişkinlerle girilen etkileşim okul, sosyal faaliyetler ve iş yeri gibi çeşitli ortamlarda
gerçekleştirilebilmektedir. Diğer tarafta hem ilk etkileşim alanı olması hem de ergenlik
döneminin büyük bir bölümünün geçirilmiş olması nedeniyle yetişkinlerle aile içerisinde
girilen etkileşim çok önemlidir. Ailenin çocuk üzerindeki davranışları çocuğun sosyal
gelişimini etkilerken aile üyeleri birer yetişkin sıfatı ile çocuğu yönlendirmektedir. Anne ve
baba yetişkinler olarak çocuğun ilk örnek aldığı kişilerdir.
Adolesan Psikolojisi adlı kitabında Frances E. Jensen, ebeveynlerinin çocuklarına her
hareketine tepki vermeden önce 10'a kadar sayması gerektiğini yazıyor. Kitabında,
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çocukların ruh hali değişimlerinin onların hatası olmadığını, beyin ile ilgili olduklarını
ortaya koyuyor. Ailede özgüven kazanan bir genç, onu gerçek hayata entegre eder. Okulda
akranları arasında saygı kazanır. Aile, ergenlerin toplumda uygun bir konum kazanmalarına
yardım etmede önemli bir rol oynamaktadır
Aile bireyin sosyal ilişkiler kurduğu ilk yerdir. Bebeklik dönemi ile beraber aile içerisinde
özellikle anne-baba ve kardeşlerle kurulan ilişkiler bebeğin ilk sosyal deneyimleri
olmaktadır. Bu dönemde bebekler ailelerinin davranışlarını taklit ederler ve bu davranışlara
benzer davranışlar sergilerler. Zira ilk gördükleri davranış kalıpları anne ve babaları
tarafından sergilenen davranışlardır. Sosyal ilişkilerdeki genel bilgiler bu dönemde aile
bireylerinin davranışları gözlemlenerek elde edilmektedir. Ailenin sosyalleşme üzerindeki
etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için ailenin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak faydalı
olacaktır. Ailenin sahip olduğu özellikler şu şekilde listelenebilir:
• Aile her toplumda bulunması nedeniyle evrenseldir,
• Ailenin temelinde sevgi ve saygı gibi duygusal özellikler bulunmaktadır,
• Aile toplumun temel kurumudur,
• Aile kendine özgü bir yapıya sahiptir (Bu durum bireylerin farklı ailelerden gelmeleri
nedeniyle sosyalleşme açısından farklı özelliklere sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir),
• Ailenin şekillenmesinde toplumdaki norm ve kurallar etkili olmaktadır,
• Aile üyeleri arasında genellikle samimi bir ilişki bulunur,
• Aile, farklı toplumlarda farklı yapı ve işlevlere sahip olmaktadır,
• Aile bireyin sosyalleşmeye başladığı ilk kurum olma özelliğine sahiptir.
Aile toplumun varlığını devam ettirmesini sağlamaktadır. Toplumun varlığını ise çocukları
yetiştirerek sürdürür. Bu süreçte aile ergeni sadece fiziksel olarak yetiştirmemektedir. Aynı
zamanda sahip olduğu bilgi birikimini ve değerleri ergene aktarmaktadır. Ailenin sahip
olduğu bilgi birikimi ve davranış biçimleri ergenin da kendine özgü bir bilgi birikimi ve
değerler sistemi geliştirmesini sağlar. Elbette okulda ve benzeri sosyal çevrelerde ergenin
sahibi olduğu bilgi birikiminde ve derler sisteminde değişimler gözlemlenecektir. Fakat aile
bilgi birikiminin ve değerlerinin temellerinin atıldığı yer olarak görülebilir. Aile ergenin
sosyalleşmesi sürecindeki ilk yer olarak görülmektedir.
Fiziksel açıdan doğmuş olan bir çocuk, kültürel ve bilgi birikimi açısından ilk doğumunu da
aile içerisinde gerçekleştirmektedir. Kimi durumlarda sosyalleşme aile içerisindeki
sosyalleşme ve aile dışındaki sosyalleşme olarak iki ayrı bölüme ayrılabilir. Aile içerisindeki
sosyalleşme birincil sosyalleşme olarak görülürken aile dışındaki sosyalleşme ise ikincil
sosyalleşme olarak görülmektedir. Birincil sosyalleşme küçük çocukların aile içerisindeki
sosyalleşme süreçlerini ifade ederken ikinci sosyalleşme ise ergenlerinaile dışında bulunan
okul ve benzeri sosyal çevrelerdeki sosyalleşme süreçlerini ifade etmektedir. [Gasımova
L.N. 2004.186s]
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2.1 SOSYALLEŞME SÜRECİNİ ETKİLEYEN ETMENLER

AKRAN

AİLE

SIVIL TOPLUM
KURULUŞLARI

QRUPLARI

SOSYALLEŞME
OKUL

Meslek
Qurupları

KOMŞU

Akrabalık

Ergenin sosyalleşmesi ilk olarak ailede başlar ve ergen toplumsal rollerini bu kurum içinde
öğrenir. Aile ergenin eğitimini sağlayarak onu geleceğe hazırlar ve ona yaşadığı toplumun
kültürünü aktarır. Aile, bireyin topluma uyum sağlamasında önemli bir fonksiyonu yerine
getirmektedir. Toplumda hâkim olan “doğru” ve “yanlış”, “iyi” ve “kötü” değer yargıları
aile süzgecinden geçerek bireyin bilincine yerleşmektedir
Sosyalleşme sürecinde okul önemli bir role sahiptir. Zira okul hem yetişkinlerle
(öğretmenler gibi), hem yaşıtlarla (diğer öğrenciler) hem kültür (kültürün aktarılması) hem
de çevre unsurlarını bünyesinde barındırmaktadır. Diğer bir ifadeyle okul sosyalleşmeyi
etkileyen diğer unsurları aynı anda bünyesinde barındırmaktadır. Bütün çocuklar belirli bir
çevre aile içerisinde doğmakta ve söz konusu ailede sosyalleşmeye başlamaktadırlar. Bu
çevre kimi zaman yakın akrabaları da kapsayabilmektedir. Diğer tarafta, okula gelindiğinde
çocuk sadece ailesinin sahip olduğu özellikleri değil, farklı sosyal özellikleri de tanımaya
başlar. Dahası, sosyalleşme ile ilgili olan bazı davranışlar okullarda sistemli bir biçimde
öğretilir. Bu noktada ise devreye hükümet politikaları da girmektedir.
Bu sebeplerle okul hem sistemli hem de sistemsiz bir biçimde sosyalleşme ortamı
oluşturmaktadır. Çocuk bir tarafta okulun amaçlarına uygun bir biçimde sosyal yetenekler
edinirken diğer tarafta arkadaşları ile etkileşime girerek kendiliğinden öğrenme deneyimleri
yaşama fırsatını bulur. Eğitimin sahip olduğu işlevler incelendiğinde, söz konusu işlevlerin
bir biçimde sosyalleşmeyle ilgili oldukları görülmektedir. (Hüseynzade R.L.2016.156s)
Toplumsal grup aralarında karşılıklı iletişim ve etkileşim bulunan, ortak duygu ve değerleri
paylaşan, birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendilerini aynı gruba mensubiyet
duygusuyla bağlı hisseden insan topluluğu anlamına gelir. Toplumsal grupları sosyal
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sistemin küçültülmüş bir örneği olarak ele almak ve sosyal sistemin bir alt sistemi olarak
değerlendirmek mümkündür. Bu bakımdan toplumsal grupları insanların ortak amaçlarını
gerçekleştirmek için, aralarında belli bir işbirliği kurarak, karşılıklı ilişkiler sonucu
oluşturdukları organizasyonlar şeklinde tanımlamak da mümkündür. Özellikle çocukların
sosyalleşmesinde oyun ve akran gruplarının etkisi oldukça büyüktür. Belirli bir yaştan
itibaren çocuklar, kendi dünyalarına ait bir takım problemleri konuşmak ve paylaşmak için
ailesinden çok akran gruplarına ihtiyaç duyarlar.
Günümüzde televizyon, radyo, internet ve cep telefonu gibi çeşitli kitle iletişim alanındaki
teknolojik gelişmeler bireylerin hayatına kolaylıkla girmekte ve insanlar için vazgeçilmez
unsurlar olarak görülmektedir. Kitle iletişim araçları haber verme, bilgilendirme, eğitme,
eğlendirme gibi çok değişik işlevler üstlenen (radyo, televizyon, gazete, dergi, vb.) araçların
geneline verilen isimdir. Bunlar basılı, görsel ya da işitsel yayın araçları şeklinde olabilir.
Sosyalleşmenin önemli bir aracı olan kitle iletişim araçları, insanları yönlendirme gibi
toplumsal bir güce sahiptir. Günümüz koşullarında bu araçlar, artık sadece eğitim aracı değil
aynı zamanda bireyleri yönlendirme araçları olarak da kullanılmaktadır. Bu anlamda medya,
toplumdaki sosyal olayların habercisi konumundadır. Aile ve okul gibi sosyalleştirme
araçlarının etkisinin azaldığı yerde medya devreye girmektedir. Bu nedenle medyanın
işlevlerini yerine getirirken, toplumu ve özellikle çocukları olumsuz davranışlara
yönlendirecek programlardan sakınması gerekir. Gazeteler ve dergilerde çıkan haberler,
çocuğun zihninde takılıp kalmakta ve onun zihinsel gelişimini olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Kötü olayları günlük gazetelerin içinde yer almaktadır. Bu tür haberler
ergeni şiddete yönlendirebilmekte ve ergenin kişisel gelişimini olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Bu bakımdan çocuklara hangi tür gazetelerin okutulmasının yararlı
olacağı konusunda anne ve babaya önemli görevler düşmektedir. Anne-babaya düşen
görevler sadece basılı yayınla sınırlı kalmamaktadır. Günümüz koşulları
değerlendirildiğinde televizyon, bilgisayarlar, telefonlar, internet hayatımızın ve ergenlerin
hayatının büyük bölümünde yer almaktadır.
SONUÇ
Bireyin doğumundan itibaren büyüdükçe birçok sosyal ve psikolojik ihtiyaçları ortaya çıkar.
Her birey, diğer insanlarla bir arada yaşamak ister ve çevresiyle uyum içinde olma
ihtiyacındadır. Sosyal gelişme, ergenin içinde yaşadığı toplum tarafından kabul edilebilir
biçimde davranmayı öğrenme sürecidir. Ergenin diğer insanlarla olan sosyal ilişkilerinin
nasıl olacağı hayatının ilk yıllarındaki öğrenmelere bağlıdır. Toplumdaki diğer bireylerle iyi
ilişkiler kuran ergenler bu davranışı çocuklukta öğrenme ile kazanır. Günümüzde özellikle
ergenin sosyalleşmesinde aile ilişkileri, okulu, arkadaş ilişkileri ve kitle iletişim araçları gibi
etmenlerin önemli etkisi vardır. Ergenin davranışlarına rehberlik edecek değerleri
kazanması, toplumsal yönden sorumluluklarını öğrenmesi konusunda yardıma gereksinimi
vardır. Bu gereksinimin karşılanmasında ve ergenin yaşamında etkili olan ilk temel kurum
ailedir.
Aile ve çevre koşullarının bireyin zihinsel güçlerinin gelişiminde büyük bir etkisi vardır.
Bireyin öğrenme ortamını ilk olarak aile oluşturur. Daha sonraki bütün faaliyetleri
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belirleyen, anne ile olan ilk ilişkiler, ömür boyunca kurulacak insan davranışlarının temelini
oluşturur. Bu nedenle annenin görevi yaşamda güvenli kılmak, babanınki ise çocuğa yaşamı
öğretmek ve toplumsal sorunlarla başa çıkabilmesi için yol göstermek olmalıdır. Yetişkin
insanın, gelecekte hayatta tutacağı yolun çocukluğun ilk yıllarında aldığı terbiyeye bağlı
olduğu, pedagojinin bir buluşudur. iyi alışkanlıklar, iyi bir eğitimle oluşur, insanda
çocukluktan oluşmaktadır. Zira yaşamı boyunca çocukluğun izlerini taşıması da bunu
doğrulamaktadır. Bu nedenle çocukların kendilerini ve yaşamı çok iyi tanıyabilmeleri için,
iyi eğitilmeleri gerekir.
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HZ. PEYGAMBER’İN GÖREVLENDİRME KRİTERLERİ
Nihat ŞAHİN*
ÖZET
Çalışmamız, İslam dini ve medeniyetinin başlangıç devrinde; Hz. Peygamber’in, dini tebliğ
ile toplumun ve devletin inşa aşamalarında, ihtiyaç duyduğu görevlerde vazifelendirdiği
kişiler için görevlendirmede uyguladığı kriterleri kapsamaktadır. Kriter, bir yargıya ulaşmak
için başvurulan ilkedir. Görevlendirme kriterleri de, bir işte istihdam edilecek sorumlular
için belirlenmiş şartları ifade eder. Buna göre, İslam dininde insan istihdamı, İslam’ın
koyduğu genel kaideler ile Hz. Peygamberin, yaşadığı zaman, çevre, toplum ve insan
faktörlerini göz önünde bulundurup uyguladığı kriterlerden oluşur. Araştırmamıza öncelikli
olarak İbn-i Hişâm’ın es-Sîretü’n-Nebeviyye’si, İbn Sa’d’ın Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr’i, elVâkidî’nin Kitâbu'l-Meğâzî’si, İbn İshâk'ın Sîret'i gibi İslam tarihinin ilk dönem
kaynaklarını tarama işlemi ile başladık. Konumuzla ilgili elde ettiğimiz binin üzerindeki
görevlendirme verileri için on iki başlık altında görevlendirme kriterlerini oluşturduk. Tespit
ettiğimiz kriterlerden ilki işi ehil olana verme diye tanımladığımız, o işte tecrübeli, bilgili ve
yetenekli kişilere öncelik verilmesidir. Sonrasında, ehil kişiler arasından seçim yapılırken
ayrımcılık gözetilmediğine şahit oluyoruz. Diğer bir kriter olarak da; insanlara, en kolay
uyum sağlayabilecekleri ve kabul görebilecekleri kendi sosyal çevrelerinde görevler
verildiğini anlıyoruz. Ayrıca yetenek ve liyakat sahipleri arasında, İslamı öğrenmede istekli
olanların öncelikli değerlendirildiğini görüyoruz. Kişilerin, kılık kıyafet, yüz güzelliği ve
hitabet gibi fiziksel ve kişisel özelliklerinin de görevlendirmelerde etkili olduğunu
söyleyebiliriz. Kısa süreli veya tehlikeli bazı özel görevlendirmelerde, gönüllü olanların
öncelikli olarak değerlendirildiğini gözlemliyoruz. Ekip gücü ve psikolojisinin
kullanılabilmesi için bazı durumlarda toplu görevlendirmelerin yapıldığını anlıyoruz. Ayrıca
ehil olmadığı halde, bazı kritik görev ve makamlara talip olanlarında da geri çevrildiğini fark
ediyoruz. İslamiyet’le birlikte birçok haklar kazanan kadınlara da yapabilecekleri uygun
işlerde görevler verildiğini görmekteyiz. Yönetimin en önemli ayağı, yöneticinin doğru
insanları, doğru konumlara yerleştirip; zaman, iş ve kişi israfını böylece engellenmesi
olduğunu biliyoruz. Hz. Peygamberin doğru insanları, doğru konumlara yerleştirebilmek
için onları iyi tanıdığını; beceri, kabiliyet ve potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirdiği
görmekteyiz. Allah Rasûlünün insan odaklı, fıtratı (yaratılış) ıskalamayan, bireysel
yetenekleri yok saymayan, işi değil insanı yücelten istihdam siyaseti ve ilkeleri, günümüz
toplum ve medeniyetine değer katacak pek çok cevheri içinde barındırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, Görevlendirme, İstihdâm, Siyâset, Ehliyet
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ASSIGNMENT CRITERIA OF PROPHET MUHAMMED
ABSTRACT
Our study, In the beginning period of Islamic religion and civilization; Prophet Muhammed,
in the construction stages of the society and the state with the religious communique, It
covers the criteria applied in the assignment for the people it has assigned to the tasks it
needs. The criterion is the principle applied to reach a judgment. Appointment criteria also
refer to the conditions set for those who are to be employed in a job. Accordingly, human
employment in Islamic religion, consists of the general principles set by Islam and the
criteria that the Prophet took into consideration and applied the environment, society and
human factors when he lived. Our research is primarily, We started by scanning the sources
of the first period of Islamic history, such as İbn Hişâm’s es-Sîretü’n-Nebeviyye, İbn Sa’d’s
Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr, el-Vâkidî’s Kitâbu'l-Meğâzî, İbn İshâk's Sîret. For over a
thousand assignment data we have obtained regarding our topic, we have created the criteria
for assignment under twelve titles. The first of the criteria we have determined is to give
priority to those who are experienced, knowledgeable and skilled in this business, which we
define as giving the job to the competent. We then witness that there is no discrimination
when choosing among competent people. As another criterion; we understand that people
are given tasks in their own social environment, where they can adapt and be accepted most
easily. In addition, we see that among the talent and merit owners, those who are willing to
learn Islam are primarily evaluated. We can say that the physical and personal characteristics
of people such as costume, facial beauty and rhetoric are also effective in assignments. In
some short-term or dangerous special assignments, we observe that volunteers are
prioritized. We understand that in some cases, collective assignments are made in order to
use team power and psychology. We also notice that, although he is not competent, he is
rejected in those who aspire to some critical duties and authorities. We see that women who
gain many rights with Islam are given duties in suitable jobs they can do. The most important
pillar of management is to place the right people of the manager in the right positions; we
know that waste of time, work and people is thus avoided. That the Prophet knew them well
to put the right people in the right positions; we see that it makes the most of its skills,
abilities and potentials. The employment policy and principles of the Messenger of Allah
who are human-oriented, who do not miss the fate (creation), not ignore individual abilities,
glorify people, not work, contain many jewels that will add value to today's society and
civilization.
Keywords: Prophet Muhammed, Employment, Assignment, Politics, Proficiency
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GİRİŞ
Kriter, bir yargıya ulaşmak için başvurulan ilkedir. Görevlendirme kriterleri de, bir işte
istihdam edilecek sorumlular için belirlenmiş şartları ifade eder. Buna göre, Hz. Peygamber
döneminde insan istihdamı, İslam’ın koyduğu genel kaideler ile Hz. Peygamberin, yaşadığı
zaman, çevre, toplum ve insan faktörlerini göz önünde bulundurup uyguladığı kriterlerden
oluşur. Bu çerçevede, Hz.Peygamberin istihdam kriterlerini maddeler halinde şöyle
sıralayabiliriz:
1. GÖREVLENDİRMELERLE VE SORUMLULARLA İLGİLİ KRİTERLER
1.1 İşi Ehline Vermesi
Görevlendirmelerle ilgili en genel prensip Kur’ânın: “Allah size, emanetleri mutlaka ehline
vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder”2 âyeti
uyarınca bir işi, o işte tecrübeli, bilgili ve yetenekli olan ehil kişilere verme prensibidir. İşi
ehline vermek, bir emaneti sahibine vermek kadar önemlidir. Zira toplumların ve devletlerin
genel nizamı ve dengesi ile gelecekteki varlık göstergeleri ancak ehil kişilerin istihdamı ile
mümkündür. Aksi durumda, görevin yetkin (ehil, tecrübeli, bilgili ve yetenekli) kişilere
verilmemesiyle; adam kayırmalar, yetkilerin yanlış kullanılması, rüşvet, irtikab vs.
sebeplerle devlet ve toplum düzeninin bozulması kaçınılmaz olacaktır. Hz.Peygamber:
“Emânet zayi' edildiği vakit kıyameti bekle”3 ifadesiyle bu gerçeği ifade etmiştir.
Hz. Peygamber’in vazifeleri verirken ehil kişileri görevlendirdiğine hemen her yerde
rastlıyoruz. Örneğin O’nun: “Topluluğumuz zafer zamanlarında sözle methedilmeyi hak
ediyor”4 deyince, bir adam kalkıp "Ben bunu yaparım” demişti. Resulullah: "Sen şâirlik
makamında değilsin" şeklinde olumsuz karşılık vermiştir. Beni Temim heyeti şâirleriyle
Medine’ye gelince, Hz.Peygamber, Hassân b. Sâbit’e5: “Kalk ve şiirinle karşılık ver”
demişti.6 Hassân b. Sâbit geçimini şiirleriyle sağlayan, panayırlarda tanınmış ve diğer ülke
saraylarında şiirleriyle kabul edilmiş bir şâirdi.7 Abbâs b. Abdülmuttalib8, câhiliye
döneminde Sikâye (Kâbe’de hacılara su dağıtma) görevini sorunsuzca yerine getiriyordu.
Hz.Peygamber, Mekke Fethi’nden sonra sikâye görevini, uzun süredir yerine getiren ve bu
işte ehil olduğunu bildiği Abbâs b. Abdülmuttalib’e yeniden vermiştir.9 Mus'âb b. Umeyr’i10
Akabe Biatı sonrası Medine'ye Kur’ân öğretmeni ve tebliğci olarak göndermiştir. Mus'âb’ın,
muhataplarına mükemmel yaklaşım üslubu ve islam dinini başarılı temsil kabiliyeti
mevcuttu. Bu durum onu, ikinci Akabe Biatine 72 kişi ile birlikte dönmesini sağlamıştır.11

Nisâ 4/58.
Buhârî, el-Câmiʿu’s-Sahîh, İlim, 2.
4
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 4, s.373.
5
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 4, s.372.
6
el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 3, s.212; İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 1, s.280.
7
Elmalı Hüseyin, “Hassân b. Sâbit”, DİA, Cilt 16, ss.399, 402.
8
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 4, s.1.
9
Sîret-i İbn İshâk, Cilt 1, s.104; İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 2, s.140.
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İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 3, s.127.
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İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 1, s.207.
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1.2. Ehil Kişiler Arasında Ayrımcılık Yapmaması
Ehil kişiler arasından görevli seçimin yapıldığı durumlarda, zengin-fakir, genç-yaşlı,
Müslim-gayrimüslim, hür-köle ayrımının yapılmadığı görülmektedir. Hz.Peygamber, daha
öncede aynı görevi yürüten Osman b. Talha’ya, Kâbe’nin anahtarlarını henüz Müslüman
olmadığı halde (müşrik iken) vermiştir.12 Üsame b. Zeyd'i13 daha onsekiz yaşındayken,
içinde Ebû Bekir es-Sıddîk ve Ömer b. Hattâb'ın da bulunduğu büyük bir orduya komutan
yapmıştır. Zeyd b. Harise, Hz.Peygamberin azat ettiği bir kölesiydi ve onu yedi seriyyede
komutan olarak görevlendirmişti.14 Bu gibi durumlardan anlıyoruz ki; ehil kişiler arasından
gerçekleştirilen görevlendirmelerde ayrımcılık yapılmamıştır.
1.3. İnsanları Kendi Sosyal Çevrelerinde Değerlendirmesi
Kur’ân’da: “Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Hem de sizi soylara ve
kabilelere ayırdık ki birbirinizi tanıyasınız.” 15 ayetinden anlıyoruz ki: İnsanlar cinsiyet,
renk, dil, ırk olarak farklı yaratılmış ve sonrasında tanışıp bir arada olmaları ve
sosyalleşmeleri istenmiştir. Hz. Peygamber, müspet milliyetçiliği insan doğasının tabii bir
kanunu olarak kabul edip bunu: “İnsan kavmini sever”16 sözüyle ifade demiştir. Hz.
Peygamber, görevlerde hızlı intibak, kolay kabul edilebilme, yüksek başarı ihtimali gibi
sebeplerle, insanları kendi sosyal çevreleri olan mensup oldukları kabilelerinde
değerlendirmiştir. Ma'kıl b. Sinân, Mekke'nin fethinde kendi kavminin sancağını taşımıştır.17
Kays b. Mâlik el-Erhabî’yi, kendi kavmi Hemdan'a âmil tayin etmiştir.18 Büsr b. Süfyân elKa'bî’yi kendi kavmi olan Benî Ka'b'a zekât memuru olarak göndermiştir.19
1.4. Yetiştirdiği İnsanları Görevlendirmesi
İslam döneminde insanlar; ilmen, ruhen, zihnen bir değişim ve gelişim sürecine girmişlerdir.
Hz. Peygamber, insanlığa rehber ve muallim olarak yeni insanlar yetiştirmiş ve onları çeşitli
işlerde görevlendirmiştir. Örneğin, çok yakınında olan Hz.Ali’yi20 daha çocuk denecek yaşta
yanına almış ve yetiştirmiştir. Onun cesareti ve ilmi, islam tarihi boyunca anlatılmıştır. Ona,
komutanlık21, kadılık22, gözcülük23, sancaktarlık24, elçilik25, katiplik26 gibi başarılı olduğu
İbn Hişâm, Sîret-i İbn Hişâm, Cilt 4, s.103; el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 3, s.73; İbn Sa'd, Kitâbü'tTabakâti'l-Kebîr, Cilt 2, s.140.
13
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 4, s.74.
14
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15
Hucurât 49/13.
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Hâkim, Müstedrek, Cilt 3, s.131.
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et-Terâtibu'l-İdâriyye, Cilt 1, s.402.
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23
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birçok değişik görev vermiştir. Hicret sonrası, Mescid-i Nebevî’nin bir köşesine yoksul,
bekâr ve yakını olmayan sahâbîler için bir yer yaptırmıştır. Burada kalıp ilim tahsil edenlere
ashâb-ı Suffe27 denmiştir. Hz. Peygamberin muallimliğinde, “Suffe” kısa zamanda bir eğitim
kurumu haline gelmiştir. Burada yetiştirdiği muallimleri çevre kabilelere tebliğ vazifesiyle
göndermiştir. Örneğin, Bi'ru Ma'ûne (70 kişi)28 ve Reci (7 kişi)29 gibi üzücü olaylarla
isimlerini öğrendiğimiz bu kişiler buralarda yetiştirdiği talebeleriydi. İslam dinini iyi
öğrenmiş olan, Abdullah b. Târık, Mersed b. Ebû Mersed el Ğanevi, Halid b. Ebü'l-Bükeyr
ve Hubeyb b. Adî’yi Adal ve Kâre kabilelerine islam öğretmenleri olarak göndermiştir.30
1.5. Eski Görevlileri Görevlerinde Devam Ettirmesi
Hz.Peygamber, İslam dinini tebliğ ile görevlendirilmişti. Tebliğ faaliyetleri ile İslam
toplumunun hızla büyümesi ve sınırların genişlemesi, yeni görevlendirmeleri gerekli
kılmıştır. Hz.Peygamber, görevlendirmede yeni insanları kullanmanın yanı sıra, İslami
prensiplere uyan eski görevlileri de aynı görevlerinde devam ettirerek istihdamlarını
sağlamıştır. Zira toplum tarafından kabul edilmiş tecrübeli eski görevlilerin, geniş kitlelere
ulaşma ve hizmet vermede verimli olacakları düşünülmüştür. Bâzân b. Sâsân, İran’ın San‘a
valisi iken Müslüman olmuştu. Hz.Peygamber’de onu eski görevinde tutarak, Yemenin
bütün vilayetlerine vali tayin etmiştir.31 Bâzân ölünce de yerine oğlu Şehr b. Bâzân’ı,
San’a’ya vali olarak atamıştır.32 Havâzin kabîlesinin reisi Mâlik b. Avf en-Nasrî’yi yine
kendi kavminden Müslüman olanlara âmil (yönetici) tayin etmiştir.33
1.6. Gönüllülere Görev Vermesi
Hz.Peygamberin, kritik ve tehlikeli görevler ile kısa zamanlı vazifeler için gönüllülük
esasıyla görevlendirmeler yaptığını görüyoruz. Gönüllü kişiler içerisinden, yetenekli ve
uygun olanları görevler için seçmiştir. Savaşçı özellikleri ile bilinen Muhammed b.
Mesleme, Ka'b b. Eşref'i öldürme görevinde gönüllü olmuştur.34 Ayrıca, Hayber'de düello
isteyen bir Yahudi’nin karşısına gönüllü olarak çıkmıştır.35 Vehb b. Kabûs, Uhud’da
müşriklerden bir grubun karşısına gönüllü olarak çıkıp, orada şehit olmuştur.36 Abbâd b. Bişr
ve Ammâr b. Yâsir, Zâtür-Rikâ Gazvesinde, (gece) ordu gözcülüğü için gönüllü
olmuşlardır.37 Yine, Ümeyr b. Adî el-Hatmî, münâfık Asmâ bt. Mervan'ı öldürmek için

Baktır Mustafa, “Suffe”, DİA, Cilt 37, ss.469, 470.
el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 1, s.406.
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34
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gönüllü olmuştur.38 Üneys b. Ebû Mersed el-Ganevî, Huneyn’de, gece koruma görevinde
gönüllü olmuştur.39
1.7. Görevlendirmelerde Fiziksel ve Kişisel Özellikler
İnsanların fiziksel ve kişisel özellikleri yaptıkları işlerle ilintilidir. Cesaretli bir kişinin
savaşta korkusuz bir şekilde çarpışması beklenir. Yüksek bir makamı temsil eden kişinin de
kıyafetinin ve hitabetinin düzgün olmasının gerekir. Hz.Peygamber, bazı görevler için
seçtiği kişilerde, görevin ihtiyaç duyduğu fiziksel ve kişisel özelliklerin mevcut olmasını
önemsemiştir. Örneğin bu özellikler, hükümdarlara gönderilen elçilerde; toplumunu,
devletini ve dinini temsil ettiği için önemli görülmüştür. Elçilerden, yüz güzelliği ile bilinen
(hatta Cibril’in onun suretinde geldiği söylenen) Dihye b. Halîfe el-Kelbî ‘yi Rum Kayser'i
Heraklius'a davet mektubuyla göndermiştir.40 Mekke’de yakışıklılığı ile meşhur Mus’ab b.
Umeyr’i, Medîne’ye teblîğci ve muallim olarak görevlendirmiştir.41 Yüz güzelliği, boy, ses
tonu, güzel konuşma kabiliyeti gibi fiziksel özellikler muhatapları etkilemede son derece
önemlidir. Habeşistan'a hicrette, seksen üç kişinin başında Ca'fer b. Ebû Tâlib vardı.42
Necâşî’nin sorularına karşılık, onun veciz konuşması, ilim, irfan ve hitabet sahibi kişiliğinin
göstergesi olmuştur.
1.8. Ekip olarak (Toplu) Görevlendirmesi
İslamiyet, tevhid (birlik) akidesi üzerine kurulmuştur. Bu sebeple, Müslümanların gerek
ibadet gerekse dünyevi işlerinde birlikte olmaları önemsenmiştir. Hz.Peygamber, bazı
işlerde toplu görevlendirmeler yaparak ekip çalışmasından yararlanmıştır. Örneğin Hendek
savaşında, kazı görevinde Medineli Müslümanlar olan ensâr’a, Zubâb'tan Hurba’ya (bölge)
kadar olan alanı kazma görevini vermişti.43 Mekke’li Müslümanlar olan muhâcir’lere
Zubâb'tan Râtic'e (bölge) kadar olan alanı kazma görevini vermişti.44 Beni Abdüleşhel, Râtic
tarafından kazıyor, Beni Dinar ise Curba tarafından kazıyorlardı.45 Bu görevlendirme
şekliyle, uyumlu ekiplerin, hayırda yarış atmosferinde hendek kazma işi hızlanmıştır. Benzer
bir uygulama ile, savaş meydanında her kabileye ayrı bir sancak verilip, fertlerin kendi kabile
sancakları altında savaşmalarını sağlamıştır. Mekke'nin fethinde, Abdullah b. Bedr
‘Cüheyne Kabilesi sancaktarı’46, Ali b. Ebû Tâlib ‘muhacirlerin sancaktarı’47, Amr b. Sâlim
‘Benî Ka'b kabilesi sancaktarı’48, Büreyde b. Husayb ‘Benî Eslem'in sancaktarı’49, Ebû Zer
el-Gıfârî ‘Benî Gıfar'ın sancaktarı’50 olmuştur. Ka'b b. Eşref'in öldürülmesi görevinde,
İbn Hişâm, Sîret-i İbn Hişâm, Cilt 4, s.381; el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 1, s.225; İbn Sa'd, Kitâbü'tTabakâti'l-Kebîr, Cilt 2, s.25.
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İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 5, s.209.
49
el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 3, ss.34, 55.
50
el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 3, s.54.
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başlarında Muhammed b. Mesleme51 olmak üzere, Abbâd b. Bişr52, Hâris b. Evs53, Ebû Nâile
Silkân b. Selâme54, Ebû Abs b. Cebr55 ekip olarak yer almışlardır.
1.9. Görevlendirmede İstişareye Değer Vermesi
Hz.Peygamber, Kur’ânın: “İş hakkında onlarla istişare et”56 âyet-i kerîmesi düsturunca, nâs
harici konularda ashâbıyla istişareyi önemsemiştir. İnsanların kendi fikirlerinin de dahil
olduğu kararlarda daha istekli oldukları ve bu kararlarla ilgili olumsuz durumlarda da daha
az itiraz yoluna gittikleri bir gerçektir. Bedir’de, savaş esirlerinin durumu hakkında57, ezan
konusunda58, Bey'atü'r-Rıdvân’da59 , ifk hadisesinde60 ve daha pek çok konuda onlarla
istişare etmiştir. Ebû Bekir es-Sıddîk61 ve Ömer b. el-Hattâb’ı62 vezirleri gibi görüp, onlarla
sürekli istişare halinde olmuştur. Hz.Peygamberin tüm önemli konularda ashâbıyla istişare
ettiğini fakat görevlendirme konusunda hiç kimseye danışmadığını düşünmek elbette yanlış
olur. Örneğin Hz.Peygamber Hudeybiye’de, Kureyş’e elçi olarak Ömer b. Hattâb’ı
göndermeyi düşünmüş ve konuyu ona açmıştır. Ömer b. Hattâb’da kendisinin değil, Osman
b. Affân’ın gönderilmesinin daha uygun olduğu görüşünü bildirmiştir. Hz.Peygamber’de bu
görüşü dikkate alarak Osman b. Affân’ı elçi olarak görevlendirmiştir.63 Beşir b. Sa'd'ı, elCinâb’a seriyye’ye göndermeden önce Ebû Bekir es-Sıddîk ve Ömer b. Hattâb ile istişare
etmiş ve gönderme kararını birlikte almışlardır.64
1.10. Görev Dağılımında İsteklileri Değerlendirmesi
Bir işi yapmada kişinin kendi istek ve arzusu onu başarıya taşımada en büyük etkendir. Bir
işteki isteksizlik de kişiyi başarısızlığa götüren en önemli sebeptir. Hz.Peygamber, görev
verirken kişinin ehliyet ve kapasitesinin haricinde istekli olmasını da önemsemiştir. Örneğin,
Sakîf heyeti Hz.Peygamberin huzuruna gelip Müslüman olmuşlar ve kendi içlerinden birinin
emir tayin edilmesini istemişlerdi. Hz.Peygamber’de, içlerinden en genci olan Osman b.
Ebü'l-Âs’ı65 İslam’a karşı tutkulu ve istekli görüp emir tayin etmiştir.66 Câbir b. Abdullah67,
Bedir ve Uhud savaşlarına katılmak istemesine rağmen yaşı küçük olması ve babasının evde
kız kardeşlerine bakmasını istemesi sebebiyle katılamamıştı. Uhud’un hemen akabinde,
Sîret-i İbn İshâk, Cilt 1, s.423; İbn Hişâm, Sîret-i İbn Hişâm, Cilt 3, s.81; el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt
1, s.239; İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 2, s.30.
52
el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 1, s.240; İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 2, s.30.
53
el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 1, s.240; İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 2, s.30.
54
el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 1, s.240; İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 2, s.30.
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el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 1, s.240; İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 2, s.30.
56
Âl-i İmran 3/159.
57
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 2, s.19.
58
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 1, s.235.
59
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 2, s.99.
60
İbn Hişâm, Sîret-i İbn Hişâm, Cilt 3, s.410.
61
el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 2, s.385.
62
el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 2, s.385.
63
İbn Hişâm, Sîret-i İbn Hişâm, Cilt 3, s.427.
64
el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 2, s.385.
65
İbn Hişâm, Sîret-i İbn Hişâm, Cilt 4, s.262; el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 3, s.202; İbn Sa'd, Kitâbü'tTabakâti'l-Kebîr, Cilt 1, s.300.
66
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 8, s.57.
67
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 4, s.432.
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sadece Uhud’a katılanların dâhil olduğu Hamrâü’l-Esed seferine çıkılmıştı. Hz.Peygamber,
Uhud’a katılanların haricinde kimseye izin vermediği halde, çok istekli gördüğü için sadece
Câbir’e izin vermiştir.68
1.11. Görev Vermemesi Durumları
Hz.Peygamber, yetenek ve bilgi gerektiren, sorumluluğu nispeten fazla olan görevlerde, ehil
olmayan kişinin görev talebini geri çevirmiştir. Karıştırılmaması gereken önemli bir nokta,
gönüllü olma ile görev talep etmenin farklı özellikler taşımasıdır. Gönüllü olma, belirlenmiş
bir iş için aday olma durumuyken; görev talep etme, tanımlı bir görev olmadan vazife isteme
durumudur. Hz.Peygamber: "iş dileyen kimseyi biz işimiz üzerine kullanmayız"69 sözüyle
bu ilkesini ifade etmiştir. Bunun nedeni ise, vazifenin istemekle değil, ehil olunarak
alınabileceği prensibidir. Hz.Peygamber, Kâbe’nin anahtarlarını, istemesine rağmen amcası
Hz.Abbas’a vermemiş 70, asıl ehil kişi olarak gördüğü Osman b. Talha’ya vermiştir.71 Râfi’
b. Hadîc, Bedir Gazvesi’ne katılmak istemesine rağmen, Hz.Peygamber tarafından yaşının
küçüklüğü sebebiyle savaş için ehil görülmemiş ve savaşa katılmasına izin verilmemiştir.72
Ebû Zer el-Gıfârî73, Resulullah’tan emirlik istediğinde, ona: "Sen zayıfsın, emirlik ise bir
emanettir”74 sözüyle onun bu işe ehil olmadığını ifade ederek talebini geri çevirmiştir.
1.12. Kadınlara Görev Vermesi
İslam dini, kadının tamamen değersizleştirildiği bir zaman ve coğrafyada insanlığa
gönderilmiştir. Öldürülen, bir meta olarak görülen, hiçbir hak ve hukuku olamayan kadın,
gerçek değer ve hüviyetini İslamla yeniden kazanmıştır.
Hz.Peygamber, görevlendirmelerinde kadın ve erkeğin farklı yaratılış özelliklerini (fıtrat)
göz önünde bulundurmuştur. Örneğin, kadınların seferlerde savaşma zorunluluğu olmadan
ve talepleri halinde; yaralıları tedavi, eşya taşıma, gıda tedariki gibi hizmetlerde
çalışmalarına izin vermiştir. Bazen zorluk durumlarında Nesibe binti Ka’b75 (Uhud’da) ve
Ümmü Selît76 (Huneyn'de) gibi cesaretli kadınlar, kılıçlarıyla erkeklerle beraber kahramanca
savaşmışlardır. Ümmü Atıyye el-Ensâriyye77, Hz.Peygamber ile yedi savaşa katıldığını ve
orada yaralıları tedavi ettiğini söylemiştir. Hz. Peygamber savaşlara çıkarken eşlerinden
birini yanına almıştır. Öneğin, eşi Âişe bt. Ebû Bekir78 ile beraber toplam on dört kadın
Uhud'a katılmışlardı. Diğer bir eşi Ümmü Seleme’de79 Hudeybiye’ye katılmıştı. Hz.
Peygamber, ashâbının ihram’dan çıkmada gecikmeleri mevzuunda Ümmü Seleme ile
el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 1, s.389.
Buhârî, el-Câmiʿu’s-Sahîh, İcâre, 1.
70
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 5, s.14.
71
İbn Hişâm, Sîret-i İbn Hişâm, Cilt 4, s.103; el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 3, s.73; İbn Sa'd, Kitâbü'tTabakâti'l-Kebîr, Cilt 2, s.140.
72
Şenel Abdülkadir, “Râfi’ b. Hadîc”, DİA, Cilt 34, ss. 391-392.
73
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 4, s.245.
74
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 4, s.261.
75
el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 1, s.318.
76
el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 3, ss.137, 341.
77
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 10, s.460.
78
el-Vâkıdî, Kitâbü'l-Megâzî, Cilt 1, s.299.
79
Buhârî, el-Câmiʿu’s-Sahîh, Şürûṭ, 15.
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istişare etmişti. Şifâ Ümmü Süleyman b. Ebû Hasme80, Hz.Hafsa’ya Kur’ân öğretmenliği
görevinde bulunmuştur. Hz.Peygamberin halası Rukayka81, hicret öncesinde müşriklerin
suikast planlarını Resûlullah’a haber vermiştir. Kadın ve çocuk esirler bir süreliğine Remle
bt. el-Hades’in (Hâris)82 evinde tutulmuştur. Uzre heyetinin konaklaması, yine Remle bt. elHades’in (Hâris)832 evinde gerçekleşmiştir. Semrâ bt. Nüheyk el-Esediyye84 ilk kadın pazar
görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Sağlık görevlisi Ku'aybe (Rufeyde) bt. Sa'd’ın Mescidi Nebevi’de hasta ve yaralıları tedavi için bir çadırı vardı.85 Hz. Peygamber kadınlara,
fıtratlarına uygun, ehil oldukları işlerde görevler vermekten kaçınmamıştır.
SONUÇ
Hz. Peygamber, İslam devlet ve toplumunun ihtiyaç duyacağı; idari, askeri, mali, yargı,
eğitim, sağlık gibi hayatın tüm alanlarında görevlendirmeler yapmıştır. Bu
görevlendirmelerin bir kısmını görev tecrübesi olan kişilerden, çoğunluğunu da yeni
yetiştirdiği ve tecrübe kazandırdığı ashâbı arasından yapmıştır.
Hz. Peygamberin öncelikli görevi tebliğ vazifesi olsa da; O, aynı zamanda bir yönetici, bir
kumandan, bir kadı, bir muallim, bir pazar denetçisi, hatta bir hendek kazıcısı olmuştur.
Görev verip bir kenara çekilen yönetici olmaktansa, pek çok zaman görevi bizzat kendisi
yaparak gösteren kişi olmuştur. Bu durum görev verdiği kişilerde; doğru tanımlanmış bir
görevi, verilen vazifenin kutsiyeti hissini ve vazife sorumluluğu fikrini doğurduğu
düşünülmektedir.
Görevlendirmeler ve sorumlularla ilgili tespit ettiğimiz kriterlerden ilki Kur’ân-ı Kerîm’in
öncelediği Ehliyet kavramıdır. Ehliyet, “işi ehil olana verme” diye tanımladığımız, o işte
tecrübeli, bilgili ve yetenekli kişilere öncelik verilmesidir. Ayrıca ehil kişiler arasından
seçim yapılırken ırk, din, statü gibi konularda da ayrım gözetilmediğine şahit oluyoruz.
Diğer bir kriter olarak da; insanlara, en kolay uyum sağlayabilecekleri ve kabul
görebilecekleri kendi sosyal çevreleri olan mensup oldukları kabilelerinde görevler
verildiğini anlıyoruz. Ayrıca yetenek ve liyakat sahibi kişiler arasından, İslamı öğrenmede
istekli olanların öncelikli değerlendirildiğini görüyoruz. Kişilerin, kılık kıyafet, yüz güzelliği
ve hitabet gibi fiziksel ve kişisel özelliklerinin de bazı görevlendirmelerde etkili olduğunu
söyleyebiliriz. Kısa süreli veya tehlikeli bazı özel görevlendirmelerde, gönüllü olanların
öncelikli olarak değerlendirildiğini gözlemliyoruz. Ekip gücü ve psikolojisinin
kullanılabilmesi için bazı durumlarda toplu görevlendirmelerin yapıldığını anlıyoruz. Ayrıca
ehil olmadığı halde, bazı kritik görev ve makamlara talip olanlarında da geri çevrildiğini fark
ediyoruz. İslamiyetle birlikte birçok haklar kazanan kadınlara da yapabilecekleri uygun
işlerde görevler verildiğini görmekteyiz. Bu kriterler, araştırmamız boyunca tespit ettiğimiz
görevlendirmelerin irdelenmesiyle elde ettiğimiz sonuçlardır.

İbn Abdilber en-Nemeri, el-İstiab fi Marifeti’l Ashab, Cilt 4, s.340; et-Terâtibu'l-İdâriyye, Cilt 1, s.188.
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 10, s.49.
82
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 2, s.163.
83
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 1, s.317.
84
İbn Abdilber en-Nemeri, el-İstiab fi Marifeti’l Ashab, Cilt 4, s.335; et-Terâtibu'l-İdâriyye, Cilt 1, s.448.
85
İbn Sa'd, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr, Cilt 10, s.314.
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Yönetimin en önemli ayağı, yöneticinin doğru insanları, doğru konumlara yerleştirip;
zaman, iş ve kişi israfının böylece engellenmesi olduğunu biliyoruz. Hz. Peygamberin doğru
insanları, doğru konumlara yerleştirebilmek için onları iyi tanıdığını; beceri, kabiliyet ve
potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirdiği görmekteyiz.
Hz. Peygamber’in insan odaklı, fıtratı (yaratılış) ıskalamayan, bireysel yetenekleri yok
saymayan, işi değil insanı yücelten istihdam siyaseti ve ilkeleri, günümüz toplum ve
medeniyetine değer katacak pek çok cevheri içinde barındırmaktadır.
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2013 VE 2018 FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA OPTİK ÜNİTESİNDE
BİLİM TARİHİNDEN YARARLANMA DURUMU
Şebnem KANDİL İNGEÇ
Mevlouda KAPZA
ÖZET
Bu çalışmada 2013 ve 2018 fizik dersi öğretim programında bilim tarihinden ne kadar ve nasıl
yararlanıldığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışma doğası itibariyle nitel bir çalışmadır ve
nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
veri toplama aracı olarak 2013 ve 2018 ortaöğretim Fizik dersi öğretim programı (FDÖP)
kazanımlarını içeren yazılı dokümanlar kullanılmıştır. İncelenen doküman Milli Eğitim
Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun yayınladığı 2013 ve 2018 FDÖP kazanımları ve kazanım
açıklamalarıdır. İncelenen bu doküman Talim Terbiye Kurulu’nun remi web sitesinden
indirilmiştir. Araştırmada toplanan veriler içerik analiz türlerinde kategorisel analiz ve frekans
analizi teknikleri kullanılırken çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda 2013 yılında “aydınlatma”
konusunda süreçsel anlamayı sağlama amacıyla bilim tarihinden yararlanıldığı belirlenmiştir.
2013 yılı öğretim programında “optik” ünitesindeki toplam 17 kazanımdan sadece 1 kazanım
bilim tarihiyle ilişkilendirmiştir. Başka bir ifadeyle programdaki “optik” ünitesindeki
kazanımlarda %5.88 oranında bilim tarihine yer verildiği söylenebilir. 2018 yılı öğretim
programında “optik” ünitesindeki hiçbir kazanımda bilim tarihinden yararlanılmamıştır.
Araştırma sonucunda sadece 2013 öğretim programında bilim tarihinden yararlanıldığı, ancak
bu durumun çok sınırlı düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: fizik öğretim programı, bilim tarihi, optik
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THE STATE OF SCIENCE HISTORY IN OPTICS UNIT IN 2013 AND 2018 PHYSICS
CURRICULUM
ABSTRACT
Optics is the science of systematic handling of vision, light, and light-related events. In other
words, it can be expressed as optical light science. It can be divided into three areas: physics
optics, quantum optics and geometric optics. Looking at the historical development process of
light, it is seen that what is the light draws attention as a mysterious problem throughout history.
When the historical development of light is analyzed, it is seen that many different views are put
forward, the development continues and it has a rich content. It is clear that during a period of
nearly two thousand years, the laws related to optics are explored, and at the same time, the basic
understanding prevailing in this process will be a very important tool for creating awareness of
the conceptual, process and contextual aspect of science or science. There are many national and
international studies explaining the reasons for benefiting from the history of science in science
education. Therefore, in this study; considering that Science History is a rich and efficient tool
in physics teaching, it is aimed to determine how much this resource is used in the 2013 and
2018 physics curriculum. This study is a qualitative study by nature and was carried out using
document analysis, which is one of the qualitative research methods. 2013 and 2018 secondary
education physics course curriculum (SEPCC) were used as data collection tool. The document
which is examined is the 2013 and 2018 PCC acquisitions published by the Ministry of National
Education Board of Education and this document has been downloaded from the website of the
Education Training Board. Content analysis have been used. For the content analysis, firstly,
coding systems have been made to determine which expressions are about history of science and
how they are used. Then, in the base of these codings, curriculum were investigated. It was
determined that the History of Science was used in 1 acquisition in 2013 in order to provide
process understanding under the sub-heading ―lighting‖. In the 2013 curriculum, there are 17
gains in the "optics" unit. It can be said that the History of Science is 5.88% in the acquisitions
in the "optics" unit in the program. Science History was not used in any acquisition in the "optics"
unit in the 2018 curriculum. At the end of the study, it was found that only 2013 curriculum has
used history of science but this was not sufficient.
Keywords: physics curriculum, history of science, optics
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1.GİRİŞ
Optik; görme, ışık ve ışığa bağlı olayların sistematik ele alınmasının bilimidir. Başka bir ifadeyle
optik ışık bilimi olarak da ifade edilebilir. Optik; fiziksel optik (dalga optiği), kuantum optiği ve
geometrik optik olarak üç alana ayrılabilir. Işığın tarihsel gelişim sürecine bakıldığında ışığın ne
olduğu gizemli bir sorun olarak tarih boyunca ilgi çektiği görülmektedir.
Fiziğin ışımalarla ilişkili olan renk, lazer, holografi, fotonik, optoelektronik, spektroskopi gibi
konularını içeren çalışma alanı olarak adlandırılan “optik” kelimesi eski Yunancada “görünüş”
ve “görmek” anlamına gelmektedir. Yunan ve Hintli filozofların ışık ve görme konularında
yaptıkları çalışmalar sonucunda geometrik optiğin gelişmesi sağlamıştır (Bazkır ve Türkoğlu,
2010). Geometrik optik, ışığın izotrop ortamda doğrusal yayılımını kabul ederek; yansıma,
kırılma ve aydınlanma olaylarını inceleyen optik kısmıdır (Kamer-Aras, 2011). Işığın yansıma,
yayılma ve kırılma özellikleri ile ilgili çalışmalar Platon, Aristo, Öklit ve Batlamyus tarafından
yapılmıştır. Görsel algılamanın gerçeğe yakın ilk açıklaması 11. yüzyılın ilk dönemlerinde İbn
al-Haitham tarafından yapılmıştır ve 13. Yüzyılda İlk gözlük, kırıcı (refraktif) ve yansıma tipi
teleskoplar yapılmıştır (Bazkır ve Türkoğlu, 2010). Esası, milattan önceki yıllara dayanmakla
birlikte Newton tarafından geometrik optik tanecik modeli ile açıklamıştır. Newton ışığı bir
kaynaktan yayılan tanecik olarak düşünmüştür. Aynalar, ışık prizmaları, mercekler, optik aletler,
geometrik optikle incelenmektedir (Kamer-Aras, 2011).
17. yüzyılın sonunda Huygens, Newton‟un yanıldığını ve ışığın dalga şeklinde düşünülmesi
gerektiğini ileri sürmüştür (Kamer-Aras, 2011). Böylece Newton ışığın tanecik, Huygens ise
dalga niteliğine sahip olduğunu söyleyerek ışık hakkındaki ilk doğru kuramları ortaya
koymuşlardır. Newton’un ışık kuramı geçerliliğini 19. yüzyılın başlarına kadar korumuştur.
Thomas Young ve Augustin-Jean Fresnel tarafından yapılan, ışığın dalga özelliğini gösteren
çalışmalar ışığın kırınım kuramı ve fiziksel optik için yeni bir kapı açmıştır (Bazkır ve Türkoğlu,
2010). Fiziksel optik geometrik optikle açıklanamayan girişim, kırınım ve kutuplanma olaylarını
inceleyen optik kısmıdır. Işığın dalga yapısında olduğunu temel kabul eder. Dalga optiği 1860’lı
yıllarda James Clerk Maxwell tarafından başarılı bir şekilde elektromanyetik kuram ile
birleştirilmiş ve 19. yüzyılın sonlarına kadar birçok fiziksel olay klasik optik ile başarılı bir
şekilde açıklanmıştır (Bazkır ve Türkoğlu, 2010).
20. yüzyılın başlarında Max Planck’ın ışığın kuantumlu oluşunu keşfetmesi ve siyah cisim ışıma
kanununu ileri sürmesi, Albert Einstein’ın foto-elektrik olayını açıklaması, Niels Bohr’un ışığın
soğurulması ve yayılmasını açıklayan farklı enerji seviyeleri olduğunu ortaya koyması kuantum
optiğin temellerini oluşturmuştur. Birçok fiziksel olayın klasik optik ile açıklanamayacağı
görülmüştür (Kamer-Aras, 2011; Bazkır ve Türkoğlu, 2010). Günümüzde kuantum optik
elektronik, bilgisayar ve kimya gibi birçok disiplinle birleşmiştir. Böylece ışık algılama, iletişim,
bilgi işleme, aydınlatma, metroloji, spektroskopi, holografi, sağlık, askeri teknoloji, görsel
sanatlar, biyofotonik gibi birçok önemli uygulama alanında ön plana çıkmıştır (Bazkır ve
Türkoğlu, 2010).
Günlük hayatta oldukça geniş bir uygulama alanına sahip olan “optik” fen öğretiminde bilim
tarihi ile ilişkilendirilme açısından yararlanılabilecek oldukça zengin bir kaynaktır. Fen
öğretiminde bilim tarihinden yararlanmanın gerekçelerinin açıklandığı ulusal ve uluslararası çok
sayıda çalışma mevcuttur (Matthews, 2017; İngeç ve Tekfidan, 2017; Laçin-Şimşek, 2009;
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Kaya, 2007; Lin ve Chen, 2002; Matthews, 1994). Öğrencilerin kazanacağı bilgi, tutum ve
becerilerde önemli bir yere sahip olan ve önemli bir araç olarak kabul edilen bilim tarihine;
fen/fizik dersi öğretim programlarında ne kadar yer verildiği ve bunun öğrencilerin bilimin
kavramsal, süreçsel ve bağlamsal boyutlarını anlamasına ne kadar hizmet ettiğinin
değerlendirilmesi oldukça önemlidir ve alana katkı sağlayabilecek nitelikte sonuçları, ilgili
literatüre kazandıracaktır. Bu çerçevede bu çalışmada; fizik öğretiminde optik konusunda Bilim
Tarihi’nin zengin ve verimli bir araç olduğu göz önüne alındığında; 2013 ve 2018 fizik dersi
öğretim programında optik ünitesinden bu kaynaktan ne kadar yararlanıldığını belirlemek
amaçlanmıştır. Bu amaçla şu sorulara cevap aranmıştır:
•

“2013 ortaöğretim Fizik 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında optik konusunda bilim
tarihine ne kadar yer verilmiştir?”
• “2018 ortaöğretim Fizik 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında optik konusunda bilim
tarihine ne kadar yer verilmiştir?”
• “2013 ortaöğretim orta öğretim Fizik 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında optik
konusunda bilim tarihine nasıl yer verilmiştir?”
• “2018 ortaöğretim orta öğretim Fizik 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında optik
konusunda bilim tarihine nasıl yer verilmiştir?”
2.YÖNTEM
Bu çalışma doğası itibariyle nitel bir çalışmadır ve nitel araştırma yöntemlerinden doküman
analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem, yazılı belgelerin içeriğini sistematik olarak
analizi için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir (Wach, 2013). Doküman incelemesi
çoğunlukla diğer araştırma yöntemlerini tamamlayıcı nitelikte veya tek başına bir veri toplama
yöntemi olmasına rağmen, bağımsız bir yöntem olarak da kullanılabilir (Kıral, 2020). Eğitim
bilimlerinde yararlı ve az kullanılan bir yaklaşım olan doküman incelemesi yöntemi, araştırma
protokolüne sıkı sıkıya bağlılık gerektiren bilimsel bir yöntemdir (Özkan, 2019; Bowen, 2009).
2.1 Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun
yayınladığı 2013 ve 2018 ortaöğretim Fizik dersi öğretim programı (FDÖP) kazanımlarını içeren
yazılı dokümanlar kullanılmıştır. Doküman incelenmesi, araştırılması hedeflenen olaylar
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Dokümanlar bilgisayar veya internet kullanılarak elektronik bir formatta elde edilebilirler (Baş
ve Akturan, 2008, s.119). Bu araştırmada dokümanlar internet kullanılarak elektronik bir
formatta Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın resmi web sayfasından indirilmiştir.
2.1 Verilerin Analizi
Çalışmada öncelikle, 2013 ve 2018 tüm sınıfların (9-12) fizik dersi öğretim programında Bilim
Tarihi’yle ilişkili anlatımlar belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz birimi olarak sadece kazanım ve
kazanım açıklamaları kullanılmasına karar verilmiştir. Sadece uyarı niteliğinde olan
“değinilmez, verilmez, girilmez‟ şeklinde yer alan ifadeler değerlendirme dışında tutulmuştur.
Bu kapsamda kazanımlar incelenmiş ve Bilim Tarihi’yle ilişkili anlatımlar yazarlar tarafından
ayrı ayrı belirlenmiştir. Belirlenen kazanımlar tüm yazarlar tarafından bir araya gelerek tekrar
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda tutarsızlıkların minimum seviyede olduğu
görülmüş, gerekli tartışmalar yapılarak tam bir mutabakat sağlamış ve böylece kazanımlardaki
Bilim Tarihi’yle ilişkili anlatımlar belirlenmiştir. Araştırmada toplanan veriler içerik analiz
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türlerinde kategorisel analiz ve frekans analizi teknikleri kullanılırken çözümlenmiştir. Bu
çözümlemede; verilerin kodlanması, temaların oluşturulması, kodların ve temaların
düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması aşamaları izlenmiştir.
3.BULGULAR
Araştırmanın alt problemlerini oluşturan sorulara ilişkin bulgular başlıklar altında sunulmuştur.
3.1. 2013 ortaöğretim fizik dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında optik konusunda
bilim tarihine yer verilme durumu
Çalışmanın “2013 ortaöğretim Fizik 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında optik konusunda bilim
tarihine ne kadar yer verilmiştir?” alt problemine cevap bulmak amacıyla öncelikle 2013 fizik
dersi tüm sınıfların (9-12) öğretim programı incelenmiştir.
2013 ortaöğretim fizik dersi tüm sınıfların (9-12) öğretim programında ünite bazında kazanım
sayıları Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1’e göre 2013 ortaöğretim fizik 9. sınıf öğretim
programında toplam 5 ünite ve 43 kazanım; 10. sınıf öğretim programında toplam 4 ünite ve 45
kazanım; 11. sınıf öğretim programında toplam 2 ünite ve 69 kazanım; 12. sınıf öğretim
programında toplam 6 ünite ve 74 kazanım bulunmaktadır. Araştırmada incelenecek olan optik
konusu sadece 10. Sınıfta 4. Ünitede yer toplam 17 kazanım içerecek şekilde yer almaktadır.
Tablo 1. 2013 ortaöğretim fizik dersi tüm sınıfların (9-ğ12) öğretim programında ünite bazında
kazanım sayıları
Sınıf Ünite Adı ve Ünite Adı
Kazanım Sayısı
1 Fizik Bilimine Giriş
4
2 Madde ve Özellikleri
8
3 Kuvvet ve Hareket
13
4 Enerji
6
5 Isı ve Sıcaklık
12
9
Toplam
43
1 Basınç ve Kaldırma Kuvveti
4
2 Elektrik ve Manyetizma
13
10
3 Dalgalar
11
4 Optik
17
Toplam
45
1 Kuvvet ve Hareket
35
11
2Elektrik ve Manyetizma
34
Toplam
69
1 Düzgün Çembersel Hareket
15
2 Basit Harmonik Hareket
6
3 Dalga Mekaniği
7
4 Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
14
12
5 Modern Fizik
12
6
Modern
Fiziğin
Teknolojideki
20
Uygulamaları
Toplam
74
İnceleme sonucunda 2013 ortaöğretim fizik 10. sınıf kazanımlarında optik konusunda 1
kazanımın bilim tarihiyle ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kazanım optik ünitesinde

64

“Aydınlanma” konusundaki “10.4.1.1. Işığın doğası ile ilgili bilgilerin tarihsel süreç içindeki
değişimini farkeder.” kazanımıdır.
3.2. 2018 ortaöğretim fizik dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında optik konusunda
bilim tarihine yer verilme durumu
Çalışmanın “2018 ortaöğretim Fizik 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında optik konusunda bilim
tarihine ne kadar yer verilmiştir?” alt problemine cevap bulmak amacıyla öncelikle 2018 fizik
dersi tüm sınıfların (9-12) öğretim programı incelenmiştir.
2018 ortaöğretim fizik dersi tüm sınıfların (9-12) öğretim programında ünite bazında kazanım
sayıları Tablo 2’de sunulmuştur. Tablo 2’ye göre 2018 ortaöğretim fizik 9. sınıf öğretim
programında toplam 6 ünite ve 44 kazanım; 10. sınıf öğretim programında toplam 4 ünite ve 39
kazanım; 11. sınıf öğretim programında toplam 2 ünite ve 62 kazanım; 12. sınıf öğretim
programında toplam 6 ünite ve 68 kazanım bulunmaktadır. Araştırmada incelenecek olan optik
konusu sadece 10. Sınıfta 4. Ünitede yer toplam 14 kazanım içerecek şekilde yer almaktadır.
Tablo 2. 2018 ortaöğretim fizik dersi tüm sınıfların (9-12) öğretim programında ünite bazında
kazanım sayıları
Sınıf

9

10

11

12

Ünite Adı
1 Fizik Bilimine Giriş
2 Madde ve Özellikleri
3 Hareket ve Kuvvet
4 Enerji
5 Isı ve Sıcaklık
6 Elektrostatik
Toplam
1Elektrik ve Manyetizma
2Basınç ve Kaldırma Kuvveti
3 Dalgalar
4 Optik
Toplam
1 Kuvvet ve Hareket
2Elektrik ve Manyetizma
Toplam
1 Çembersel Hareket
2 Basit Harmonik Hareket
3 Dalga Mekaniği
4 Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
5 Modern Fizik
6Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Toplam

Kazanım
Sayısı
4
4
11
8
13
4
44
9
4
12
14
39
33
29
62
15
5
8
11
15
14
68

İnceleme sonucunda2018 ortaöğretim fizik 10. sınıf kazanımlarında optik konusunda hiç bir
kazanımın bilim tarihiyle ilişkili olmadığı sonucuna varılmıştır.
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3.3. 2013 ortaöğretim orta öğretim Fizik 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında bilim tarihine
nasıl yer verdiğine ilişkin bulgular
Bu bölüm “2018 ortaöğretim orta öğretim Fizik 9, 10, 11 ve 12. sınıf kazanımlarında optik
konusunda bilim tarihine nasıl yer verilmiştir?” şeklinde ifade edilen araştırmanın dördüncü alt
problemine yöneliktir. Bilim tarihinden nasıl yararlanıldığına ilişkin genel bir görüş ortaya
koyabilmek için, fizik ders programında bilim tarihiyle ilişkilendirilen kazanım ve kazanım
açıklamaları yöntem kısmında belirtildiği gibi araştırmacılar tarafın incelenmiştir. Verilerin
değerlendirilmesi sonucunda ulaşılan kodlar ve kodların temalaşması, elde edilen temalara ait
frekans değerleri Tablo 3’te sunulmuştur. Tablo 3’te görüldüğü gibi yapılan içerik analizi
sonucunda elde edilen kodlardan fizik dersi öğretim programında bilim tarihinden nasıl
yararlanıldığına ilişkin tek tema elde edilmiştir. Bu tema süreçsel anlamadır. “Süreçsel anlama”
teması öğrencilerin bilimsel sürece dair bir anlayış geliştirmelerini sağlama amaçlı bilim
tarihinden yararlanmayı ifade etmektedir. Genel anlamda “süreçsel anlama” düşünme, akıl
yürütme, araştırma, analiz etme, karar verme, sonuç çıkarma, raporlaştırma sürecini
içermektedir.
Tablo 3. Kodlar ve kodların temalaşması, elde edilen temalara ait frekans değerleri
Sınıf

Kazanım ve kazanım açıklamaları

10. Sınıf

Işığın doğası ile ilgili bilgilerin tarihsel süreç
içindeki değişimini farkeder,

Oluşan Kod
Listesi
Tarisel süreç

Tema

f

Süreçsel
anlama

1

4. TARTIŞMA VE YORUM
2013 ve 2018 tüm sınıfların (9-12) ortaöğretim fizik dersi öğretim programında optik ünitesinde
bilim tarihinden ne kadar ve nasıl yararlanıldığı incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda
2013 öğretim programında bilim tarihine yer verildiği belirlenmiştir. Ancak, bu durumun sınırlı
olduğu tespit edilmiştir. 2018 öğretim programında bilim tarihine yer verilmediği görülmüştür.
Araştırma sonucunda 2013 öğretim programında; 10. sınıf öğretim programı içerisinde
“aydınlatma” konusunda bilim tarihiyle ilgili 1 ifade tespit edilmiştir. 2013 yılı öğretim
programında “optik” ünitesinde toplam 17 kazanım bulunmaktadır. Sonuç olarak programdaki
“optik” ünitesindeki kazanımlarda %5.88 oranında bilim tarihine yer verildiği söylenebilir.
Fizik öğretim programında yer alan kazanım ve kazanım açıklamaları bilim tarihinden nasıl
yararlanıldığı bakış açısıyla analiz edildiğinde 2013 öğretim programında bilim tarihinden
öğrencilerin bilimsel sürece dair bir anlayış geliştirmelerini sağlamak amaçlı kullanıldığı tespit
edilmiştir. Alan yazında fen eğitiminde bilim tarihinin rolü kavramsal bir yapı oluşturmak
olduğu vurgulanmaktadır (Laçin-Şimşek, 2009; Klopfer, 1969; Wang ve Marsh, 2002). Wang
ve Marsh (2002) bu kavramsal yapıyı kavramsal durum, süreçsel durum ve insani durum olmak
üzere üç başlık altında sınıflandırılmıştır. Klopfer’a (1969) ise fen eğitiminde bilim tarihinin
bilimin kavramsal, süreçsel ve bağlamsal yönlerini anlattığını belirtmektedir. Bu çerçevede
süreçsel anlama/durum (Klopfer, 1969; Wang ve Marsh, 2002);
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•

•

•

Düşünme/ deney süreci: Bilim insanlarının kavramların gelişim sürecinde hataları
ile öğrencilerin hataları arasında bulunan paralellikten yararlanma, bilim insanının
bir problemi nasıl fark ettiğini veya bir düşüncenin nasıl başladığını anlatma amaçlı
kullanım.
Araştırma/inceleme süreci: bilginin ortaya çıkarılmasında yer alan tümevarım ve
tümdengelim yaklaşımını tanımalarını sağlama, bir deneyin yürütülmesinde var olan
adımların ve araştırma sürecinde ortaya çıkan problemlerin farkına varılmasını
sağlama amaçlı kullanım.
Çıkarımda bulunma, karar verme, sonuçlandırma, detaylandırma, raporlaştırma ve
uygulama süreci: bilim insanlarının bulgulardan nasıl yararlandıklarını anlama,
sonuçlara nasıl ulaştıklarını anlama, bulguları nasıl rapor ettiklerini anlama,
uygulamaların arkasındaki prensipleri anlayabilme ve uygulama süreçlerini
geliştirmeye yardımcı olma amaçlı kullanım.

olmak üzere 3 alt başlıkta ele alınmaktadır. Alan yazında fizik/fen öğretim programında bilim
tarihine yer verilme durumlarının incelendiği çeşitli çalışmalar mevcuttur (İngeç, Tekfidan,
Karagöz, ve Keskin, 2016; Laçin-Şimşek, 2009). Bu çalışmalarda bilimin kavramsal, süreçsel,
bağlamsal yönlerine yönelik anlayış geliştirme amaçlı kullanıldığı görülmüştür. Sunulan bu
çalışmada sadece süreçsel anlayış geliştirme yönündeki ulaşılan sonuç bu yönüyle alan yazınla
farklılık göstermektedir.
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ÇAĞDAŞ FİNANSAL SİSTEM DÂHİLİNDEKİ İSLAMİ BANKACILIĞIN MEVCUT
POZİSYONU VE GELECEĞE YÖNELİK ÖNGÖRÜLER
Hatice Elanur KAPLAN*
ÖZET
İslami bankacılık, geleneksel bankacılık sisteminin ifa ettiği mali fonksiyonları bireylere ve
kurumlara yönlendirirken, diğer taraftan da söz konusu fonksiyonların İslami kanunlara dayalı
kalmasına özen gösteren bir yapıyı ifade eder. Bu anlamda İslami bankacılık çerçevesinde
yapılan bir işlem, sebep olduğu neticeler hususunda geleneksel bankacılık sitemiyle bazı
benzerlikler sergiliyor gibi algılansa da, İslami bir mukaveleye bağlı şekilde
şekillendirildiğinden dolayı, esas itibariyle zıtlıklar barındırmakta ve böylece İslami bir kimliğe
sahip olmaktadır. İslami bankacılık uygulamalarının İslami kanunlara uyumlu oluşunun
kararlaştırılmasında İslam bilginlerinin rolü çok mühimdir. Mali işlemler ile uygulamaların ne
tip İslami ilkelere uygun şekilde gerçekleştirildiği ve söz konusu ilkelerin gereğinin yerine
getirilip getirilmediği, uzmanlığı İslam hukuku olan bilginlerin fikirleriyle belirtilmektedir.
Batılı iktisatçıların teori ve uygulamalarına dayalı olarak modern dünya finansal sistemi giderek
artan bir sıklıkta fonksiyon bozukluklarına ve küresel krizlere yol açar. Bu bağlamda, ABD ve
Avrupalı iktisatçılar bu sistemin evrenselliğinden ve dünyanın tüm ülkelerine
uygulanabilirliğinden şüphe duymaktadır. İslam iktisat teorisi, yakın zamana kadar, Batı
dünyasında yalnızca sınırlı sayıdaki bilim insanlarının ilgisini çekmekteydi. Bununla birlikte,
bugünün koşulları altında, İslami bankacılık sistemi, yapısı ve mekanizmaları güncel bir
konudur, çünkü gayri safi milli hâsıla ve ekonomik büyüme artışı artık yalnızca Çin Halk
Cumhuriyeti ve İslam ülkelerinde gözlemlenebilmektedir. Dünya ekonomik sistemi,
küreselleşen dünya ekonomisindeki sonuçların tahmin edilmesinin zor olduğu yeni bir gelişme
aşamasına girmiş durumdadır. Modern iktisadi alanda, genel olarak İslami bankacılık sistemi,
giderek daha fazla iktisatçı ve politikacıyı yeni ilke ve araçlar bulma konusunda
endişelendirdiğinden, daha alakalı hale gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere
gibi belirli Batılı ülkelerde, İslami bankalar oldukça yaygınlaşmaktadır. Mevcut ve potansiyel
sorunlara rağmen, İslami bankacılığın ortak bir fenomen haline geldiğini ve halen büyümekte ve
gelişmekte olduğunu kanıtlayan olumlu İslami finans öngörüleri mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: İslami bankacılık, Finansal sistem, Dünya ekonomisi
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CURRENT POSITION OF ISLAMIC BANKING IN CONTEMPORARY FINANCIAL
SYSTEM AND PROJECTIONS FOR THE FUTURE
ABSTRACT
While Islamic banking provides financial functions performed by the conventional banking
system for individuals as well as institutions, it is a system that takes into consideration the
compliance of these functions with Islamic laws. In this sense, although a transaction carried out
within the framework of Islamic banking seems to have similarities with the conventional
banking system in terms of its outcomes, it is essentially different since it is structured on the
basis of an Islamic contract and takes on Islamic identity. The role of Islamic scholars is crucial
in determining the compliance of Islamic banking practices with Islamic rules. It is determined
in accordance with the views of the scholars whose specialization is Islamic law, according to
which Islamic principle the financial transactions and practices are performed and whether or
not they meet the requirements of this principle. Based on Western economists’ theory and
practice, the modern world financial system is increasingly causing dysfunctions and global
crises. In this context, economists doubt the universality of this system and its applicability to
all countries of the world. Islamic economic theory has only attracted a limited number of
scientists in the Western World until recent periods. However, under today’s conditions, the
Islamic banking system, its structure, and mechanisms are a current issue, since the gross
national product and economic growth can now be observed only in the People’s Republic of
China and Islamic countries. The world economic system has commenced a new stage of
development where results in the globalizing world economy are difficult to predict. In certain
Western countries such as the United States of America and the UK, Islamic banks are becoming
very common. Despite current and potential problems, there are positive Islamic financial
insights that have proven that Islamic banking has become a common phenomenon and is still
growing and developing.
Keywords: Islamic banking, Financial system, World economy
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GİRİŞ
Ana özelliği banka operasyonlarında faiz işletmemek olan İslami bankalar, petrol ihraç eden
Arap ülkelerinin finansal sistemlerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bölgesel finansal
sistemlerin işleyişi üzerinde belirli bir etkiye sahip olmalarına rağmen, dünyanın bankacılık
uygulamaları söz konusu olduğunda hala ikincil bir rol oynamaktadırlar. Bu durum birkaç
nedenle açıklanabilecektir:
İlk olarak, İslami bankalar modern dünyanın iktisadi hayatı içerisinde yeni bir olgudur. Daha
açık bir ifade ile açıklamak gerekirse, bu olguyla ile ilgili olarak dünya bankacılığı topluluğu
tetikte durmaktan ve “bekle-gör” yaklaşımını benimsemekten farklı bir şey yapmamıştır
(Hosseini, 1986).
İkinci olarak, İslami bankalar, Arap ülkelerinin finansal yapısında güçlü varlıklarını
sürdüren ve dünyanın dört bir yanındaki bankalarla bağlantı kuran geleneksel ticari bankalar
ile rekabet etmek zorundadır.
Üçüncü olarak, İslami bankalar an itibariyle örgütsel gelişimin kurumsal yapılanma
aşamasındadır ve dünyanın bankacılık topluluğuna uyum sağlama taktikleri ve stratejileri
üzerinde seçim yapmaktadır. Bu nedenle, İslami bankacılık için örgütsel ve teknik temelin
oluşturulması henüz tamamlanmamıştır. Tüm sistemin, geleneksel bankacılık yapılarıyla
etkileşiminin fırsat ve potansiyelini tam anlamıyla kullanılmamasıyla kısmen dengesiz,
hareketli olduğu görünmektedir.
Dördüncü olarak, kurumların işleyişine yönelik İslami bankacılık ideolojisi ve yöntemleri
henüz sağlamlaştırılmamıştır ve hâlâ finansal ortamla ilgili deneyim kazanmaktadırlar
(Naceur vd., 2017).
İslami bankacılık piyasası hala, sadece bilim insanlarının bankacılık işine “alternatif model”
tanımlaması yapmalarını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda krize daha dirençli olarak
nitelendiren bir dizi özel niteliğe sahip olan bölgesel piyasayı da temsil etmektedir (Arshad,
2015).
Karşılıklı entegrasyon süreçlerine bilhassa dikkat gösterilmelidir: Bir yandan, Avrupa
bankacılık ürünlerinin İslam hukukuna adaptasyonunu gözlemlerken, diğer yandan da
bankacılık sektörünün İslami ilkelerinin tanıtılması, bununla birlikte risklerin paylaşılması
ve müşteri ile ortaklık oluşturulmasına şahit olmaktayız (Kaakeh vd., 2019). Avrupa ve
İslam bankacılığının mekanizma ve ilkelerinin bütünleşmesiyle oluşturulan bazı İslami
bankacılık ürünleri Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1. Dünya’da Sık Kullanılan Başlıca İslami Bankacılık Hizmetleri

YÖNTEMLER
Uluslararası bir kredi sistemi geliştirerek dünya çapında etkilerini artıran çok uluslu şirketler,
uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde ve İslami bankacılığın dönüştürülmesinde önemli rol
oynamıştır.
Bu çalışmanın amacı, modern uluslararası ilişkilerin bir kurumu olarak İslam
Bankacılığı’nın mevcut konumunun yanı sıra yakın gelecekteki olası pozisyonunun
incelenmesidir. Araştırma, uluslararası şirketler ve İslami bankalar arasındaki ilişkideki ana
yönlere ve eğilimlere odaklanmıştır.
Araştırmaya uygulanan ana yöntemler arasında mantıksal, karşılaştırmalı, tarihsel, sistemik,
fonksiyonel, analiz ve sentez yöntemleri mevcuttur.
Bu araştırmanın yöntemi, bankacılık ürünleri sağlama temel ilkelerini, bankacılık sisteminin
inşasındaki temel yaklaşımları, piyasa düzenlemesinin ekonomik teorilerini, bankacılık
ürünleri piyasasının ekonomik süreçler üzerindeki etkilerini içermektedir. Çalışma, klasik
politik ekonominin piyasa ekonomisinin mekanizmaları, düzenleyici işlevleri ve ilkeleri ile
sermayenin doğası hakkındaki kavram ve düşüncelerine dayanmaktadır.
BULGULAR
İslami finans endüstrisi küresel finansal varlıkların yüzde birinden daha azını
oluşturmaktadır ve 2002-2012’den bu yana yıllık %20’den yüksek büyüme oranı ile
karakterize durumdadır. Hem İslami finans teşebbüsü hem de perakende piyasalarında artan
talep, sektör büyümesini teşvik eden faktörlerden biridir. Bankalar bu sektörün çekirdek
bölümünü ve küresel bankacılık endüstrisinin küçük ama büyüyen bir bölümünü temsil
etmektedir.
20.yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın ise başlarında İslami bankacılığın büyümesindeki
dramatik bir artış, büyük geleneksel bankaları “İslami pencereler” oluşturarak alternatif
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ürünler sunmaya özen göstermeye teşvik etmiştir. Ortak finansal ortamda beliren ve faaliyet
gösteren İslami bankalar, piyasada rekabetçiliğin sürdürülmesi sorunuyla karşı karşıyadır
(Bukhari vd., 2013).
Dahası, bu bankalar Şeriatı gözlemlemek zorundadır. İslami finans şu anda çoğu ülkede
endüstri için düzenleyici bir çerçeve sağlamayı amaçlayan mevzuatı uyarlamış durumdadır.
İslam dünyasında, bu finans kurumları büyük ekonomik aktörler haline gelmektedir.
İslami finans tarihi boyunca, bu sistem kapitalizm altında verimli ve ekonomik olarak
uygulanabilirliğini kanıtlamıştır. Dünyadaki İslami bankaların toplam aktifleri 1.5 trilyon
ABD Doları’ndan fazladır. Geleneksel bankacılığa kıyasla, alternatif sektörün payının an
itibariyle mütevazı görünmesine rağmen, bu alandaki muazzam potansiyeli fark eden lider
bankacılık şirketleri zaten bu piyasaya girmektedir.
Bu bağlamda, İslam Kalkınma Bankası’nın (IsDB) sektör gelişimindeki kilit rolünden de
bahsetmek gereklidir. Bu, İslami Finansal Kurumlar için Muhasebe ve Denetim
organizasyonu (AAOIFI), İslami Uluslararası Derecelendirme Ajansı (IIRA), İslami
Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB), Uluslararası İslami Finansal Piyasa (IIFM), Likidite
Yönetim Merkezi (LMC) ve İslami Bankalar ve Finansal Kurumlar Konseyi (CIBAFI) gibi
destekleyici ve düzenleyici kurumların oluşturulması anlamına gelmektedir (Sillah, 2016).
İslami bankacılık, onu geleneksel bankacılıktan ayıran Tablo 2’de sıralanmış kimi önemli
özelliklere sahiptir.
Tablo 2. İslami Bankalar ile Geleneksel Bankalar Arasındaki Önemli Farklılıklar

Çoğu İslami bankanın özel olduğu belirtilmelidir. Tamamen İslamlaştırılmış ve devlet
kontrolünde kabul edilen İran bankaları hariç, geleneksel bankalarla birlikte faaliyetlerini
yürütmektedirler. İslami bankalarda, finansal kaynakları çekme operasyonları geleneksel
bankalardan farklıdır; bu operasyonlar 3 tür fon yardımıyla uygulanır (Zarrouk vd., 2016):
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Vadesiz (Carî) mevduatlar - herhangi bir faiz hesaplaması öngörmeyen mevduat; bir
müşterinin istediği zaman parasını çekmesine izin verilir. Aslında, bu tür banka mevduat
ilişkileri borçlu-alacaklı ilişkilerini temsil eder.
Bir müşterinin böyle bir para yatırması için ana motivasyon, paralarını güvende tutmaktır.
Böylece, geleneksel bankacılıkta böyle bir mevduatın muadili, hesaplarda yatırılan fonlardır.
Kısıtlanmamış yatırım hesapları, geleneksel yatırım ve finansal işlemleri yürütmek için
banka fonlarını artırır. Ancak, mudilerin ve bankanın açık plasman yükümlülükleri ile ilgili
bir anlaşması yoktur, yani mevduat sahiplerinin bankanın yatırım fırsatlarını sınırlama
hakları bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, yatırımların Şeriat ilkeleriyle çelişmemesi de çok önemlidir. Plasmanın
kârları ve zararları banka ile bu tür mevduat sahipleri arasında bölünür. Sonuç olarak, banka
mevduat ilişkisi, bankanın mudarib (girişimci ortak)olarak hareket ettiği sınırsız bir
mudaraba anlaşmasını temsil eder. Mevduat sahiplerinin istedikleri zaman hesaplarından
para çekmelerine izin verilir; ancak bu durum, mevduat kârının azalmasıyla sonuçlanabilir.
Kısıtlandırılmış (özel) yatırım hesapları - banka, çekilen finansal kaynakları yalnızca
mevduat sahibi tarafından onaylanan projeleri ve ekonomik sektörleri finanse etmeye
yönlendirir. Banka, projenin finansmanından elde edilen kârı bu mevduat sahiplerine böler.
Bu durumda sözleşme ilişkisinin türü sınırlı mudaraba’dır.
Bu nedenle, geleneksel ve İslami bankacılık arasında fon çekme açısından önemli fark,
yatırım kalıplarını etkileme ve kısıtlama yeteneğidir.
İslami bankacılıkta, çekilen fonların en büyük payı, kısa vadeli sınırsız mevduatları
oluşturur, vadesiz mevduatlar ise sonra gelir. Örneğin, 2008 yılında bankaların çektiği 132
milyar ABD Doları tutarındaki fonun %32’sini vadesiz mevduatlar; %48.2’sini mudaraba
yatırım hesapları; ve %6.2’sini ise mudaraba tasarruf hesapları oluşturmaktadır.
İslami bankacılık kurumlarının, sermayelerinin coğrafyası tarafından değil, öncelikli olarak
operasyonel ve yatırım faaliyetleri ilkeleriyle İslami olarak kabul edilmesi önemlidir. İslami
bankalar mali işlemleri Şeriat ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirmektedir
(Ahmed, 2019).
Bu nedenle, İslami bankalar sistemi kesinlikle özeldir, bankaların kendileri uluslararası
bankacılık yapısında ayrı parçalardır. Daha büyük ölçüde, İslami bankacılık yatırım
faaliyetleri (muşaraka) değil, satış kârları (murâbaha) yoluyla gelir elde etmeye
odaklanmıştır. Finansmandan özkaynak finansal araçları ve kâr-zarar paylaşım
düzenlemeleri ile borç finansmanına doğru söz konusu geçiş, diğer İslami finansman
yöntemlerinin faydalarının küçümsenmesine yol açarak finansal istikrar ve sürdürülebilir
kalkınmayı tehdit etmektedir.
Bu durum, yatırım-dışı araçlarla ilişkili düşük risk seviyeleri ile açıklanabilir. Şekil 1, dünya
çapında finanse edilen İslami bankaların %80’inden fazlasının murâbaha biçiminde
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olduğunu, ikinci pozisyonun %11 ile icara olduğunu açıkça göstermektedir. Kâr dağıtımına
(muşaraka ve mudaraba) dayalı sözleşmelerin payları sırasıyla yaklaşık %4 ve %1’dir.

Şekil 1. İslami Bankacılık Finansal Araçlarının Toplam Fon İçerisindeki Yüzdelik
Payları
Varlıkların finansal bileşenlerinin ileri analizi, çok çeşitli İslami araçlara rağmen,
murâbaha’nın en yaygın uygulanan finansman türü olduğunu göstermektedir. Bazı
ülkelerde, payı yaklaşık %90’dır, diğerlerinde ise % 50’den az değildir. Kiralama Bahreyn,
Ürdün, Kuveyt, Lübnan ve Katar’da ikinci sırada yer almaktadır. Özellikle, diğer ülkelerde
oldukça nadir görülen mudaraba finansmanı, Suudi Arabistan’da ikinci sırada yer
almaktadır. İslami finans kuruluşları ile ilgili nicel veriler, Tablo 3’de İslam bankacılığının
ana finansal araçlar olduğu bazı ülkelerin örnekleriyle sunulmaktadır.
Tablo 3. İslami Finansal Kurumlar: Nicel Bilgiler

Karz-ı Hasen anlaşmalarının sayısı sadece %1’lik bir paya denk düşmektedir. Genel olarak,
kâr dağıtımına sahip İslami bankacılık ürünleri dünyadaki toplam İslami finansın yaklaşık
% 8’ini oluşturmaktadır (Lajuni vd., 2017).
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İslami finansal kuruluşların baskın grubu, toplam sayının %38’ini oluşturan finans ve
yatırım şirketleridir. Tekafül şirketleri neredeyse 1/3’ü, İslami bankalar ise toplam İslami
finans organizasyonlarının %21’ini oluşturmaktadır.
Coğrafi olarak, çoğu şirket (%30) %73’ü finans ve yatırım şirketi olan Kuveyt’te kayıtlıdır.
Suudi Arabistan, İslami finans kuruluşlarının en yüksek ikinci oranına (yaklaşık %26)
sahiptir, onu İslami bankaların en yoğun olduğu (toplam İslami banka sayısının yaklaşık
%50’sine sahip) Bahreyn takip etmektedir.
Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın İslami finans kuruluşları, toplam sayının ¼’ünü
oluşturmaktadır.
İslami finans kurumları, ulusal girişimlerin ve bankaların ödünç alınmış kaynakları
edinmeleri için alternatif fırsatlar sunmaktadır.
Avrupa’da İslami bankacılık sistemini uygulayan öncü ülke, 2015 yılında ilk İslami
bankanın kurulduğu Almanya idi. Kuveyt-Türk finans kurumu Kuveyt Türk Bankası’nın
sahibi olduğu KT Bank AG bankasıydı ve Alman Müslüman kitlesine 4-5 milyon kişilik
finansal hizmetler sunmayı hedeflemekteydi.
Ayrıca, banka küçük ve orta ölçekli işletmelerden, emlakçılardan ve Kuveytli
yatırımcılardan yatırım çekmeyi amaçlamaktadır. Banka, silah, alkol ve tütün ticaretini
finanse etmez ve İslami ilkelere uygun olarak faiz talep edemez.
Bu tür etik finansal kurumlar, Arap dünyası da dâhil olmak üzere dünyada çok fazla değildir.
Örneğin Türkiye’de toplam bankaların %5-%7’sini oluşturmaktadır. Gelecekte, İslami
finans kurumlarının daha fazla ilgi çekmesi ve Müslüman olmayanlar da dâhil olmak üzere
müşterileri çekmeye devam etmesi beklenmektedir (Chapra, 2016).
TARTIŞMA
Müslüman ülkelerin kilit üyeleri de dâhil olmak üzere Ortadoğu ve Asya ülkeleri giderek
önem kazanmaktadır. Uluslararası ekonomi politikasında önemli bir rol oynayan G20
Zirvesi’nde İslam Kalkınma Bankası’nın üç üyesi ve İslami işbirliğinin örgütlenmesi
mevcuttur - Endonezya, Türkiye ve Suudi Arabistan. Bu değişiklikler İslami finans
endüstrisi için bazı geniş fırsatlar sunmaktadır:
• tasarrufları ve yaratılan sermayeyi yönetmek;
• finansman yoluyla ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması;
• küresel forumlarda ve karar verme organizasyonlarında artan nüfuz sahibi olmak.
Küresel forumlar ve karar verme organizasyonları arasında G20, Uluslararası Para Fonu ve
Dünya Bankası Forumu ile Asya, Orta Doğu ve Afrika’da gelişmekte olan ekonomilerle
ilgili yeni forumlar bulunmaktadır.
2008 yılından bu yana, dünya ardışık finansal krizlerden etkilenmiştir. Kurumsal krizlerden
(örneğin, Lehman Brothers yatırım şirketinin iflasından) sistemik krizlere (örneğin, Avrupa
borç piyasalarının gerçek çöküşü), ulusal borç krizlerine ve para krizlerine (örneğin, Euro
Bölgesi için zorluklar) ve sonuçta küresel finansal sistem bir kesinti ile sonuçlanmıştır.
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Süreklilik gösteren finansal krizler, geleneksel finansal sistemde kesinlikle güvensizlik
ortamı yaratmıştır. Bu nedenle, İslami finans endüstrisi benzeri görülmemiş fırsatlardan
yararlanabilecek ve finansal sistem ve onun lekelenebilirliği üzerine küresel diyaloga
katılabilecektir (Tahir, 2013).
Bu fırsat aşağıdakiler tarafından daha da güvence altına alınmıştır:
• İslam İşbirliği Örgütü’ne üye ülkelerin konumlarının güçlendirilmesi;
• Finansal sistemin uluslararası tartışmalarında sektöre özel önem verilmiştir.
İslami finansın 1970’lerin ortalarında İslami bankacılığın devreye girmesiyle başladığına
inanılmaktadır. İlk aşamalarda, İslami bankaların operasyonel faaliyetleri iki katmanlı
mudaraba ilkesine dayanıyordu:
• Pasifler tarafında; mevduat sahibi yatırımcı, banka girişimci olarak davranış
sergilemiştir;
• Aktifler tarafında ise; banka yatırımcı, fon çeken kişi ise girişimci olarak hareket
etmiştir.
Bununla birlikte, kalkınmanın dört aşamasından geçtikten sonra, sektördeki diğer İslami
finans faaliyetlerine hükmeden bankaların işletme faaliyeti, iki katmanlı mudaraba’dan iki
katmanlı murabaha’ya taşınmıştır. Aktiflerin ağırlıklı olarak murabaha finansal aracı ile
finanse edilmesi ön koşul haline gelmiştir.
Günümüzde kritik mesele, İslami finansın mevcut durumunu belirlemektir. Son beş yılda
önemli bir büyüme olmasına rağmen, İslami finans endüstrisi (dört ana sektör dâhil bankacılık sektörü, sermaye piyasası, tekâfül ve yeniden tekâfül ve bankacılık dışı sektör
(yatırım şirketleri, varlık yönetim şirketleri), finansal kiralama şirketleri ve mikrofinans
şirketleri) yüksek işlem maliyetleri ile karakterize edilmektedir. Daha yüksek işlem
maliyetleri, İslami finans endüstrisindeki başlıca zorluklardan biridir (Iqbal ve Amerah,
1990).
Bazıları bunun olası nedeninin endüstrinin henüz “ölçek ekonomilerine” ulaşmamış
olmasına bağlı olduğunu düşünmektedir. Diğerleri ise, bu zorlukların birleşik düzenleyici
kural ve standartların eksikliğinden kaynaklandığını iddia edebilecektir. Sebep her ne olursa
olsun, bu sorun, özellikle çeşitli Müslüman ülkeler için akut durumdaki konut finansmanında
ve gayrimüslim ülkelerdeki Müslüman topluluklar için acil bir çözüm gerektirmektedir
(Narayan ve Phan, 2019).
Risk yönetimi araçlarının, azaltma yöntemlerinin ve nicel değerlendirme modellerinin
sınırlı yetenekleri. İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) tarafından risk yönetimi, stres
testi ve sermaye yeterliliği standartları ile ilgili düzenlemelerin geliştirilmesine yönelik bazı
girişimler başlatılmış olsa da, özel riskler dikkate alınarak daha ayrıntılı teknik
gereksinimler, risk değerlendirme yöntemleri İslami finans kurumlarının karakteristiği hâlâ
büyük talep görmektedir.

77

Sınırlı kurallar ve düzenlemeler. İslami finans endüstrisinin konuları için sadece birleşik,
uluslararası düzenleyici standartlar oluşturmak değil, aynı zamanda onları Basel Bankacılık
Denetleme Komitesi (BCBS), Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Organizasyonu
(IOSCO) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları gibi uluslararası standartlaştırma
organizasyonları tarafından sağlanan normlara ve talimatlara uygun hale getirmek kesinlikle
zor bir iştir. Açıkçası, farklı ülkeler farklı kurumsal ve düzenleyici çerçeveler kullandıkları
için “herkese uyan tek ölçü” yaklaşımı geçerli değildir.
İslami para politikasının olmaması. Makro düzeyde, İslami para politikasının araçlarının
varlığı, İslami finansal sistemin makroekonomik görevlerini yerine getirmek için esastır. Bu
tür araçlar lehine bir başka önemli argüman da likidite yönetimidir. Endonezya ve Malezya
gibi bazı ülkeler İslami para politikası araçlarını geliştirmeye başlamışlardır.
İslami finansal hizmetlerin finansal olarak dahil edilmesindeki boşluklar. Finansal
hizmetlere katılım 2000’li yılların başından beri geçerli olan bir kavramdır. Bu konsept ilk
olarak düşük gelirli insan gruplarına makul bir fiyata finansal hizmetler sağlamak için
uygulanmıştır.
Yetersiz insan sermayesi gelişimi. İslami finans endüstrisindeki piyasa katılımcıları
arasındaki artan ve yoğun rekabet, sektördeki nicel ve nitel insan kaynakları sorunlarını
tanımlamıştır. Bu nedenle, kavramsal bir politika geliştirmek ve bu sorunları çözmek için
uygun önlemleri almak büyük önem taşımaktadır.
İslami finans algısı. İslami finansın genellikle dini inanç sahiplerine yönelik olduğu
düşünülmektedir. Bu kısmen doğru olsa da, İslami finansın ana fikri daha derindir. Örneğin
Yahudilik, Hıristiyanlık ve Budizm ile diğer birçok din ve dünya görüşünde faiz getirisi
(riba) yasaklanmıştır.
SONUÇLAR
Mevcut ve potansiyel sorunlara rağmen, İslami finans projeksiyonları olumlu görünmektedir
İslami finansın ortak bir olay haline geldiğini ve şimdi büyümekte ve gelişmekte olduğunu
kanıtlamaktadır. İslami finansa yeniden canlanan ilgi, Birleşik Krallık tarafından Sukuk
ihracına ilişkin son iddialarla kanıtlanmakta ve kendisini “İslami finans için küresel bir
merkez” olarak konumlandırmaktadır. Orta Doğu ülkeleri ve bazı başkentleri (Dubai, Doha
ve Manama) İslami finans merkezleri olarak gelişmeye devam etmeyi amaçlamaktadır.
Dubai 2013’te İslam ekonomisinin başkenti olma niyetini açıklamıştır. Kuala Lumpur halen
İslami finans ve ekonomide lider konumdadır. Dahası, İslami finans Türkiye, Afrika ve Orta
Asya’da da yayılmaktadır. Gelişmekte olan ve geçiş ekonomileri olan ülkeler İslami finansı
sadece altyapı projeleri için sermaye çekmek amacıyla değil, aynı zamanda perakende
bankacılık, finans ve sigorta için alternatif bir kanal olarak tanıtmaktadır.
İstanbul’un Dünya Bankası’nın İslami Finans Mükemmeliyet Merkezi’ni bulmak için
seçilmiş olması, İslami finans endüstrisinin yeni pazarlar keşfettiğini ve sınırlarını
genişlettiğini göstermektedir.
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İslami finans endüstrisi geliştikçe, kısa ve orta vadeli perspektifte, sektör faaliyetlerini
değiştirme eğilimi devam edecektir. İslami bankacılık ve finansal araç piyasası, büyüklük
bakımından sektöre hâkim olmaya devam edecektir.
İslami fonlar ve tekâfül, sürdürülebilir büyümelerine rağmen mütevazı paylarını koruyacak
gibi görünmektedir. Bununla birlikte, bu hem bir zorluk hem de uygun bir fırsat olarak
düşünülebilir.
Reel ve nominal ekonomi arasındaki bağlantı daha belirgin hale geldikçe, bu sektörlerin daha
önemli hale gelmesi beklenmektedir. İslami finans endüstrisinin gelişiminin bir diğer olumlu
yönü, sosyal sorunların çözülmesine ve finansal içermeye odaklanmasıdır.
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İZMİR ÖRNEĞİYLE KENT SESLERİ VE KENT KÜLTÜRÜNDEKİ İZLERİ
Cihan IŞIKHAN*
ÖZET
Kentler meydanı, pazarı, parkları, ulaşım yerleri, eğlence ve alışveriş merkezleri gibi benzer
özellikli ortak ses alanlarını içeren yirmi dört saat yaşayan şehirlerdir. Ayrıcalıklı dinamikleri
nedeniyle irili ufaklı her kent, diğer yerleşim yerlerinden ayrılır ve her bir dinamiği oluşturan
çeşitli parametreler genel olarak kentin veya spesifik olarak yalnızca ait olduğu o kentin
kimliğini oluşturur. Kent sesleri şehir planlamacılığından mimari dokuya, müzik
performanslarından albümlere kadar pek çok alanda ilham kaynağı olmakla birlikte; insanda
çağrışımı harekete geçiren, ona aidiyet duygusu veren, hafıza oluşturan ve kısaca, kent
kültüründe iz bırakan somut bir kültürel mirastır. Bu çalışmada, önceliği prodüksiyon amaçlı
kent ses kütüphanesi yaratmak olan ancak yukarıda sözü edilen her bir kültürel izin gerçekliği
ve insandaki etkisini araştırmak için ikinci bir amaçla yola çıkılarak geçtiğimiz yıl tamamlanan
yürütücüsü olduğum kısa adıyla İzmir Kent Sesleri Projesi’nin sonuçları paylaşılmıştır. Projede
örnek kent olarak İzmir seçilmiştir. Proje toplantılarından uygulamalara, projeyi diğerlerinden
ayıran özgün ses kayıt tekniklerinden ortaya çıkardığı çok farklı fiziksel ve bilişsel sonuçlara
kadar pek çok değişken özetlenmiştir. Bu sonuçlara göre, kent sesleri insan yaşamında bir
hafızadır. Geçmiş ve gelecek arasında bağ kurar. Kenti ve kentliyi diğerlerinden ayırır. Mimari
bir dokuya sahiptir. Zaman bağımlı kesin değişkenlikler gösterir. Somut bir kültürel mirastır.
Tüm bu öznitelikler doğrultusunda aslında kent sesleri, kent kültürünün tüm izlerini
yansıtmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müzik Teknolojisi, Ses Bankası, Kent Sesleri, Ses Kayıtları
CITY SOUNDS AND THEIR TRACES IN CITY CULTURE:
AN EXAMPLE OF IZMIR
ABSTRACT
Cities are alive for twenty-four hours, with diverse soundscapes like their squares, markets,
parks, public transportation areas, entertainment and shopping centers. Due to their privileged
dynamics, every city, big and small, differs from other settlements. Sounds of city are a privilege.
City sounds are a source of inspiration in many fields such as from city planning to architectural
texture and music performances to music album. These sounds are concrete cultural heritage that
activities the connotation, give people a sense of belonging and create memory. Briefly, city
sounds leave traces of city culture in human life. In this study, the results of my project named
shortly İzmir City Sound Project that finished last year have discussed. Izmir city have been
chosen as an example in the project. As a result of this project, city sounds are a memory in
human life. They connect between past and future. Separating the city and city life they are a
tangible cultural heritage. As a finally results of all these attributes, the city sounds actually
reflect all the traces of city culture.
Keywords: Music Technology, Sound Library, City Sounds, Sound Recordings
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1. GİRİŞ
Kültürel birikimleri en iyi yansıtan unsurlardan biri de seslerdir. İnsan doğasında var olan
her türden davranışın ses ile kültürel dışavurumu ses ile ilgili tüm ortamlarda olduğu gibi
kentlerde de kendini gösterir. Çünkü kentler meydanları, pazarları, parkları, ulaşım yerleri,
eğlence ve alışveriş merkezleri gibi benzer özellikli ortak ses alanlarını içeren yirmi dört saat
yaşayan şehirlerdir. Kent özelliği taşıyan hemen hemen her yerleşim alanı, kendine özgü
kodlar barındırır. Örneğin yeme-içme, eğlence, trafik, alışveriş vs. yaşamsal
durumlar/aktiviteler beraberinde alışveriş merkezleri, kafeterya-restoranlar, parklar,
caddeler vs. mekânlarla kodlanır. Yani bir başka ifadeyle bu kodlar tamamen kent yaşamını
sembolize ederler (Aytaç, 2007: 200). Ayrıcalıklı dinamikleri nedeniyle irili ufaklı her kent,
diğer yerleşim yerlerinden ayrılır ve her bir dinamiği oluşturan çeşitli parametreler genel
olarak kentin veya spesifik olarak yalnızca ait olduğu o kentin kimliğini oluşturur.
Dolayısıyla, her kentin ayrıcalık taşıyan bir kimliği vardır ve ses, bu kimliği oluşturan ve tek
başına kent kimliğini çağrıştırabilen kent dinamiği parametrelerinden biridir.
Sesler doğal, kültürel ve tarihsel olarak ait olduğu yerlerin birer parçasıdır ve insanlara aitlik
duygusunu çağrıştırabildiği gibi gelecek kuşaklara aktarılarak manevi birer taşıyıcı da
olabilirler. Bu bağlamda kent sesleri, Kato’ya göre çağrışım yoluyla insan hafızasında
önemli bir yer tutmaktadır (Kato 2009: 83-84). Çünkü sesler bir taraftan insana aidiyet
duygusu verdiği gibi diğer taraftan sosyal bir hafızanın yaratıcısıdır. Bir başka ifadeyle kent
sesleri, bir tür manevi bir kültürel mirastır. Bu sesler geçmişten günümüze bir kimlik niteliği
taşırlar (Yelmi 2016: 303). Ulaşımdan meydanlara, alışveriş ortamlarından trafiğe, tarihi
mekânlardan eğlence yerlerine kadar kent içi toplu hareketliliği sağlayan hemen hemen her
ortamın sesleri kent için soyut olmayan bir kültürel miras, bir hafızadır. Tıpkı kahve gibi.
Kahve ve onun servis yöntemi de günümüzde somut olmayan birer kültürel mirastır.
Geçmişte elde çekilerek özel fincan işlerinde sunulan kahveler bugün yaygın olarak
makinalar aracılığıyla hızlıca tüketildiğinden kahve kültürü somut olmayan kültürel miras
haline gelmiştir (Işıkhan 2011). Bu duruma bir diğer örnek halı sanatı verilebilir. Geçmişte
yerel kültürün tüm örneklerini üzerinde barındıran ve geniş topluluklar dışında Osmanlı
sarayı tarafından da kullanılan el işi halılar, günümüzde endüstriyel üretim modelleri
nedeniyle artık somut olmayan birer kültürel miras haline gelmiştir (Karavar 2017).
Kent sesleri kültürel özelliklerinin yanında teknolojik birer veridir aslında. Bu türden
verilerin en ilgili alanlarından biri de kuşkusuz görsel prodüksiyonlardır. Film, dizi, belgesel
vs. tüm görsel çalışmalarda yeri geldikçe kent sesleri sık-sık kullanılmaktadır. Bu yapılarıyla
kent sesleri, profesyonel prodüksiyonlarda alternatif oluşturması açısından önem
taşımaktadır. Bu türden kent seslerinin kullanıldığı kaynaklara özelde kent sesleri
kütüphanesi, genelde ses bankası (sound library) adı verilmektedir. Aynı şekilde bu türden
bir kütüphaneden veya bankadan yararlanan alanlardan biri de müziktir. Az sayıda da olsa
pek çok bağdar, yaratısında kent seslerinden ve elbette kent sesleri kütüphanesinden
yararlanmaktadır. Örneğin besteci Tod Machover, Toronto senfonisi için yaklaşık altı ay
boyunca şehrin bazı noktalarından kayıtlar almış ve bunları 2013 yılında sunduğu yaratısında
kullanmış; aynı yöntemi Detroit ve Philadelphia için de uygulamaya devam etmiştir.
Arena&Gluck, The Kyoto Connection adlı müzik çalışmalarında Kyoto şehir seslerinden
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yararlanmıştır. Diğer taraftan besteci Mehmet Can Özer, Nefes adlı albümünde bazı
yaratılarını İzmir kent seslerini kullanarak üretmiştir.
İşte bu özellikli noktadan hareketle bu çalışmada, İzmir kenti seslerinden bir
kütüphane/banka oluşturmak adına bir projeye imza atılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin
Bilimsel Araştırma Proje desteğiyle 2017 yılında başlayan çalışma 2019 yılının Aralık
ayında tamamlanmıştır (Işıkhan ve diğerleri, 2020)
2. SES KAYITLARI ve İŞLEMLER
Bu projede, kırsal kesimden ayrılan yönleriyle tamamen veya kısmen kente özgü sesler İzmir
özelinde kaydedilip düzeltilerek depolanmıştır. Bununla birlikte çalışmayı ayrıcalıklı kılan
hedef doğrultusunda, yalnızca kent sesleri değil İzmir’i İzmir yapan sesler; herhangi bir
görseli olmadan tamamen İzmir’i çağrıştıran sesler de bankanın bir parçası olmuştur. Bu
doğrultuda İzmir içerisindeki tüm kayıtlarda ana iki ilke gözetilmiştir: İyi bir kaynak tespiti
ve ortamlarda olabildiğince görünmezlik/fark edilmezlik.
Diğer taraftan tüm kayıtlar alanda, yani İzmir kent içinde yapılmıştır. Bu kayıtların büyük
bir kısmı açık alanlarda, diğerleri AVM, Han, Gar gibi kapalı mekânlarda tamamlanmıştır.
Yapılan kayıtların tamamında standart mikrofonlama teknikleri kullanılsa da çalışmaya özel
bazı teknikler de oluşturulmuştur. Örneğin sesler belli mekânda toplu olarak bulunuyor ve
birbirlerine göre az konum değişiklikleri içeriyorsa, çevre sesler kapalı sayılabilecek bir
ortam içinde döngüye uğruyorsa ve en önemlisi, rüzgâr faktörü sıfır denecek kadar düşükse
mikrofonlamada sabitleme yoluna gidilmiştir. Bunun aksine kaynak sesler toplu olarak
bulunmakla birlikte konumlarını sıkça değiştiriyorlarsa, mekân kısmen veya tamamen açık
bir ortamsa ve rüzgâr faktörü devredeyse sabitlenme yapılmıştır.
Kayıtlar boyunca alanında en etkili hareketli kaydedicilerden biri olan Roland R26
kullanılmıştır. Kaydedilen sesler daha sonra stüdyo ortamında Universal Audio Apollo Twin
ses kartı aracılığıyla iMac i7 kullanılarak JBL LRS 308 referans hoparlöründe ve
Beyerdynamic BT 770 Pro ile dinlenilmiştir. Yazılım olarak Avid ProTools kullanılmıştır.
Kasım 2017 tarihinde başlanan kayıtlar için önce “Eski İzmir” olarak bilinen BasmaneAnafartalar Cad.-Kemeraltı-Konak Meydanı güzergahı izlenmiştir. Bu bölgede yaklaşık bir
ay süren kayıtlar boyunca güzergâhta bulunan ve İzmir’i İzmir yapan seslere ulaşılmıştır.
Özellikle Konak Meydanı’ndaki “gevrek” ve “çiğdem” sesleri kayıtlarda İzmir’e özgü
olarak nitelendirmede oldukça belirleyicidir. Bu güzergahtaki kayıtların hemen ardından
planlı bir şekilde İzmir’e ait tüm ulaşım noktalarında, alışveriş ortamlarında, eğlence
yerlerinde, eğitim amaçlı ortamlarda kayıtlara devam edilmiştir. Tüm bu kayıtlar yaklaşık
on sekiz ay sürmüştür.
Kayıtların hemen ardından eldeki veriyle stüdyoya girilmiş ve ilk olarak kullanılmaya değer
sesler ayıklanmıştır. Kimi zaman alınan onlarca kayıt arasından seçilen referans nitelikteki
kayıtlardır bunlar. Örneğin ulaşım üst başlığı altında İzmir Otogar’ından alınan on yedi farklı
ses arasından nitelikli olduğu düşünülen dört ortam sesi düzeltme (edit) işlemlerine
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alınmıştır. Düzeltme işlemlerinde o gün için ele alınacak kayıtlar, dosyalar halinde ProTools
yazılımına aktarılmıştır. Bu sırada dosyalar, içinde OneDrive’ın da bulunduğu 5 farklı
ortama depolanmaktadır. 48kHz, 24 Bit ve stereo kanallarda tüm ses izleri her biri kendine
ait track’lere yerleştirilmektedir. İşlemi biten kayıtlar daha sonra mastering havuzuna
alınarak tüm kayıtların son haliyle elde edilmesinden sonra yapılan son bir eleme ve ardından
hazırlanan dizinlemeyle birlikte eldeki 200 adet ve toplamda yaklaşık 4.5 GB’lık ses,
DVD’ye yazılmak üzere hazır hale getirilmiştir.
Tüm kayıt işlemlerinde bu projede yapılanları diğerlerinden ayıran en etkili yöntemlerden
ikisi ortamda belirgin olmadan kayıt almak ve bunu yaparken yürüme kayıt (walkysound)
dahil olmak üzere daha önce belirtilen kendine özgü mikrofonlamaların kullanılmasıdır
(sabitleme, sabitlenme vs.). Bu sayede her bir kayıt stüdyo ortamında çok daha amaca uygun
olarak kullanılabilmiştir.
3. İZMİR’E AİT SESLER ve KENT KÜLTÜRÜNDEKİ İZLERİ
Tüm sesleri kent kültürünün izleri bağlamında çeşitli kategorilere ayırmak mümkün.
Örneğin:
•

İzmir’e Ait Olanlar: Konak Meydanı, Kordon Boyu vs.

•

Kent’e Ait Olanlar: Ulaşım, Alışveriş, Eğlence vs.

Hangi kategoride olursa olsun kayıtların ortaya çıkardığı önemli bir sonuç, kente ait ses
izlerinin zamana bağlı değişkenlik göstermesidir. Örneğin Konak Meydanı yirmi dört saatlik
dilim içinde sabah, öğle, akşam, gece olmak üzere kendine ait farklı zaman aralıklarında
farklı sesler içermektedir. Bunu haftalık, aylık, mevsimlik ve hatta yıllık dilimlere ayırmak
mümkün. Dolayısıyla sadece Konak Meydanı özelinde düşünüldüğünde bile bir kentin veya
İzmir’in seslerini, zaman olgusu çerçevesinde kültürel iz kavramıyla örtüştürmek gerekir.
Bununla birlikte eldeki kayıtlar, akademik olarak çok farklı çalışmalara neden olacak
sonuçlarıyla çeşitli veriler ortaya çıkarmıştır. Örneğin kentin hemen her noktasında ama
daha çok kenti kapsayacak ortamlarda (Seyirtepe, Körfez, Teleferik vs.) ortaya çıkan pes
(bass) sesler bunlardan biridir. Bu sesleri kaynak sesin oluşturduğu sabit bir pes ses değil,
birden fazla kaynağın ortaya çıkardığı bileşke pes sesler olarak düşünmek daha doğru
olacaktır. Ses fiziğinin temel fenomenlerinden biri olan “pes sesler köşeleri döner” ilkesine
göre, kentteki ses kaynakların pes sesleri kentin neredeyse her tarafını kuşatmış durumdadır.
Bu çalışmada, ortaya çıkardığı birçok sonuç içerisinden farklı olarak görülen “İzmir’e Ait”
sesler üzerinde durulmuştur. Projenin başlangıcında daha önce belirtildiği gibi asıl hedef,
kent odaksal bir ses bankası oluşturmaktı. Ancak proje toplantılarında yalnızca kent
bağlamında değil, sadece o kent kimliğine ait, yani İzmir özelinde İzmir’i İzmir yapan
seslerin de ortaya çıkabileceği yönünde bir görüş birliğine varıldı.
Konak Meydanı: Meydandan elde edilen seslerin içeriği, diğer herhangi bir kent
meydanından alınan seslerden farklı değilken; aynı yerden ortaya çıkan iki ses, birdenbire
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İzmir’i çağrıştıran, İzmir’e kültürel iz bırakmış bir meydanı ortaya çıkarmaktadır. Kayıtlar
dinlendiğinde ortamda yoğun bir kalabalık nedeniyle insan sesleri, kanat çırpan veya
beslenen güvercinler, meydanın az ilerisindeki iskele nedeniyle vapur ve deniz sesiyle
birlikte akıcı trafik işitilmektedir. Bu haliyle meydan, deniz etrafında konuşlanan bir kent
meydanının klasik sesi olarak tanımlanabilir. Ancak aynı ortama dahil olan seyyar satıcının
“gevrek (simit)” ve “çiğdem (çekirdek)” sesleri, meydanı birden İzmir Konak Meydanı’na
dönüştürmektedir. Çünkü bu iki ses tamamen İzmir’e özgü olmakla birlikte toplam ses etkisi
bakımından böylesi bir meydan İzmir’in bir başka yerinde olmadığından ortam tamamen
Konak Meydanı olarak kimliklendirilebilir.
Kordon Boyu: İçeriği bakımından en hareketli ortamlardan biri olan ve İzmir’le özdeşleşen
Kordon Boyu; yoğun kalabalık sesleri, eğlence mekanındaki müzik yayınları, aynı
mekanlardaki yemek servis sesleri, hemen kıyısındaki deniz ve vapur sesi, trafikteki araçlar
ve en önemlisi fayton sesleriyle tam bir kıyı şeridindeki kent içi hareketliliği yansıtmaktadır,
yani kente özgüdür. Bu bağlamda elde edilen kayıtlar proje ana hedefiyle doğrudan
örtüşmektedir. Ancak, aynı ortamda satıcıdan gelen “buzlu badem” sesi, ortamı birden
tamamen İzmir’e özgü kılmaktadır ve seslerin toplamıyla ortaya çıkan mekân açık bir
şekilde İzmir Kordon Boyu olarak tanımlanabilir. Bu durum göstermektedir ki, bu sesler
beklenmedik düzeyde odak bir şehrin kültürel izi haline gelmiştir.
Fuar: Herkesin bildiği gibi İzmir’in simgelerinden biri de Enternasyonal İzmir Fuarı’dır.
Ancak ses kayıtlarında bu fuarı diğer benzerlerinden ayırmak ilk başta mümkün değilmiş
gibi tınlarken, fuar alanı içinde ortaya çıkan ve fuar boyunca zaman zaman işitilen bazı
müzikler fuar seslerinin İzmir’e ait olduğu ortaya çıkarmaktadır. Fuar’ın tam ortasında
kayıtlanan seslerde beklendiği gibi yoğun insan seslerinin yanında lunapark, sokak
gösterileri, tanıtım müzikleri, araç-anons sesleri ve yemek alanı sesleri tüm fuarı görseli
olmadan yansıtacak düzeyde etkilidir. Ancak bu haliyle sesler yalnızca bir büyük eğlence
mekânı sesini çağrıştırırken, zaman zaman tüm fuar alanında belirgin bir şekilde işitilen
İzmir Marşı başta olmak üzere İzmir odaklı müzikler, fuarın Enternasyonal İzmir Fuarı
olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu yapısıyla fuar, İzmir’i İzmir yapan sesler
kategorisindedir.
Kemeraltı: Hem görsel hem de tarihi ve kültürel açıdan İzmir simgelerinin en başında gelen
tarihi Kemeraltı Çarşısı, bu projede üzerinde en çok durulan ve zaman açısından uzun
soluklu denilebilecek bir süreçte kayıt altına alınan mekân olmuştur. Bir tür lonca yapısıyla
sokaklara dağılmış esnaf birliktelikleri içindeki Kemeraltı, her esnaf grubundan gelen
seslerle birlikte ezan, yeme-içme sesleri, pazar-alışveriş yoğunluklu kent kültürünü
yansıtmaktadır. Ancak Kemeraltı içinde neredeyse istisnasız işitilen darı (mısır), çiğdem ve
gevrek sesleri daha önce belirtildiği gibi İzmir’i İzmir yapan sesler içine Kemeraltı’yı da
almaktadır.
Bu çalışmanın odak noktası olan İzmir’i İzmir yapan sesler bağlamında elde ettiğimiz sesleri,
daha sonra ayrıntılandırılacak bilimsel bir çalışmanın bir ön testi olarak kullanmak üzere bir
pilot çalışma yoluna gidilmiştir. Bu çalışmada katılımcılara yukarıda belirtilen ortamlardaki
sesler bir dakikalık süreyle dinletilmiş ve bu seslerin neye ait ve ülkemizin hangi şehrinde
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olabileceği sorulmuştur. Bu kapsamda denekler beş kategori altında her biri 5 kişiden
oluşturulmuştur. Bu kategoriler:
•

İzmir’li olup (İzmir’de doğup büyüyen) İzmir’de yaşayanlar

•

İzmir’li olup bir başka şehirde yaşayanlar

•

İzmir’li olmayıp İzmir’e yerleşenler

•

İzmir’i bilen ancak hiç İzmir’e gelmeyenler

•

İzmir’i hiç bilmeyenler (yabancı uyruklular)

Test sonuçlarına göre, birinci kategori katılımcılar sesleri dinlediklerinde neye ait olduğunu
bile söylemeden İzmir Kemeraltı, İzmir Fuar vs. yanıtlarını vermişlerdir. Bu bağlamda
dinledikleriyle diğerlerine göre tüm yerleri tespit edebilen tek kategoridir. İlk kategorinin
aksine son kategoride yalnızca bir kişi yer olarak doğru tespitte bulunmuştur. Diğer
kategorilerdeyse verilen yanıtların çoğu dinlenilenin ne olduğuna doğru yanıt verip yer
konusunda tam tespit yapamayanlardan oluşmaktadır. Söz konusu bu ön test, aynı
kategorilerde katılımcı sayısının fazla olduğu ve sonuçların istatistiksel hesaplamalarla
yapılacağı bilimsel bir çalışmanın olabileceğini göstermektedir.
4. SONUÇ
Kent sesleri, kenti diğer yerleşim yerlerinden ayıran özellikler taşır. Çünkü kentler
meydanları, pazarları, parkları, ulaşım yerleri, eğlence ve alışveriş merkezleri gibi benzer
özellikli ortak ses alanlarını içeren yirmi dört saat yaşayan şehirlerdir. Bu özellikli içeriği
nedeniyle kentler diğer yerleşim yerlerinden ayrılırlar. Diğer taraftan kenti diğer yerleşim
yerlerinden ayıran sesler, salt bir kent için kimlik veya sembol niteliği de taşıyabilir. Bu sesler
dinlenildiğinde seslerin hangi kente ait olduğu saptanabilir. Bu çalışma göstermiştir ki
kaydedilen sesleriyle İzmir’in bir taraftan kent kimliği ortaya çıkarken diğer taraftan bu sesler
İzmir’i İzmir yapan, dinlenildiğinde yalnızca İzmir’e ait olan seslerdir. Çiğdem, buzlu badem,
darı sesleri arasındaki faytonlar, eğlence mekanları ve deniz sesi benzersiz bir şekilde İzmir
Kordon Boyu’na veya aynı seslerle yoğun eğlence ortamı ve lunapark sesleri İzmir
Enternasyonal Fuar’ına aittir. Bu da göstermektedir ki kenti diğer yerleşim yerlerinden ayıran
sesler kesindir ama tartışılan bir konu olabilecek o kente ait, kent kimliğiyle özdeş seslerin
olabileceği bu çalışmada ispatlanmıştır. Bu yapılarıyla sesler, görsel olandan bağımsız
olabilecek düzeyde kent kültürünün izini taşıyabilecek niteliğe sahiptirler.
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TÜRK BASININA GÖRE ÇORUM OLAYLARININ
TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Cihangir GÜVEN*
ÖZET
Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı topluluklarda, kültürel farklılıkların ve farklı inançların,
toplumu ayrıcalıklı yapan değerlerinden olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bununla birlikte
topluluğu oluşturan bireyler de bu farklılıklara hoşgörülü yaklaşıp sahip çıkmalıdır. İnanç
farklılığı olsun, kültür farklılığı olsun bu farklılıklar toplumların zenginlikleri olduğu kadar aynı
zamanda zayıf noktalarını oluşturmaktadırlar. Bizi zayıflatmak veya ayırmak isteyen bir gücün
bu farklılıklarımızı kullanacağının, toplumun bireyleri tarafından bilinmesi, toplumun geleceği
için çok önemlidir. Çorum Olaylarıyla ilgili yaptığımız çalışma hakkında öncelikle şunu
belirtmeliyim ki, konuyla alakalı doğrudan yapılmış bilimsel bir makale veya tez çalışması
bulunmamaktadır. Konuyla ilgili araştırmamızı yaparken genellikle o dönemde konuyu ele almış
ulusal ve yerel gazeteler, belgeseller ile dergilerden yararlanıldığı gibi olayların tanıklarının
yaşadıklarını anlatan kitaplardan da yararlanılmıştır. Türk basınında, Çorum Olayları olarak
bahsedilen hadisenin tam manası ile anlaşılabilmesi için araştırmamızı sadece olayların geçtiği
dönemle sınırlı tutmadık, olayları geniş pencereden ele aldık. İlk olarak; ülkede yaşanan ilk sağsol çatışmalarının ve ilk Alevi –Sünni çatışmalarının nasıl başladığı haberlerinden, 1980
yılındaki Çorum Olaylarına kadar olan süreci gazete haberlerinden inceleyerek araştırmamıza
yön verdik. Ancak basının yani gazetelerin olaylara kendi ideolojileri ile yaklaşabileceğini
düşünerek farklı kaynakları kullanmaya çalıştık. Ayrıca dönemin konjonktürel durumunun
bilinebilmesi için o günün siyasi yapısının incelenmesi kanaatiyle I. ve II. Milliyetçi Cephe
Hükümetlerinin oluşumunu ve dağılışını yine gazete haberlerinden ve çeşitli makalelerden
irdeledik. Basında yer alan haberlere göre Çorum Olayları, iki dönem halinde kesintili olarak
yaklaşık 45 gün sürmüştür. İlk dalga MHP Başkan Yardımcısı Gün Sazak’ın öldürüldüğü günün
sonrasında Çorum merkezindeki protesto gösterileri ile başlamış ve haziran ayının ilk
haftasından sonra yatışmıştır. İkinci dalga ise 4 Temmuz Cuma günü Alaaddin Camisi’nin
yakıldığı haberleri ile başlamış, 7 Temmuz’a kadar şiddetini artırmış ve bu tarihten sonra
azalarak temmuzun ortalarına doğru kesilmiştir. Bu süreç içinde birçok insan ölmüş, Çorum’da
yaşayan çoğunluğu Alevi olmak üzere birçok vatandaş şehirden göç etmiştir. Bu sürecin ve bu
süreci oluşturan gelişmelerin Türk basınında nasıl yer aldığını bu çalışmamızda incelemeye
çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Çorum Olayları, Basın, Alevi, Sünni, Sağ, Sol

Yüksek Lisans Öğrencisi,Bartın Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Tarih Ana Bilim Dalı ,Bartın,
Türkiye, 19619309008@ogrenci.bartin.edu.tr. ORCİD ID:0000-0003-1701-4495
*

DETERMINATION AND EVALUATION OF THE CORRUPTION EVENTS
ACCORDING TO THE TURKISH PRESS
ABSTRACT
In communities where different cultures live together, it is necessary to know that cultural
differences and different beliefs are among the values that make that society privileged.
However, the individuals who make up that community should also tolerate, protect and protect
these differences. Whether it is a difference of belief or a cultural difference, these differences
are not only wealth but also weak points of societies. It is important for the future of society to
know that a power that wants to weaken or separate us will use these differences. Regarding our
research about Çorum events, I must first state that there is no scientific article or thesis study
directly made with the subject. While doing our research on the subject, national and local
newspapers, various articles and magazines, which dealt with the subject at that time, were used,
as well as books describing the witnesses of the events. In the Turkish press, in order to fully
understand the incident mentioned as Çorum events, we have not only limited our research to
the period of the events, but we have discussed the events from a wide window. Namely, we first
analyzed the process from the news of how the first right-left conflicts and the first Alevi-Sunni
conflicts started in the country, to the Çorum events in 1980, from newspaper reports. However,
we thought that the press, ie newspapers, could approach the events with their own ideologies
and tried to reach the ruins in different sources. In addition, considering the cyclical situation of
the period, considering the political structure of that day, I. and II. We examined the formation
and distribution of MC (Nationalist Front) Governments from newspaper articles and various
articles. According to press reports, Çorum events lasted for 45 days with a total interruption in
two periods. The first wave started with the protest demonstrations in the center of Çorum after
the day that MHP Vice President Gün Sazak killed and subsided after the first week of June. The
second wave started with the news that the Aladdin Mosque was burning on Friday, July 4, and
increased its severity until July 7, and after this date it decreased and ceased towards the middle
of July. In this process, many people died and many citizens, most of them Alevi living in Çorum,
emigrated from the city. In this study, we tried to examine how this process took place in the
Turkish press.
Keywords: Çorum events, Press, Alevi, Sünni, Right, Left
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Giriş
1960 askeri darbesiyle kapatılan Demokrat Parti’nin Başkanı aynı zamanda Başbakan olan
Adnan Menderes ve bakanları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan idam edilmiş, partinin tüm
milletvekilleri hapse atılmıştır. Bu durum sağ görüşte büyük bir boşluk meydana getirmiştir. Bu
boşluğu doldurmak için bir zamanlar Demokrat Parti’de yer alan kişilerin oluşturduğu (AP)
Adalet Partisi, 1961 yılında kurulmuştur (Kabasakal, 2013). Yeni kurulan bu parti 1965 ve 1969
seçimlerinde tek başına iktidar olmuştur. İşte tam da bu süreçteki gazete sayfalarına
baktığımızda ilk sağ – sol çatışması diyeceğimiz olayların bu dönemde gerçekleştiği
görülebilmektedir. “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon B. Johnson’ın 5 Haziran
1964’te Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesini önlemek için dönemin Başbakanı İsmet İnönü’ye
yazdığı mektubun” ilk kıvılcımı başlattığı düşünülebilir (Vikipedi, Johnson Mektubu, 2020). Bu
mektubun ardından İsmet İnönü “21 Haziran 1964’te Amerika’ya hareket etmiştir”
(Cumhuriyet, 21 Haziran, 1964). “Çok sert bir dille yazılan mektubun içeriğinin daha sonra
basına sızması ile kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılanmıştır” (Vikipedi, Johnson Mektubu,
2020). Bu durum ülkemiz insanının ve yöneticilerinin Amerika Birleşik Devletleri yönetimine
karşı olumsuz bir tavır almasına neden olmuştur. Bu tavır, ülkemizdeki sol cenahlarda oluşan
Amerikan karşıtlığını (Anti-Amerikanizm) artırmış bu da çatışmaların ve olayların yaşanmasına
sebebiyet vermiştir. Şöyle ki; Amerika’ya ait 6. Filo’nun ülkemizde bulunduğu 1967-69 yılları
arasında, filodaki Amerikan askerlerine yönelik protesto gösterileriyle başlayan hareketlenme
neticesinde belki de ilk sağ-sol çatışması diyebileceğimiz Kanlı Pazar hadisesi bu dönemde
yaşanmıştır. İstanbul Taksim’de meydana gelen Kanlı Pazar olayı dönemin gazetelerine şu
şekilde yansımıştır : “Öğrenci ve işçilerin Amerikan Emperyalist düzenini ve 6. Filosunu
protesto etmek amacıyla başlattıkları yürüyüşü, din yolu ile kışkırtılmış kişilerin engelleme
çabası sonucu 2 kişi öldürülmüş ve 200’e yakın hafif ve ağır yaralananlar olmuştur”
(Cumhuriyet, 17 Şubat, 1969). Kanlı Pazar hadisesinden sonra Türk toplumunda Amerikan
karşıtlığı düşüncesi yayılırken anlaşılmaz bir şekilde de ülkede öğrenci hareketleri artarak devam
etmeye başlamıştır. O dönemlerde İsrail ve Arap devletlerinin sürtüşmesinde ABD’nin İsrail
yanlısı politikalarına en çok karşı çıkması beklenen sağ görüşlü grupların ülkemize gelen
ABD’ye ait 6. Filo’yu protesto eden sol görüşlü öğrencilere saldırıp 6. Filo’ya destek vermesi
incelenmesi gereken konulardandır. Çünkü 1967 yılında İsrail yanlısı politikaları nedeniyle
Müslüman Arap devletleri dahi ABD ve İngiltere ile ilişkilerini kestiği gibi bu devletlere petrol
sevkiyatını durdurmuştu (Cumhuriyet, 7 Haziran, 1967). Sonuçta artan anarşi olaylarından
rahatsız olan ordu komutanları tarafından hala iktidarda olan Adalet Partisine yönelik 12 Mart
1971’de “ Parlamento ile hükümetin süregelen tutum, görüş ve icraatının yurdu anarşi, kardeş
kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine soktuğu” gerekçeleriyle bir muhtıra verilmiş;
bunun neticesinde de AP Hükümetinin başbakanı Süleyman Demirel aynı gün “Muhtıra ile
anayasa ve hukuk devleti anlayışını bağdaştırmak mümkün değildir.” diyerek istifa etmiştir
(Cumhuriyet, 13 Mart, 1971). “Türkiye’de 1 Mart 1971 muhtırasının ardından yapılan 14 Ekim
1973 seçimleri, 12 Eylül 1980 darbesine kadar sürecek koalisyonlar dönemini başlatmıştır. Bu
koalisyonlar içerisinde Türk siyasi tarihinde özel bir dönem olarak I. ve II. Milliyetçi Cephe
hükümetleri de vardır” (Ilıman & Dönmez, 2015, s. 163).
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I. Birinci Milliyetçi Cephenin Ortaya Çıkışı ve Anarşi Olayları
12 Mart Muhtırası sonrasında ortaya çıkan atmosferde kısa süreli hükümetler kurulsa da bu
atmosfer CHP’nin özel kurultayı sonrası 825 oyla Ecevit’i CHP’nin başına getirmiş
(Cumhuriyet, 15 Şubat, 1972). Ancak İsmet İnönü’nün siyasi hayatını bitirmiştir. Kısa süreli
hükümetler ve gündemi uzun süre meşgul eden cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 1973
seçimlerine ulaşılmıştır. 1973 seçimlerinde %33,3 oy oranıyla 184 milletvekili çıkaran CHP en
çok milletvekiline sahip olmasına rağmen tek başına iktidar olamamıştır. Ancak Milli Selamet
Partisiyle(MSP) 25 Ocak 1974'te on ay sürecek bir koalisyon kurmuşlardı. Bu koalisyon
döneminin en etkili olayı ise Kıbrıs Barış Harekatı olmuş, Ecevit bu dönemde basında oldukça
övülmüştü (Cumhuriyet, 20-21 Temmuz, 1974). Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı’nın kendisine
sağladığı güvenle, tek başına iktidar olabilmek için hükümetten çekilip erken seçim istemiş,
fakat tehlikeyi gören ve Ecevit’in planını bozmak isteyen AP lideri Demirel sağ görüşlü ve
milliyetçi partilere yaptığı çağrı ile AP, MSP, CGP ve MHP’den oluşan partilerle birleşerek
Milliyetçi Cepheyi kurmuştur. 1973 seçimlerinde siyasi partilerin (bk. Şekil 1 ve şekil 2) seçim
afişlerine baktığınızda dahi ülkenin nasıl kutuplaştırıldığı ve ülkenin sağ-sol olarak
ayrıştırılmaya çalışıldığı görülebilmektedir (Yenişafak, 2020).
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Şekil 1: MHP’nin 1973 Seçimlerinde
Seçimlerinde
Kullandığı Afiş

Şekil 2: MSP’nin 1973
Kullandığı Afiş

18 Eylül 1974'te Ecevit’in başında bulunduğu CHP’nin hükümetten istifa etmesi ile 1 Nisan
1975’te Milliyetçi Cephe hükümetinin kuruluşuna kadar geçen, çekişmeli ve çalkantılı sürede,
12 Mart Muhtırası sonrası ilk siyasi cinayet “20 Aralık 1974 tarihinde Yıldız Devlet Mimarlık
Akademisi 4. sınıf öğrencisi Şahin Aydın’ın kasıklarından bıçaklanarak öldürülmesi” olmuştur
(Cumhuriyet, 20 Aralık, 1974). Bundan sonra özellikle ülkücüler ve solcular arasında çatışmalar
artmış, dönemin gazetelerinde hemen her gün anarşik olaylarda ölenlerin haberleri yer almaya
başlamıştır. “Ecevit bu olaylardan Milliyetçi Cepheyi suçlamış” (Milliyet, 26 Ocak, 1975).
Demirel ise yaptığı açıklamada “Anarşinin baş hamisi Ecevit” diyerek CHP’yi suçlamıştır
(Cumhuriyet, 30 Ocak, 1975). Süreç içerisinde ülkücü ve sol görüşlü gruplar kurulduğu gibi sağ
görüşlü gruplar da ortaya çıkmaya başlamış ülkücü ve sağcı gruplar, sol gruplara karşı çoğu

zaman birlikte hareket etmiştir. Bu gruplar üniversiteler içinde teşkilatlanıyor ve üniversite
gençliğini arkasına alarak eylem ve gösteriler yapıyorlardı. Gruplaşmalar devlet dairelerinde de
görülmekteydi. Bir grubun karşısına hemen karşıt ideolojiyi savunan başka bir grup
kuruluyordu. “Sol kesimin TÖB-DER’i, sağ kesimin ise ÜLKÜ-BİR’i kurması ile gerginlik daha
da artmıştır” (Ilıman & Dönmez, 2015, s. 178). Bu kutuplaşma eğitim yuvaları olması gereken
üniversitelerde de görülmekteydi. “Sağ örgütlerden bir diğeri ise Ankara Devlet Mimarlık ve
Mühendislik Akademili bir grup tarafından 1976’da kurulan ve MSP’li olduğu iddia edilen
‘Akıncılar’ın da devlet kademelerinde ve öğretim yuvalarında faaliyetlerde bulundukları
şikâyetleri yaygınlık kazanmıştır” (Ilıman & Dönmez, 2015, s. 179).
II. 1 Mayıs Olayları
Üniversiteler ile devlet dairelerindeki gruplaşmalar sendikalar arasında zaten var olan çekişmeyi
daha da artırmış. Özellikle 1977 seçimlerinden önce yoğunlaşan sendikal faaliyetler ve eylemler,
1 Mayıs olaylarına davetiye çıkarmıştır. “1977 seçimleri sendika-siyaset ilişkilerini tekrar göz
önüne sermiştir. DİSK 1977 seçimlerinde de CHP’yi, MİSK MHP'yi, HAK-İŞ de MSP’yi
desteklemiştir” (Ilıman & Dönmez, 2015, s. 182). Sendikaların içinde önemli bir konumda olan
DİSK, Milliyetçi Cephe hükümetinin yıkılması için ekstra mücadele etmekteydi. Örnek vermek
gerekirse “DİSK ise, 16 Eylül 1976’da MC hükûmetinin anayasal ve demokratik yoldan
düşürülmesine ve halktan yana bir iktidarın kurulmasına kadar ‘Genel Yas’ ilan etmiştir. 16 ve
17 Eylül’de ‘Genel Yas’ fiilen genel greve dönüşmüştür” (Ilıman & Dönmez, 2015, s. 182).
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I. Milliyetçi Cephe’nin iktidarındaki en şiddetli siyasi olay hiç şüphesiz ki 1 Mayıs olayıdır.
DİSK, MC hükûmetini zayıflatmaya yönelik bir gösteri planlamış ve sol partilerle işbirliği
yapmıştı. Ülkenin birçok ilinden işçi, öğretmen ve sendikaların katılımıyla 1 Mayıs başlamıştı.
İşçilerin tulumlarıyla katıldığı yürüyüşte zaman zaman halk oyunları oynanmış ve “faşizme
geçit yok” sloganları atılmıştı ancak günün sonunda gazetelerde 33 ölü ve 100’den fazla yaralı
başlığı yer almıştır (Cumhuriyet, 1 Mayıs, 1977). Hala aydınlatılamamış olması, ilk ateşi kimin
açtığının bilinememesi, ülkemizde zaman aşımına uğrayıp bu nedenle AİHM(Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi)’e taşınan 1 Mayıs davası, bütün boyutları ile çözülebilirse devlet işleyişi
hakkında bilgi verebileceğinden, bizden sonraki araştırmacılara çok büyük bir ışık tutacağı
kanısındayız (Vikipedi, Kanlı 1 Mayıs, 2020). “Türkiye’de 1960’lı yıllarda başlayan şiddet ve
terör olayları, MC hükûmeti, iktidar olduğu bu dönemde 1975’te 37, 1976’da 108, 1977’de 319
vatandaşın ölümü ile sonuçlanmıştır” (Ilıman & Dönmez, 2015, s. 182). Bu tablo gösteriyor ki
ülkedeki siyasi belirsizlik ve siyasi çekişmeler topluma da yansımaktadır. Ancak bu yansıma
toplumda şiddetin ve anarşinin artmasına neden olmaktadır. “Nisan 1977’de, 5 Haziran’da erken
seçim yapılması kararının alınmasından sonraki süreçte 133 kişi öldürülmüştür” (Ilıman &
Dönmez, 2015, s. 181). Bu koalisyon döneminde ortaya çıkan ve olayların geldiği noktayı
anlamamızı sağlayan, bize bu anarşi olaylarının ipucunu veren işaret kurtarılmış bölgeler86
kavramıdır. Devlet dairelerinde kadrolaşmalar, öğretmen ve memur atamalarında usulsüzlükler
olsa da asıl olayların çekilmek istendiği yönü gösteren eylem kurtarılmış bölgelerin

“1977 ve onu izleyen yıllar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere mahallelerin çeşitli ideolojik
eğilimdeki din ya da mezhep gruplarına bağlı insanlarla paylaşıldığı ‘kurtarılmış bölgeler’in’ yaratıldığı
yıllar olmuştur” (Ilıman & Dönmez, 2015, s. 178).
86

oluşturulmasıdır. 1977 yılı halk ve öğrenciler için çok zor bir yıl olduğu kabul edilebilir. Alınan
tedbirler ne öğrenci olaylarını ne de ortaya çıkarılan anarşiyi durdurabilmiştir.
III. İkinci Milliyetçi Cephe Koalisyonu ve Öncesi Siyasi Olaylar
I. Milliyetçi Cephe hükûmetinin başta olduğu dönemdeki huzursuzluk gitmeden, aynı kargaşa
ve huzursuzlukla 1977’ye girilirken ülkenin ekonomik tablosuna bakıldığında “Merkez
Bankasının çekleri yurt dışında karşılıksız çıkmaya başlamıştı. Bulgaristan; parasını alamadığı
için elektriği kesmiş, kesintiler günde 11 saate çıkmıştı. Irak da parasını alamadığından petrol
vermiyordu. Doların Mart 1977’deki fiyatı 17.58 lira olmuştu. Benzin ve tüp gaz kuyrukları her
gün daha da uzuyordu” (Dursun, 2020, s. 435) Halk bir yandan ekonomik sıkıntılar yaşarken
diğer yanda ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve anarşi olayları ülkeyi çıkmaza sürüklüyordu. Bu
ortamdan tek başına iktidar olabilecek bir parti beklentisi içinde olanlar, yapılan seçimle hüsrana
uğramıştır. Çünkü 1977 seçimlerinde, hiçbir parti tek başına iktidar olamamıştır. 1977
seçimlerinde %41,4 oy oranı ve 213 milletvekiliyle meclis çoğunluğunu yakalayan CHP’nin
ardından, %36,9 oy oranı ve 139 milletvekiliyle AP ikinci sırayı korumuştur. MSP 24
milletvekili çıkarırken, MHP 16 milletvekili çıkarmıştır (Yenişafak, 2020). Türkiye’nin en kanlı
seçimlerinden birisi olan 1977 seçiminde daha seçim çalışmaları sürerken MHP lideri Alparslan
Türkeş Hacıbektaş’ta taşlanmış, Demirel Sivas’ta seçim konuşması yaparken saldırıya uğramış,
Ecevit ise bu seçim gezilerinde en çok saldırıya uğrayan lider olmuştur. Erzurum, Kars, Tokat,
Amasya gezileri bunlardan birkaçıdır. Bütün bu olaylar sonucunda tek başına iktidar kuramayan
partiler koalisyonlara yönelmişti. CHP azınlık hükümeti iktidarda olduğu bu kısa süreli
dönemde, I. MC hükûmetinin uygulamalarından farklı bir yol izlemişti. Daha parti programı
okunmadan yeni hükûmet çeşitli faaliyetlere girişmiş. I. MC hükûmeti döneminde görevden
alınan memurlar Danıştay kararlarıyla tekrar göreve getirildi. Bu durumdan rahatsız olan AP,
MHP, MSP liderleri hükümeti sert şekilde eleştirmişlerdir. Uzun çekişmeler sonrasında 21
Temmuz 1977’de II. MC hükûmeti dönemi resmen başlamıştır. Bu başlangıç çeşitli olaylarla
olmuştur. Bu olayların başında anarşi olayları gelmekteydi. Hükûmet kurulduktan 15 gün
içerisinde 26 kişi öldürülmüştü (Milliyet, 6 Ağustos, 1977). Ayrıca bu dönemde Kara Kuvvetleri
Komutanlığına kimin getirileceği sorunu ortaya çıktı. Nihayetinde yeni kurulan II. MC
hükûmetinin Kara Kuvvetleri Komutanlığına önerdiği Ali Fethi Esener 29 Ağustosta istifa etmiş,
Ecevit’in önerdiği isim emekliliğini isteyince KKK’ye MHP lideri Alparslan Türkeş’in teklif
ettiği Ege Ordu Komutanı Kenan Evren geçmiştir (Cumhuriyet, 30-31 Ocak, 1977).
11 Aralık 1977’de yapılacak yerel seçim öncesinde de anarşi devam etmiş seçim çalışmaları
yapan partililere saldırılmış ülke genelinde 13 kişi öldürülmüştü. Yerel seçimlerin sonucunda ise
“CHP İstanbul, İzmir, Ankara da dahil 42 ilde belediye başkanlığını kazanırken AP 15, MHP 5,
MSP 2 ilde belediye başkanlığını kazanabilmiştir. Malatya ve Diyarbakır’da ise bağımsızlar
kazanmıştır” (Vikipedi, 1977 YerelSeçimleri, 2020). Bu sonuçların ardından 12 Haziran 1977
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre AP’den peş peşe istifalar gelmeye başlamıştı. Ecevit’in
bakanlık sözü vererek 13 AP’li milletvekili ile anlaşıp, Güneş Moteli olayı olarak kayıtlara geçen
bu olaydan sonra verilen gensoru önergesi II. MC hükûmetinin düşmesine neden olmuştur.
Gensoru ile düşen ilk Başbakan Demirel oldu (Cumhuriyet, 1 Ocak, 1978). AP’den 11
milletvekili transfer edip, Cumhuriyetçi Gençlik Partisi ve Demokrat Parti’nin desteğini alan
CHP sonunda hükûmet kurabildi. Önce can güvenliği sağlanacak sözüyle 5 Ocak 1978’de
kurulan bu hükûmet, 12 Kasım 1979’da hükûmeti Demirel azınlık hükûmetine teslim etmiştir
(Cumhuriyet, 13 Kasım, 1979). Ecevit’in başta olduğu bu dönem Alevi-Sünni çatışmalarının en
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çok yaşandığı, siyasi cinayetlerin işlendiği dönem olmuştur. İlk olarak 17 Mart 1978’de çıkarılan
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre 16 Mart 1978’de İstanbul Üniversitesi merkez
binası önünde öğrencilerin üzerine bomba atılıyor, oluşan panikle kaçışan öğrencilerin üzerine
bu sefer otomatik silahlarla ateş ediliyor ve 6 ölü, 31’i ağır olmak üzere 100’den fazla öğrenci
yaralanıyor. Aynı gün Adana’da MHP Gençlik Kolu Başkanı’nın, Ankara Gençlik Kolu
Yönetim Kurulu üyesi Ali Halaman’a, Ankara Büyük Ülkü Derneği üyesi Ekrem Pazarcı’ya,
Ülkü Ocakları üyesi Sami Pazarcı’ya 23 Şubat’ta yakalattıkları silahları temin ettiği
gerekçesiyle, silah kaçakçılığından tutuklandığı yazıyor (Cumhuriyet, 17 Mart, 1978). Sivas
olayı olarak bilinen ilk Alevi- Sünni kavgası ise Cumhuriyet gazetesinin 3-4 Eylül 1978’deki
yayınında Sivas’ta 5 ölü, 51 yaralı vardır şeklinde yer alıyor. Yine başka bir Alevi- Sünni olayı
olan ancak Maraş Olayları olarak bilinen ve 19 Aralık’ta başlayıp 26 Aralık’a kadar süren
kargaşada ise ilk gün 31 ölü, 150 yaralı, 65’i ağırdı.87 Bunların dışında Ecevit hükûmeti
döneminde gazeteci Abdi İpekçi, Adana İl Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul öldürülmüştür.
Ecevit’ten hükûmeti devralan Demirel hükûmetinde de cinayetler durmamış, Demirel
hükûmetinde ise DİSK Eski Başkanı Kemal Türkler, eski Başbakanlardan Nihat Erim, Gümrük
ve Tekel Eski Bakanı Gün Sazak öldürülüyor. Çorum Olayları da Demirel döneminde
yaşanıyordu.
IV. Basında 3-4 Eylül 1978 Sivas Olayları
3-4 Eylül Sivas Olayları olarak bilinen hadise 13 Eylül’e kadar aralıklarla gazetelerde yer
bulmuştur. Dönemin gazetelerinde olaylar anlatılırken hepsinde ortak noktalar varken ayrı
düştükleri noktalar da vardı.88 Olayların başlangıcı, ulaştığımız 4 Eylül 1978 gazetelerinin
hepsinde aşağı yukarı şu şekildedir: Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 3 Eylül günü
Sivas’ta Alevi kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Alibaba Mahallesi’ndeki pazar
meydanında çocuk kavgası olarak başlayan ardından sağ eğilimli vatandaşların olay yerine
gelerek bir yaşlı adam ile bir çocuğu dövmeleri üzerine zaten bayram alışverişinde olan
vatandaşların da yoğun olarak bulunduğu sırada bu olayın olması ve onların da olaya müdahalesi
ile olay büyümüştür. Olay yerinde 2 kişinin ölmesinden sonra çatışma tüm şehre yayılmış.
Olayın bu denli şiddetlenmesinin nedeni olarak Cumhuriyet, Milliyet, Günaydın gazetelerinde
Alibaba Semti’ndeki çocuk kavgasından sonra sağ görüşlü olduğu düşünülen bazı kişilerin
“Aleviler camilere saldırıyor, Aleviler camileri yakıyor.” kışkırtmaları haberi yer alırken Milli
gazete ise MSP Genel Sekreter Yardımcısı Şevket Kazan’ın “Sivas’ta Ramazan boyunca
Müslümanlara karşı yürütülen tecavüzkar hareketlerin son damlası arife günü sergilendi.
Mezhep ayrılıklarını körükleyen CHP’nin başkalarında kabahat araması ibretle karşılandı.”
sözlerini sayfalarına taşımıştır. 89

Buradaki rakamlar daha sonraki günlerde artmıştır. Dönemin Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberlerin
ilk günkü manşetlerindeki sayılar verilmiştir. 25 Aralık 1978’deki Cumhuriyet gazetesinin haberinde
Maraş’ta ölü sayısı 77, yaralı 1000 i bulmuştu. 26 Aralık 1978’deki Cumhuriyet gazetesinin haberinde ise ölü
sayısı 134’de çıkmıştı.
88
Ulaşılabildiğimiz gazeteler Cumhuriyet, Milliyet, Hergün, Günaydın, Akşam, Son Havadis ve Milli
gazetelerdir.
89
Cumhuriyet 4 Eylül 1978, Milliyet 4 Eylül 1978, Günaydın 5 Eylül 1978 ve Milli Gazete 8 Eylül 1978
87
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Şekil 3: 4 Eylül 1978 Milliyet Gazetesi Manşet
Ayrıca 8 Eylül tarihli Akşam, Son Havadis ve Milli gazetelerinde Sivas Olayları sırasında
4’ünün Filistinli gerilla olduğu 9 kişinin otomobil dolusu bomba ve dinamitle yakalandığı
belirtiliyor.90 Gazetelerde olaylarda ölenlerin sayısının 10’a yükseldiği, olayların ara ara bazı
yerlerin ateşe verilmesi ile 13 Eylül’e kadar sürdüğü anlatılıyor. 8 Eylül 1978 Akşam gazetesinde
ise “Sünniler Sünni, Aleviler de Alevi mahallelere göç etmeye başladılar.” haberi yer alıyor
(Akşam, 8 Eylül, 1978). Diğer gazetelerden farklı olarak 12 Eylül 1978 günü basılan Milli
gazetede Akıncılar Genel Merkezinin bildirisini sayfasına taşıyarak olayı şu farklı şekilde
duyurmuştur91.
V. Basında 19-26 Aralık 1978 Maraş Olaylarının Başlangıcı ve Yayılışı
Kahramanmaraş’taki Çiçek sinemasında 19 Aralık günü, Cüneyt Arkın’ın başrolde oynadığı ve
Milliyetçi duyguları arttırabilecek “Güneş Ne Zaman Doğar” adlı film gösterilmekteydi. Bu
filmin 21.00’deki gösteriminde patlayıcı madde atılmıştır. O saatte sinemada olan ve Ülkücü
Gençlik Derneği Kahramanmaraş başkan ve yardımcısının talimatları ile bombayı attığı
söylenen Ökkeş Kenger (Ökkeş Şendiller)92 patlamanın ardından hemen Ankara’daki Ülkücü
Gençlik derneğini arayarak yardım istemiş, sinemadan çıkan kızgın kalabalık sanki
yönlendirilmiş gibi “Kanımız aksa da zafer İslam’ın” ve “Müslüman Türkiye” sloganları ile CHP
il merkezi, PTT ve Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER) binalarına
saldırmışlardır. Olaylar bundan sonra şiddetlenmeye başlamıştır (Vikipedi, Maraş Katliamı,
2020). Olayların başlangıcı bu şekilde bilinse de hazırlıkların çok daha öncesinden olduğunu
gösteren ipuçları vardır. Örneğin CNN Türk televizyonunda yayınlanan Hayatın Tanığı adlı
8 Eylül 1978 Akşam Gazetesi, 8 Eylül 1978 Son Havadis ve 8 Eylül 1978 Milli Gazete
Gazete haberi: “Sivas olaylarını özel olarak yetiştirilmiş 60 kişinin çıkardığına dair söylemini
yayımlamıştır. Bildiri şu şekildedir. Sivas’ta meydana gelen üzücü hadiseleri gerek TRT gerekse basın
çarpıtarak kamuoyuna intikal ettirdiği için bu milleti kandırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Böylelikle
kamuoyunu yanıltarak siyasi geleceklerini garanti altına almak isteyen mevcut iktidar bu fevkalade
hadiselerin gerçek müsebbibidir. Hadiselerin temelinde etnik yapısı münasebeti ile müsait bölgelerde fiili
hâkimiyet kurmak yatmaktadır. Sivas dışından getirilen mesuliyetsiz ve özel olarak insan öldürmek için
yetiştirilmiş 60 kişilik bir grubun çalışmaları ile gerçekleştirilmek isteyen hamisi hükümet olan kızıllardır”
(Milli, 12 Eylül, 1978)
92
1980 öncesinde MHP çevresinde örgütlendi. 1978 yılında Maraş Katliamı'na karıştı. Adana
Sıkıyönetim Mahkemesi'nde açılan davada bir numaralı sanık oldu. Sinemaya bomba atarak halkı
galeyana getirmekten suçlansa da daha sonra beraat ettirilecektir. Beraat ettirildikten sonra
""Şendiller"" soyadını almıştır. (Vikipedi, Ökkeş Şendiller, 2020)
90
91
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programda Maraş Katliamı Belgeseli konusu işlenirken programa konuk olan İçişleri Eski
Bakanı Hasan Fehmi Güneş Amerikalı bir kişiden bahsetmektedir. Amerikan CIA Ajanı olduğu
o dönemde bilinmeyen Amerikan Büyükelçiliği 2. Katibi Aleksander Peck adlı kişinin Kıbrıs’ta
görevli olmasına rağmen Anadolu’nun çeşitli yerlerini gezdiği haberinin kendisine ulaştığını
anlatır. Bununla ilgili Hasan Fehmi Güneş, genç bir gazetecinin kendisini arayarak Amerikalı
bir kişinin bu gazeteciye: Buradaki demografik yapı nedir? Aleviler mi fazla Sünniler mi fazla?
Başka mezhepler ve tarikatlar var mı burada? Bölgenin eğitim durumu nedir? gibi sorular
sorduğunu söylemektedir. Hasan Fehmi Güneş, gazetecinin bu kişinin sorularından çok rahatsız
olduğunu belirterek kendisini aradığını söylemektedir. Yine aynı programa konuk olan Maraş
Olaylarında babasını kaybeden Birgül Metin adlı bir kadın ise: Olaylar başlamadan haftalar önce
21-22 yaşlarında iki kişinin nüfus sayımı için geldiklerini, ellerindeki boyalarla evlerini
işaretlediklerini, neden bunu yapıyorsunuz sorusuna ise bu işaretleri daha sonra gelecek
arkadaşlar aynı işleri tekrar yapmaması için yapıyoruz dediklerini anlatır. Bülent Ecevit ise Milli
İstihbarat Teşkilatında görevli bazı isimlerin Maraş’ta katliam için hazırlık yaptıklarını
söylemektedir (Youtube, Maraş Katliamı Belgeseli, 2020). Bu açıklamalar kanaatimizce
olayların daha önceden planlandığını açıkça göstermektedir.
19 Aralık 1978’de sinemaya atılan ses bombası olayın fitilini ateşlemişse de ulaşabildiğimiz
gazetelerin hiçbirinde 23 Aralık gününe kadar Kahramanmaraş ile ilgili bir bilgi yoktur. Ancak
22 Aralık 1978 tarihli Cumhuriyet gazetesinde manşetin altında Kahramanmaraş’ta bir öğretmen
öldürüldü haberinden sonra iç sayfalarda saat 17.00’de meydana gelen olayda Endüstri Meslek
Lisesinde çalışan iki öğretmenin vurulduğu, birinin olay yerinde öldüğü diğerinin hastanede
ameliyata alındığı bilgisi verilmektedir (Cumhuriyet, 22 Aralık, 1978). Ulaştığımız gazetelerin
çoğunda olayın başlangıç şekli ve gelişmesi aynı olmasına rağmen Hergün ve Milli gazeteleri
olayın başlangıcını ve gelişimini farklı şekilde anlatmaktadır. 23 Aralık 1978 tarihli Akşam,
Cumhuriyet, Milliyet ve Hürriyet gazetelerine göre: TÖB-DER üyesi iki öğretmen öldürüldü ve
bu iki öğretmenin cenaze töreninde olaylar çıktı. 3 ölü, 39 kişi yaralandı. Birçok iş yeri tahrip
edildi. 24 Aralık 1978 tarihli Akşam, Cumhuriyet, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde ise: Ölü ve
yaralı sayıları farklı verilse de yıl içinde yaşanan Malatya, Sivas ve Elazığ’da yaşanan olayların
bir eşinin de Maraş’ta yaşandığı, kardeşi kardeşe kırdırtmayı amaçlayan bu vahşetin sokağa
çıkma yasağına rağmen devam ettiği belirtilmektedir.93
24 Aralık 1978 tarihli Hergün gazetesi ise olayın başlangıcını, kimliği belirsiz kişilerce vurulan
öğretmenlerin cenazelerinin kaldırılışı sırasında sol görüşlü kişiler arasında çıkan çatışmaların
sebep olduğunu belirtmiş. Böylece şehrin diğer yerlerine sıçrayan olaylar birçok kişinin ölümüne
ve yaralanmasına, yüzlerce iş yerinin ise tahrip edilmesine yol açtığını belirtmiştir. Ayrıca
vurulan öğretmenlerin cenazelerini Boğazkesen Camisi’ne getiren sol militanların bilinmeyen
sebeplerle kendi aralarında çatışmaya başladığı bu sebeple büyüyen olaylarda 3 ülkücü gencin
komünistler tarafından sıkılan kurşunlarla şehit edildiği haberi yer almaktadır (Hergün, 24
Aralık, 1978).
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24 Aralık 1978 tarihli Milli gazete ise Kahramanmaraş’ta ölü sayısının 12’ye çıktığı, kente
sokağa çıkma yasağı konduğu, çevre il ve ilçelerden getirilen polis, jandarma ve komando
birliklerine rağmen olayların devam etmekte olduğu yazılmıştır (Milli, 24 Aralık, 1978).
24 Aralık 1978 tarihli Milliyet, Akşam, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde ise Maraş’taki
olaylarda ölü sayısının çok fazla arttığı ve yüzlerce yaralının olduğu başlıklı haberlerin
detayında: iki öğretmenin cenazesinin camiye getirildiği sırada “ Burada komünistlerin namazı
kılınmaz” ve “Müslüman Türkiye Komünistlere ölüm” sloganlarının atıldığını, bunun
neticesinde cenaze törenini düzenlemek isteyenler ile töreni engellemek isteyenler arasında
çıkan çatışmada üç sağ görüşlü kişinin öldürülmesi üzerine olaylar durdurulamaz hale geldi
denilmektedir. Yine bu gazetelere göre şehrin içme suyuna komünistlerce zehir katıldığı
söylentilerinin çıktığını ancak belediyenin yaptırdığı su tahlili sonucu bunun yalan olduğunun
anlaşıldığını ve kalabalık kitleleri yöneten maskeli, yüzü sargılı kişilerin askeri birliklerin kente
hakim olmasından sonra Ahir Dağı’na çıktıklarını belirtmiştir.94
25 Aralık 1978 tarihli Hergün gazetesinin haberinde komünistler kardeş savaşını
Kahramanmaraş’ta başlattığı, ölü sayısının 200’e yaklaştığı, hastanelerde yer olmadığı, bu
nedenle doktor yardımı istendiği, şehirde yiyecek, yakıt ve ilaç sıkıntısı başladığı belirtilmiş.
Haberin detayında sokağa çıkma yasağına rağmen komünist militanların yoğun olduğu
mahallelerden şehrin merkezine doğru kalabalık grupların hücum ettiği görülmüştür. Bu kişiler
önüne gelen yerlere kurşun sıktılar denmektedir (Hergün, 25 Aralık, 1978). 25 Aralık 1978
tarihli Milli gazetenin haberine göre ise 100 ölü 1500 yaralı başlıklı haberinin ardından
Erbakan’ın hükûmetin ülkeyi iç savaşa götürmeden çekilmesini istediği bilgisine yer verilmiştir
(Milli, 25 Aralık, 1978).
Bu gazetelerden farklı olarak 25 Aralık 1978 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Ölü sayısı artıyor”
manşetinin iç sayfalardaki detayında sağ görüşlü kişilerin ellerinde Amerikan yapımı m1 piyade
tüfeği gözlenmiştir denmekte. Devamında bu topluluğun vilayet binasına doğru yürüdüğü ve
jandarma ile çatışmaya girdiğini anlatmaktadır. Yörenin illerinden ve ilçelerinden gelen
saldırganların Alevilerin yoğun olduğu Namık Kemal, Yörükselim, Yenimahalle semtlerini
kurşun yağmuruna tuttukları, birçok Alevi vatandaşı satır ve baltalarla öldürdükleri haberi
yazmaktadır (Cumhuriyet, 25 Aralık, 1978).
26 Aralık 1978 tarihli Hergün gazetesinin “Çatışmalar köylere sıçradı.” haberinin detayında
yalnız bir köyden 15 kişi öldürülmüş denmekte, devamında ise kente getirilen çok sayıda
güvenlik kuvvetine rağmen olayların sürdüğü, vilayet binası ve çevresinin güvenlik altına
alınmasına rağmen kentin diğer kesimlerinde silah seslerinin duyulduğu haberi verilmektedir
(Hergün, 26 Aralık, 1978). Aynı tarihli Milli gazete ise Maraş’tan fotoğraflarla ölü sayısının
arttığını söylediği manşet haberinin iç sayfalardaki açıklamasında İçişleri Bakanı Özaydınlı’nın
“Ölüm olaylarında kin ve nefretin izleri var.” şeklindeki sözlerine yer vermiştir (Hergün, 26
Aralık, 1978).
26 Aralık 1978 tarihli Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde “Maraş kıyımı durduruldu, ordu
duruma hakim oldu.” haberlerinin ayrıntısında ölü sayısının arttığı ve bazı yurttaşların, gece
silahlı kişilerin dolaştığını ve bu kişilerin silahlı baskın yapmalarından endişe ettiklerini
(Akşam, 24 Aralık, 1978), (Cumhuriyet, 24 Aralık, 1978), (Hürriyet, 24 Aralık, 1978), (Milliyet, 24 Aralık,
1978)
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belirtirken kentin durumunu yansıtan fotoğraflara yer vermiştir. 26 Aralık 1978 tarihli Hürriyet
gazetesinde yüzü maskeli kişilerin kentin altını üstüne getirdiğini ancak “üç hilal” ve “Allah için
savaş” yazılı dükkânlara dokunulmadığını yazmaktadır. (Hürriyet, 26 Aralık, 1978)
27 Aralık 1978 tarihli gazeteler 13 ilde sıkıyönetim ilan edildiğini, olayların durulduğunu ancak
bulunan cesetlerle ölü sayısının sürekli artığını yazmaktadır. Bunun yanında gazete, parti
liderlerinin Maraş hakkındaki konuşmalarına yer verirken olayların boyutunu gösteren
fotoğraflar ve cenaze resimleri de bulunmaktadır. Ancak 27 Aralık 1978 tarihli Milli gazetenin
haberinde Maraş Olaylarının çıkmasına sebep olan “Kızıllar bulunmalıdır.” denmekte ve parti
liderlerinin açıklamalarına yer vermektedir (Milli, 27 Aralık, 1978). 31 Aralık gününe kadar
gazetelerde yer bulan Maraş Olaylarının detayları hakkında yorumlara ve resimlere yer
verilmiştir.
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Şekil 4: 31 Aralık 1978 tarihli Hürriyet Gazete Manşeti
6. Çorum Olayları
İlk olarak Çorum ilinin coğrafi yapısına baktığımızda “Çorum’un 13 ilçesi vardır. Bunların il
merkezine uzaklıkları ise şöyledir. Alaca 52 km, Bayat 83km, Bogazkale 87km, Dodurga 42km,
iskilip 56km, Kargı 106km, Laçin 29km, Mecitözü 37km, Oguzlar 68km, Ortaköy 57km,
Osmancık 59km, Sungurlu 72km ve Uğurludağ 66 km dir” (Cılaz, 2006: 47). Çorum’da Alevi
ve Sünni vatandaşların dağılımına baktığımızda, “Çorum’a bağlı 199 köy vardır. Bunlardan,
75’i Alevi köyü iken, 7’si Alevi-Sünni karışık, 117 tanesi Sünni köyüdür” (Cılaz, 2006: 48).
Çorum merkezine baktığımızda ise Alevi vatandaşlar daha çok “Yavruturna Mahallesi (Milönü
civarı), Kale Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi (Karsıyaka, Senyurt, Nadık)” gibi yerlerde
yoğunlaşmıştır (Cılaz, 2006: 48).
12 Eylül 1980 gününe doğru gidilirken kitle katliamları, Alevi-Sünni gerginliği, heyecan ve
korku yaratan suikastlar, ard arda işlenen cinayetler, yakılan evler, patlayan bombalar ve
bitmeyen sokak çatışmaları, halkı korkutabilecek ve yıldırabilecek eylemlerdi. Bunun yanında
uzun yıllar devam eden ekonomik bunalımlar ile halk yokluğa doğru sürüklenmekteydi. Bu

durum hazırlanmış bir senaryo mu yoksa kendiliğinden (rastlantısal) meydana gelen olaylar
mıydı? Çorum Olaylarına devam etmeden önce bu sorunun cevaplanması araştırmamızın
anlaşılabilir olabilmesi için önemli olduğu düşüncesindeyiz. Ancak şunu belirtmeliyim ki
elimizdeki kaynaklar ile bu sorunun cevabını net verememekteyiz. Bununla birlikte
karşılaştığımız bazı metinlerde bu olayların tesadüf eseri ortaya çıkmadığı, topluma
yaşatıldığının delillerinin olduğu kanısındayız. Öncelikle Ankara ABD Büyükelçiliğinde politik
danışman olarak görev yapan Dennis Cox ‘un Washington’a gönderdiği bir raporunda
“Ankara’dan Diyarbakır’a Türkiye’nin her yerinde güvenlik problemi yaşandığını fakat ülkede
yaşanan her şeyin ABD çıkarlarına uygun olarak geliştiğini belirtmektedir” (Özata, 2017, s. 50).
Nedir bu yaşanan her şey? Bunun ülkede yaşanan terör olayları olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu
olaylar neden yaşatılmaktaydı ve amaç neydi? Olayların bu kadar büyümesinin nedeni ne
olabilirdi, olaylar neden engellenemedi veya engellenmedi? Bunu Ankara ABD Büyükelçisi
Spiers’ın 19 Temmuz 1979 ‘daki telgrafında görmekteyiz. “Ordunun darbe yapmadan önce
böyle bir müdahalenin halk tarafından kabul edilebilir olmasını istediğini bu sebeple biraz daha
beklendiği belirtmektedir (Özata, 2017, s. 50). Bu telgrafın içeriği, bir darbenin beklendiğini
açıkça göstermektedir. Büyükelçinin bu sözleri “Kenan Evren’in anılarında yer alan ve birkaç
yerde bahsedilen ‘Bıçağın kemiğe dayanmasını bekledik.’ cümlesi ile büyük paralellik
göstermektedir” (Özata, 2017, s. 51). Bülent Ecevit yaptığı bir açıklamada “Tüm saldırılar bir
plan içinde yürüyor.” sözü olayların istikametini gösteren bir işarettir (Cumhuriyet, 17 Temmuz,
1980). Plan askeri bir darbe olsa da bunun için ordunun, ABD’nin onayını alması gerektiğini
Times gazetesi yazarı Marvine Howe’nin makalesindeki “Buradaki askeri personele göre
Türkiye’de yapılacak bir darbenin ABD tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Türk Silahlı
Kuvvetleri büyük ölçüde Amerikan desteğine ihtiyaç duyduğundan ABD’den onay almadan
böyle bir harekete girişilmeyecektir.” yazısından açıkça anlaşılmaktadır (Özata, 2017, s. 52).
Bu belgeler ışığında basında, Çorum Olaylarına baktığımızda olaylar kesintili olarak iki
dönemde yaşanmıştır. İlki MHP Başkan Yardımcısı Gün Sazak’ın öldürülmesinin protesto
edilmesi ile (28 Mayıs1980) başlamış haziran ayının ilk haftası yatışmıştır. Olayların ikinci
dalgası ise 3 – 7 Temmuz arasında yaşanmış, bundan sonra yavaş yavaş şehir normale dönmeye
başlamıştır. Olaylar 28 Mayıs ile 5 Haziran 1980 tarihleri arası sağ-sol çatışması şeklinde devam
etmiş iken bu tarihten sonra; işlenen cinayetler, kışkırtmalar ve tahrikler sonucunda olaylar yön
değiştirerek 3-7 Temmuz 1980 tarihleri arasında Alevi – Sünni çatışmasına dönmüştür (Haber,
2020).
6.1. Olaylar Öncesi Çorum
Çorum Olayları yaşanmadan önceki dönemde çıkarılan yörenin yerel gazetelerinin haberlerine
bakacak olursak bu haberlerde; bölgeden birçok memurun gönderildiği, il valisi ve il emniyet
müdürünün değiştirildiği bildirilmektedir. 26 Mayıs 1980 tarihli Çorum gazetesinin manşetinde:
“Çorum’da yeni iktidarla birlikte 20’ye yakın müdür görevden alındı.” haberi yer almaktadır.
Haberin detayında ise AP azınlık hükûmeti iktidarından beri 40’a yakın resmi dairenin
müdürünün görevden alınıp başka illere gönderildiği, il içi memur tayinlerinin ise haddi
hesabının olmadığının bilgisi verilmektedir. (Çorum, 26 Mayıs, 1980) Aynı gazete Çorum’da
meydana gelen hadiselerin çıkışına sebep olan durumları ve yaşananları araştırmacı gazeteci
kimliğiyle olaylardan sonra, temmuz ayı ortalarında çıkarttığı yayınlarında “Çorum Olayları 1”
şeklinde başlatıp “Çorum Olayları 2” başlıklarıyla günlük olarak anlatmıştır. 18 Temmuz 1980
tarihli “Çorum Olayları 2” başlıklı haberde önce Vali ve Emniyet Müdürünün ardından kısa
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zamanda tüm daire müdürlerinin görev yerlerinin değiştirildiği belirtiliyordu. Özellikle Emniyet
Müdürü Hasan Uyar’ın Danıştay kararı ile eski görevine iade edilmesine rağmen tekrar görevden
alındığı, bunun yanında yeni atanan yöneticilerin içinde idarecilik yapamaz sicilli kimselerin
görev aldığı haberi yazmaktadır. Aynı haberin devamında Tunceli’de çeşitli olayların çıkmasına
sebep olan Nail Bozkurt’un Emniyet Müdürlüğüne, MHP militanı olarak adlandırılan Fethi
Katar’ın da Milli Eğitim Müdürlüğüne atandığı yazıyordu (Çorum, 18 Temmuz, 1980). Gerçi
“1979 yılında İktidara gelen AP azınlık hükümetinin ilk icraatlarından birisi, 67 ilin valisinin ve
52 ilin emniyet müdürünün değiştirilmesi olmuştur” (Dikici, 2017, s. 109). Bu gelişmeler resmi
kurumlarda görev yapan memurların gruplaşmasına neden olmuştur. Örneğin o dönem polis
teşkilatlarındaki polisler POL-DER ve POL-BİR adlı derneklere üye olmuşlardı. Bu derneklere
üye olan polisler aslında yakın oldukları siyasi partilerin görüşlerini simgeleyen derneklere üye
olmaktaydı. Sol görüşlü polisler POL-DER üyesi ve taraftarı iken, sağcı ve milliyetçi polisler
ise Pol-Bir üyesi ve taraftarıydı (Dikici, 2017). Çorum’da olaylar öncesi idari kademelerde bu
şekilde gruplaşmalar olmuş ve bir bakıma sınırlar çizilmişti.
Maraş Olaylarında karşımıza çıkan ABD’li Aleksandr Peck ile ABD Ankara Büyükelçiliği 1.
Katibi 1979 yılında Çorum’da incelemeler ve geziler yapmıştır. Çok iyi şekilde Türkçe
konuştuğu söylenen bu kişilerin Çorum’dan başka Merzifon, Suluova, Tokat ve çevre ilçe ve
köylerini de gezdiği bilinmektedir (Çorum, 17 Temmuz, 1980). AP Çorum eski il Başkanı Ali
Ayhan Çetin’in konuşmasında bu olayın teyidi vardır. Çetin konuşmasında Çorum Belediye
Başkanı Turan Kılıççıoğlu’nun kendisini aradığını “ABD Elçilik İkinci Katibi ve yardımcısı
seninle görüşmek istiyorlar randevu verir misin?” dediğini, kendisinin onayından iki saat sonra
bu ikilinin geldiklerini ve kendileriyle görüştüğünü söyler (Erseven, 2010). Belirtmeliyim ki
olaylar sonrası yaşanan 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından birçok bürokrat, emniyet
müdürü ve belediye başkanı görevden alınmış olmasına rağmen CHP’li Çorum Belediye
Başkanı Turan Kıllıççıoğlu 1984 yılına kadar görevinde kalmıştır (Vikipedi, Çorum Belediye
Başkanları). “Aleksandr Peck’in gittiği her yerde olaylar yaşanmasına karşılık devletçe ne bir
engelleme yapılır ne de önlem alınır” (Erseven, 2010). ABD’li bu ikilinin Çorum’da olduğu
dönemlerde, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yurt dışına kaçacak olan Abdullah Çatlı95
Çorum’da bu kişilerle görüşmüş, görüşme sonrası akşam Ülkü Yolu Derneğine 20 adet silah
teslim etmiştir (Erseven, 2010). O dönemde çıkarılan bütün yerel ve ulusal gazetelerde Çorum
Olaylarının başlangıcının, MHP Başkan Yardımcısı Gün Sazak’ın öldürülmesinin protesto
gösterileri ile olduğu yazılsa da, ulaştığımız yerel gazetelerin önceki sayılarında, olayların
provasının yapıldığını gösteren bilgiler de mevcuttur. Örneğin Abdullah Çatlı’nın ABD’li ile
ikili görüşmesi sonrasında Çorum’u çatışmalara sürükleyecek ilk olay Çorum’un Alaca ilçesinde
başlar. Alaca’nın MHP’li belediye başkanı Ramazan ayı nedeniyle bir bildiri yayınlayarak halkı
cihada davet eder. Alaca’da bombalama ve öldürme olayları yaşanır. Alevi esnafların dükkanları
yağmalanır. Adliye emanet deposu soyularak 21 adet silah kaçırılır. Bu olaylar yaşanırken aynı
Maraş Olaylarının bir benzeri Alaca’da da yaşanır ve belediye hoparlöründen “Komünistler
suları zehirledi, vatandaşlar suları içmeyiniz.” anonsu yapılır (Erseven, 2010). Alaca
olaylarının yatışmasının ardından bu sefer 8 Şubat 1980 tarihli Çorum gazetesindeki haberde
Çorum şehir merkezinde “Bir haftada 8 yer bombalandı.” manşeti yer alır (Çorum, 8 Şubat,
Abdullah Çatlı: (1 Haziran 1956, Nevşehir - 3 Kasım 1996; Susurluk, Balıkesir), organize suç örgütü
lideri, derin devlet ajanı ve kontrgerilla mensubu. Türkiye'de çeşitli cinayetlerden yargılandı. 12 Eylül
Darbesi'nden sonra yurt dışına kaçtı, uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle yargılandı. Kaldığı hapishaneden
kaçtı. 1996'da Susurluk Kazası'nda öldü.
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1982). Çorum’da yapılacak olan gösteri, yürüyüş ve mitingler için valilik kullanılabilecek yer
olarak o güne kadar hep abide alanını göstermiş. Ancak o gün halkın pahalılığı ve yoksulluğu
protesto amacıyla yapacakları yürüyüş için valilik, farklı olarak sağcıların kurtarılmış bölgesi
olan imam hatip lisesi yanını göstermiştir (Erseven, 2010). 19 Mayıs kutlamalarından bir hafta
öncesinden İslamcı Gençlik tarafından yazılan ve halkı cihada davet eden bildiriler96
dağıtılmıştır (Çorum, 23 Temmuz, 1980). 19 Mayıs gösterilerinden 2 gün önce çıkan Çorum
gazetesinde ise “Bayramda olay mı çıkarılmak isteniyor.” başlıklı yazının devamında, gazete
yetkilileri uyarma görevimizi yapıyoruz demektedir (Çorum, 17 Mayıs, 1980). Bayram günü ve
sonrası gazetelerde olay yaşanmadığı görülmektedir. Yerel gazetelerde bu bilgiler yer alırken
ulusal gazetelere baktığımızda Çorum Olaylarının 1980 yılı Mayıs ayının sonunda başlayıp
Temmuz ayı ortalarına kadar iki dönem halinde devam etmiş olduğu görülmektedir. Olayların
ilki MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak’ın öldürülmesinden sonraki protesto gösterileri
ile başlamış. İkinci dönem ise 4 – 7 Temmuz tarihleri arasında olmuştur. Bu tarihten sonra
olayların yatışmaya başladığı görülmekle birlikte birinci dönem daha çok sağ-sol çatışması
şeklinde devam ederken ikinci dönem yaşanan olaylar tamamen Alevi-Sünni çatışmasına
dönüşmüştür. Yerel gazetelerden Koparan gazetesinin haberinde 27 Mayıs günü MHP Genel
Başkan Yardımcısı aynı zamanda Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Gün Sazak’ın önceki gece97
öldürülmesini protesto etmek isteyen MHP’li gençler tarafından korsan gösteri düzenlendiği ve
göstericilerin “Sazaklar ölmez”, “Kanımız aksa da zafer İslam’ın”, “kana kan intikam”
sloganları attıkları ve olaysız olarak dağıldıkları bilgisi yer alır. O gün yaşanan tek olay, Ticaret
Lisesi önünde sağ ve sol görüşlü iki grup arasında taşlı sopalı kavgadır. Ancak emniyet
görevlilerinin çabasıyla olayların yatıştığı haberine yer verilmiştir (Koparan, 1980). Ulusal
gazetelerde 30 Mayıs tarihine kadar Çorum’la ilgili hiçbir haber bulunamamaktadır. 30 Mayıs
tarihli Hürriyet gazetesinin haberinde “Gün Sazak’ın öldürülmesinden sonra Çorum’daki
protestolarda 2 polisin şehit edildiği,1 kişinin öldüğü, beş kişinin yaralandığı ve yüze yakın iş
yerinin tahrip edildiği bilgisi yer almaktadır (Hürriyet, 30 Mayıs, 1980). 31 Mayıs tarihli Akşam
gazetesinde ise Çorum’da kan ve ateş vardı başlıklı haberinin ayrıntısında CHP’lilere ait 100 iş
yeri yakıldı 4 ölü ve 27 yaralı olduğu, Çorum valisi tarafından olayın Alevi- Sünni çatışmasına
dönüşme eğilimi göstermesi üzerine saat 11’den sonra sokağa çıkma yasağı konduğu bilgisi
verilmiştir (Akşam, 31 Mayıs, 31).

23 Temmuz 1980 tarihli Çorum gazetesinin haberine göre İslamcı gençlik tarafından dağıtılan bu bildirinin
içeriğinin tam metni: “Müslüman namusuna sahip çık. 19 Mayı gösterileri adı altında namuslu bacılarımızın
iffet ve hayasına kahpece ve haince saldıracak bir gün geliyor. yüreklerimizi parçalıyor, içimize kan akıtılıyor.
Yine Müslüman evladı kan ağlamaya kafir düzen tarafından soyularak, en müstehcen ve kepaze kılıkla teşhir
edilecektir. Bin yıllık mübarek tarihimize bundan büyük bir leke sürülebilir mi? Kurtuluş Savaşında namusunu
Yunan eli kirletmektense ölmeyi tercih eden mübarek ninelerimizin kemikleri sızlamaz mı? Ey Müslüman
düşün, süngüyle ana karnından çocuk çıkaran zihniyetle bu zihniyetin farkı ne? Namazını kıl orucunu tut yeter;
karışan mı var diyen gafil Müslüman sende düşün… Düşün ki haddini bilmeyenlere bildirelim hadlerini. Şu
Hadis-i Şerifi asla unutma, haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Ne mutlu canı ile kanı ile malı ile
CİHAD edenlere. İslamcı Gençlik
97
Gün Sazak 27 Mayıs 1980 günü Ankara’daki evinin önünde silahlı 2 kişi tarafından öldürüldü.
(Cumhuriyet, 28 Mayıs , 1980)
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Şekil 5: (Akşam, 31 Mayıs, 31)

1. 1 Haziran’da çıkan Akşam gazetesinin haberinde “Çorum ölü kent oldu diğer illerle
irtibat kesildi.” başlıklı haberin detayında sokağa çıkma yasağına rağmen sağ görüşlü
kişilerin sokaklara çıkarak vatandaşların evlerini tahrip ettikleri, kentte terör ve korku
yaratmak istedikleri bilgisi yer almaktadır. Haberin devamında Amasya ve Yozgat’tan
getirilen takviye komandoların Çorum ilini hakimiyetleri altına almalarına rağmen
barikatlarla kapatılmış Milönü Mahallesi’ne98 giremedikleri bilgisi verilmiştir (Akşam,
1 Haziran, 1980). 2 Haziran tarihli Günaydın gazetesinde Çorum valisinin ve emniyet
müdürünün görevden alındıkları belirtilirken, 2 Haziran tarihli Milliyet gazetesi
Çorum’a gelen CHP’li milletvekillerinin sağ görüşlü kişiler tarafından saldırıya
uğradıkları haberi yer almaktadır. 5 Haziran tarihli Günaydın gazetesinde Yeşil Hat adı
verilen bir sınır ile Alevi ve Sünni vatandaşların birbirinden ayrıldığı, Gazi Caddesi’nin
Milönü kesimi solcuların(Alevi), Çarşı Mahallesi ise sağcıların(Sünni) kontrolünde
bulunuyor bilgisi yer almakta, haberin ilerleyen satırlarında muhabirlerin valinin
odasında oturdukları sırada, savcı yardımcısının içeriye girerek 6 polisi tespit ettik,
bunlar vatandaşları kışkırtıyorlar dediğini duyduklarını, bunun üzerine valinin savcı
yardımcısını yan odaya alarak görüşmeye devam ettiklerini bildirmiştir. Aynı tarihli
gazetede sokağa çıkma yasağının halkın ihtiyaçlarını giderebilmesi için ara ara kaldırılan
saatlerde dahi sokağa çıkıp gıda maddesi almayan ailelere askeri birliklerin ekmek
dağıtımını yaptığı yazmaktadır (Günaydın, 1980). 6 Haziran tarihli Hürriyet gazetesinin
haberinde inşaatta bulunan iki cesedin de kimliğinin belirlendiği ancak birinin Çorumlu
olmadığından ne maksatla bulunduğuna dair bilgi alınamadığı bildiriliyor. İnşaatta
bulunan diğer cesedin ise Yahya Baran’a ait olduğu tespit edilmiş. Yahya Baran’ın da
adam öldürme, gasp ve çeşitli suçların faili 45 yıla mahkûm kaçak sağ görüşlü Adnan
Baran’ın yakın akrabası olduğu saptandığı haberi verilmektedir (Hürriyet, 6 Haziran,
1980). O zamanki Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ertem Türker verdiği bir röportajda
“Öldürülmüş Alevi vatandaştan çıkarılan kurşun ile Sünni bir vatandaştan çıkarılan
Alevi vatandaşların çoğunlukta olduğu yerlerden biride Milönüdür. Olayların çıkmasından itibaren şehir
halkı saldırılardan ve polisten kendilerini korumak için mahalleyi barikatlar kurarak kapatmıştır. (Erseven,
2010)
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kurşunun aynı silahtan atıldığının tespit edildiğini bu durumun ise olayların tek
merkezden idare edildiğini ortaya çıkarır.” demektedir. Gazeteci Saygı Öztürk verdiği
röportajda ise öldürülen iki gencin üzerine kızgın demirlerle bir siyasi partinin
isimlerinin yazıldığını söylemektedir (Erseven, 2010). Cumhuriyet gazetesindeki habere
göre 3 polisin, barikatlarla kendini korumaya alan Alevi vatandaşların bulunduğu
Milönü Mahallesi’nde, saldırıya uğradığı, bu saldırıda iki polisin öldüğü haberinin
duyulmasından sonra, polislerin barikatların arkasından ellerindeki silahlarla halkı tehdit
ettiği ve küfürler ettiği belirtilmiş. Devamında askerlerin uyarısına karşılık, polislerin
tahriklerinin devam etmesi üzerine bir subayın Emniyet Müdürlüğüne haber vermesi ile
büyük bir olayın yaşanmasının önüne geçildiği ancak askeri birliklerin olmadığı
alanlarda barikat içindeki Milönü Mahallesi’ne doğru ateş açıldığı, halkın buna karşılık
verdiği, askerin olmadığı alanlarda çatışmaların artmasından dolayı askeri araçların
devriye gezdiği belirtilmektedir. Yine aynı gazetede yer alan bir resimde Çorum’daki
halkın göç ettiği gösterilmektedir (Cumhuriyet, 22 Haziran, 1980).
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Şekil 6: (Cumhuriyet, 22 Haziran, 1980)
7 Haziran tarihli Hürriyet gazetesindeki haberde aşırı sağ ve sol grupların, profesyonel
eylemcilerinin, olayı mezhep çatışmasına çevirmeye çalıştığı bilgisi verilirken; Alevilerin suni
köylerine saldıracağı, Sünnilerin ise Alevi köylerine saldıracağı dedikodularının yayıldığından
bahsetmektedir (Hürriyet, 7 Haziran, 1980). Bu tarihlerden sonraki gazetelerde 3 Temmuz
gününe kadar Çorum ile ilgili pek fazla haber yer almamaktadır. “Faşistler Çorum’u yine kana
buladı.” sürmanşetiyle çıkan 3 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazetesinin haberine göre faşistlerin
dağıttığı bildirilerle halkın cihada çağırılması üzerine, sağ görüşlü halk Ulukavak, Çatalhamız,
Yazımahalle ve Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi çevresindeki CHP’lilere ve sol görüşlü
kişilere ait evleri ve iş yerlerini yaktığı ve halkın haberleşmesini önlemek için telefon hatlarının
kesildiği, kentin değişik yörelerinde 4 kişinin öldüğü olayların ardından sokağa çıkma yasağı
konduğu bilgisi verilmektedir (Cumhuriyet, 3 Temmuz, 1980). 3 Temmuz Perşembe günü
verilen sokağa çıkma yasağı 4 Temmuz Cuma günü saat 12.00’de kaldırılmış ancak Cuma
gününün sabahında asker ve polis, solcuların oturduğu mahallelere operasyon düzenleyerek bir
çok silah ve cephane ele geçirmiş. Bu operasyonlar sırasında tıp öğrencisi Süleyman Atas görgü
tanıklarının ifadesine göre omzundan hafif şekilde yaralanmış. Polisler tarafından panzerin içine

alınarak SSK Hastanesine99 götürülen ve daha sonra öldüğü söylenen Süleyman Atas’ın
cenazesini almak isteyen yakınları Süleyman Atas’ın vücudunun çeşitli yerlerinin şişlendiğini,
sol kolunun kesildiğini ve sırtında sigara izmariti söndürüldüğünü anlatmışlardır. Cuma günü
kalkan sokağa çıkma yasağının ardından Cuma namazının kılındığı tüm camilerde, aynı anda
hocanın hutbede olduğu sırada, dışarıdan içeriye doğru birileri tarafından “Komünistler
Alaaddin Camisi’ni yaktılar, bombaladılar.” dendiği, çıkarılan yaygaralar sonunda cami
cemaatlerinin topluca Alaaddin Camisi’nin bulunduğu Milönü Mahallesi’ne doğru yürüyüşe
geçtiği, yolda Alevi ve sol kesime ait dükkanların yağmalandığı bilgisi yer alırken haberin
devamında cami yanına gelen vatandaşların caminin bombalanmadığını gördüğü bilgisi yer alır.
Ayrıca camide önceden yerleştirilmiş kum torbaları ve silahların bulunduğu ve bir provokatör
tarafından caminin bahçesine dinamit atıldığının askerler tarafından tespit edildiği belirtilir
(Çorum, 25 Temmuz, 1980). Caminin bombalandığı haberinin söylenmesinden sonra daha inşaat
halinde olan Alaaddin Camisi’nin hoparlörlerinden de Allah Allah nidaları atıldığı, Alevi ve
solcu vatandaşlar da camiye doğru gittiklerinde iki grup burada karşılaştığı ve bu esnada
camilerin üzerinde dizili kum torbalarının arkasından sağa sola ateş edilir (Erseven, 2010).
Ulusal gazetelere baktığımızda ise 5 Temmuz tarihli Tercüman gazetesinin haberinde, Alaaddin
Camisi’ne saldırıldı haberleri üzerine olaylar çıktı. Çorum’da yeniden evlerin yakıldığı, sokağa
çıkma yasağı konduğu, devamında ise 5 kişinin öldüğü 22 kişinin de yaralandığı bilgisinin
ardından İçişleri Bakanı’nın “Halk tahrik edilmiş.” sözü yer almaktadır (Tercüman, 5 Temmuz,
1980). 6 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Çorum’da göç sürerken ölü
sayısının sürekli arttığı, ölenlerin sayısının 17’ye çıktığı ancak öldürülenlerin sayısının
bilinmediği bildirilmiştir. Bununla birlikte faşistlerin, kendilerini engelleyen askerlere yönelik
“Komünist asker Moskova’ya” sloganları atıldığını bir tümgeneralin ise bu sloganların atıldığını
doğruladığını ancak İçişleri Bakanı’nın bu konuda konuşmadığı haberi yer almaktadır
(Cumhuriyet, 6 Temmuz, 1980). Bu sloganların atıldığı saatlerde Alevi vatandaşların oturduğu
Milönü Mahallesi’ndeki barikatların yanına gelen bir şahsın Alevilere bir kutudan çıkardığı hiç
kullanılmamış uzun namlulu makineli tüfeği verdiği, sonraki dönemlerde bu şahsın kim
olduğunun hiç ortaya çıkarılamadığı, aynı şekilde sağcı vatandaşlara da çok sayıda uzun namlulu
silahlar verildiği söylenmektedir. Bazı apartman çatılarından insanlara ateşler edildiği, kaçırılan
insanlara işkence edildikten sonra tarlalarda veya inşaatlarda kurşuna dizildiği oluyordu
(Youtube, Faili Meçhul Çorum Olayları). 7 Temmuz tarihli Hürriyet gazetesinin haberinde;
Çorum’da patlak veren kanlı olayların ölüm bilançosu sürekli yükseliyor ve genellikle Alevi
yurttaşların öldürüldüğü gözleniyor derken Sünnilerin de kendilerinden adam kaçırıldığını iddia
ettiği, ancak Hıdırlık Bölgesi’nde bulunan yan yana dizilmiş ayakları ve boyunlarından
birbirine bağlı olarak elleri arkadan telle kıstırılmış vaziyette yere yatırılarak kurşunlandıkları
anlaşılan 7 kişinin de Alevi olduğunun tespit edildiği bilgisi yer alıyor. Haberin devamında ise
devlet hastanesinin bir grubun üssü haline geldiği, silahların buraya sokulduğu, bodrum katında
işkencelerin yapıldığı haberini müteakip güvenlik kuvvetlerinin hastanede arama yaptığı ancak
yalnızca üç kişiyi ele geçirdiği, hastane personelinin saldırganlara yardım ettiği, kılık
değiştirdikleri iddialarına yer vermektedir (Hürriyet, 7 Temmuz, 1980). Bu tarihten sonraki
gazetelerde ölü sayıları verilirken şehrin resimleri yayınlanıyor. Artık Çorum’da hayatın
normale döndüğü belirtiliyor.

O dönemde SSK Hastanesi olan şimdiki Göğüs Hastalıkları Hastanesi MHP’lilerin elinde ve üsleri
konumdadır. (Eke, 2012, s. 65)
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Sonuç
Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı topluluklarda kültürel farklılıkların ve farklı inançların, o
toplumu ayrıcalıklı yapan değerlerinden olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bununla birlikte o
topluluğu oluşturan bireyler de bu farklılıklara hoşgörülü yaklaşıp, farklılıkları korumalı ve
farklılıklara sahip çıkmalıdır. İnanç farklılığı olsun, kültür farklılığı olsun bu farklılıklar
zenginlik olduğu kadar aynı zamanda toplumların zayıf noktaları olmaktadırlar. Bizi zayıflatmak
veya ayırmak isteyen bir gücün bu farklılıklarımızı kullanacağının toplumun bireyleri tarafından
bilinmesi, toplumun geleceği için çok mühimdir. Çorum olayları her ne kadar sağ-sol veya
Alevi-Sünni kavgası olarak bilinse de olayların çıkmasında ve yönlendirilmesinde yabancı
mihrakların yer aldığı kanaatindeyiz. Bizi bu kanaate iten nedenlerin başında olayların belli
dönemlerde başlayıp bittikten bir süre sonra aynı kıvılcımlar ile tekrar etmesi olduğu gibi
yabancı devlet görevlilerinin bu olayların çıkmasına sebep olacak çalışmalar yaptıklarına dair
bilgi ve belgelerin olmasıdır. Basın Çorum Olaylarını objektif olarak verebilmiş midir? Bu
konunun da tartışmalı olduğunu söyleyebiliriz. İstisnalar olsa da gazetelerin olayları aktarırken
yakın olduğu ideolojilerden yana tavır aldığı görülmektedir. Bu sebeple Çorum Olayları veya
herhangi bir toplumsal olayı araştırırken kaynakları olabildiğince geniş tutmak ve farklı
kaynaklardan yararlanmak gerekmektedir. Bu durum daha sağlıklı sonuçlara ulaşmamıza
yardımcı olacaktır. Çorum’da yaşanan bu olay bütün ülkeyi etkilemiş, hala daha etkileri devam
etmekle beraber günlerce ulusal ve yerel basında haber olmuştur. Çorum Olayları incelendiğinde
özellikle devlet görevlilerinin taraflı davrandığı basında yer alan yazılarda karşımıza
çıkmaktadır. Olayların büyümesinin bir nedeninin de devlet görevlilerinin taraflı hareket etmesi
olduğu düşünülebilir. Bu sebeple devlet görevlilerinin, görevlerini yaparken sağduyulu hareket
etmesi gerektiği ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde olaylara yaklaşması olayları yatıştırabilecek
en mühim kuvvettir. Olaylarda iki taraftan da birçok insan ölmüş, vatandaşlar evlerini bırakarak
göç etmek zorunda kalmış, çocuklar babasız büyümüştür. Bugün Çorum’da Alevi- Sünni
ayrımının olmadığı ve olayların unutulduğu, halkın normale döndüğü düşünülse de aslında
kabuk bağlamış yara gibidir. Yarayı kazıdığınızda aynı kan akmaya devam edecektir. Yöre halkı
ile sohbete başladığınızda şehrin iki kısma ayrıldığını duyabilirsiniz. Hala Alevi- Sünni
vatandaşların çoğunluk olduğu mahalleler vardır. Bu konunun unutulmaması ve farklı
çalışmalarla aydınlatılması gerekmektedir. Bu sayede olayların yorumu daha sağlıklı
yapılabilecek, eğer oynanan bir oyun varsa bu ortaya çıkarılacaktır. Böylece toplumsal birliktelik
korunabilecektir.
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GÜVENLİK STRATEJİLERİNDE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK FAKTÖRÜ:
SUDAN VE İSPANYA KARŞILAŞTIRMASI
Bedri ŞAHİN*
ÖZET
Çok kültürlülük kavramı, kültürel çeşitlilikleri olan toplumlarda uygulanmakta olan politik
stratejileri içermektedir. Çok kültürlülük tartışmalarının özünde çeşitli kültürlerden oluşan grup
ve toplulukların birlikte uyum içinde yaşayabilmeleri bulunmaktadır. Bu bağlamda kültürlerin
bir arada yaşatılmasının zorluklarını aşmak ve grupların kendi kültürlerini devam ettirmelerine
imkân vermek çok kültürlü politikaların temel amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada çok
kültürlü toplumsal yapıları ve bundan kaynaklı ortak problemleri olan Sudan ve İspanya’nın
yaşadıkları siyasal süreç ve toplumsal problemler değerlendirilmeye çalışılmıştır. İspanya,
geçmişte ülke sınırları içerisinde yer alan, ülkesine tarihsel bağlarla bağlı olan Bask milliyetçileri
ve onların faaliyetleriyle uğraşmak zorunda kalmış, hatta kimi zaman onları yok sayma politikası
gütmüştür. Bu süreçte Bask bölgesinin kültürel yapısını muhafaza etmek için ETA terör örgütü
ortaya çıkmış ve kanlı terör eylemleri yapmaya başlamıştır. ETA terör örgütü 43 yıl varlık
göstermiş ve onlarca kişinin ölümüne neden olmuştur. Yıllarca devam eden mücadele ve bir
yandan da müzakere ile devam ettirilen uzun bir süreçten sonra Bask meselesi ETA terör
örgütünün 2011 yılında silahlı faaliyetlerine son vermesi kararıyla, demokratik bir çözüm,
diyalog ve çok kültürlü yapının kabul edilmesiyle çözüme kavuşturulmuştur. Yıllarca politik
çekişmeler ve iç savaş ortamında yaşamak zorunda kalan ve bölgesindeki coğrafi bakımdan en
büyük ve stratejik önemi olan Sudan, iç çekişmelerini çözmekten ziyade dış aktörlerin ve küresel
çıkar odaklarının etkisiyle bölgesel farklılıkların iyice belirginleştiği bir ülke haline gelmiştir.
Sudan jeostratejik ve jeopolitik durumu, yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından bölgenin en
önemli ve potansiyeli en yüksek ülkelerinden biriyken kuzey ve güney ayırımına doğru
sürüklenmiştir. Bu iki bölge demokratik bir çözüm, diyalog ve çok kültürlü yapının kabul
edilmesiyle istikametinde bir ilerleme kaydetmekten uzak yaklaşımlarıyla kamplaşma ve
örgütlenmeleri arttırmıştır. Bu sürecin sonunda da ülke bölünmeye hatta parçalanmaya doğru
gitmiştir. 9 Temmuz 2011 tarihinde yapılan referandumla Kuzey ve Güney Sudan olarak ikiye
ayrılan ülke, yine de politik istikrarsızlıklardan ve iç çatışmalardan kurtulamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Çok kültürcülük, Güvenlik, Sudan, İspanya
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MULTICULTURALISM FACTOR IN SECURITY STRATEGIES:
COMPARISON OF SUDAN AND SPAIN
ABSTRACT
The concept of multiculturalism includes political strategies that are implemented in societies
with cultural diversity. The essence of multiculturalism debates involves groups and
communities of various cultures that can harmoniously coexist. In this context, overcoming the
difficulties of cultures’ coexistence and enabling groups to maintain their cultures constitute the
main purpose of multicultural policies. In this study, the political process and social problems of
both Sudan and Spain, which have multicultural social structures and pertinent common issues,
are tried to be examined. Spain had to deal with the Basque nationalists who were located within
the borders of the country in the past with historical ties and their activities, and even sometimes
adopted the policy of disregard. In that process, the ETA terrorist organization emerged and
began to perpetrate murderous terrorist acts for the sake of preserving the cultural structure of
the Basque region. The ETA terrorist organization has existed for 43 years and has accounted
for the death of dozens of people. After years of struggle and a long period of negotiation, the
Basque issue was resolved by the adoption of a democratic solution, dialogue, and multicultural
structure, along with the decision of the ETA terrorist organization to terminate its armed
activities as of 2011. Sudan, a country which has had to endure political conflicts and civil war
that lasted for years possessing the greatest strategic importance in its region, has become a
country where regional differences happened to be more evident along with the effects of
external actors and global interests. Although Sudan was one of the most important and potential
countries in the region once in terms of its geostrategic and geopolitical status, underground and
surface resources, later on, it has drifted towards the north and south distinctions. Those two
regions have escalated the formation of cliques and organizations along with their approaches
far from making progress in the direction of the democratic solution, dialogue, and adoption of
a multicultural structure. At the end of such a process, the country experienced division and even
disintegration. The country, which was divided into two as North and South Sudan pursuant to
the referendum held on July 9, 2011, could not refrain from political instability and internal
conflicts.
Keywords: Multiculturalism, Security, Sudan, Spain
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GİRİŞ
Sosyal bilimlerdeki tartışma alanlarının içinde daima ayrıcalıklı ve önemli ve bir yeri olagelmiş
kültür kavramının tanımlanması sürecinde görülen anlaşmazlıklar esasında bu alanla ilgili bütün
problemlerde söz konusudur. Birden çok kültürel yapıyı barındıran toplumlarda görülen çok
kültürlülük olgusu da kültür kavramında görülen kesin tanımı olmamaktan etkilenmiştir.
Etnisite, kadın veya diğer dezavantajlı gruplarla ilgili tartışmaları da kapsayan geniş bir skalada
ele alınan çok kültürlülük kavramının İngilizcedeki karşılığı multiculturalism terimi bile Türkçe
literatürdeki çeviri tercihlerine göre birtakım çeşitlilikler göstermektedir.
Çok kültürlülük, tek bir ülkede birkaç farklı kültürün (bir ulusal kültürden ziyade) barış içinde
ve eşit olarak var olabileceği öğretisidir. Çok kültürlülük genellikle bölgeye hakim herhangi bir
kültür olmaksızın, bir bölgedeki birçok kültürün eşit bir arada varlığını tanımlayan kültürel
çoğulculuk olarak görülmektedir. Ancak bu terim bir toplumun durumundan daha fazlasını ifade
eder. Aynı zamanda, çok ırklı bir toplumda kültürel çeşitliliği yönetmek ve böylece bir ülkenin
yatılı kültürlerindeki kültürel farklılıklara karşı karşılıklı saygı ve hoşgörüyü resmen vurgulayan
belirli bir kamu politikası anlamına da gelmektedir. Çok kültürlülüğün politika tanımı, çok
kültürlü bir topluma ulaşmak için nasıl davranılacağına veya halihazırda var olan çok kültürlü
bir toplumda birlikte en iyi şekilde yaşamayı garanti etmek için ne yapılacağına dair aktif bir
prosedürle ilgilidir. Terimin üçüncü bir olası kullanımı diğerlerinden daha fazladır. Bazı insanlar
çok kültürlülük hakkında konuşurlar ve yalnızca büyük şehirlerde, farklı kültürlerin küçük bir
alanda (bütün bir ülkeye kıyasla) yan yana yaşadığı belirli bölgeleri ifade etmektedir (Clyne ve
Jupp, 2011: 41).
Çok kültürlülük kavramı, kültürel çeşitlilikleri olan toplumlarda uygulanmakta olan politik
stratejileri de içermektedir. Çok kültürlülük olgusu ise multicultural teriminin karşılığı olması
itibariyle daha çok tercih edilmek suretiyle farklı kültürlerin birlikte yaşadığı grupları ve
toplumları işaret edecek biçimde kullanılmaktadır. Çok kültürlülük tartışmalarının özünde çeşitli
kültürlerden oluşan grup ve toplulukların birlikte uyum içinde yaşayabilmeleri bulunmaktadır.
Bu bağlamda kültürlerin bir arada yaşatılmasının zorluklarını aşmak ve grupların kendi
kültürlerini devam ettirmelerine imkân vermek çok kültürlü politikaların temel amacı haline
gelmiştir.
Çok kültürlülük politik yaklaşımlara destek olacak birtakım kanuni tedbirler alınarak ırkçılık
karşıtı yasal düzenlemelerle gidilmek suretiyle bu politikaların işleyişi sağlanmıştır. Bu politik
yaklaşımların kişisel haklar veya kolektif haklar olarak değerlendirilmesiyle ilgili tartışmalar,
çok kültürlülük tartışmalarındaki temel çıkmazı oluşturmaktadır. Kollektif hakları savunanlar,
çeşitli kültürel grupların haklarını avantajlı duruma getirerek bir gruba ait hakların insan
haklarından ayrı değerlendirilemeyeceğini ileri sürmektedirler. Bireysel hakları savunanlar ise
dezavantajlı grupların haklarını bireysel ve eşit tanınma esasına adayalı olarak tespit
etmektedirler. Bu iki farklı bakış açısı ve farklı değerlendirmeleri, çok kültürlülükle ilgili
tartışmalarının da kültür kavramının içinde olduğu karmaşaya büyük ölçüde benzemektedir.
1.

KÜLTÜR VE ÇOK-KÜLTÜRLÜLÜK KAVRAMLARI

Kültür sözcüğünün tanımına ve kökenine bakıldığında “ekmek, işlemek, inşa etmek” ve “sonraki
kuşaklara ulaşmak” anlamlarına gelen sürekli gelişim gösteren ve değişim içinde bulunan bir
özellik taşıdığı görülecektir. Bundan dolayı da kültürün durağan olmayan, , çeşitli boyutları olan
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bir kavram niteliği taşıması ve zamanla çeşitli disiplinlerle olan bağlantılarından dolayı kültür
kavramının kesin ve tartışılmaz bir tanımını yapmak kolay değildir.
TDK, “kültür” sözcüğünü: “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve
manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve
toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.” (Türk Dil
Kurumu, 2020) ifadeleriyle açıklamaktadır.
İnsanların tarihleri boyunca sosyal hayat kapsamında üretmiş oldukları değer ve ürünlerin
tamamın olan kültür maddi kültür ve manevi kültür olarak ikiye ayrılmaktadır. İnsanın doğayla
etkileşim sürecinde ortaya koydukları her şey maddi kültürü, insanları sosyal ve bireysel
etkileşim ve iletişimleri sürecinde üretmiş olduğu her şey ise manevi kültür olarak
adlandırılmaktadır. Kültür, ulusal bir nitelik taşımaktadır, her toplumun, hatta toplumsal yapının
kendine özgü kültürel bir yapısı, değeri vardır.
İletişim araçlarında gelişmeler ve buna bağlı yeniliklerle kendini gösteren küreselleşme
sürecinde ortaya çıkan yeni kavram ve olgular çağımız sosyoloji bilimine konu olacak yeni
kavramların oluşmasını sağlamıştır.
Çağımızda ülkeler arası geçişin kolaylaşması, yoğun göç akımları gibi sebeplerin etkisiyle
ülkelerin çoğunda kültürel çeşitliliğin örneklerini görmek mümkündür. Modernleşme süreciyle
beraber yükselen ulus devlet bilincinin zaman içinde bir aşınmaya uğraması ve daha sonra bu
bilincin iyice düşmesiyle birey ve gruplarda, kendi kimliklerini tanıma, bu kimliklerine uygun
olarak yaşamak ve bu kimliklerini koruyarak toplum içinde de kabullenilme psikolojisi içine
girmiş bulunmaktadırlar. Dünya genelinde belli bir ağırlığı olan liberal politikaların da etkisiyle
farklı etnik kimliklere sahip olanlar, birlikte bir yaşam kurma gayreti benimsenmeye başlanmış
ve bu olgular, bir çatışma sebebi olmadan farklılıkların kabul edilmeleri için çaba
göstermektedirler.
Günümüzde yaşanılmakta olan bu sosyal durumlar içinde kültürel bakımdan homojen bir ulus
devlet modelinden söz etmek kolaya değildir, bu ulus devlet modelinin yerini farklılıkların kabul
edildiği yeni bir ortamın cazibesi öne çıkmaktadır. Üstelik farklı özelliklere sahip bireylerin
kendilerini çağın yeni değer yargılarının yeni argümanlarla yeni baştan tanımlamayı çalıştıkları
bir süreç yaşanmaktadır. Modernite sürecinde hâkim olan yeni evrensel bakış açısı, yerini birey
merkezli bir yaklaşıma bırakmış ve bu yeni yaklaşımı besleyen dinamiklerden biri de
postmodernizmdir. Bundan dolayı postmodernitenin görecelilik algısına dayanan özelliği
çoğulculuk ve çokkültürlülüğe geniş bir hayat alanı sağlamaktadır. Postmodern teoride bir arada
yaşama prensibi evrenselleştirme ilkesiyle yer değiştirmektedir. Modernliğin sloganı eşitlik,
kardeşlik ve özgürlük iken; bugün hoşgörü, farklılık ve özgürlük postmodernitenin temel niteliği
haline gelmiştir (Kaymakcan, 2006:8). Farklı kültürel, etnik ve dinsel grupların çatışmasız bir
ortamda hayat sürme tasarısı da yanında çok kültürlülükle ilgili politikaların uygulanmasını
zorunlu hâle getirmiştir. Çok kültürlülüğü esas alan stratejiler de, kuşku yok ki sosyal alan
içindeki bütün kurumları önemli düzeyde ilgilendirmektedir. Buna bağlı olarak din, kültür,
eğitim, ekonomi ve siyasetle ilgili alanlarda uygulanana politikalar da birtakım yenilikler
içermektedir.
Çok kültürlülük olgusu tarihsel geçmişi çok eski olmayan bir olgu olduğu için bunun anlaşılması,
kolay değildir. Bu olgunun kısa tarihinden çok, bununla ilgili kavramın ve kavramsal
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çerçevesinin özellikleri ve varılmak istenilen hedefin ne olduğunun anlaşılması ile bu olgunun
anlaşılması, daha iyi ve daha sağlıklı olabilir.
Çok kültürlülük kavramının ortaya çıkmasında esas başlangıç noktası olarak 1970’li yılların
başında beklentilerinin çok üzerinde göç akımıyla karşı karşıya kalan Kanada ve
Avustralya’daki yöneticilerin göçmenlerin ve yerli halkların farklı kültürel özelliklerini
korumaları yönünde teşvik etmeleri yönünde ortaya çıkan çok kültürlülük politikaları adı verilen
politikaları kabul etmeleriyle ortaya çıkmıştır. Daha sonraki dönemde benzer göç dalgalarıyla
karşılaşan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Yeni Zelanda da bu politikaları
benimseyerek uygulamaya koymuşlardır (Doytcheva, 2009).
Çağımızda çok kültürlülük olgusunu kanun korumasına aldığı bilinen Amerika Birleşik
Devletleri, Avustralya ve Kanada, 1960’lardan önce ülkelerine göç edenlerden kendilerine ait
kültürel geçmişlerini bırakmak suretiyle tamamıyla mevcut kültürel normları kabul etmelerini
istemiştir. “Anglo uyum modeli” olarak ifade edilen bu anlayıştan dolayı, örneğin asimile
edilmesi kolay olmayan milletlerden sayılan Çinlileri, bu ülkelere almama yoluna gitmişlerdir.
Siyasi istikrarın temelini oluşturan asimilasyon, öteki kültür olarak adlandırılan kültürel yapının
etnik merkeziyetçi inkâr süreciyle zaman içinde rasyonel ve kalıcı bir duruma gelmiştir. 1970’li
yıllarla beraber göçmen gruplarına baskı yapılmak suretiyle asimilasyona gitme modeli
bırakılarak her kültürel unsurun kendi hayat pratiğini devam ettirmesinin yolu açılmıştır. Sözü
edilen hayatlarıyla ilgili bu uygulamalarda dinlerinin gereğini yerine getirmeleri, kendi dillerini
konuşmalarına müsaade edilmesi, belirli ritüelleri sürdürmeleri; kıyafet, beslenme biçimlerini
uygulamaya devam etmeleri ve bunları yok olmamasının kanun kapsamında güvence altına
alınması anlamına gelmektedir.
Bu konularda çalışmalarıyla öne çıkan Kymlicka yaptığı tasnifte “ulusal azınlık” ile “göçmen”
kavramlarının farklı anlamlara geldiğini ifade etmiştir. Ona göre göçmen, ulusal azınlık niteliği
taşımaz; bundan dolayı da farklı bir özyönetim talebinde bulunmaz, aksine onlar toplumla
bütünleşmeyi isterler. Ulusal azınlık ise kendilerinin egemen olduğu bir özyönetim isterler,
onların bütünleşme talebi olmaz. Kymlicka, Porto Riko’da yaşamakta olan İspanyol kolonistleri,
ulusal azınlığın örneği olarak işaret etmektedir (Kymlicka, 1995).
2.

GÜVENLİK KAVRAMI VE GÜVENLİĞİN ANA BOYUTLARI

Güvenlik kavramı, insanın doğumuyla başlayarak geçirmiş olduğu bireysel ve sosyal evrelerin
tamamında kullanılan terimlerden biridir. Yaşamsal zorunluluk olarak değerlendirilen güvenlik;
çocuk güvenliği, aile güvenliği, bina güvenliği, şirket güvenliği, devlet güvenliği gibi türleri
düşünüldüğünde, bireysel ve soysal hayatın bütün sahalarında önemli bir düzeyde güvenlik
ihtiyacı ve arayışı olduğu ortaya çıkmaktadır. Kendisinin ve yakınlarının can ve mallarının
güven içinde olması, bu güvenli ortamın sürdürülmesi durumun sürdürülmesi bir birey için
barınacak yer sağlama, barınağın “öteki”lerden ve kimi afetlerden koruma, barınağında hayatını
devam ettirmesine yardım edecek malzeme ve donanımın devamı için bazı tedbirler alırlar.
Bireyler, söz konusu endişelerinden dolayı hayatlarını önemli ölçüde bu tedbirlere
şekillendirmektedirler (Dedeoğlu, 2003: 9).
“Güvenlik, devletin ve toplumların bağımsızlığını ve bütünlüğünü koruma yeteneğidir.”
biçimindeki yaygın tanım, küreselci ekolden gelenlerin sadece ulusal değil; uluslararası
sorumlulukları öne çıkardığını göstermektedir (Mütercimler, 2001: 18).
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Bireyleri, kurumları ve değerleriyle beraber bir ülkenin gelecek dönemlerde de varlığını devam
ettirebilmesi için vazgeçilmesi mümkün olmayan kavramlardan biri olan güvenlik, bir yönüyle
ülkelerin varlık sorunudur.
Güvenlik kavramı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de kendisine yer bulmuş önemli insan
haklarından birisidir. “Herkesin gerek kendisi gerek ailesi için yiyecek, giyecek, konut, sağlıksal
bakımsal, gerekli toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir
yaşam düzeyine; işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılıkta ya da geçim olanaklarından kendi
iradesi dışında yoksul kaldığı başka durumlarda, güvenliğe hakkı vardır.” (BM İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi, md. 25).
2.1.

Uluslararası Sistemde Güvenlik Anlayışı

Uluslararası sistem içinde güvenlik yaklaşımları dönemsel niteliklere göre çeşitli içerikler
taşımışlardır. Bu olgunun bütün aktörleri, bu konuya farklı açılardan yaklaşmışladır. Çünkü her
aktörün bir tehdidi, aynı yoğunlukta, aynı süreçte ve aynı zararı görecek şekilde algılaması söz
konusu değildir. Bunun yanında, tarihi süreçte güvenlik endişesi daima var olmuştur.
“Öteki”nden korunmak, sakınmak, ona üstünlük sağlamak, “öteki”yle rekabette zarara
uğramamak ve hatta “öteki”ne galip gelmek bütün doğal davranışı haline gelmiştir (Dedeoğlu,
2003: 55).
Uluslararası güvenlik olgusu, kesinlikle ulusal güvenlik olgusundan daha büyük bir önem
taşımaktadır. Çünkü bir ülkenin güvenliğini sağlaması, bütün uluslararası sistemin güvenliğini
sağlamasına bağlı bir olgudur. Ülkelerin birbirlerine olan ihtiyaçlarının atması, büyük çaplı
tehdit algıları ve silahlanmayla ortaya çıkan yeni istikrarsızlıklara ve dengesizliklere neden
olacağı ve netice itibariyle sistem içinde yer alan bütün devletlerin güvenlik zafiyetine uğratacağı
düşüncesinin egemen olduğu eski liberal geleneğe vurgu yapmıştır. Bu durum, güvenlik
olgusunun “sadece herkesin kendini bağlamaması aynı zamanda rakip çıkarlarını da içermesi
gerektiği” anlayışını öne çıkarmaktadır. Hatta kitle imha silahları ve terörizmin iyice yaygın
duruma gelmesi gibi bu dönemin büyük tehditleri ulusal nitelik olmanın ötesinde bir özelliğe
sahiptir. Bundan dolayı bu risklere karşı alınacak tedbirlerin uluslararası işbirliği niteliğinde
olması gerektirmektedir. Bu yaklaşım “ortak güvenlik” kavramının oluşmasını sağlamıştır
(Genelkurm. As. Tarih ve Stra. Et. Başk., 2003: 243.)
Uluslararası ilişkilerle ilgili sistemin yapısının belirlenmesi sürecinde önemli yeri olan güvenlik
kavramı, devletlerin aralarındaki ilişki durumlarını düzenleyen temel belirleyici niteliği
taşımaktadır. Uluslararası ilişkilerle ilgili geleneksel bakış açıları, güvenlik bağlamında güç ve
barış kavramlarına odaklanmış durumdadır. Realist ekolden olanlar güvenlik kavramını, gücün
uzantılarından biri olarak kabul ederken; idealistler güvenliği barış sonucu ortay çıkan bir unsur
olarak kabul etmişlerdir. Güvenlikle ilgili tanım veya prensipler değerlendirildiğinde güvenlik
sorunlarının hükümetlerin politika ve stratejilerine çeşit rehberlik ettiği, kamuoyunu
yönlendirme özelliği olduğu, bir yandan da para ve gücün dağıtımında doğrudan etkisi olan bir
potansiyel taşıdığı görülecektir. Bundan dolayı soğuk savaş sürecinde güvenlik olgusu, realist
yaklaşımın etkisiyle “devlet güvenliği” ile özdeş değerlendirilmiştir (Öke, 2001:53).
Türkiye’de ulusal güvenlik kavramı yasal olarak da tanımlanmıştır. Sözü edilen ulusal güvenlik
bir tanımı şöyledir: İçeriden ve dışarıdan gelebilecek her tür taarruza ve bozguncu girişime,
büyük yangın ve tabii afetlere büyük bir dirençle karşı koyabilmek, devletin otoritesini, varlığını
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korumak ve sürdürebilmek, bir savaşı kazanarak tamamlayabilmek için ulusal tüm gayret,
kuvvet ve etkinliklerin tam olarak devreye konulmasıdır (6/1645 Sayılı MGK Gen. Sekr. Yönt.,
m. 3/a). Yine bir başka tanımlama şöyle yapılmıştır: “Ulusun varlık ve bütünlüğünün, devletin
anayasal sisteminin, uluslararası alanda siyasal, ekonomik ve kültürel tüm menfaatlerinin; hukuk
sisteminin iç ve dış bütün tehditlere karşı muhafaza edilmesi ve sakınılmasıdır (6/1645 Sayılı
MGK Gen. Sekr. Yönt., m. 3/a).
Ulusal güvenlik politikasının ulusal güvenliğin temini, ulusal hedeflerin elde edilmesi ve bu iki
unsur için iç, dış ve savunma hareket biçimleriyle ilgili esasların belirlenmesi olarak üç temel
ögesi vardır (Harp Akademileri Komutanlığı, 2002: 46).
Ulusal güvenlik olgusu, ülkenin çıkarlarının müdafaa edilmesinin daha da önemlisi diğer
devletler için de caydırıcı nitelikleri sağlayacak bir gücün sağlanması ve güvenlik ortamına şekil
verecek önlemlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu yaklaşım biçimi, ulusal egemenliğin
devam ettirilmesinin tek yoludur. Amerika Birleşik Devletleri, Savunma Bakanlığı ulusal
güvenlik kavramını, ülkenin dış ilişkilerini ve savunmasını kapsayan ortak bir terim olarak kabul
etmektedir.
Ulusal güvenliği sağlayan durumları şu şekilde sıralamak mümkündür (Denk, 2000:2):
a) Yabancı ülkelerden birine ya da ülkeler grubu üzerinde meydana getirilen savunma avantajı
ve askeri üstünlük sağlamak.
b) Dış ilişkiler bakımından kendisine uygun bir pozisyon oluşturulması.
c) İçeriden veya dışarıdan, açık ya da gizli düşmanca, bölücü bir müdahalelere başarılı bir
biçimde karşı koyacak yeterli savunma gücünün varlığı.
Ulusal güvenlik olgusu, doğal kaynaklar, demografi ve çevre konularını da içine alacak biçimde
genişlemesine karşın, askeri güvenlik; ulusal güvenliği sağlayan en önemli kriterlerinden birisi
olma niteliğini devam ettirmektedir. Ulusal güvenlik kavramında soğuk savaştan sonra ortaya
çıkan temel değişimlerden bir başkası da ülkelerin ulusal güvenlik stratejilerinin meydana
getirirken daha önceden göz ardı edilen “iç tehdit” kavramlarını iyice önemsemeye başladıkları,
ulusal güvenliklerine dair tehdit algılarında köklü değişikliklere gittikleri görülmektedir (Ülman,
2000:101).
3.
3.1.

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK FAKTÖRÜ BAKIMINDAN SUDAN VE İSPANYA
Sudan’da Çok Kültürlülükle İlgili Güvenlik Sorunları ve Güvenlik Stratejileri
Uygulamaları

2011 yılında Güney Sudan bağımsızlığını kazanmadan önce 2,5 milyon m² civarındaki
yüzölçümüyle Afrika’daki en büyük devlet olan Sudan: Afrika Cumhuriyeti ve Çad’ın
doğusunda; kuzeyde Orta Mısır ve Libya’nın, doğuda Kızıldeniz, Etiyopya ve Eritre’nin
arasında yer alan stratejik konumu bakımından önemli bir ülkedir. Sudan coğrafyasının kuzey
bölümü, sıcaklığın yüksek olmasından ve kuraklıktan dolayı tarıma uygun değildir. Sudan’ın
güney bölümü ise kuzeye göre aldığı yağış oranı nispeten yüksek ve tarıma daha elverişlidir
(Köksal, 1999:309).
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Bağımsızlığına kavuştuğu 1956’dan beri istikrarlı bir barış ve huzur ortamı sağlamakta zorlanan
Sudan’ın çıkan iç çatışmalar sonucu sayıları on binlerle ifade edilen insan yaşamını yitirmiştir.
Bu durum, aynı zamanda ülkenin kısıtlı maddi kaynaklarının da boşa gitmesine yol açmış ve
hayatta kalan vatandaşlarının da bir insana yakışmayacak bir ortam içinde yaşamalarına neden
olmuştur. Yaşanan iç savaş, ülkeyi iç işlerinde istikrar ve güvenden uzak bir ülke olmaya
sürüklerken uluslararası alanda da önemli sıkıntılarla karşı karşıya bırakmıştır.
Resmi dili Arapça olan Sudan’da halkın önemli bir kısmı Arapça konuşarak anlaşmaktadır.
Arapçanın yanında bazı bölgelerde yerel kabilelere ait diller de konuşulmaktadır. Resmi dini
İslamiyet olarak kabul etmiş olan ülkede kesin olduğunun söylemenin zor olduğu rakamlara göre
halkın %83’ü Müslümandır. Kalanların %10’u yerel dinlere mensupken %7 civarında da
Hıristiyan bulunmaktadır. Müslümanlar arasında da Sünniler çoğunlukta olmakla beraber Şafiî
ve Malikiler de bulunmaktadır.
2017 verilerine göre 37.345.935 nüfusu olan Sudan’ın nüfus yapısında birçok etnik dini ve dilsel
çeşitlilik söz konusudur. Ülke nüfusunda çok çeşitli etnik unsur yer almaktadır. Bu unsurların
%50’sini Arap asıllı Müslümanlar, %11,5’ini Hıristiyan Dinkalar ve yerel dinlere mensup
olanlar ve %6,5’inin de yine yerel dinlere mensup Bejalar oluşturmaktadır. Ayrıca Nubalar (%6),
Nubiyeler (%5), Hausalar (%4), Azandeler (%2,7), Beriler (%2,5), Furlar (%2), Fulaniler
(%1,5), Masalitler (%1,1), Takaliler (%0,9), Tamalar (%0,5) ve %0,5’ten daha az olan birçok
etnik unsur bulunmaktadır (Africa: Sudan, www.cia.gov).
Baskın grup ve çoğunluk tarafından Sudan'daki kültürel çeşitlilik gerçekliğinin göz ardı
edilmesi, küçük kültürel grupların otoritenin baskısı altında kalmasına ve alttan alta devamlı bir
çatışmanın olmasına neden olmuştur. Serveti kontrol eden baskın güçler ile kimliklerini kabul
ettirmeye çalışanlar arasındaki bu çatışmanın ekonomik ve siyasal kökleri, Sudan’ın
bağımsızlığını kazandığı 1956 yılında kadar uzanmaktadır. Bu çatışmanın bir tarafında baskın
bir azınlık grubu, diğer tarafında ise kırsal kesimde yaşayan çok sayıda hayvan ve hammadde
üreten bir çoğunluk bulunmaktadır. Baskın siyasi grup tarafından tanınmasa bile kültürel gruplar
reddedilmesi imkânsız bir gerçektir. İronik bir şekilde hakim kültür tarafından dayatılan tek
taraflı dünya ve bakış açılarına rağmen şehirlerde ve kırsal alanlarda bütün kültürel gruplar bir
arada yaşamaktadır. Ulusal ve dini bayramların, doğum günlerinin kutlanması, aynı peygambere
inanmak gibi birçok yaşama örneği bulunmaktadır. Birçok değeri ve inancı paylaşmalarının
yanında Afrika ve Arap kültür gruplarından yaygın karma evliliklerin olması buna başka bir
örnektir. Bu durum etnik gruplar arasında yapılan ayrımın ancak bilinçle yapılan bir eylem
olduğunu göstermektedir. Sudan’da Müslüman ve Arapça konuşanların çoğunlukta olmasına
rağmen kendi kimliklerinden vazgeçmek istemeyen farklı kültürlere sahip birçok grup
yaşamaktadır. Çoğulculuğun kültürünün reddedilmesi, bir toplumun tutumunu yansıtmaktan
ziyade grubun arzusu olarak görülmelidir. 1956 yılında Sudan’ın İngiltere ve Mısır’dan ayrılarak
bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülkedeki hükümetlerin hiçbiri, gerçekliğin farkında
olmalarına rağmen çok kültürlülüğü tanımıyordu (Muhagir, 2013:8-9).
Bağımsızlığın kazanılmasından sonra kuzeyli Arapların ülkenin yönetimini devamlı ellerinde
tutmaları ülkede birtakım sıkıntıların ortaya çıkmasına yol açmış ve böylece kuzeyli Araplar ile
güneyli Afrikalılar arasında iç savaş sevilerine çıkan çatışmalar ortaya çıkmıştır. Ülkenin
yönetim olanaklarından ve kaynaklarından kuzeylilerin faydalandıkları oranda
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faydalanamadıklarını düşünen Güneylilerin dinsel ve kültürel farklılıkları da bu iç savaşların
başlamasına yol açan etkenlerden biri olmuştur.
1956’de ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonra yönetimim ele alan Sudan hükümetleri,
günlük hayatın ve siyasi ortamın asli unsurlarından biri olan kabilevi bağlar ve ilişkileri, ülkenin
sahibi olduğu çok geniş topraklarının ve ülke sınırlarının korunması amacıyla kullanarak bu
kabilelerden sözü edilene konularda faydalanmıştır. Hükümetlerle işbirliğine giden kabileler bu
ilişkileri sayesinde sağladıkları ayrıcalıkları sürdüğü müddetçe merkezi yönetimlere bağlı
kalmışlardır. Özellikle Te’ayişe, Beni Hülbe, Hebbaniye, Ruzeygat, Ma’alya ve Mesîriye
kabileleri Hükümetlere bağlı kalmışlardır.
Sudan’ın bağımsızlığını kazanması, derin bölünmeyle mümkün olmuştur. İngilizler, siyasal
olarak ayrılmadan kuzey ve güney Sudanlıları kültürel ve sosyal olarak zaten birbirlerinden
ayırmışlardı. Sonuç olarak, İngilizlerin ülkeyi terk etmesinden sonra kuzeyliler güneylileri
özümsemekte zorlandılar. Bu da güneyin bir direniş hareketine girmesini kaçınılmaz kıldı.
Onlarca yıldır beslenen kuzey ve güney Sudanlılar arasındaki gerilim ve güvensizlik, 1950’lerin
ortalarında büyük çaplı bir silahlı çatışmaya yol açtı. Daha kalabalık ve gelişmiş kuzey ile güney
arasındaki çekişme süreci, güneye daha fazla özyönetim hakkının verildiği anlaşmanın yapıldığı
1970’lerin başına kadar devam etmiştir. Barış kısa sürdü. Ancak kuzeydeki hükümet ile
güneydeki isyancılar arasındaki iç savaş 1983'te yeniden patlak verdi. İki savaş arasındaki
dönemde, güneydeki ekonomik beklentiler önemli ölçüde değişti. Petrol 1978'de orada
keşfedildi ve Sudan ilk varillerini 1999'da ihraç etmeye başlamıştır (Searcy, 2019).
1983’te iyice yaygınlaşan Güney ayaklanmaları, 1990’larda sürmüştür. Uluslararası çabalar ve
baskılarla bazı dönemlerde anlaşmalar yapılmış olsa da ülke içinde barış ortamına bir türlü
ulaşılamamıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin baskıları sayesinde 2002’de kısmi bir ateşkes
sağlanarak iki grubun görüşmeleri için bir ortam hazırlanmıştır. Nitekim bu uluslararası
desteklerle bir sonuca ulaşılarak 2005’in Ocak ayında El-Beşir’in başkanlığını yaptığı federal
hükümet ile Güneyli isyancı örgüt Sudan Halk Kurtuluş Ordusu arasında yapılan görüşmelerle
Kuzey Güney Barış Anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşmada Güney Sudan’da yaşayanlara 6 yıl
sonra gelecekte ne yapacaklarını saptamaları için halk oylamasına gitme hakkı verilmiştir.
Ancak bu anlaşmayla Kuzey ile Güney sınırları arasındaki bir bölgede kalan zengin petrol
yataklarıyla ilgili bir anlaşmaya varılamamıştır.
Çatışmaların sürekli genişlemesi ve özellikle sivil artmasından dolayı uluslararası alanda Sudan
hükümetine karşı tepkiler yükselmeye başladı. Tepkilere rağmen katliamın devam etmesiyle,
Afrika Birliğinin devreye girmek zorunda kalmıştır. Afrika Birliği Sudan Misyonu (AMIS) yol
haritasıyla sorunu yatıştırmaya gayreti gösteren Afrika Birliği’nin çabaları da sonuç vermedi.
Muhalif grupların zayıf saldırı ve savunmalarına karşı, Sudan hükümetinin askeri desteğini alan
bölgedeki Arapların (Janjaweed) orantısız karşılık vermesine bağlı olarak sivil kayıplarda
önemli artışlar olmuştur (Acar, 2010:27).
Hükümet ile Sudan Özgürlük Hareketi’nin yalnızca bir kanadı arasında 2006’da gerçekleştirilen
Darfur Barış Anlaşması, ortamı bir ölçüde yumuşatsa da bütün muhalif grupların katılımı
sağlanamadığı için beklenen düzeye gelemedi. Afrika Birliğinin krizin çözme konusunda
yetersiz kalmasına bağlı olarak üzerine 2007 yılında BM er Güvenlik Konseyinin 1769 numaralı
çözüm kararıyla Birleşmiş Milletler-Afrika Birliği Ortak Darfur Misyonu (UNAMID)
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oluşturuldu (United Nations, 2007) Ancak 2008’de Adalet ve Eşitlik Hareketi tarafından başkent
Hartum’da yapılan saldırı girişimi gerginliğin yeniden artmasına neden olmuştur, bu girişime
hükümet sert kara ve hava saldırıyla cevap vermiştir (Hürriyet, 24 Şubat 2010).
Doha’da 2010 yılının Aralık ayında, iktidar ile muhaliflerin temsilcisi Adalet ve Özgürlük
Hareketi arasında krizi çözmek için müzakereler başladı. Temel birçok konuda uzlaşmaya
varılamasa da 19 Aralık 2010 tarihinde barış anlaşması imzalanmıştır. Doha’daki görüşmelerde
krizi bitirecek, askeri, ekonomik ve siyasal çatışmaları sona erdirecek net bir uzlaşmaya
varılamamıştır. Taraflar arasında insan hak ve özgürlüklerine saygı gösterileceği, uluslararası
hukuk ve Sudan anayasası tarafından kişilere tanınmış hak ve özgürlüklerin, din, dil, ırk, ayrımı
yapmadan Sudan vatandaşlarının tamamına eşit olarak tanınacağı, yasal siyasal partilerde
herkesin dilediği siyasi faaliyetlerde bulunmasına izin verileceği, Sudan’ın federal yapısına ve
bütünlüğüne saygı gösterileceği konularında anlaşmaya vardılar. Darfur bölgesinde yaşanan
maddi sıkıntı ile altyapı eksikliğinin düzeltilmesi gerektiğini öncelikli olarak gündeme alan
taraflar, Darfur’daki krizin çözümü konusunda askeri ve güç kullanmaya dayalı çözüm
arayışlarından uzak duracaklarını beyan etmişlerdir.
Ancak barışa yönelik bütün çabalara karşın 2003’ten itibaren devam eden çatışma ve şiddet
eylemlerinde 300.000 kişi yaşamını yitirmiş 1,5 milyonun üzerinde kişi evini terk etmek zorunda
kalmıştır (Orçan, 2012:14).

Harita 1. Sudan ve Güney Sudan'daki Petrol Sahaları ve Altyapı
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Kaynak: Searcy, 2019.
Taraflar bu konuda anlaşamazlarsa sorunu Lahey Adalet Divanına götürmeyi kabul etmişlerse
de iki tarafın da bu petrol bölgesinden vazgeçmelerinin mümkün olmayacağı varsayılmıştır.

Ancak çatışmalar artıp, sorunlar derinleşince Kuzey Güney Barış Anlaşması uyarınca Sudan'da
2011’in Ocak ayında yapılan ve %99.57 gibi ezici oyla bağımsızlık sonucu çıkan referandumdan
sonra Güney Sudan 9 Temmuz 2011'de bağımsızlığını ilan etmiştir.
Harita 2. Sudan’ı Bölen Hatlar

Kaynak: BBC Türkçe, 2011.
Referandum sonrasında suç oranları ve tehditler arttıkça, bazı sınır bölgelerinde şiddet patlak
verdi. Çatışmaların nedenleri genellikle toprağın kontrolü, ekonomik rekabet ve iki ülke
arasındaki sınır bölümlerinin çelişkili yorumları üzerindeki anlaşmazlıklar üzerinde
yoğunlaşmaktadır. 2 Mayıs 2012'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sudan ve Güney
Sudan arasındaki savaşın derhal durdurulmasını isteyen 2045 sayılı kararı kabul etti. Bu kararla
her iki ülkeye de ültimatom vermiş olan Konsey, ya çatışmayı çözmüş ve 2 Ağustos 2012’ye
kadar yaptırım uygulamıştır. Bu tarihten sonra da çatışmaların devam etmesine rağmen BM bu
yaptırımları, önlemler devam eden müzakereleri engelleyebilir. Aslında, barışa doğru bir adım
olarak Sudan ve Güney Sudan 27 Eylül 2012 tarihinde sınırda askerden arındırılmış bir bölge
kurmayı ve Güney'den Sudan toprakları üzerinden petrol ihracatını sürdürmeyi kabul ettiler.
Ancak iki ülke arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar çözülmemiştir. Bu
anlaşmazlıklardan biri, bağımsızlığının ardından Güney vatandaşlarının uyruğu konusudur.
Sudan hükümeti, Sudan vatandaşlarının başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanmalarını sağlayan
Sudan Anayasası'na rağmen çifte vatandaşlık ilkesini reddetmiştir. İkinci bir anlaşmazlık
konusu, Kuzey'de yaşayan Güney vatandaşlarının ikamet etme hakkıdır. Sudan hükümetinin bir
kararnamesi, Kuzey'de yaşayan tüm güneylilerin “atalarının anavatanı” olan ülkelerine geri
dönmeleri gerektiğini açıklamıştır. Oysa aslında, Kuzeyde yaşayan ve Güneyli olduğu için
güneye dönen yüzbinlerce kişi, Güney Sudan’ın kendi kaderini tayin etme referandumuna
katılamamıştır. Vatandaşlık ve geri dönüş hakkı ile ilgili kararların yanı sıra, Güney Sudan ile
ticaretin askıya alınması gibi Güney vatandaşlarını doğrudan etkileyen bazı konulardaki sorunlar
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da çözülememiştir. Bunun gibi sorunlardan dolayı iki ülke arasındaki siyasi anlaşmaz ve
düşmanlık süreklilik taşımaktadır.
3.2.

İspanya’da Çok Kültürlülükle İlgili Güvenlik Sorunları ve Güvenlik Stratejileri
Uygulamaları

3.2.1. Tarihi Süreçte Bask Bölgesi
Bask bölgesi Güney Fransa ile Kuzey İspanya arasında, Atlantik Okyanusu’nun kıyısı olan
dağlık bir alandır. Sanayide ve hizmette yaşanan önemli gelişmelerle birlikte, Bask bölgesi, gelir
düzeyi olarak İspanya ve Avrupa ortalamasının üzerinde olan, oldukça zengin fakat toplumsal
bir eşitsizliğin olduğu, karşıt ve farklı siyasal eğilimleri bünyesinde barındıran bir bölgedir.
Tarihi olarak İspanya’nın kuzeydoğusunda yer alan Alava, Vizcaya, Guipuzcoa ve Navarra
olmak üzere dört bölge ile Fransa’nın güneybatısındaki Labourd, Soule ve Basse Navara olmak
üzere üç bölgeyi içine alan Bask dilinde ‘Euskadi’ olarak ifade edilen Bask ülkesi, yapılan Pirene
Antlaşması’yla 1660 yılında Fransa ve İspanya arasında ikiye bölünmüştür. Bask milliyetçileri,
o günden itibaren Bask ülkesini Euskadi Sur (Güney Bask Ülkesi) ve Euskadi Norte (Kuzey
Bask Ülkesi) olarak adlandırmışlardır.
İspanya siyasal yapısı, 1978 Anayasasıyla tanımlanarak garanti altına alınmış 17 otonom
topluluk ile Ceuta ve Melilla’nın oluşturduğu iki otonom şehirden meydana gelmektedir. Bu
yapısı itibariyle Avrupa’nın en önemli yerinden yönetim siyasi modellerinden birine sahiptir (De
Espana, 2011: 86). Çok farklı kültürleri bünyesinde barındırmakta olan İspanya’nın sınırları
içerisinde İspanyolcanın yanı sıra Valensiya, Bask Ülkesi, Katalonya ve Galiçya’da bazı yerel
diller de konuşulmaktadır. İspanya, toplumunun neredeyse tamamı Katolik’tir; dilleri de
dünyada milyonlar tarafından konuşulmakta olan İspanyolcadır. İspanya, komşularıyla hiçbir
problemi olmayan, sanayileşmesinin tamamlamış, demokratik bakımdan gelişmiş bir Avrupa
ülkesidir. Ne var ki bütün bu avantajlı durumlarına karşın alt milliyetçilik problemleri yaşamaya
devam etmektedir; İspanyol milliyetçiliğinin bazı bölgelerde güçlenememiş olduğu da bir
gerçektir. Sözü edilen alt milliyetçi yaklaşım, yalnızca her yerde bilindiği gibi Bask ve Katalonya
bölgelerinde değil; Galiçya, Balear Adaları ve Kanarya Adalarında da yaygın bir siyasi
yaklaşımdır (Güzel, 2004: 159).
Demir ve kömür madenleri bakımından İspanya’nın en zengin doğal kaynaklara sahip olan Bask
bölgesinde yaşayan halkın, bu zengin kaynakların merkezi idareyle paylaşılmasına sıcak
bakmamaları, bölgede ayrılıkçı taleplerde artış olmasına yol açmıştır. Bölgenin sanayileşmesi,
buraya olan göçün de artmasına neden olmuş, bunun sonucunda da milliyetçi duygular yükselme
meydana gelmiştir. Ortaya çıkana bu milliyetçi atmosfer, 1895 yılında Sabino Arana'nın lideri
olduğu, Bask bölgesine çalışmaya gelen işçilerle mücadele etmek için PNV-Partido Nacionalista
Vasco (Bask Milliyetçi Partisi) kurulmasına neden olmuştur. Arana, Bask’a göçen işçilerle
mücadelenin yanında, İberik Yarımadası’na özgü eyalet yapılanması ile bağımsız devlet
yapılanması arasında bir özerklik sistemi olan Foral Sistemi temele koyarak Bask bölgesine bir
bayrak kullanmaya başlamış ve Basklı olmayı, ırka bağlı bir mensubiyet olarak açıklamıştır.
Arana, milliyetçilik anlayışını temellerini ırk, din, dil ve bölgeye yabancıların almama ilkeleri
üzerine kurmuştur. En başta bağımsız bir ülke kurma niyetinde olan Arana, zor olduğunu fark
ettikten sonradan özerk Bask modeli üzerinde durmaya başlamıştır (Şimşek, 2009: 248).
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Kaynak: About-Spain, tabout-spain.net/mobile/regions-spain.htm.net.
Ayrıca 1936–1939 İspanya İç Savaşı sürecinden sonra yönetimi ele alan General Franco’nun 40
yıla yakın bir süre ülkeyi diktatörlükle ve o dönemdeki baskıcı tutumu da Bask milliyetçiliğinin
gelişme sürecinde, zamanla sert bir yapıya bürünmesinde önemli bir faktörlerden biri olmuştur.
Kuşkusuz sözü edilene baskıların ETA terör örgütünün ortaya çıkış sürecinde de önemli etkisi
vardır. General Franco rejiminin özellikle Basklı vatandaşlara yönelik tavizsiz ve sert
uygulamalarının sonucunda ortaya çıkan ETA örgütü; 1959’da Bask Dili’nin savunan, Bask
etnisitesinin korunmasını talep eden, İspanya karşıtı bir dünya görüşü ve Bask Ülkesi’nin
bağımsızlığını isteyen amaç ve prensipler temelinde kurulmuştur (Gómez-Céspedes, 2006:4).
3.2.2. Bir Güvenlik Sorunu Olarak Bask Bölgesi
1968 yılında ETA terör örgütü, ilk kanlı terör eylemini yaptıktan sonra İspanya hemen bir terörle
mücadele planı geliştirme gayretine girişmiş ve buna yönelik olarak bir konsept meydana
getirmiştir. 1968 ile 1978 arasındaki süreçte ETA terörüne ve örgüte yönelik çok sert tedbirler
alınarak ülkenin kimi yörelerinde sıkıyönetim uygulamaya konularak örgüt üyelerinin birçoğuna
karşı yoğun bir gözaltı ve tutuklama süreci yaşanmıştır. Bu süreçte örgüt üyelerinin yanında sivil
halk da aynı sert uygulamalara maruz kalmıştır. Bu sert süreç, ETA terör örgütünün eylemlerini
artırmasına yol açmıştır. ETA eylemlerine karşı zaman içinde bir deneyim kazanan İspanya, bu
bağlamda almış olduğu önlemleri yürürlüğe koymaya başlamıştır. Franco döneminin orduya
bağlı polis kuvvetleri sivilleştirilerek 1978’de polis özel harekât birlikleri kurulmuştur. Alınan
askeri ve polisiye tedbirler, ETA’nın eylemlerinde azalma olmasını sağlamıştır. Ne var ki yine
bu dönemde alınan gözaltı süresinin 10 gün olması gibi bazı yasal düzenlemeler ETA
eylemlerinde yeniden artış olmasına yol açmıştır (Yılmaz, 2006: 125-126).
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İspanya’da 1982 yılında iktidar olan PSOE (Sosyalist İşçi Partisi), terörle mücadele yapısında
önemli değişikliklere gitmiştir. Ancak bu değişiklikler, mücadele yöntemlerini geliştirmenin
yanında birtakım iyileştirmelere de gitmeyi kapsamaktadır. 1982 ile 1996 arasındaki PSOE
iktidarında alınan sert polisiye önlemlerin yanında ekonomik ve toplumsal önlemleri de içeren
“ZEN Planı” uygulamaya koyularak silahlı mücadeleden vazgeçen örgüt mensupları için af
getirileceği ilan edilmiştir. Bunun yanında 1986 yılında, İspanya’nın Avrupa Topluluğu’na
karılmasının, terörle mücadele sürecine olumlu katkıları olmuştur (Şimşek, 2009: 272-273).
1982 yılında iktidara gelen ve terörle mücadele alanında polisiye güce önem veren Felipe
González hükümeti, polisleri bütün terör eylemine karşı eğitmek ve bu alanda uzmanlaşmalarını
sağlamıştır. Ordu ise, İspanya devletinde terör eylemlerinin tamamen dışında bırakılmıştır. Ne
var ki güvenlik güçlerinin terör ve etnik milliyetçiliğin bir arada olduğu hassas bölgelerdeki
olaylara aşırı ve sert müdahalesiyle Franco döneminin katı devlet tedbirlerini hatırlatmış ve bu
da bölgede halkın sert tepkilerine sebep olmuştur (Çökmez, 2008:363).
İspanya genelinde siyasi partilerin önderlik ettiği ETA'ya karşı birlik içinde bir hareket olan
“Ajura Enea Paktı”nın gerçekleştirilmesi, bu dönem içinde dikkat çeken en önemli adımlardan
biridir. 12 Ocak 1988'de Herri Batusuna dışındaki siyasi partileri bir araya getiren Bu Pakt; temel
hak ve hürriyetleri savunan ve demokratik hukuk devleti esasına dayalı özerklik sistemine uygun
bir anayasa oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu anlaşmada silahlı eylemden vazgeçen
teröristlere demokratik yöntemleri kullanmak suretiyle düşünce üretme ve politika yapma
olanağı sağlanması düşünülmüştür. Bu arada silah bırakmak istemeyen teröristlere karşı
caydırıcı polisiye tedbirlere başvurulması ve bu tedbirlerin uluslararası sahada da geçerli olması
ile halkın bir araya gelerek teröristlere bir baskı kurulması gibi konularda bir kanaat birliğine
varılmıştır (Özçer, 2006: 258-259).
Halk Partisi’nin (PP) iktidarda olduğu 1996–2004 yılları arasındaki süreçte ETA’yla
mücadelede, polisiye önlemlerin yanında yasal düzenlemeleri de öne çıkarmıştır. Bununla
beraber terör örgütünün siyasi uzantılarının bitirilmesi istikametinde çalışmalar da dikkate değer
hükümet politikasıdır (Şimşek, 2009: 275).
Bu süreçten sonra İspanya kesintisiz bir demokratikleşme sürecine girmiş ve terörle mücadele
alanında etkin bir konum edinmiştir. Nihayet ETA terör örgütü 6 Eylül 2010 tarihi itibariyle
eylem yapmayacağıyla ilgili kararını ilan etmiştir. 2004 yılının Mart ayında yapılan genel
seçimleri kazanarak İspanya’da hükümeti kurma görevini alan Jose Luis Rodriguez Zapatero
ülkedeki etnik azınlıklarla ilgili önceki başbakan Aznar’a göre daha yapıcı ve ılımlı bir strateji
izlemiştir. Bask politikaları konusunda “siyasi diyalog” kurmayı tercih eden Sosyalist Başbakan
Zapatero, 2005 yılının Mayıs’ında parlamentodan ETA ile masaya oturma kararının çıkmasını
sağlamış ve bu konuda halktan da %60 civarında destek almıştır. Zapatero tarafından yapılan
diyalog çağrısına ETA olumlu cevap vererek masaya oturmayı kabul etmiş ve 22 Mart 2006’da
bu sürecin ön koşul olarak ileri sürülen kalıcı ateşkesi ilan etmiştir. 24 Mart 2006’dan itibaren
uygulamaya başlanan ateşkes kararı, bir terör örgütünün şiddeti kullanarak siyasal amaçlarına
ulaşamayacağını kabul etmesinin yanında bir hükümetin de yalnızca polisiye önlemler alarak bir
terör örgütünün faaliyetlerinin bitireceğini anlaması bakımından önemlidir (Çiftçi, 2012).
ETA’nın terör faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan ölümlerin en yüksek sayıları bulduğu
1980’den, ETA eylemlerinin sona erdiği döneme kadar dalgalı bir seyirle zayıflama yoluna giren
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şiddete dayalı etnik problemlerle mücadele alanında İspanya hükümeti, demokratik
düzenlemelere gitmiştir. Bunun yanında ETA’nın lider kadrosuna yönelik başarılı antiterör
operasyonları yapmış, bir yandan da örgüt mensubu olan ve silah bırakanları topluma yeniden
kazandırmak için kimi programlar uygulamıştır. Şiddetini Franco rejiminin şiddeti ile
meşrulaştıran İspanya’nın özellikle AB üyelik süreciyle birlikte demokratikleşmesiyle beraber
ETA, Bask halkının gözünde ve uluslararası alanda meşruiyetini ve itibarini kaybetmiştir.
Netice itibariyle öncelikle Bask, Katalan ve Galiçya otonom bölgelerinde yaşayan halkın
taleplerinden hareket edilerek yürütülmekte olan, çok kültürlü, ortaklıkçı ve entegrasyonist
demokratik modellerin kompleks bir kombinasyonu olarak tanımlanması mümkün olan İspanya
demokratikleşme süreci ile; Bask etnik problemine içkin dinamiklerden, resmi milliyetçiliğin
homojen haline getirme projesi, kültürel dışlama ve siyasi dışlama dinamikleri fonksiyonunun
kaybetmiş, demokratik alanda yapılan düzenlemeler sayesinde Bask sorununun ve bölgesinin
şiddetten arındırılmasın sağlamıştır.
4.

SONUÇ

Modernleşen ve küreselleşen dünyada, görülen bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmelere bağlı
olarak tek kültürlü bir toplum yapısı neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Toplumlar günden güne
kültürel bakımdan daha da zenginleşmekte ve çeşitlenmektedir. Uluslararası göçün artış
olması, ulaşım ve iletişim olanaklarında görülen kolaylaşmayla beraber insanlar, toplumlar ve
dolayısıyla kültürler giderek birbiriyle yakınlaşmakta ve iç içe girmektedir. Bu kültürel
yakınlaşma ve birçok kültürün bir arada yaşanması “kültürel çeşitlilik” veya “çok kültürlülük”
olarak adlandırılmaktadır.
Yıllarca politik çekişmeler ve iç savaş ortamında yaşamak zorunda kalan ve bölgesindeki coğrafi
bakımdan en büyük ve stratejik önemi olan ülke Sudan, iç çekişmelerini çözmekten ziyade dış
aktörlerin ve küresel çıkar odaklarının etkisiyle bölgesel farklılıkların iyice belirginleştiği bir
ülke haline gelmiştir. Sudan jeostratejik ve jeopolitik durumu, yeraltı ve yerüstü kaynakları
bakımından bölgenin en önemli ve potansiyeli en yüksek ülkelerinden biriyken kuzey ve güney
ayırımına doğru sürüklenmiştir. Bu iki bölge demokratik bir çözüm, diyalog ve çok kültürlü
yapının kabul edilmesiyle istikametinde bir ilerleme kaydetmekten uzak yaklaşımlarıyla
kamplaşma ve örgütlenmeleri arttırmıştır. Bu sürecin sonunda da ülke bölünmeye hatta
parçalanmaya doğru gitmiştir. 9 Temmuz 2011 tarihinde yapılan referandumla Kuzey ve Güney
Sudan olarak ikiye ayrılan ülke, yine de politik istikrarsızlıklardan ve iç çatışmalardan
kurtulamamıştır.
İspanya, Bask ülkesinin yıkılmasından bir süre sonra, 1830’lardan itibaren Bask ülkesine tarihsel
bağlarla bağlı olan Bask milliyetçileri ve onların faaliyetleriyle uğraşmak zorunda kalmış, hatta
kimi zaman onları yok sayma politikası gütmüştür. Franco döneminde suskun kalsalar da asimile
olmamışlar; örgütlenmeleri sayesinde daha bilinçli ve daha güçlü bir hale gelmişlerdir. ETA, bu
örgütlenme sürecinde kurulmuş, bir süre sonra da İspanya hükümetine bağımsızlıklarını kabul
ettirmek amacıyla silahlı bir mücadele sürecine girişmiştir. Yaptığı faaliyetleriyle bir süre Bask
halkının sempatisini kazanan ETA, 1990’lı yıllardan itibaren halkın refah seviyesinde artışla
birlikte halk üzerindeki etkisini kaybetmeye başlamıştır. Bask halkının desteğini alamayan ETA,
silahlı mücadeleden vazgeçmek için hükümetle masaya oturarak 2006 yılında sürekli ateşkes
ilan etmeyi kabul etmiştir. Sözü edilen ateşkes ülkenin bir süre için rahatlamasını sağlasa da
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Madrid Havaalanı’na yapılan bombalı saldırı, ülkede ETA’nın yeniden silahlı mücadeleye
döneceği endişesinin uyanmasına neden olmuştur.
İspanya’da onlarca ölümüne yol açan 43 yıl kadar devam eden ve iki nesli Bask’ın bağımsızlığı
için ve Bask bölgesinin kültürel yapısını muhafaza etmek için mücadele eden ETA’nın yapacağı
saldırıların korkusu ve endişesi içinde yaşamak zorunda bırakmıştı. Ülkeyi yıllarca sıkıntıya
sokan bu terör, nihayet örgütün bütün silahlı faaliyetlerine son verdiğini açıklamasıyla sona
2011’de sona ermiştir. Yıllarca devam eden mücadele ve bir yandan da müzakere ile devam
ettirilen uzun bir süreçten sonra Bask meselesi, demokratik bir çözüm, diyalog ve çok kültürlü
yapının kabul edilmesiyle çözülmüş oldu.
İspanya’nın Bask bölgesine yönelik politik uygulaması ülkelerin birçoğu için model
oluşturmuştur. Ancak İspanya’da yaşanan süreç, diğer ülkelerde de aynı şekilde
uygulanabileceğini, aynı olumlu sonuçların alınacağı anlamına gelmeyecektir; çünkü Bask
halkını azınlık olarak görmeyen İspanya devleti, diğer halklar için kabul ettiği gibi Bask halkına
da kendi kültürlerini yaşatması için haklar vermiştir. Bu bağlamda İspanya devletinin
uygulamaya koyduğu bu model, bir arada yaşamanın çok güzel bir örneği olarak kabul
edilmektedir.
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A QUEST FOR ENVIRONMENTAL JUSTICE IN JEANETTE WINTERSON’S THE STONE GODS
Najmeh NOURI*
ABSTRACT
The environmental justice approach is most explicitly associated with minority communities
that are characterized as the most vulnerable individuals in environmentally driven challenges.
Jeanette Winterson’s The Stone Gods (2007) is an exemplary novel which creates a form of
critique that targets issues like gender, class, and race and parallels them with ecological
concerns. In this perspective, The Stone Gods criticizes the exclusionary systems that produce
center and margin oppositions in both human and nonhuman worlds. Furthermore, the novel
provides a background for discussion of people and places that are linked to the ecological
issues in urban environments including downtown and outskirt areas. Using environmental
justice approach as a main framework of analysis, this paper aims to investigate how
Winterson utilizes ecological collapse as a productive tool to trouble normative power
structures, embedded social binaries, and inequality in society. In doing so, the study will
scrutinize the place of power and its underlying discourses that lead to the construction of
inferiority and otherness and accordingly will examine their primary role in environmental
degradation.
Keywords: Jeanette Winterson, The Stone Gods, Environmental Justice, Gender, Class, Race
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1. INTRODUCTION
The significance of environmental justice movement lies in the fact that it attempts
to explore the ways in which “environmental problems do not affect us equally and that
specific environmental concerns are not universal” (Gardner, 1999:204). Within this
perspective, environmental justice, on the one hand, scrutinizes the interaction of
minority groups with the natural environment and on the other hand, it focuses on the
inequalities that emerge as a result of marginalization in urban and industrial areas. In
other words, the core concern of environmental justice is to examine the relationship
between the exploitation of minority groups and the degradation of natural resources.
The movement “started in the US around 1980 as a series of community-based
resistances against toxification of local environments and the siting of waste dumps
and polluting industries that discriminate against poor and otherwise disempowered
communities, particularly minority communities” (Buell, 2005: 141-42). Winterson’s
The Stone Gods (2007) is a prolific novel about all of these problematic binary
oppositions that foster the injustice for human and nonhuman entities. The novel
demonstrates people who are placed in the position of “Others” by the dominant power
structure in various contexts. They suffer from the lack of access to basic human rights
and simultaneously healthy environment. Winterson puts forward the idea of
environmental justice in all of the four sections of the novel including “Planet Blue”,
“Easter Island”, “Post-3 War”, and “Wreck City.” The four sections are intertwined with
the common theme of environmental degradation. In Planet Blue section, people live
on Orbus, a planet that suffers from ecological imbalances and its inhabitants have
found a new planet, Planet Blue, to start a new life on it. Easter Island sets in the
eighteenth century when the dominant tribes of the Island destroy its natural
resources to worship their idols. Post-3 War takes place in the same setting of Orbus
after nuclear World War III. Sharing the same setting with the third section, Wreck City
represents a toxic environment that is inhabited by poor and marginalized people.
2. THE MANY OTHERS IN THE STONE GODS
In the first section, the reader is introduced to Planet Orbus with three main
continents: “the Central Power”, “the SinoMosco Pact”, and “the Eastern Caliphate”.
While the Central Power possesses all the wealth and technology and its inhabitants
enjoy ultimate welfare, the other continents are treated as Others that will not be
included in the space mission to conquer the newly found planet. The Central Power
perceives the discovery of Planet Blue as a “giant leap for mankind” (Winterson, 2007:
46). However, the discovery turns into a means of oppressive social exclusion through
which the powerful and the rich citizens of the Central Power are allowed to involve in
the project. The exclusion of other continents is an example of environmental injustice
in which only rich and powerful members of Central power are allowed to travel to the
new planet and people with different nationalities are doomed to stay on Orbus and
endure its poisonous environment. In Central Power’s view, the inhabitants of the
other continents are in a peripheral position, even though the initial plan to discover a
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new planet was a mutual strategy developed by all the three continents. Manfred,
Billie’s boss in MORE corporation, claims that Planet Blue only belongs to the Central
Power. He continues to express MORE’s policy according to which the other countries
will not “be allowed within a yatto-mile of” Planet Blue, otherwise they will “shoot them
down before they land” (Winterson, 2007:6). Here, Manfred displays a dichotomous
attitude of MORE corporation in private conversation with Billie. Although the
corporation demonstrates its good intention and justice for all humanity in public, it
attempts to exercise oppressive measures against minority groups. In this sense,
Manfred’s approach reveals that environmental justice differs among nations
depending on their race, class, and economic conditions.
In the first section, the reader is introduced to Spike, a robo sapiens, who is
designed to help humans to make correct calculations while colonizing the new planet.
In a conversation with Billie, a worker in the Enhancement Service of MORE
corporation, Spike explains that the authorities have made a plan to take only rich
people who can afford travelling to Planet Blue. It means that people with low income
would not be able to live on the new planet and they are doomed to live and possibly
die on Planet Orbus that is extremely polluted and devoid of natural resources. Orbus
suffers from serious environmental issues to an extent in which according to the
scientists it “has a projected remaining life span of around fifty years” (Winterson
2007:12). MORE’s decision to take only affluent people to the new planet displays a
highly hierarchal social structure based on economic class that privileges and
prioritizes wealthy people to have access to a healthy environment.
Through depicting the sharp division between poor and rich, Winterson criticizes
the underlying binary logic that has its root in capitalism. To put capitalism in the
environmental justice context, it can be argued that global capitalism facilitates the
unequal distribution of wealth and fosters the development of environmental
degradation. In other words, within the capitalist system, poor people experience more
adverse environmental issues because of their exposure to polluted and toxic areas
that are mostly the habitat of low-class communities. As Burkett claims that the in
equality of the capitalist system “divides workers into environmental ‘haves’ and ‘havenots’ insofar as the worst human effects of ecological plunder and degradation are
often imposed on the poorest, most socially marginalized sections of the working class”
(Burkett, 1999: 217).
Another aspect of the binary logic in The Stone Gods is the dichotomy of human and
nonhuman. The authorities in the Central Power considers the nonhuman inhabitants
of Planet Blue including dinosaurs as a nuisance for humans and attempt to wipe them
out before landing on the new planet. The President of Central Power assures the
citizens that in their “colonizing mission” nonhuman “monsters” will be obliterated to
provide safety for human beings (Winterson, 2007:5). Through the portrayal of
animal’s annihilation, Winterson highlights the fact that in every scientific experiment
nonhuman rights especially animal rights have been neglected. In a conversation with
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Billie, Spike tells her that the underlying reason behind the destruction of Planet Orbus
is that although “there are many kinds of life”, human beings have “always assumed
that theirs was the only kind that mattered.” (Winterson, 2007:65). This statement has
many environmental implications. Spike criticizes anthropocentrism as a major reason
for environmental collapse and as an alternative perception, suggests including
nonhuman beings to assure environmental sustainability.
The sharp distinction between culture and nature is another aspect of
nonhuman exclusion in the novel. In the first section, Billie lives on a farm, a place that
is “the last of its line” (Winterson, 2007:11). As an eco-conscious person, Billie prefers
a rural life to urban in a condition where the authorities consider any natural things as
polluted and toxic. Billie turns the farm as a space of resistance where she subverts the
dominant ideology of the power structure which reinforces the technological lifestyle.
Furthermore, Billie uses the farm to shelter the “Unknowns”, a group of people who
fight against MORE corporation. Thus, Billie uses her farm to create a movement for
social justice.
3. CAPITALISM AND ENVIRONMENTAL JUSTICE
In the second part, Winterson presents another version of capitalism that is
neither industrial nor is based on the exchange of capital. In her retelling of Captain
Cook’s journey to Easter Island in the eighteenth century, Winterson underlines the
fact that the oppressive power structure is the major source of ecological destruction
and gender discrimination. The rulers of the island have destroyed trees and the
natural resources to build stone idols (gods) and in order to maintain their power they
strive to have a high number of gods by ruining the rival tribes’ idols. The meaningless
process of making and destroying stone gods refers to the recurrent destructive human
mistakes on Earth throughout the history. Although the island is described as a place
mostly inhabited by men, Winterson describes the presence of women when the tribe
leaders want to cut down the last tree of the island and are encountered by the women
opposition. The patriarchal society of the island ignores the objection and beats the
protestors to silence them. In this sense, as Gaard argues “the ideology which
authorizes oppressions such as those based on race, class, gender, sexuality, physical
abilities, and species is the same ideology which sanctions the oppression of nature”
(Gaard, 1993:1).
In the third and fourth sections, Winterson also reflects on the process of
othering and toxic environment. Post-3 War and Wreck City introduce a society strictly
ruled by MORE corporation, a corporation which owns everything, and people must
rent from it the things they need. As Billie explains “in Post-3 War economics,
Capitalism has gone back to its roots in paternalism, and forward into its destinycomplete control of everything and everyone, and with our consent.” (Winterson,
2007:139). In Post-3 War, Winterson portrays a society that is highly dichotomous and
runs through the mechanism of binary oppositions. Wreck city is a ghetto located on
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the outskirts of Tech city. While Tech city is under the governance of MORE corporation
and its citizens receive social services, Wreck city is an ignored and forgotten place
with outcasts and abject people who run away from the control system of the
corporation. The inhabitants of Wreck city are discriminated in a number of ways.
Firstly, they are not considered as fellow citizens and are deprived of basic rights like
health care and sanitation. Secondly, the Wreck city is extremely polluted and toxic
because of the remaining nuclear radiation which have not been cleaned by the
government. In this fashion, Wreck city deeply suffers from both environmental and
racial injustice. The ultimate example of injustice is the Dead Forest, a frightening
forest next to the Wreck city. The forest is populated by toxic people who are bombdamaged and survived from nuclear war. They are not allowed to leave the forest and
MORE corporation only provides them food by dropping from helicopters. Winterson
draws attention to the global capitalist mindset that produces mass starvation in poor
countries.
Likewise, the novel depicts how cancerous people encounter violence and are
shot by MORE’s soldiers when they want to reach out to the forest. In this perspective,
Winterson juxtaposes environmental justice with social justice and draws the attention
of the reader to the parallels between the unhealthy environment of the Dead Forest
and the lack of equal opportunities for the citizens of Wreck City. Correspondingly, She
emphasizes the fact the environmental justice is an indispensable part of social justice.
As Harvey points out that environmental justice must “adopt a politics of abstraction
capable of reaching out across space, across multiple environmental and social
conditions” (Harvey, 1996: 400).
4. CONCLUSION
Jeanette Winterson’s The Stone Gods tackles the concept of environmental justice in
both local and global scales and in so doing, Winterson criticizes the existing issues and
offers the possible alternatives to encounter the problems. The novel depicts how
power relations and environmental degradation are intertwined in a way that
corruption in power causes ecological catastrophes. In Winterson’s view, the core
reason of environmental injustice is dichotomous thinking that allows for the static
categorization of concepts like human and non-human entities. The novel disrupts
dualistic thinking and instead suggests a model of thinking that is inclusive and
promotes a positive climate for all diversities. As the novel suggests, in order to realize
an environmental justice, social justice should be incorporated in the process.
Winterson highlights the significance of social justice through depicting the gender,
class and racial inequalities in all the four sections of the novel.
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NOMINAL AND VERBAL PREDICATES IN PERSIAN LANGUAGE
Govharkhanim AGHAYEVA*
ABSTRACT
Predicate is one of the main particles of a sentence, as well as the subject. Predicate signifies
work, case, move, specificity, quantity pertaining to the subject, in other words, characteristic
of the object expressed by the subject. Predicate depends on subject from grammatical point of
view and coheres with it according to person and sometimes to quantity. Predicate is expressed
by various parts of speech. However, verb is most often used as a predicate. Beside that a
predicate is also expressed by such parts of speech as infinitive, noun, adjective, numeral,
pronoun, adverb and word combinations. Due to the means of expressing, predicates map be
divided into two groups: 1) Nominal predicate, 2) Verbal predicate. Predicates expressed by
noun, pronoun, adjective, numeral, adverb, infinitive form of verb and also words or word
combinations able to mean noun are called nominal predicates. A predicative suffix is added to
the end of nominal predicates.  ثب لِشهبًی. آرسثبیدبى ه ِیي َُو هب اعت.هحجْ ثتشیي تشاًََ ی هب االلی هبدس اعت
صذگی خبّداًََ اعت
ً هشدى. Our most adorable melody is the mother‘s lullaby. Azerbaijan is the native
land of all of us. To die heroically is to live eternally. Sometimes ―ُ‖ ًغت، یغت، ثبیذ،اعتare used in
the place of a predicate. They also pertain to nominal predicates. ―‖ دْثparticles along with
words or word combinations become nominal predicates and do not affect on their structure.
Predicates expressed by any form of a verb, but infinitive are called verbal predicates. Verbal
predicates are expressed by conjugated forms of verb (imperative, predicative, obligatory,
indicative and conditional forms and moods) and phraseological combinations. They signify the
action pertaining to a subject. Suffixes indicating to acting person are added to the end of verbal
predicates. It responds to questions of all forms of verb. Verbal predicates are expressed by
conjugated forms of verb and phraseological combinations. . پغشػ سا ثَ یبد آّسد،هبدس توبم ؽت سا ًْخاثیذ
ّ ثبیذ ثَ سّعتب ث. For example: Mother did not sleep whole night and recalled
 چٌذ سّص خبً ََ ی هب ثوبى.شین
her son. We must go to the village. Stay with us a few days and etc.
Keywords: predicates, Persian, nominal, verbal
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FARS DİLİNDƏ İSMİ VƏ FEİLİ XƏBƏR
XÜLASƏ
Xəbər də mübtəda kimi cümlənin baş üzvlərindən biridir. Xəbər cümlədə mübtədaya aid işi,
halı, hərəkəti, xüsusiyyəti, kəmiyyəti, başqa sözlə desək, mübtədanın ifadə etdiyi əşyanın
əlamətini bildirir. Xəbər qrammatik cəhətdən mübtədadan asılı olur və onunla şəxsə görə,
bəzən də kəmiyyətə görə uzlaşır. Xəbər müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə olunur. Lakin xəbər
rolunda ən çox işlənən nitq hissəsi feildir. Bundan başqa xəbər məsdər, isim, sifət, say, əvəzlik,
zərf kimi nitq hissələri və söz birləşmələri ilə də ifadə olunur. Xəbərləri ifadə vasitələrinə görə
iki yerə ayırmaq olar: 1) İsmi xəbər, 2) feili xəbər. İsmi xəbərlər: İsim, əvəzlik, sifət, say, zərflə,
felin məsdər forması ilə, habelə isim mənası verə bilən başqa söz və söz birləşmələri ilə ifadə
olunan xəbərlər ismi xəbər adlanır. İsmi xəbərlərin sonuna xəbərlik şəkilçisi artırılır. Bəzən
xəbər yerində var, yox, lazım, gərək, mümkün, bəs sözləri işlənir. Bunlar da ismi xəbərlərə aid
edilir. İdi, imiş, isə hissəcikləri söz və söz birləşmələri ilə birlikdə ismi xəbər olur və onun
quruluşuna təsir etmir. Feli xəbərlər: Məsdərdən başqa bütün fel formaları ilə ifadə olunmuş
xəbər feli-xəbər adlanır. Feli xəbərlər felin təsriflənən formaları ilə (əmr, xəbər, vacib, arzu,
lazım və şərt şəkilləri ilə) və frazeoloji birləşmələrlə ifadə olunur. Mübtədaya aid hərəkəti
bildirir. Feli xəbərlərin sonunda həmişə şəxs şəkilçisi olur. Felin bütün şəkillərinin suallarına
cavab verir. Feili xəbərlər təsriflənən feillərlə və frazeoloji birləşmələrlə ifadə olunur.
Açar sözlər: ismi xəbər, feili xəbər, fars dili
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INTRODUCTION
Predicate is one of the main particles of a sentence, as well as the subject. Predicate
signifies work, case, move, specificity, quantity pertaining to the subject, in other
words, characteristic of the object expressed by the subject. Predicate depends on
subject from grammatical point of view and coheres with it according to person and
sometimes to quantity.
Predicate is expressed by various parts of speech. However verb is most often used as
a predicate. Beside that a predicate is also expressed by such parts of speech as
infinitive, noun, adjective, numeral, pronoun, adverb and word combinations.
Due to the means of expressing, predicates map be divided into two groups:
1) Nominal predicate, 2) Verbal predicate.
Predicates expressed by noun, pronoun, adjective, numeral, adverb, infinitive form of
verb and also words or word combinations able to mean noun are called nominal
predicates. A predicative suffix is added to the end of nominal predicates.
. با قهرمانی مردن زندگی جاودانه است. آذربایجان میهن همه ما است.محبوبترین ترانه ی ما الالی مادر است
Our most adorable melody is the mother’s lullaby. Azerbaijan is the native land of all of
us. To die heroically is to live eternally.
Sometimes “ است، باید، نیست، ”هستare used in the place of a predicate. They also pertain
to nominal predicates.
“ ”بودparticles along with words or word combinations become nominal predicates and
do not affect on their structure.
Predicates expressed by any form of a verb, but infinitive are called verbal predicates.
Verbal predicates are expressed by conjugated forms of verb (imperative, predicative,
obligatory, indicative and conditional forms and moods) and phraseological
combinations. They signify the action pertaining to a subject. Suffixes indicating to
acting person are added to the end of verbal predicates. It responds to questions of all
forms of verb.
Verbal predicates are expressed by conjugated forms of verb and phraseological
combinations.
. چند روز خانه ی ما بمان. باید به روستا برویم. پسرش را به یاد آورد،مادر تمام شب را نخوابید
For example: Mother did not sleep whole night and recalled her son. We must go to the
village. Stay with us a few days and etc.
Verbal predicate is expressed by inflective verbs, i.e. imperative, predicative,
obligatory, indicative and conditional forms. For example: Hey, people, give a way. A
school must be build in here. I want to be the first
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Verbal predicate is expressed by phraeseological combinations as well. For example:
brave men fell into trouble. Samad sighed.
Nominal predicate is expressed by names – noun, pronoun, adjective, numeral, adverb.
For example: Boats are in the sea. The sea is stormy. He was the thirteenth. The
speaking one was me. Predicates expressed by noun combinations, infinitives,
participles and participle structures are also nominal predicates. For example: My aim
is to study. A part of guests are those who recently came from the city.
The words there is, there isn’t, needed, must, possible, but ) پس، ممکن، باید، نیست، (هستcan
be used as a separate predicate in Persian language. For example: there is no one at
home.
Verbal predicate signifies the action of a person spoken about and this person (a
subject, a general person, an indefinite person etc.) is considered an initiator of the
action.
While nominal predicate signifies features and plays the role of a carrier of the feature.
Verbal predicates are expressed by the verbs only.
Verbal predicate is expressed by predicative, imperative and subjunctive moods of a
verb. Simple, derivative, compound, definite, indefinite, personal, impersonal verbs
play the role of a predicate.
Due to a grammatical structure verbal predicate can be divided into two groups:
1) Simple verbal predicate, 2) Compound verbal predicate.
Simple verbal predicate is expressed by simple, derivative or compound verbs and
phraseological verbs.
.دست و پایش از ترس می لرزید
His hands and feet were shaking from fear.
.او از دانشگاه برگشت
He returned from the university.
.من خواهرم را خیلی دوست دارم
I love my sister very much.
.با دمش گردو می شکست
He was chopping the nut by his tale.
.تمام امیدهای او نقش بر آب می شد

135

All his wishes collapsed.
Compound verbal predicate means predicates emerging from conjunction of two verbs.
1. Predicates made by conjunction of modal verbs ( ، خواستن، بایستی، می بایست،می بایستی
 )توانستنwith the verb.
.او می تواند بخواند
He can read.
.او تصمیم گرفت بنویسد
He decided to write.
.او می خواهد بگوید
He wants to say.
.او به نوشتن شروع کرد
He began to write.
.نسیم خنکی وزیدن گرفت
A cool wind started blowing.
2. Verbal predicate is expressed by predicative, imperative and subjunctive moods of a
verb.
3. The indicative mood may be a predicate in the sentence in past, present and future
tense forms.
Predicates expressed in the present tense.
In order to form the present tense of a verb, “  ”میparticle must be added to the root of
the verb.

We say

 می گوییمI go

می روم

We pull out

 در می آوریدYou return

بر می گردی

They work

 کار می کنندHe answers

جواب می دهد

Predicates expressed by the past tense.
1. The predicate expressed by the past simple tense.
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In order to form the past perfect tense a short predicative suffix is added to the root of
a verb, except the third person:

We came

 آمدیمI came

You came

 آمدیدYou came

They came

 آمدندHe came

آمدم
آمدی
آمد

.عمو خیرخواه به حیدر سالم کرد و حالش را پرسید
Benevolent uncle saluted Haydar and asked his mood.
.ناگهان ملخ درشتی روی دستش نشست
Suddenly a huge dragonfly sat on his hand.
روزی از روزها خداوند به او دستور داد که یکی از پسرانش را به عنوان جانشین و پیامبر بعد از خودش
.انتخاب کند
One a day God ordered him to choose one of his sons as his vicar and a prophet.
.یکی از کالغ ها سنگی برداشت و بر سر کالغ دیگر زد و او را کشت
One of crows picked up a stone, hit on the head of the other and killed him.
2. The predicate expressed by the past perfect tense.
In order to form the far past tense a participle and a verb in the past tense form are
used:

We had told

 گفته بودیمI had told

You had told

 گفته بودیدYou had told

They had told

 گفته بودندHe had told

گفته بودم
گفته بودی
گفته بود

. پایش لیز خورد و با سرعت هر چه تمامتر سقوط کرد،چیزی به فتح قله نمانده بود که
A few had remained to conquer the tower, when his foot slid and he subsided
downstairs in a very high speed.
. اما هیچ پولی توی جیب هایش باقی نمانده بود،عموخیرخواه جیب هایش را گشت
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Benevolent uncle searched in his pockets, no money had remained in his pockets.
3. The predicate expressed by the present perfect tense.
In order to form the present perfect tense a short predicative suffix is added to a
participle. While adding the suffix “ ”اmust be written after the participle:

We have gone

 رفته ایمI have gone

You have gone

 رفته ایدYou have gone

They have gone

 رفته اندHe has gone

رفته ام
رفته ای
رفته است

می شود از او بپرسی كه چرا پدرم وصیت كرده است من این زمین را از دست ندهم زیرا ثروتی بسیار در
انتظارم خواهد بود
Can you ask him why my father has bequeathed me not to lose this place? Since a lot of
wealth will expect me.
4. The predicate expressed by the past continuous tense
In order to form the past continuous tense “ ”میparticle is added to a simple verb in the
past simple tense, to the second part of a derivative and compound verbs:

We were going

 می رفتیمI was telling

می گفتم

You were bringing
out

 درمی آوردیدYou were returning

بر می گشتی

They were working

 کار می کردندHe was answering

جواب می داد

آیین شاهان ایرانی در روز اول دی ماه این بود که تاج و تخت شاهی را بر زمین می گذاشتند و با جامه ای سپید به
.صحرا می رفتند و بر فرشی سپید می نشستند

The tradition of Iran’s shahs in the first day of Dey month was that they were leaving
their throne, in a white garment were going to the desert and were sitting on a white
carpet.
The predicate expressed by definite and indefinite future.
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In order to form the definite future tense in Persian the predicative suffix is added to
the root of the verb “ ”خواستنand the core of the verb is used:

We will say

 خواهیم گفتI will say

You will call

 فرا خواهید خواندYou will call

فرا خواهی خواند

 کار خواهند کردHe will work

کار خواهد کرد

They will work

خواهم گفت

در زیر این زمین گنجی نهفته است كه با وجود آن نه تنها تو كه خاندانت تا هفت پشت ثروتمند خواهند زیست
A treasure has been concealed under this play that not only you but even your
descendants up to seven generation will live in wealth.
جادو این است که خودت را باور داشته باشی اگر توانستی این کار را بکنی همه چیز برای تو ممکن خواهد
.بود
A miracle is to believe in yourself, once you managed to do it, everything will be
possible for you.
The indefinite future tense in Persian is formed the same way as the simple present
tense:

We ask

 می پرسیمI ask

می پرسم

You ask

 می پرسیدYou ask

می پرسی

They ask

 می پرسندHe asks

می پرسد

 دست هایت را کنار هم می گذارد و به تو یاد می دهد که چگونه دعا کنی،فرشته ات
He puts hands of the angel side by side and teaches you how to pray.
Predicates expressed by imperative form of the verb signify an order, a requirement, a
proposal and etc. The imperative mood usually pertains to singular and plural of the
second person.
In order to form an imperative mood of a verb “ ”بهparticle is added to the root of a verb
in singular, in plural “ ”بهto the beginning and “ ”یدto the end of the root. Nothing is added
in singular of derivative verbs, “ ”یدis added to the end of the root in plural. Adding “”به
is not compulsory in compound verbs, but “ ”یدmust be added.
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 نگاه کنید – نگاه بکنید،نگاه کن – نگاه بکن

برگرد – برگردید

بنویس – بنویسید

 صبر کنید – صبر،صبر کن – صبر بکن
بکنید

درآور – در آورید

برو – بروید

. به آنها بگو من این خروس را از روستای شما ندزدیدم،ای روباه
Hey, fox, tell him I have not stolen this cock from your village.
When verbs in subjunctive mood are used separately as a predicate of a sentence they
signify a wish, a proposal and other meanings.
Indicated rules for the imperative mood of a verb are applicable to the subjunctive
mood as well. The difference is that the subjunctive mood is pertinent to all persons of
a verb.

(Me) to answer - پاسخ بدهم – پاسخ دهم
(You) to answer -پاسخ بدهی – پاسخ دهی

(Me) to return-برگردم

(Me) to read -بخوانم

(You)to return -( برگردیYou)

to -بخوانی
read

(Him) to answer – پاسخ بدهد – پاسخ دهد

(Him)to return-( برگرددHim) to read -بخواند

(Us) to answer – پاسخ بدهیم – پاسخ دهیم

(Us) to return-برگردیم

(You) to answer – پاسخ بدهید – پاسخ دهید

(Us) to read -بخوانیم

(You)to return-( برگردیدYou) to read -بخوانید

(Them) to – ( پاسخ بدهند – پاسخ دهندThem)
answer

to -( برگردندThem)
return

to -بخوانند
read

.لطفا من را هم با خود ببرید
Please bring me with yourself.
. درب ظرف عسل او را باز نگه داشت تا مگس ها بر آن بنشینند،مامور تفتیش به عمد
The inspector deliberately kept his honey can open so that flies sat on it.
Regarding conditional, necessary, optative, ability moods, they are expressed by means
of the subjunctive mood, also assistant words and various conjunctives.
.اگر اینقدر باهم دعوا کنند دیگران به راحتی می توانند آنها را شکست بدهند
If they fight with each other, others can defeat them easily.
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اگر صدای قشنگی داشتی از همه پرندگان بهتر بودی
If you had a beautiful voice you were the best of all birds.
In order to form the ability mood of a verb declension forms of the verb “ ”توانستنdue to
a tense and a person and the subjunctive are used.

We can read

 می توانیم بخوانیمI can read

You can read

 می توانید بخوانیدYou can read

They can read

 می توانند بخوانندHe/She can read

می توانم بخوانم
می توانی بخوانی
می تواند بخواند

. لطفا من را هم با خود ببرید. دریاچه خشك شده و من هم دیگر نمی توانم در اینجا زندگی كنم،ای دوستان
Friends, the pool has dried and I can’t live here anymore. Please bring me with yourself.
 بلکه با تغییر دیدگاه و یا نگرشت می توانی دنیا را به کام خود،برای این کار نمی توانی تمام دنیا را تغییر دهی
.درآوری
You cannot change the world for this work, but you can shape the world conforming to
your wishes by changing your point of view or vision.
.کوآال کمی زخمی شده بود ولی خوشحال بود که توانسته جوجه های همسایه را نجات بدهد
Kuala was wounded a little bit but was happy that managed to rescued neighbour’s
chicks.
. کاش می توانستم با آنها دوست شوم،او پیش خودش فکر کرد
He thought inwardly, I wish I could be friend with them.
In order to form the optative mood of a verb declension forms of the verb “”خواستنdue
to a tense and a person and the subjunctive are used.

We wanted to go

 می خواستیم برویمI wanted to go

You wanted to go

 می خواستید برویدYou wanted to go

They wanted to go

 می خواستند بروندHe/She wanted to
go

می خواستم بروم
می خواستی بروی
می خواست برود

ما می خواهیم چیزی را به شما نشان دهیم که فکر می کنیم برایتان آشنا باشد
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We want to show you something that we think may seem familiar to you.
.چاک از من خواست که آن را در آلبوم عروسیمان بگذارم
Chuck wants me to place him in our wedding album.
In order to form the necessary mood of a verb “ ”بایدand the subjunctive are used.

We must say

 باید بگوییمI must say

باید بگوییم

You must say

 باید بگوییدYou must say

باید بگویی

They must say

 باید بگویندHe/She must say

باید بگوید

.باید خیلی چیزها در باره ی کیفیت دوستی یاد بگیرم

I have learnt a lot of things about the quality of a friendship.
ما از راه دور به زندگی دیگران نگاه می کنیم وبه نظرمان می رسد که آنها برجاده های هموار گام برمی دارند حال
آنکه جاده ی همواری وجود ندارد خودمان باید راه را هموارکنیم
We view lives of others from a far point and it seems like they walk by a even path, but
in fact there is no even path, we make it even ourselves.
.ما باید اینجا را ترك كنیم و به دریاچه ی دیگری برویم
We have to leave this place and move to another pool.
As we mentioned above a compound participle may be used in phraseological verbs
and proverbs as well. We can show the following examples:
.پادشاه می ترسید که آرزویش را به گور می برد
Padishah was afraid that he would bring his wish into the grave.
 چرا بی گدار به آب می زنی؟:دوستش از او پرسید
His friend asked him: why do you do it thoughtlessly?
.خیابان آنقدر شلوغ شده بود که جای انداختن نبود
The street was so crowded that there was not even a place to fall a needle.
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دعوا سر لحاف مال بود
[Dəva səre ləhafe molla bud]
The fight was over molla’s blanket.
بشنو و باور نکن
[Beşno vo bavər nəkon].
Hear but do not believe.
با آب حمام دوست می گیرد
[Ba abe həmam dust migirəd].
To get a friend by a bath water.
با یک دست دو هندوانه نمی شود برداشت
[Ba yek dəst do hendevane nemişəvəd bərdaşt].
It is impossible to pick two watermelons by one hand.
با یک گل بهار نمی شود
[Ba yek qol bəhar nemişəvəd].
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Spring doesn’t come with one flower.
با زبون خوش مار از سوراخ در میاد
[Ba zəbune xoş mar əz surax dər miyad].
He extracts a snake from his hole.
As in all languages verbs in Persian also are widely used. Since they play a great role as
a particle of both a speech and a sentence. As noted before, predicates are divided in
two groups – nominal and verbal. As a result of the study we conclude that verbal
predicates are used more often.
Predicate is a main particle signifying the action or the order pertinent to a subject,
answers to the one of thewe questions - What does he do? (in all moods and tenses of a
verb) Who is he?how is he? Where is it?
A

predicate

is
mostly
expresses
by
conjugated
verbs.
. فردا باید به روستا برویم. به خانه ی ما میهمانان خواهند آمد. در باز شد.نوزاد می خوابد

The newborn sleeps. The door opened. Guests will come to our home. We must
go the village tomorrow.

Predicates expressed by the parts of speech are simple from structural aspect,
predicates expressed by word combinations and complex nouns are complex. All
predicates used above are simple predicates. An example for complex predicates:
. با قهرمانی مردن زندگی جاودانه است. آذربایجان میهن همه ما است.محبوبترین ترانه ی ما الالی مادر است
Our most adorable melody is the mother’s lullaby. Azerbaijan is a nativeland for
all of us. To die heroically is to live eternally.
A predicate is mostly being bound with a subject and conforms to it in accordance with
a person, quantity.
From aspect of expression means there are 2 types of predicated: verbal and nominal
predicates.
Verbal predicates:
Verbal predicates are expressed by conjugated verb and phraseological
combinations.
. چند روز خانه ی ما بمان. باید به روستا برویم. پسرش را به یاد آورد،مادر تمام شب را نخوابید
For example: Mother did not sleep whole night and recalled her son. We must go
to the village. Stay with us a few days and etc.
Nominal predicate:
Nominal predicates are expressed by names (noun, pronoun, adjective, numeral etc
For example: kid is in the kindergarden (by noun). The weather is cool (by adjective).
All marks are five (by numeral). The coming one is me (by pronoun) etc.
Predicates expressed by infinitive, nominal combinations, participle structures also are
nominal predicates.
 این بچه ها کسانی هستند. نویسنده ی این کتاب پدر تورال است. باکو شهر صنعت است.آرزویم خواندن است
.که دیروز سر درس دیر کردند
For example: my wish is to study (by infinitive). Baku is an industrial city Bakı sənaye
şəhəridir (by the II type of definitive word combination). The author of this book is
Tural’s father Bu (by the III type of definitive word combination). These are children
that were late to the lesson yesterday (by the participle structure).
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TRANSLATION OF MYSTIC PERSIAN POETS SAADI AND HAFIZ
INTO EUROPEAN LANGUAGES
Gunel SALIMOVA*
ABSTRACT
“There is no nation in the world more addicted to Poetry than the Persians.” Thus wrote Adam
Olearius, who went in 1633 as a secretary to the ambassador of Frederick III of Schleswing –
Holstein to Iran. After giving two specimens of the poetry of the Persians and explaining the
“Rules of their Prosodia,” Olearius compares their literature with that of the French, and
concludes that neither country has an excellent epic poet. He gives a list of famous Persian
poets, which are strangely mixed of the with the names of Turkish ones such as Fuzuli, Naway
etc. Olearius was one of the seventeenth century travelers to introduce Persian literature to
Europe. And the discussion of Persian literature in travel books was not without effect on
English literary works of the period. Not only travelers but also linguists played a part in
bringing Persian literary works to the attention of Europe. Persian studies began as early as
the first half of the sixteenth century. The seventeenth century witnessed something of a
revival in Oriental studies. In 1632 The Chair of Arabic was opened at Cambridge and then at
Oxford. It shows that European scholars paid special attention to Muslim sciences. As the
mystic and didactic poetry of Persia received special attention in Europe, this study is going to
investigate the influence of the Persian literature, particularly the mystic and didactic poetry
of Persia on the European literature. Translation of Persian poets, Saadi’s and Hafiz’s, works
into the European Languages. European scholars who devoted their lives to the investigation
and translation of mystic and didactic Persian poetry.
Keywords: Persian poetry, translation, European literature.
MİSTİK FARS ŞAİRLƏRİ SƏDİ VƏ HAFİZİN AVROPA DİLLƏRİNƏ TƏRCÜMƏSİ
XÜLASƏ
"Dünyada poeziyaya farslar qədər aludə olan ikinci bir millət yoxdur." Bu fikri HolşteynQottorp hersoqu III Fridrixin 1633-cü ildə İrana göndərdiyi səfirliyin katibi olmuş Adam Oleari
ifadə etmişdir. O, fars poeziyası nümunələrini Fransız ədəbiyyatı nümunələri ilə müqayisə
etmiş və belə nəticəyə gəlmişdir ki, dünyada heç bir ölkənin fars poeziyası kimi möhtəşəm epik
poeziyası yoxdur. A.Oleari eyni zamanda türk şairləri ilə birlikdə məhşur fars şairlərinin
siyahısını hazırlamış və XVII əsrdə fars ədəbiyyatını Avropaya tanıdan səyyahlardan olmuşdur.
Səyyahlar qədər o dövrün dilçiləri də, fars ədəbiyyatını Avropanın diqqətinə çatdırmaqda
mühüm rol oynamışdır. Avropada fars dilinin və ədəbiyyatının tədqiqi XVI əsrin əvvəllərinə
təsadüf edir. 1632-ci ildə Kembric Universitetində daha sonra isə Oksford Universitetində ərəb
dili kafedraları fəaliyyətə başlayır. Fars ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən biri
olan Sədi əsərləri Avropa dillərinə tərcümə olunan ilk fars şairi olmuşdur. Hafizin yazdığı
*
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qəzəllər mistik düşüncə və məhəbbətin mədhinə görə Şərq ədəbiyyatının ən gözəl incilərindən
sayılır. Fars ədəbiyyatının inciləri sayılan bu əsərlər daim Avropa şərqşünaslarının diqqətini
cəlb etmişdir. Edvin Arnoldun Sədinin əsərlərindən etdiyi tərcümələr və Gertruda Bellin Hafiz
poeziyasının tərcüməsi Avropada bu şairlərin əsərlərinə edilmiş tərcümələrin ən parlaq
nümunəsidir. Mistik və didaktik fars poeziyasına Avropada xüsusi maraq olduğunu nəzərə
alaraq bu məqalədə fars ədəbiyyatının xüsusilə mistik və didaktik fars ədəbiyyatının Avropa
ədəbiyyatına təsirini, fars şairləri Sədi və Hafizin əsərlərinin Avropa dillərinə tərcüməsi və
Avropada öz yaradıcılığını mistik və didaktik fars poeziyasının tədqiqi və tərcüməsinə həsr
etmiş Avropa alimlərinin yaradıcılığı araşdırılır.
Açar sözlər: Fars poeziyası, tərcümə, Avropa ədəbiyyatı.
1. Introduction
“There is no nation in the world more addicted to Poetry than the Persians.” Thus wrote Adam
Olearius, who went in 1633 as a secretary to the ambassador of Frederick III of SchleswigHolstein to Iran. After giving two specimens of the poetry of the Persians and explaining the
“Rules of their Prosodia,” Olearius compares their literature with that of the French, and
concludes that neither country has an excellent epic poet. He gives a list of famous Persian
poets, which are strangely mixed of the with the names of Turkish ones such as Fuzuli, Naway,
etc. Though inaccurate in his accounts, Olearius was one of the first seventeenth century
travelers to introduce Persian literature to Europe (6, 40).
Sir John Chardin, who more than anyone else in his time brought Persia near to Europe devotes
nearly four hundred pages in the complete edition of his Eastern travels to a “description des
sciences et des arts libéraux des Persans.” He discusses and translates the works of a good
number of their poets, ranging from the maxims of Locman to the ghazals of Hafiz. Chardin
displays a special interest in Saadi. Translated fragments are given of the Bustan, the Gulistan
and parts of the “Nasihat-al-Mulak” (Les Con-seils aux Rois). Chardin’s translation is something
of a mixture, containing many stories and phrases not found in the original, but is on the whole
derived from the poet’s own works. Despite this his editor finds his verbal translations quite
accurate (6, 40-41).
Not only travelers but also linguists played a part in bringing Persian literary works to the
attention of Europe.
It seems that the German achievement in Orientalism impressed the West in the nineteenth
century. “To Von Hammer,” (who had translated the Divan of Hafiz and given specimens of two
hundred poets in his Geschichte der schönen Redekunste Persiens) Emerson wrote, “we owe
our best knowledge of the Persians....(6,152).
The mystic and didactic poetry of Persia received special attention in this period; and the fact
is indicated in the works of the great writers of the age. Goethe’s West-Ostlicher Divan was a
warm tribute to the genius of Hafiz; Emerson called Saadi the “Wisdom of the gods”; No wonder
that German Romanticism—with pantheism as one of its distinguishing features, and a desire
to bow down at all shrines and heap together the products of all religions in order to form a
new religion of humanity and art—was appreciative of Persian Sufism. In England, when
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German influence in literature was at its high tide, some attention to Sufi poetry was a natural
corollary (6,153).
2. Great Persian Poets.
2.1. Saadi Shirazi
Great Persian poets such as Saadi, Hafiz always attracted the attention of European thinkers.
Translating different works of these poets the European thinkers tried to bring Persian poetry
to Europe.
Abu-Muhammad Muslih al-Din bin Abdallah Shirazi better known by his pen –name as Saadi,
was one of the major Persian poets of the medieval period. He is not only famous in Persianspeaking countries, but he has also been quoted in western sources. He is recognized for the
quality of his writings, and for the depth of his social and moral thoughts.
Saadi's best known works are Bustan (The Orchard) completed in 1257 and Gulistan (The Rose
Garden) completed in 1258.
Bustan is entirely in verse (epic metre). It consists of stories aptly illustrating the standard
virtues recommended to Muslims (justice, liberality, modesty, contentment) and reflections on
the behavior of dervishes and their ecstatic practices. Gulistan is mainly in prose and contains
stories and personal anecdotes. The text is interspersed with a variety of short poems which
contain aphorisms, advice, and humorous reflections, demonstrating Saadi's profound
awareness of the absurdity of human existence. The fate of those who depend on the
changeable moods of kings is contrasted with the freedom of the dervishes.
Saadi is also remembered as a panegyrist and lyricist. His lyrics are found in Ghazaliyat (Lyrics)
and his odes in Qasa'id (Odes). He is also known for a number
of works in Arabic (10).
Saadi happens to be the earliest Persian poet to be translated into the European languages. In
1634, a partial French translation of the Rose Garden (L'Emprise des Roses) by Andre du Ryer
appeared in Paris. The following year, this French version was translated into German by
Johann Friedrich Ochsenbach (Tubingen, 1635).
In 1651, George Gentz (Gentius) brought out in Amsterdam a Latin translation of the Rose
Garden together with the Persian text; this book was widely used and quoted by European
thinkers including Sir William Jones and Johann Gottfired von Herder. Adam Oelschlager
(Olearius), a German diplomat who had visited Iran, translated both the Rose Garden
(Hamburg, 1654) and the Orchard (Hamburg, 1696) into German. Although free-style
translations, these works were widely read by European intellectuals, including the German
poet Johann Wolfgang von Goethe who used some of Saadi's poems in his West-Ostlicher Diwan
(West-Eastern Diwan, a collection of Geothe's poems in the Persian style).
Karl Heinrich Graf published the best German translations of both the Rose Garden (Leipzig,
1846) the Orchard (Leipzig, 1850). In the French language, reputed translations of Saadi's Rose
Garden were made by N. Semelet (Paris, 1834) and of the Orchard by Barbier de Meynard
(Paris, 1880).
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The first English translations of Saadi's works appeared in the late eighteenth and early
nineteenth centuries in British India. Persian was the official language of Indian Mogul courts
from 1526 to 1857. William Jones, who established the Asiatic Society of Bengal in 1784 in
Calcutta and thus initiated the British Orientalism, first translated a few verses from Saadi.
The Rose Garden has been translated into English by many scholars: Stephen Sullivan (London,
1774, selections), James Dumoulin (Calcutta, 1807), Francis Gladwain (Calcutta, 1808), James
Ross (London, 1823), S. Lee (London, 1827), Edward B. Eastwick (Hartford, 1852), Johnson
(London, 1863), John T. Platts (London, 1867), E.H. Whinfield (London, 1880), Edward
Rehatsek (Banaras, 1888, in some later editions incorrectly attributed to Sir Richard Burton),
Sir Edwin Arnold (London, 1899, the first four chapters), L. Cranmer-Byng (London, 1905,
'Wisdom of the East Series'), Celwyn E. Hampton (New York, 1913), and Arthur John Arberry
(London, 1945, the first two chapters). Translations by Gladwin, Ross, Eastwick, Arnold and
Cranmer-Byng have been reprinted several times. More recent English translations of the Rose
Garden have been published by Omar Ali-Shah (1997, who also published a new French
translation in 1969) and by Wheeler M. Thackston (2008) (8).
There are also several English translations of the Orchard by H. Wilberforce Clarke (London,
1879), Adalat Khan (Calcutta, 1881, selections), G.S. Davie (London, 1882), D.M. Strong
(London, 1904, selections), George Ranking (Oxford, 1906, the second chapter), Sir Edwin
Arnold (1906, the third chapter), A. Hart Edwards (London, 1911, selections, a volume in the
'Wisdom of the East Series'), Reuben Levy (1928), G.M. Wickens (Leiden, 1974, 'Persian
Heritage Series'), and Barlas Mirza Agil-Hussain (London, 1984, the first two chapters). Of
these, Clarke's and Wickens' translations are comprehensive and accessible (8).
Relatively less attention has been given to the translation of Saadi's other works, notably his
lyrics, odes and sonnets (ghazal). Lucas White King was the first person who translated
hundreds of Saadi's ghazal poems into English (The Odes of Saadi, 2 volumes, 1925; and an
additional volume, 1926).
Saadi's poems and parables have also been included in at least a dozen English anthologies of
Persian poetry published throughout the nineteenth and twentieth centuries, from 'The
Flowers of Persian Literature' (edited by Samuel Rousseau, London, 1801), 'Specimens of the
Popular Poetry of Persia' (edited and translated by Alexander Chodzko, London, 1842),
'Persian Poetry for English Readers' (by Samuel Robinson, Glasgow, 1883), 'Flowers from
Persian Gardens' (edited by Edward S. Holden, New York, 1901), to 'A Millennium of Classical
Persian Poetry' (edited and translated by Wheeler M. Thackston, 1994). Victor Hugo published
'Les Orientalies’ in 1829 with poems clearly influenced by Saadi's works (8).
Arnold chose to give a simple and straightforward version of Islamic mysticism in With Saadi
in the Garden (1888). He showed his admiration for Saadi in The Literature, (Nov. 12, 1898)
where he represented the Gulistan as his favorite book, and wrote of its author: “The Shaikh
was really the Horace and Marco Polo of the Far East combined into one rich and gracious
nature. Ancient enough to carry with him a fine flavor of the Old World, he is as modern as
much for all times as the Roman poet himself or American Emerson.” The considerable
attention which was paid to Saadi, even prior to these publications, particularly in France and
America, doubtless induced Arnold to introduce him to the English public, and to try to do for
him what FitzGerald had done for Khayyam (6,193).
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Saadi has always been represented as one of the best teachers of proverbial wisdom and
Oriental morality. Once Sir John Malcolm asked a Persian: “Have you no laws, but the Koran,
and the traditions upon that volume?” “We have the maxims of Sadee,” the man answered
gravely. Malcolm continues: “Were I to judge from my own observations, I should say, that
these stories and maxims which are known to all, from the king to the peasant, have fully as
great an effect in restraining the arbitrary and unjust exercise of power as the laws of the
Prophet.” (6,193).
The eighth Secretary General of the United Nations, Ban Ki-moon, quoted Saadi's poem in a
speech made in Tehran in 2012 in these words:
"There is a magnificent carpet – I think the largest carpet the United Nations has – that adorns
the wall of the United Nations, a gift from the people of Iran. Alongside it are the wonderful
words of that great Persian poet, Saadi:
All human beings are members of one frame,
Since all, at first, from the same essence came.
When time afflicts a limb with pain
The other limbs at rest cannot remain.
If thou feel not for other’s misery
A human being is no name for thee."
The poem is taken from the second edition (1880) of the translation of the Gulistan by Edward
Eastwick.
The sentiment of Saadi's poem can be seen to conform to the spirit of the Universal Declaration
of Human Rights, proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December
1948, of which the first article reads as follows:
"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason
and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood." (11)
Mr. Obama went so far as to quote the medieval Persian poet Saadi. “The children of Adam are
limbs to each other, having been created of one essence,” he said (9).

2.2 Hafiz-E Shirazi.
Hafiz was a Persian poet. His life and poems have become the subjects of much analysis,
commentary and interpretation, influencing post-14 century Persian writing more than any
other author. Hafiz primarily wrote in the literary genre of lyric poetry or ghazals, that is the
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ideal style for expressing the ecstasy of divine inspiration in the mystical form of love poems.
He was a Sufi (12).
In 1771Sir William Jones rendered one ghazal (A form akin to the sonnet) of Hafiz in a stanzaic
verse, complete with interpolated commentary on the nature of eastern poetry. By 1801 there
were at least five different collections, most quite faithful and most with parallel Persian text.
This enthusiasm then passed to Goethe and German romanticism, which in turn inspired
Emerson, who introduced Hafiz to America. (7,612)
The 43 ghazals interpolatively rendered by Gertrude Bell (1868-1926) are generally praised
as the best verse translation, though contemporary readers will take greater delight in the
verse of Richard Le Gallienne (1866-1947), who though knowing no Persian ironically offers a
clearer glimpse into the wit, and jaunty charm of Hafiz. English poets have also fallen under the
spell of Hafiz: Elizabeth Bridges (Daryush) exploited the reputation of Hafiz to launch her own
career; Basil Bunting brought out the libertine Hafiz in Poundian form; John Heath-Stubbs
joined with Persian scholar Peter Avery in a version both accurate and readable, though
marred by its submission to the medieval critical dictum that the ghazal form lacks organic
unity (7,612).
In 1947 A.J.Arberry published a selection of 50 Hafiz poems by 15 translators; his judgement
that English translators had not yet completely succeeded with Hafiz still holds (7,612).
The name of Hafiz is closely associated with that of Johann Wolfgang von Goethe in German
literature. This is directly attributable to the status Goethe accords Hafiz in West-östlicher
Divan, first published in 1819. It is because of Goethe’s work that since the early 19 th century
the Divan of Hafiz has been an important source within the framework of “international
literature,” and that there have been so many scholarly studies of the poetry of Hafiz published
in Europe (4).
The first complete German translation of Hafiz was made by the Austrian orientalist and
diplomat, Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856). This translation, which is still regarded
as one of the most important works in German, began to appear in 1812. In total, Hammer
translated 576 ghazals, 6 matnawis, 2 qasidas, 44 qetas, 72 robais and 1 takmis (Hammer,
1812, p. II f.). The distinctive quality of Hammer’s translation lies, on the one hand, in his
method of translating the poems, and on the other, in his allusions and comparative references
to Latin and Greek literature in his explanatory notes, which demonstrate the translator’s
attempt to make Hafiz’s poetical world comprehensible to contemporary readers more at
home with classical poetical forms. Hammer is persistently faithful to both form and content of
the ghazals. Hammer’s translation was highly influential on Goethe’s understanding of Hafiz.
Its effects were such that all of the German translations of Hafiz made in the second half of the
19th century were indebted to Goethe’s West-östlicher Divan (3).
More than two centuries have passed since the appearance of “A Persian Song” by Sir William
Jones, which introduced Hafiz to the literary circles of England. Apart from numerous attempts
in prose, a score of translators have tried to put his ghazals into poetic English. But he needs a
FitzGerald to be naturalized in the English-speaking world, for his “best is untranslatable
because he is the best Musician of words.” Though this remark of FitzGerald has not been
effectively challenged so far, various experiments in verse translation of the ghazals require a
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brief survey. They often follow the trends and tendencies in Persian studies which we have
been so far pursuing (6, 200).
In the early years of the nineteenth century Hafiz found numerous translators, like Hindley,
Richardson, Nott, Law and Leyden, who all followed Jones, and were all very similar in their
method and style of translation. There was always an ode, a simile or a metaphor, which “might
alone entitle our poet to the appellation of the Anacreon of Persia.” Though this type of
Classicization was meant to familiarize the English with Hafiz, he always proved difficult to
translate (6, 201).
Introducing new ideas, Jones has unnecessarily expanded the translation, and eventually lost
the pregnant brevity which is so characteristic of Hafiz. By including so many superfluous
adjectives and qualifying phrases Jones’ language has become too precious and sentimental for
Hafiz. The same can be said of the translations by Jones’ contemporaries, in particular
Richardson and Hindley (6,204).
The first complete prose version of the Divan in English was issued by Henry Wilberforce
Clarke in 1891 at Calcutta. Meanwhile Goethe in the philosophic poetry of his maturity came
under the influence of Hafiz. He was for Goethe a spiritual guide, the singer of true love, and a
“poetic fount, wave welling after wave.” Like Goethe, Emerson displayed his admiration for
Hafiz by imitating several of his poems, including the “Saki-Nameh.” Lack of first-hand
knowledge detracted from the value of the translations by these two poets. Rückert and Platen,
being both poets and Persian scholars, more faithfully tried to reproduce the form and ideas of
Hafiz’s poetry (6, 204).
Towards the end of the nineteenth century, there was a renewal of English interest in Hafiz,
and several Orientalists attempted a methodic and scholarly rendering of his odes. They were
not particularly anxious to classicize the Persian poet. In fact, more than the early translators,
they tried to exhibit what Dr. Johnson called the “traditional imagery and hereditary similes”
of their poet (6, 204-205).
Herman Bicknell’s posthumous work, Hafiz of Shiraz: Selections from his Poems (London,
1875), is very much in line with the advocacy of FitzGerald. Bicknell imitated his originals by
retaining the compound words and adopting the rhyming couplets instead of the monorhyme.
He relied mostly on the admirable edition of the Divan by Brockhaus (Leipzig, 1854), and
during a stay at Shiraz was helped by the poet Ulfat of Isfahan in clearing up doubtful points.
Though the early death of Bicknell left his intention of translating the whole Divan unfulfilled,
his work contains partial or complete renderings of 306 pieces. His translations are scholarly
rather than poetic. More than any of his English predecessors, Bicknell both in sense and form
comes nearer to his originals (6, 205).
Gertrude Bell, who has been so far the most remarkable translator of Hafiz in English, chose a
path midway between Jones and Bicknell. Poems from the Divan of Hafiz (London, 1897) are
free verse translations. However, there is a considerable faithfulness to the sense and spirit of
the original. To borrow a sentence from an admirer of Hafiz, they catch “something of the
mystic sensuousness of Hafiz, something of his passion and sorrow, something even of his
supreme artistic mastery of words (6, 205-206).
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The language of Hafiz is scrupulously well-chosen and expressive. Though hypocrisy and petty
ritualism receive intensive criticism from him, this is not often done in an offensive or
unbecoming manner. Hafiz not only has developed a melodious and elegant diction, he has
made the ghazal form an identical part of his poetry. The ghazal was meant originally to be
sung to the accompaniment of musical instruments, and it seems that this was the case with
many of Hafiz’s poems. Thus it was only natural on the part of the translators to try to give an
idea of the music of the Persian lines (6, 207).
With varied success Goethe, Rückert and Platen had imitated the ghazal form. Inspired by
these, occasional attempts were made to do the same in English by Mangan, Trench, R.
M..Milnes and William Barnes. During his Persian studies, FitzGerald became interested in
Hafiz, and occasionally noted down the borrowings of Goethe from Hafiz in the West-Ostlicher
Divan. FitzGerald introduced Hafiz to Tennyson, who had begun reading Persian as early as 1
July 1845 (6, 208).
However, it was left to the late nineteenth century Orientalists to undertake metrical
translations from Hafiz. Cowell found poetic form to be in agreement with national
temperament.
Orientalists with a wide knowledge of Sufism, such as Nicholson and Arberry, have tried to
reflect the mystic ecstasy of the ghazals.
One of the most successful translators of Persian classical poetry into English, Dick Davis who
has beautifully translated the works of Ferdausi, ‘Attar and Fakhr al-Din Gorgani, on translating
Hafiz says: “Hafiz’ great fame rests on his ghazals, which are so allusive and dense in their
language, using the often arcane conventions of Persian lyric poetry with consummate
dexterity, as to be virtually untranslatable.” (Borrowed Ware: Medieval Persian Epigrams,
Mage Publishers, Washington, DC, 2004, p. 185). This is similar to what FitzGerald had said
when he was trying his hand on Hafiz. But translating Hafiz is a real challenge and many
translators have tried him in recent years. The remarks of Farzad about an ideal translator are
far from easy to fulfill, they suggest what is demanded from a successful translator. He must be
a true English poet and fully appreciative of Hafiz in order to give in his versions a similar poetic
impact as their originals. Though the Rubaiyat is not a faith-ful rendering, it gives the English
more than what a faithful translation can boast of. Preserving the poetic form and economic
phraseology of the quatrain, FitzGerald on the one hand comes very near to the tone and
simplicity of their language and on the other represents what is essential in Khayyam, the
essence of his thoughts. Though he is a much easier poet to translate than Hafiz, FitzGerald still
can provide an excellent example to follow (6, 214).
With few exceptions, the later translators more than the earlier ones have tried to convey the
meaning as well as the language of Hafiz. In fact his poetic technique and imagery are
interesting enough for a Western reader not to need any change or polish by a minor English
poet. It is essential to give as much as possible an accurate idea of the characteristics of Hafiz’s
art. Emerson said: “Expression is all we want: ...we know enough; but have not leaves and lungs
enough for a healthy perspiration and growth.” This expression Emerson finds only in Hafiz.
One expects to see some-thing of this “expression” in translation. So it is important to choose
the words with sound and meaning approaching those of Hafiz (6, 214).
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3. Conclusion
The investigation of the Eastern poetry not only brought a turning point in the Orientalism of
the West, but also opened a new phase in the humanistic history of the world. The translations
by famous Orientalists made known the cultural heritages of India, Iran, Turkey and Arabia.
However mystic and didactic poetry of Persia, translation of Persian poets’ works into the
European Languages received special attention in Europe. Various famous European scholars
devoted their lives to the investigation and translation of mystic and didactic Persian poetry.
The translations of Edwin Arnold from Saadi and those of Gertrude Bell from Hafiz are
remarkable examples of poetic rendering.
Briefly Persian poets and poetry attracted attention of numerous thinkers and had great
influence on the European literature.
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MOLLA JAMAL RANJI’S WORK
Pusta ISKANDARZADEH*

ABSTRACT
When talking about Molla Jamal Ranji’s work we would like to stress that examples of art that
he bestowed to our literature are valuable works for studying of our literature of 17 th century
in native tongue. As it has been in all periods, general characteristic of 17th also is identified by
researching of works of contemporary men of the pen. From this point of view, Jamal Ranji’s
works also give substantial information about features of the told century. Unfortunately,
containing valuable information Ranji’s work has not been sufficiently studied and even is one
of artworks stayed out of research. It may have several reasons, one of which is absence of
information about the life, the place of birth and living of Jamal Ranji. The second reason is that
the only one example of works supposedly pertaining to Poet has reached us. The other reason
is that {his works} have been preserved under the name of manuscripts of unidentified authors.
Absence of information about Molla Jamal in historical references and manuscript collections
also is one of the reasons delaying the research of Poet’s work. The first information about
Molla Jamal Ranji is given in the book named “voices from our past” (1983) by Shamil
Jamshidov, textology scholar. It has been noted here that the Poet has written the poem named
“Sheikh Sanan and daughter of a Christian”, the verse named “Kallenameh”, the ghazal named
“the argument of the conscience and the love”, a “Bahri-taveel”, a verse in goshma form and a
takhmees (a verse consisting of five lines). The large works of the Poet that we have at disposal
- “Sheikh Sanan and daughter of a Christian” poem consists of 467 couplets and “Kallenameh”
verse consists of 91 couplets. The only manuscripts of both of works are preserved in ANAS’s
Institute of Manuscripts named after M. Fuzuli. It is unknown to us while giving information
about other works of the Poet, which sources Shamil Jamshidov referred to. Referring to the
copying date and style characteristic of the language “Sheikh Sanan and daughter of a
Christian” poem and “Kallenameh” verse of the Poet are appraised as a products of the literary
process of the 17th century.
Keywords: 17th century, literature, ranji, sheikh sanan, Kallenameh
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MOLLA CAMAL RƏNCİNİN YARADICILIĞI
XÜLASƏ
Molla Camal Rənci yaradıcılığı haqqında danışarkən ilk olaraq qeyd etmək istərdik ki, onun
ədəbiyyatımıza bəxş etdiyi sənət nümunələri XVII əsr anadilli ədəbiyyatımızın araşdırılması
üçün dəyərli əsərlərdir. Bütün dövrlərdə olduğu kimi XVII əsrin də ümumi ədəbi səciyyəsi,
həmin dövrün qələm sahiblərinin əsərlərinin tədqiqi ilə müəyyənləşir. Camal Rəncinin
əlimizdə olan əsərləri də, bu baxımdan sözügedən əsrin səciyyəvi xüsusiyyətləri haqda əsaslı
məlumat verir. Əfsuslar olsun ki, özündə qiymətli məlumatlar ehtiva edən Rənci yaradıcılığı
tədqiqata az cəlb olunmuş və hətta hazırda tədqiqatdan kənar qalmış sənət əsərləri sırasına
daxildir. Bunun bir neçə səbəbi ola bilər ki, ən əvvəlincisi Camal Rəncinin həyatı, harada
doğulub yaşadığı haqda məlumatın olmamasıdır. İkinci bir səbəb, şairin yaradıcılığına aid
edilən əsərlərdən bizə yalnız bir nüsxənin gəlib çatmasıdır. Digər bir səbəb, uzun illər müəllifi
bəlli olmayan tük dilli əlyazmalar adı altında hifz olunmasıdır. Həmçinin tarixi təzkirələrdə,
cünklərdə Molla Camal haqda məlumatın olmaması şairin yaradıcılığının tədqiqini ləngidən
əsaslı səbəblər sırasına daxildir. Molla Camal Rənci yaradıcılığı haqqında ilk məlumat
mətnşünas alim Şamil Cəmşidovun “Keçmişimizdən gələn səslər”(1983) kitabında verilir.
Burada şairin “Şeyx Sənan və tərsa qızı” poeması, “Kəllənamə” mənzuməsi,“Əql ilə eşqin bəhsi”
qəzəli, bir “Bəhri-təvil”i, bir qoşması və bir təxmisi olduğu qeyd olunmuşdur. Şairin bizə
məlum olar iri həcmli əsəri “Şeyx Sənan və tərsa qızı” poeması 467 beytdən, “Kəllənamə”
mənzuməsi isə 91 beytdən ibarətdir. Hər iki əsərin əldə olan yeganə nüsxələri AMEA
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. Şairin digər əsərləri haqda
məlumat verərkən Şamil Cəmşidovun hansı mənbələrə əsaslandığı hələki bizə bəlli deyil.
Şairin “Şeyx Sənan və tərsa qızı” poemasının və “Kəllənamə” mənzuməsinin köçürülmə tarixi
və dilinin üslubi xüsusiyyətlərinə görə onları XVII əsrin ədəbi prosesinin məhsulu kimi
qiymətləndirirlər.
Açar sözlər: XVII əsr, ədəbiyyat, Rənci, Şeyx Sənan, Kəllənamə
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INTRODUCTION
The voluminous work of Molla Jamal Ranji at our disposal - “Sheikh Sanan and daughter of a
Christian” poem consists of 467 couplets. The only manuscript of the work is preserved in
ANAS’s Institute of Manuscripts named after M. Fuzuli under the code B-4788/6413 and is
displayed on the pages 58b-74a. The work written in native tongue has been copied in arabic
alphabet and in nastaliq writing style. The name of the scribe and the date of copying of the
text are unknown. The text is given in two columns, on the first page in three verses (58b), on
the other pages in 14, 15 verses. However due to mistakes of the scribe while copying the text
additional verses have been given out of the row and it caused distortion of the number
equality of verses on some pages (73b-74a). So, since first lines of verses 320 and 408 begins
with the same word - “Ver badəvü baxma dövri çərxə...” / “Ver badə peyapey etmə ihmal...”, the
scribe has continued copying from the second verse by mistake. Further he noticed his mistake
and added omitted verses after completion of the work, added them on some pages (73b-74a)
out of the row on some pages. Though manuscript copy has been restored, some lines on some
pages has been worn off and become unreadable The first information about Molla Jamal Ranji
is given in the book named “voices from our past” (1983) by Shamil Jamshidov, textology
scholar. Further Firuz Refahi Alamdari, the researcher who published the poem in Arabic and
Latin alphabets in Tehran, in the beginning of the book gave an information about lexical,
orthographical and morphological features of Ranji’s poetry.
Referring to the copying date and style characteristic of the language Molla Jamal’s
“Sheikh Sanan and daughter of a Christian” poem is appraised as a products of the literary
process of 17th century. The work written based on the famous in the East “The legend of Sheikh
Sanan” plays an essential role in studying of the literary and cultural heritage of the period it
pertains to. Taking its origin from ancient times “Sheikh Sanan” legend has been written many
times by master writers in Oriental literature, shining in the light of conscience of various
people of art has become famous. The legend was placed as a “Sheikh Sanan” story in the
allegorical work named "Mantigut-teyr" (The language of birds or The logic of flying) by the
great Persian poet of 12th century Faridaddin Attar and became quite famous. Molla Jamal
Ranji’s appellation to this legend and creation of “Sheikh Sanan and daughter of a Christian”
poem in Azerbaijani literature show that he was closely familiar with Attar’s legacy. So the
following information about the reason of writing of the work is given:
Gördüm ki, əcəmdə nəzmi-təkrar
Ətrakda yoq vəli bu göftar.
Türkilə demək ziyadə qıldım.
Əşar ilə qıldım ona zinət,
Bəzm əhlinə ondan ola nəşət. (2.28)
(Though I saw a lot of poetry in Ajam, Turks did not have this theme. By telling a poem
I adorned this theme, so that participants of the campaign could enjoy it.)
The poet by saying “in Ajam” most probably hints to Faridaddin Attar and his
successors. However his saying “Ətrakda yoq vəli bu göftar” (Turks does not have this theme)
shows that he hasn’t been familiar with the work "Mantigut-teyr" written in Turkish before
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him by Gulshahri (14th century) and the work “Sheikh Abdul Razzag” (15th century) by Ahmadi
Tabrizi.
The question about whether the poem is a translation work or not is being clarified at
this very point. Though Jamal Ranji says that the subject of the work has been taken from
Oriental literature, he states that he has not allowed repetition, that he decorated “The legend
of Sheikh Sanan” by turning it to a poem and says that he added novelties to the work in the
frame of abilities of his professional talent. Ghazals given from the names of Sheikh Sanan,
Christian daughter and the khaliph in the work give its plot specificity and add a pleasant tint.
Jamal Ranji’s creating such a beautiful example of art in the epic-lyric genre discovers his being
astonished by Fuzuli’s legacy.
The other evidence proving the work’s not being a translation is that its volume is less
than “The story of Sheiks Sanan” by Attar. By saying “Dürc ilə dedim sozümnü kutah”(2.28) the
poet means that while shaping the legend into a poem he had preferred laconicism. The poet
likening the treasure of words to a casket, a valuable chest means that he expresses deep
meanings by few words.
The poem begins traditionally, after praise of God and Mohammad the prophet, comes
praise of four caliphs. Further, talking about coming up of the spring and Navruz the poet
represents beauties of the spring in a sweet language specific to himself:
Bir gün ki, bahari feyzi-novruz
Qılmışdı cəhani gülşən əfruz.
Ətfali nəbati bağü-bostan
Geymişdi təninə səbz qaftan.
...Bağ olmuş idi bəliği rəhman,
Dağ olmuş idi dürri gülüstan. (2.27)
(In a spring day scenting Norooz, all arounf was adorned by flowers. New born flowers of the
meadow put a green garment on. The garden was very generous, the mountain turned into
the golestan’s shine.)
Before passing to the main events the author gives an information about Sheikh Sanan,
represents him as the one aware of lots of sciences of his era and a Quran hafiz having four
hundred disciples. Known as Shekhul-Islam in Sham and Byzantium Sheikh Sanan many times
made pilgrimage to umra and 51 times to Hajj. He is represented to readers as the man with
high human characteristics, of a virtue aware of a lot of sciences, as a famous religion guide:
Şeyx idi Hərəmdə Şeyx Sənan,
Vermişdi hərəmdə əlli il can.
...Bir mürşidi-din, şərə rəhbər,
Şər içrə neçə kitab əzbər.
…Qılmışdı hərəmdə əlli bir həc
Ömrə demiyim ki, neçə bir qəç (2.28)
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(There was Sheikh Sanan who lived in Harem for 50 years. He was a guide, a leader of the
religion, he knew several books of shariat by heart. Sheikh made pilgrimage to Haj 51 times.)
… Həm Rum arasında , həm Şam
Eldə adı bəllü Şeyx-ül-islam. (2.29)
He was known in Byzantium and Levant as Sheikh-ul Islam.
The story starts with heikh’s one night visit to a Christian village in Byzantium. There
when he wakes up from his dream where he sees himself praying to an idol, he got saddened.
After cleansing he hides, interprets it as a devil’s temptation and starts to pray. Second night
Sheikh sees in his dream himself in the same place standing with bound hands before an idol.
Bouncing he wakes up and gets shocked from the horror he saw. Sheikh tries to expound
what happened to him. He questions his passion and faith, and expounds all these as a devil’s
attempt to deflect him from the rightful path and disgrace him. He again gets cleansed,
repents and starts to pray. Third night he sees himself straying from his religion, praying to
an idol and even tying his waist with a zunnar and adopting Christianity. Waking up Sheikh
Sanan gets horrified from what he saw, cries and beats himself. When finally he understands
that has got no more strength he gathers his fellows around himself and tell them about the
dream he has seen. When he asks what they think about it they say it is a devil’s action and
advise not to occupy his thought with it. However though Sheikh Sanan tries but he fails to
get out of the effect of the dream. He feels that there must be a token in this dream that deeply
touched him. Though his murids try to convince him, but Sheikh Sanan does not put away
his idea of going to Byzantium and orders his murids to set off with him. In order not to leave
his country headless, he appoints a wise one among his murids as a caliph of Kaaba and
eventually sets off. He reaches Byzantium and wanders those places inch by inch for perhaps
he finds any sign related with his dream. While Sheikh Sanan wanders Byzantium together
with his murids he encounters a small town with beautiful sight, pleasant nature and
smooth-tongued people. Mayor of this town has been a tyrannical Christian, who had no one
in the world but a beautiful daughter. After her father’s death, this beauty has been living
lonely. This beautiful girl has built a residence on the road so that she could come here and
contemplate in spring time passing from the road caravans and horsemen bands. So by the
fate Sheikh Sanan and his murids also pass from that place. Christian daughter seeing the
upcoming from far the group of horsemen takes them form the enemy comes out to the
balcony. This moment reaching to the residence Sheikh Sanan sees the moonlike face of
Christian beauty and gets charmed by her. Unable to stand before the daughter’s beauty
Sheikh falls from the horse unconscious and starts to wail and moan. His murids gathering
around him get bewildered by his state and remind him that he is a muster of a great
sapience, is a sheikh of harem and advise not to submit to shaytan and to avoid falling into a
shame. However murids’ infusions and instructions remain inactive in front of the love fire
that captured Sheikh’s heart. Appealing to his murids he expounds what happened to him as
God’s approbation, says that it is hard and impossible to defeat it by mind and precaution:
Munca ki, nəsihət etdi bir-bir,
Təsirinə qabil olmadı pir.
Əfqanə gəlib dedi ki, yaran,
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Yoq muna nəsihət ilə imkan.
Təqdirə durur bu iş mütləq,
Tədbir ilə dəfi mümkini yoq. (2.39)
Though each of them gave Sheikh admonition, none of them had an effect on him. He yelled
and told that it is not a matter of admonition. This is related to estimation, it cannot be
eliminated by a precaution.
After that the ghazal talking about the influence of the love on human’s morality and
authority over the mind on behalf of the author is given:

When the love king is accomodated in the heart,
Conscience flees from there,
If beloved had a generous look at lover,
This look would be an enjoy for that humble.
The lover is one who sacrifices his religion and heart for the sake of love
The aim of this sacrifice is to see the face of beloved. (2.41)
Seeing his murids in sorrow due to his state of mind Sheikh Sanan asks them to leave
Byzantium and return to harem. Murrids of Sheikh who wants to suffer lonely try to
persuade him to change his mind, but Sheikh Sanan order them to return to Kaaba. Unable
to disobey him hopeless murids leave for Kaaba. Sheikh considers the Christian daughter’s
residence the harem for himself and seven days and nights moans under it. However
Christian daughter stays unaware of his moaning. People seeing Sheikh would give him
various names, some called sheikh, gabr (apostate), uslu (disciplined), piri-mughan, some
called sheyda (crazy lover), ashigi-rusva (disgraced lover), ablah (fool):
Someone called his sheikh, the other called him man in love,
Someone called the example, the other called disgraced,
Someone called sly, the other called charm,
Someone calls him the great, the other calls Christian,
Someone calls him the door of deir (a place of gathering of sufis), the
other calls the lover
But he is worth of none of these. (2.44)
Finally Sheikh’s gossip reaches Christian daughter. When she hears news about some
pir with beard and moustache turned grey and with turban on head is crying like a crazy under
her door for days she calls him to herself. When Sheikh sees angelic face of Christian daughter
loses self-control and falls unconscious. As soon as Sheikh returns to consciousness
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compassioning him beautiful girl wants to find out who he is, what he has come here for and
the reason of his crying for days. Hearing the gentle voice of Christian daughter Sheikh Sanan
gets astonished by her again, but cannot make here aware of the secret of his heart. Eventually
he finds the strength to tell her about the love he feels for her, talks about who he is, abdication
of his high rank for the sake of her love and being heartbroken. We observe in the poem that
Sheikh introduces himself to Christian beauty, his being proud of being faithful and the rank
that he reached:
I am an alien shiekh, my place is harem,
I have reputation, respect,
My name is Sanan the sheikh of the harem,
The guide of religion, the follower of Koran
I have a path in mind, power, completeness, conscience, science, art, fate
(2.47)
In response Christian daughter tells him that he will regret for this disgraceful matter
and recommends him to leave this illusion and not to spot his name. Christian dirl sees that
Sheikh has got aged and tells him instead of falling in love in this age and undergo mockery
of Christians to prepare for the death. However Sheikh declares that he has abdicated from
everything for the sake of love, he cares for neither a rank, nor religion, nor life. Christian
daughter realizes that Sheikh has fallen into the trap of love, she doesn’t lose a chance and
requires him to do 3 things in this way – to pray to an idol and fasten a zunnar, to drink a
wine and abdicate from Islam and to fire the holy Quran. When Sheikh hears requirements
of Christian beauty he gets speechless for a moment. Shocked and despaired he says that he
will fulfil her desires, only asks her to change her mind about firing Quran. Christian
daughter behaves wisely and does not insist on it. She orders footman a glass of wine for
Sheikh and makes him drink it by her own hands. Drunk from the wine Sheikh Sanan ties
her waist with a zunnar and puts Quran on fire in idol house upon request of girl.
So a love passion made Sheikh to taste drunkenness brings him before Christian
beauty. Sheikh declares that he fulfilled her requirements and asks whether she has any
other wish? Though complaining from his state he asks for mercy, the cunning of Christian
daughter is endless. This time she declares that her love is worthy of gold, precious gems,
but Sheikh has none of these. In order to gather a wealth she claims him to work a year as a
mercenary and to hold pigs.
Artıq deməyim bir ildə bari,
Xınzırmı eylə hifz bari.
Xınzır sənin bu nəfsin-dunun,
Otlaqları mərtəi dövrün.
Xınzirdurur bu nəfsi-murdar
Xınzirini tanı ol xəbərdar. (2.56)
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Girl orders him to herd pigs within one year. In fact a pig symbolizes your mean passion,
meadows are fields where it is fed from. A mean passion is like a pig, recognize it and be aware.
Mentioning pig the author hints at the passion in the heart of Sheikh. He calls the
passion dirty and advises first to recognize it and then to take measures for cleansing and
purification. The author states the Sheikh did not abdicated from his religion and did not
incurred a mischief in the Christian country. Yet back in those days when he was the sheikh
in harem he was inexperienced and it caused his getting a bad reputation. His bragging by
the sheikh rank and always being proud of it impeded his reaching to such a supreme rank
as a love wanderer. Events happened to him are not reasonless, it is a divine estimation, an
exam, even a chance sent to him by God for to keep away from the passion and proud.
According to Ranji a love wanderer can reach the truth only after cleansing from the
arrogance of the passion and pride:
Ol nəfsini güddü oldı qabil,
Nəfsin tanıdı və oldı kamil.
Ta pak ola nəfsi-kibrü-qəldən,
Ləzzət görə aldığı əməldən.
Olmaq diləsən qəbuli dərgah,
Bil nəfsini, olma böylə gümrah. (2.57)
He coped with his passion and became able, realized it and became complete. He cleaned
himself from arrogaance and enjoyed his action. If you want your action to be accepted in
heaven, you must recognize your passion and not to be sush a perverse.
So Sheikh accepts this order of Christian daughter too, drives the herd of pigs and
begins shepherding. He spends days by herding pigs and moans from night to morning under
the door of Christian daughter but tyrannical girl does not even get news about him.
In the further process of events Ranji gives an information about Sheikh Sanan’s murids
that he sent to Harem. As soon as they reach Kaaba they narrate to the caliph all events that
happened to them and make him aware of the state of Sheikh. The caliph gets furious from
what he hears and scolds them for leaving alone their murshid. He criticizes murids for their
impotence and infidelity and violation of their oath. He orders them to return to the Christian
country and support their murshid. So the caliph set off to Byzantium together with murids.
They reach some shrine on the way, stay there several days and pray. It coincides with recent
days of Ramadan. In the Gadr night murids pray without sleep and food, moan and cry and
implore God to mercy their murshid.
Murids’ sincere prays from heart are being accepted by God. The mercy sea of God
waves and the mercy of the truth descend. Meanwhile Sheikh Sanan seated by the brook, plays
naqus, herds pigs. Mercy descended from heaven inspires him, he understands his own state,
actions he took, as if wakes up from the sleep. He beats himself, takes a look at naqus in his
hand, zunnar that he tied on his waist and gets despaired. He quickly throws himself into the
brook, cleanses turns in direction of Kaba, preys and repents. By the voice coming from Hatif
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he understands that his repentance has been accepted and receives the message of mercy.
Sheikh with the feeling of joy sets off in the direction of harem. Here come instructive words of
Ranji through Sheikh Sanan. Sheikh Sanan says not to be proud of the living rendered by the
meaningless world not to be addicted by worldly pleasures and not to fall into its trap. He likens
the world to a saqi (wine waiter). First he gives you a wine and makes you drunk, gladden
your heart, then takes your dignity and purity and scoffs you:
Eyşinə cəhanin olma məğrur,
Olmaz bu cəhandə kimsə məstur.
Əvvəl sunar ol şərabi saqi,
Sonundan urar səninlə laqı.
Hər kimsə kim ondan içsə bir cam,
Ol cam ona zəhr olur sərəncam.(2.66)
Don’t boast with earthly life, because noone stays hidden in this life. The wine waiter gives you
a cup of wine first, then makes mockery on you. If one drinks it then this cup becomes a poison
for him.
So he infers that each action has its reward and punishment.
The further process of events once again proves justice of God. Since by the estimation
and will of God getting free from the love to Christian daughter the heart of Sheikh becomes
much cleaner, returns to previous purity. In return the heart of Christian daughter falls into
the fire of love. While sitting in her residence and enjoying the life, she bounces burnt with
alove fire fell into her heart and stands up, gets out barefooted and in a hazy mind. Losing
self-control, moaning and crying girl sets off to the desert. At a loss she wanders and seeks
Sheikh, whoever she requests about him, no one seems to see him. She stays lonely in the
desert in this state till the morning and moans. In the way she encounters to a person coming
from Kaba and as soon as she gets news about Sheikh Sanan from him she sets off in the
direction of harem. Not dreading and forbearing anyone girl tries to calm and soothe herself
on the way:
Neylərəm daxı büti çünki müsəlman oluram,
İncili tərk edirəm tabei furqan oluram.
Derlər mürşidim ol piri-muğan idi həmin,
Piri-Sənanə uyub həmdəmi furqan oluram. (2.69)
I don’t need an idol, since I become a muslim,
I leave Bible and obey Koran.
My murshid was piri mughan
I follow Sanan piri and get closer to Koran.
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This ghazal given from the person of Christian daughter is harmonious with the second
ghazal entered into the poem from aspects of the idea and the way of expression. Whereas
in this ghazal given from the person Sheikh Sanan he abandons Islam and adopts
Christianity, in the ghazal given above Christian daughter abandons Christianity and adopts
Islam. Ghazals close from the aspect of the way of expression have been written with a radif
word “oluram”, as if this ghazal was given as a reciprocal to the other one.
So Christian daughter travels with merchants and finally reaches Sheikh’s place. She
throws herself to Sheikh and implores him to explain her Islam and to be a co-faith with her
and dye as a Muslim. Suchwise Sheikh explains her Islam religion, eventually adopting Islam
girl dies for the sake of love. Putting head on Sheikh’s knees, shedding bloody tears from
dreary eyes she passes away. Sheikh Sanan saddens from the death of girl and weeps. Since
he gets exhausted he can’t even dig a grave for girl, eather sits by her or fighting with a fate
moans. By the will of God reaching the same place murids get aware of the whole story and
share Sheikh’s grief. They prepare a grave for her. He makes his cloak a cerement for her and
after burying her with his own hands returns to Kaba together with his murids and becomes
the Sheikh as before.
Though “Sheikh Sanan and Christian daughter” poem looks like a classical distich
written in the love theme, in fact it has a deeper irfan purport. The poem has been named in
honour of two protagonists – Sheikh Sanan and Christian beauty but its main protagonist is
Sheikh Sanan. If we take a deeper look at events it is seen that religious essence of the work
is more outstanding. In the work where such issues as love, arrogance, fate, passion,
penitence and so forth have been touched it is told about the love voyage of a true salik
(Sheikh Sanan) and complexions he faces in this way.
The poetical story “Kallenameh” by Ranji is the one of remarkable examples of our
literature in native tongue of 17th century. The manuscript copy of the work is preserved in
ANAS’s Institute of Manuscripts named after M. Fuzuli under the code 4426/24145. The
mentioned copy is the forth one in the compilation of 28 pages. Displayed on pages 6a-10b of
the compilation the work consists of 91 couplets. The text of the manuscript has been written
in the form of two columns each page containing 11 lines. The compilation where the work
copied carefully on a white simple paper in Arabic alphabet with nastaliq writing style is
displayed have been restored and covered with a brown colour modern material. Though the
name of the scribe has not been noted, the date of copying has been indicated as 1293 (Muslim
calendar)/1876 (Christian calendar) in the Turkish manuscripts catalogue of the Institute of
Manuscripts.(5.70)
“Kallename” by Molla Jamal Ranji has been written in didactical poetical story genre. The
work starts not with a classical title specific to Oriental manner, but with a direct storylike
narration of the event. The author notes his name in the of the story:
Deyirəm Rəncini yad eyliyəsiz,
Duadan könlüni şad eyliyəsiz. (5.10b)
I wish you recall Ranji, please his heart by a pray.
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The poet talks about the reason of writing the poem and notices that he wrote this story
in a poetic style just to leave a memory to his readers after himself:
Bunu yazdım, yadigar olmaq üçün,
Oxuyanlara bir dua qılmaq üçün. (5.10b)
I wrote this {poem}just to leave a memory, to be a pray for
readers.
The theme of the work is as follows:
One day prophet Jesus comes out to Hamun desert and contemplates outskirts. While
walking by the Tigris he encounters to a skull bone in sand. Resembling neither to a human,
nor to an ogre the piece of a bone had completely dried and crushed and become a nest for so
many snakes and ants. Jesus Christ get amazed when sees it and completely concentrates on
it. The question of whom this bone may pertain to makes him think a lot. He appealed to God
and asked for his assistance to get aware of this secret. His request is being accepted and he is
being bestowed the will to revive the dried skull and talk to it. Jesus orders the skull to start
talking. Suchwise an interesting dialogue happens between them. Jesus asks him whether he is
young or old, wealthy or poor, shepherd or proprietor. According to answers of the skull bone
to Jesus’ questions in becomes clear that he is Jumjuma sultan, one of wealthiest men of his
period. Replete of world’s wealth this man has spent his whole life with please, has owned
countless wealth. According to his words, when once upon a time got bored from hunting
Jumjuma returned home and were resting on his throne a sudden shudder went through him.
Doctors tried to cure moaning sultan but failed to find a remedy from his trouble.
So seven days pass and an angel on air with one head and four arms seems to him. like a
tiger having sharp claws on each hand this creature rushes on him fearfully. It clings its claws
to {sultan’s} leg, squeezes tongue into his mouth and takes away his soul with pain and torture:
Aradan yeddi gün, çün keçdi, ey şah,
Həvadən bir mələk göründi nagah.
Baş birdir, refağ əmma dörd əli var
Hər əlində pələng tək çəngəli-var.
Gəlib heybətlə üstümə bindi,
Ayağımdan çü çəngəl çaldı, döndi.
Əlimdən getdi, var, ixtiyarım,
Pozuldi canım, doğrandı damarım. (5.8a)
O, Shah, as seven days passed
Suddenly an angel appeared in the air.
He had one head, but four arms,
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Each arm had a paw like a tiger.
He attacked my dominantly
Clinges his claws into my leg and turned
I left my will
I got upset, as if being chopped.
So sultan Jumjuma notifies that his soul has left his body like a bird and that 900 years
has passed from this event. Wrapped in furs, silk and cerement, accompanied by moaning and
groaning of his servants his body has been put in the grave and buried. Passing out after a heavy
illness the sultan thinks that his torments finished. Left alone in the cemetery after being buried
the sultan suddenly hears a voice. Then he sees that his coffin is cleaved and like a spark of the
fire two angels appear. Waving a fiery bludgeon in hand angels questions the sultan about what
religion he pertains to, how he has spent so much wealth and his living. Frustrated at the sultan
recognizing neither Lord nor his prophet the angel hits the fiery bludgeon at his head with such
a power that his bones crushes and disseminates all around. When they find out that he is
faithless and not praying they accuse him of being filthy. They question him about why he has
not God and has not prayed to him, notwithstanding so many preaching the truth and the
wealth that bestowed him by God and punish him:
Dedilər, ey kiri-bipak,
Munca qıldı haqq söznü idrak.
Neçə sənətlərin fəhm etmədinmi?
Olara dərc edib fəhm etmədinmi?
Müəlleğ dövrünə bu çərxi-gərdun,
Gecə-gündüz dolanıb ay ilə gün.
Görüb bunları həqqi bilmədinmi?
Xudaya sən ibadət qılmadınmı? (5.9a)
They told: Hey, filthy,
So many truth has been preached
Haven’t you understood {his} so many arts?
Didn’t you write and learn them.
In this suspended and rotating world
Seing rotation of day and night and the sun,
Couldn’t you realize the truth?
Didn’t you pray to God?
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They tie up sultan’s neck with a fiery chain bring him to hell beating him with the fiery
bludgeon. They put him into a cauldron saw his flesh. Surrounded by snakes and scorpions
sultan says that from that day on he suffers in torture. Helpless sutan asks a salvation from the
prophet and implores him to help him get free from this heavy situation. Jesus Christ feels
compassion for the sultan and he prays God to mercy him. By the power and the miracle of
God Jumjuma khan revives and gets out of the ground, as soon as he becomes alive he comes
into faith and prays. Trusting in Jesus’ God Jumjuma khan spends all his life in praying, repents
by alms each year. Suchwise he spends his life faithfully and after death is neing buried in “Bal
al abvab” cemetery. The author describes his life after death as well. So his soul dwells in
heaven after he goes to eternity.
As it is seen the theme of the work has been taken from the ancient legend. There are
more ancient versions of the legend in some Arabic and Persian sources. Poems in Turkish,
Persian and Arabic languages written on a joint plot under such names as “Kallenameh”,
“Hekayati-Jumjuma sultan”, “Haza-Kitab-i Jumjuma-i Mubarak” and so on are being preserved
in archives and libraries of various countries. Referring to the idea propagated by the legend
we may infer that it has emerged in ancient eras of the history, i.e. when the concept of
monotheistic religion just started to spread. From this point of view mentioned poems also
aimed to spread and propagate the religion on East and among Turkic nations as well, emerged
as a strong means of influence on folk conscience. Mentioned in the poem such issues as angel
of death, inquisition, torture after death, heaven and hell serve to formation of religious ideas
of people and strengthening the faith to God and his power.
22 copies of “Kallenameh” poem in Turkish written in different years are preserved in
ANAS’s Institute of Manuscripts named after M. Fuzuli. Some of them are complete, some are
damaged. Authors have not been noted in most of copies, while it is reminded in some copies
that this theme has been written poetically in Persian by Sheikh Faridaddin Attar. This fact is
being proved in another version of the theme named “Sulatan Jumjuma” in Persian:
آنچه اندر شاعرش عطار بود
(بنگریست این نامه را اظهار کرد6)
Şairlərin içində Əttar olan kəs
Baxıb bu yazını izhar etdi.
(A poet named Attar among poets attended and narrated this story)

When comparing the version of the poem in Persian with the work by Jamal Ranji some
similarities deriving from resembling theme emerge. Both of works free from the traditional
title begins directly from the description of the happening and similarity of the idea emerges
in the couplet.
1.Gəzərkən nagəhan Dəclə kənarı,
Yoluxdu bir quri kəlliyə bari. (5.6a)
2.میگذشت عیسی کنار دجله
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( دید در صحرا فتاده کله6)
(When passing by Tigris Jesus saw a skull fell in the desert)

Besides following examples of similar couplet may be mentioned as well:
1.Aradan yeddi gün, çün keçdi, ey şah,
Həvadən bir mələk göründi nagah. (5.8a)
2.هفت روز چون گذشتی درمیان
صورتی پیدا بشد از آسمان

(6)

(As soon as seven days passed a silhouette appeared form the sky)
However similarities deriving from resembling theme cannot overshadow the
originality of the work. Since “Kallenameh” by Ranji is quite different from style and
expressing manner aspects. It may be observed in questions of Jesus to the dry skull in the
poem as well:
1.Çağırdı, dedi İsa: - ey quru sər,
Bənə gəl əsli-halindən xəbər ver.
Səni dünyadə bilim ta, çü kimsən?
Qənisən ya gədasan ya mələksən?
Cəvan idünmi, ya dərviş, ya pir?
Çoban idünmi, yaxud əhli-tədbir?
Bilim mən bu kəllə kimindir?
Gədanundür, yaxud hakimindür? (5.6b)
2.رفت عیسی سوی آن کله فراز
گفت کله به حق بی نیاز
حال و احوال خودت با من به گوی
زشت بودی در جهان یا خوبروی
.جنتی بودی تو یا خود دوزخی
مدخلی بودی تو یا مرد سخی
پادشه بودی تو یا مرد گدا
( محتشم بودی تو یا خود بی نوا6)
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(Jesus rose towards the skull and told: Hey, skull, for the God’s sake tell me your story/were
you filthy or pure/were you destined to heaven or to hell/were you greedy or
generous/were you a king or a servant/were you grand or miserable)
There are many such examples proving that “Kallenameh” poem by Ranji is not a
translation work taken from Persian literature.
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ƏBDİ BƏY ŞİRAZİNİN “MƏCNUN VƏ LEYLİ” ƏSƏRİNDƏKİ YENİLIKLƏRİ
Pərvin ŞÜKÜROVA*
XÜLASƏ
“Leyli və Məcnun” bütün dövrlərdə oxucular tərəfindən böyük maraqla izlənən eşq dastanıdır. Nizami
Gəncəvinin “Xəmsə”sində yer alan “Leyli və Məcnun” əsəri sonradan çox şairlərin bu mövzuda məsnəvi
yazmasına səbəb olmuşdur . Əbdürrəhman Cami, Məktəbi Şirazi, Abdullah Hatifi, Əbdi bəy Şirazi və
onlarla şair bu eşq dastanını əbədiləşdirməyə çalışmışlar. Lakin onlar tam şəkildə Nizamini təqlid
etməmiş, öz təxəyyül qüvvəsi və bədii yaradıcılıq metodlarından istifadə ilə adlarını farsdilli ədəbiyyat
tarixinə yazdırmağa müvəffəq ola bilmişlər. Əbdi bəyin dastanın əvvəlində ənənələrə qarşı çıxması
müşahidə olunur. O dastanı Məcnunun gözəl xüsusiyyətlərinin sadalanması ilə başlayır, Məcnunun
uşaqlıq illəri haqqında danışır. Əbdi bəy Şirazinin yenilikləri dastanın müxtəlif yerlərində təkrarlanır.
Bunlardan “Qeysin Leylinin küçəsinə getməsi və onun çadırına xitabı” adlı hissəni qeyd etmək olar.
Məcnun Leylini görmədiyinə görə qərarsız və üzgündür. Hər gün Leylinin yaşadığı yerin yaxınlığına
gedir və yanğı ilə Leylinin çadırına xitabən şeirlər deyir. Bu hissənin davamında Nəvidi Leylinin
küçəsindəki itlə görüşü və söhbətini yazır. Şirazinin əsərdə digər yeniliyi İbn Səlamın fərqli simada təsvir
olunmasıdır. Əbdi bəy İbn Səlamı Ameri qəbiləsindən olan bir obraz kimi təqdim edir ki, Leylini oğlu
üçün istəyir. Nofəl tərəfindən müharibə elan olunanda Leylinin qəbiləsi kömək üçün ona pənah aparır
və bu müharibədə İbn Səlam öldürülür. Əbdi bəy Şirazinin digər yeniliyi əsərin süjet xəttindəki
dəyişikliklərdir. Bunlardan Məcnunun “Leylinin sarbanı ilə görüşü və dəvəyə xitabən təsəlli tapması”
dastanını qeyd etmək olar. “Məcnun və Leyli” əsərində belə yeniliklər çoxdur. Əbdi bəy Şirazi bütün
bunlarla orijinal bir əsər yaratmağa çalışmış və demək olar ki, bu işin öhdəsindən gələ bilmişdir.
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INNOVATIONS IN ABDI BEY SHIRAZI'S WORK "MAJNUN AND LEYLI"
ABSTRACT
"Leyli and Majnun" is a love story that has been watched with great interest by readers at all times. Nizami
Ganjavi's work "Leyli and Majnun" in "Khamsa" later caused many poets to write prose on this topic.
Abdurrahman Jami, Maktabi Shirazi, Abdullah Hatifi, Abdi bey Shirazi and dozens of poets tried to perpetuate
this love story. However, they did not fully imitate Nizami, but used their imagination and artistic methods to
write their names in the history of Persian literature. At the beginning of the saga, Abdi Bey contradicts the
traditions. He begins the saga with a list of Majnun's beautiful features and tells about Majnun's
childhood. Abdi bey Shirazi's innovations are repeated in different parts of the saga. One of them is "Gays
goes to Leyli's street and addresses her tent". Majnun is indecisive and sad because he did not see Leyli.
Every day he goes to the place where Leyli lives and recites poems addressed to Leyli's tent by the fire.
In the continuation of this part, Navidi writes about Leyli's meeting and conversation with a dog on the
street. Another innovation of Shirazi in the work is the portrayal of Ibn Salam in a different way. Abdi
bey presents Ibn Salami as an image from the Ameri tribe who wants Leyli for his son. When war was
declared by Nofal, Leyli's tribe sought refuge with him, and Ibn Salam was killed. Another novelty of Abdi
bey Shirazi is the changes in the plot line of the work. Among them is Majnun's epic "Leyli's meeting with
Sarban and her consolation to the camel". There are many such innovations in "Majnun and Leyli". Abdi
bey Shirazi tried to create an original work with all this and almost managed to do it.
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GİRİŞ
“Leyli və Məcnun” bütün dövrlərdə oxucular tərəfindən böyük maraqla izlənən eşq
dastanıdır. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sində yer alan “Leyli və Məcnun” əsəri sonradan
çox şairlərin bu mövzuda məsnəvi yazmasına səbəb olmuşdur. Əbdürrəhman Cami,
Məktəbi Şirazi, Abdullah Hatifi, Əbdi bəy Şirazi və onlarla şair bu eşq dastanını
əbədiləşdirməyə çalışmışlar. Lakin onlar tam şəkildə Nizamini təqlid etməmiş, öz
təxəyyül qüvvəsi və bədii yaradıcılıq metodlarından istifadə ilə adlarını farsdilli
ədəbiyyat tarixinə yazdırmağa müvəffəq ola bilmişlər.
Əbi bəyin həyatı haqqında təzkirlərdə o qədər də geniş məlumat verilmir. Onun
özünün “Təkmilətül-əxbar” kitabında yazdığına görə 921-ci il rəcəb ayının 9-da anadan
olmuşdur. Təzkirəçilərin əksəriyyəti, o cümlədən Sam Mirza, Əmin Əhməd Razi, Azər
Biqdeli onu şirazlı, Məhəmməd Müzəffər Hüseyn Səba onu isfahanlı bilmişdir. Əbdi
bəyin “Təkmilətül-əxbar”da (Xəbərlərin təkmili”) yazdığına görə onun ata və babası
Şah İsmayıl və Şah Təhmasibin sarayında mənsəb sahiblərindən olmuşlar. O, atasının
937-ci ildə vəfatından sonra çarəsiz qalaraq öz təhsilini yarımçıq qoymuş və Şah
Təhmasibin səltənət dəftərxanasında hesabdarlıq sahəsində işə başlamışdır. Əbdi bəy
Səfəvi sarayında sürətlə yüksəlmişdir. Belə ki, Sam Mirza onun haqqında belə yazır:
“Əmanət, dəyanət və düzgünlükdə misilsiz idi”. O 988-ci ildə Ərdəbildə vəfat etmişdir.
Xacə Zeynül-abidin Əli ibn Əbdül-mömin Şirazi uşaqlıq və yeniyetməlik dövrünü
ədəbiyyat elmlərinin öyrənilməsi ilə keçirmişdir. Əbdi Bəy Səfəvi dövrünün məşhur
şair və ədiblərindn sayılır ki, ömrünün məhsuldar dövrü Şah Təhmasibin dövründə
keçmişdir.
Nəvidi məsnəvi yaradıcılığında mahir olmuş və onun çoxsaylı məsnəviləri
məşhurdur. Onun əsərlərindən Sədi Şirazinin “Bustan”ına təqlid olaraq “Bustan-e
xiyal”ı (“Xəyal bustanı”) qeyd etmək olar ki, eyni vəzndə və Şah Təhmasibin adı ilə
yazmışdır. Sam Mirzanın yazdığına görə o, Nizaminin “Xəmsə”sinə cavab olaraq üç
“Xəmsə” yazmışdır. Birinci “Xəmsə”: “Məzhər-e əsrar” (“Sirlərin zahir olduğu yer”),
“Cam-e Cəmşidi” (“Cəmşidi camı”), “Məcnun və Leyli”, “Həft əxtər” (“Yeddi ulduz”) ,
“Ayin-e Eskəndəri” (“İskəndər ayini”). İkinci “Xəmsə”: “Couhər-e fərd” (“Fərd cövhəri”)
, “Dəftər-e dərd” (“Dərd dəftəri”) , “Ferdousul-arifin” (“Ariflərin cənnəti”) , “Ənvar-e
təcəlli” (“Təcəlla nurları”) , “Xəzainül-müluk” (“Mələklərin xəzinələri”) ya “Xəzainülmələkut” (“Mələkut xəzinələri”). Üçüncü “Xəmsə”: “Rouzətus-sefat” (“Gözəl adlar
gülüstanı”), “Douhətul-əzhar”, (“Çiçəklər ağacı”) “Cənnətül-əsmar” (“Meyvələr bağı”) ,
“Zinətül-ouraq” (“Yarpaqlar zinəti”), “Səhifətül-ixlas” (“İxlas səhifəsi”). Zəbiullah Səfa
“Xəzainül-mələkutu” “Xəzainül-müluk”dan ayrı bilmiş, onu yeddi hissə ya xəzinədən
ibarət olan dini məsnəvi saymışdır ki, Sənainin “Hədiqətül-həqiqə”si (“Həqiqəy
bağçası”) müqabilində yazılmış və “Səbeye-Əbdi” (“Əbdi yeddiliyi”) adı ilə tanınmışdır.
Bu Səbə aşağıdakı məsnəvilərdən ibarətdir: “Səhifətül-ərib” (“Bilicinin səhigəsi”) ,

171

“Louh-e məstur” (“Gizli lövhə”), “Bəhr-e məscur” (“Bolsulu dəniz”), “Mənşure-Şahi”
(“Şahlıq fərmanı”), “Murəvvəcül-əsvaq” (“Bazarların rəvacı”), “Muhəyyəcul-əşvaq”
(“Arzuların təhriki”), “Nəhayətül-ecaz” (“Möcüzənin sonu”). Əbdi bəy öz dövrünün
tarixi haqqında “Təkmilət-ül əxbar” da yazmış və onu 978-ci ildə sona çatdırmışdır.
“Sərihül-mülk” (“Mülkün aşkarları”) kitabı da Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin məqbərəsinin
ətraf tikililəri haqqında yazdığı kitabdır.
Əbdi bəy hesab elmindən başqa cavanlığından şeir yarmağa, xüsusilə Nizaminin
“Xəmsə”sinə cavab olaraq məsnəvilər yazmağa başlamış və özü üçün “Nəvidi”
təxəllüsünü seçmişdir ki, bir müddətdən sonra təxəllüsünü Əbdi ilə əvəz etmişdir. O,
həm sağlığında, həm də ölümündən sonra da hər iki təxəllüslə tanınmışdır.
“Həft iqlim”(“Yeddi iqlim (ölkə)”) təzkirəsinin müəllifi Əmin Əhməd Razi öz
kitabının üçüncü iqlimində belə bəyan edir: “Əbdi bəy üslub və siyaq elmində məşhur
olmuşdur. O mirzəlik peşəsindən azad olanda şeir yazmağa üz tuturdu, belə ki, iki dəfə
“Xəmsə” haqqında araşdırma aparmış və divanı 5 min beytdən artıqdır”.
Əbdi bəy Şirazinin çox mühüm əsərlərindən biri “Təkmilətül-əxbar” tarixi
kitabıdır ki, İslam dünyasının hadisələrini 978-ci ilə kimi qələmə almışdır. Bu əsər
mətn baxımından Qazi Əhməd Qəffari Kaşaninin “Tarix-e cəhanara” (“Dünyanı
bəzəyənin tarixi”) kitabına çox oxşayır. Qəffari daha çox tarixi hadisə və onun
xırdalıqlarına diqqət etsə də, Əbdi bəyin kitabında ədəbi xüsusiyyət diqqəti cəlb edir.
Əbdi bəy tarixçi şair olduğuna görə şeiri tarix və coğrafiyanın bəyanında xidmət
vasitəsi etmişdir. Şeirlərinin çoxunda məkanlar və tarixi hadisələrin təsvirini görmək
mümkündür. Əbdi bəyin şeirlərinin tarixi dəyəri bir çox hadisələrin təsviri baxımından
ayrıca araşdırılmalıdır. Bundan əlavə onun irfani şeirə də böyük marağı olmuşdur.
Nizami, Əmir Xosrov Dəhləvinin şeir məzmunlarını davam etdirməklə yanaşı çoxlu
irfani şeirlər də yazmışdır. O şeirlərinin çoxunu Şah Təhmasibin istəyi və ya adı ilə
yazmışdır. Hər yerdə onun adını ehtiramla yad etmişdir.
Səfəvilər dövründə Nizaminin əsərlərinə təqlid olaraq əsərlər yazmaq çox geniş
yayılmışdır. Bu dövrün şairlərindən Əbdi bəy Şirazi, Qasimi Gunabadi, Zəmiri İsfahani,
Salim Təbrizi, Zülali Xansari, Feyz Fəyazi və onlarla şairin adını çəkmək olar. Bu
dövrün əsərləri arasında Əbdi bəyin şeirlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Səfəvilər dövründə Nizamiyə təqlid olaraq çoxsaylı xəmsələr (beşlik), səbələr
(yeddilik) yaranmışdı. Bu Xəmsələrdən birini Əbdi bəy Şirazi yazmışdır ki, onu
“Məcnun və Leyli” adlandırmışdır.
Əbdi bəy “Leyli və Məcnun” müqabilində 947-ci ildə “Məcnun və Leyli” əsərini
qələmə almışdır.
Nizaminin əsərlərində qadın dörd bəyənilməyən xüsusiyyətə malikdir: zəiflik,
yalançılıq, sirr saxlaya bilməmək, vəfasizlıq. Nizami belə yazır:
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در عهد کم استوار باشد

 هزار باشد،زن گرنه یکی

بر نام زنان قلم شکستند

چون نقش وفا و عهد بستند

تا جز تو نیافت مهربانی

 ولی زمانی،زن دوست بود

وز هیچ زنی وفا ندیدند

بسیار جفای زن کشیدند

Qadın bir deyildir, minlər ilə var,
Lakin öz əhdini tez pozur onlar.
Əhdi-vəfa sözü yazıldığı dəm
Qadınlar adına çəkildi qələm.
Qadın, doğrudan da, səni çox sevər
Səndən yaxşısını tapana qədər.
Başqa birisinə olunca həmdəm,
Səni görmək belə istəməz bir dəm.
Nizaminin əsərlərindəki qadınlardan ən sevimli, ən vəfalı Leyli belə hiyləgərlik
və vəfasızıq xüsusiyyətləri ilə ittiham olunur. İbn Səlamın ölümündə Leylinin rəftarı öz
növbəsində çox maraqlıdır. Nizami bu rəftarı bəyan edərkən yazır:
می جست ز جا چو گور از دام

لیلی ز فراق شوی بی کام

. رنجید،با این همه شوی بود

از رفتنش ار چه سود سنجید

Nakam Ibn-Səlam öldüyü zaman
Leyli ceyran kimi sıçradı tordan.
Bu ölüm Leyliyə xeyir olsa da,
Ölən öz əriydi, incidi o da.
Zahirdə ərinə matəm saxlardı,
Batində Məcnunu anıb, ağlardı.
Saçını yolardı, anıb Məcnunu,

173

Guyaki əriçün eyləyir bunu.
Ərinin üstündə etdiyi şivən
Məcnunu oxşardı yalnız ürəkdən.

واورده نهفته دوست را یاد

می کرد ز بهر شوی فریاد

شوی شده را بهانه می کرد

اشک از پی دوست دانه می کرد

Zahirdə ərinin xatiri vardı,
Batində dostunu, duyub anardı,
Bir bəhanə tutub ölmüş ərini,
Ağlayıb sökərdi can dəftərini.
Bu beytlərdən görünür ki, Leyli həqiqətən İbn Səlamı öz əri saymış və müəyyən
qədər də onun ölümündən qəmgin olmuşdur. Amma Nizami Məcnuna qarşı Leylinin
vəfasızlığını göstərmək üçün onun məkrli rəftarını qələmə alır.
Əbdi bəy öz mənzuməsində qadını pis xüsusiyyətlərə malik olan bir obraz kimi
canlandırmır. Onun əsərindəki Leyli heç vaxt ailə qurmur. Yalnız bədxah bir insan
Məcnunu incitmək üçün ona töhmət vurur ki, İbn Səlamın oğlu ilə evlənmişdir. Əlbəttə,
Məcnun bu töhməti qəbul etmir və deyir:
کای هرزه درای یاوه گفتار
غول ره صد هزار کفتار
تهمت چه نهی بر آن دل افروز
بر جان و دلم چه خواهی این سوز
Ey hərzə və boş danışan çıx
Yüz min kaftarın yolunda bədheybət olan
Niyə o diləfruza töhmət vurursan
Canımı, qəlbimi niyə belə yandırırsan.
Bu mənzumədə Leyli vəfadar bir obraz kimi canlandırılmışdır. O Məcnunla
evlənməkdən ümidsiz olanda onunla belə razılığa gəlir. Məcnun vədə verilmiş gündə
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dağdan Leylinin evinə gəlsin, hər ikisi bir-birinin yanında can verib ölümlə vüsala
çatsınlar.
Əbdi bəyin eşq haqqında baxışı ikili və təzadlıdır. Bir yerdə eşqi mədh edir:
وز هستی عاشقی خروشان

اکنون که منم ز عشق جوشان

زنگ از دل خلق می زدایم

در عشق فسانه می سرایم

سرمایه روزگار من باد

از عشق رواج کار من باد

İndi ki, mənəm eşqdən coşan
Aşiq olmağımdan qaynayan
Eşq haqqında əfsanə yazıram
Xalqın ürəyindən zəngi pozuram
Eşqdən mənim işim rəvac tapsın
Yaşayışımın sərmayəsi olsun
Bəzən də yuxarıda yazdıqlarının əksinə olaraq zahidanə baxışla gözəllərə
vurulmağı dəlilik və itaətsizlik səbəbi sayır və Allahdan istəyir ki, onu gözəllərin
məhəbbətindən amanda saxlasın və öz ibadətinə məşğul etsin:
یابد به قد بتان دل آرام

تا کی به هوای نفس خود کام

نتوان به رکوع گشت مایل

آن قامت نیزه وار در دل

باشم به جنون عشق مشهور

وز طره مهوشان چون حور

Nə vaxta kimi eqoist nəfsin istəyi ilə
Gözəllərin qəddində ürək aram tapar
Ürəkdəki o nizətək qamətlə
Rükuya meyl etmək mümkün olmaz
Huri kimi gözəllərin türrəsindən
Eşqdə dəlilikdə məşhur olaram.
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Nizamini təqlid “Məcnun və Leyli” mənzuməsinin ən qabarıq xüsusiyyətidir.
Əlbəttə, bu təqlid mənzumənin bütün hissələrində eyni deyil. Belə ki, bəzən iki əsərin
mövzu və bəyan üslubu tamamilə bir-birindən fərqlənir, bəzən isə beytlər bir-birinə o
qədər yaxın və qafiyələr o qədər yaxın olur ki, onun qəsdən belə bir təqlidə əl atması
fikri yaranır. Belə beytlərdən aşağıdakı nümunələrə işarə etmək olar:

یا رب به خود آشنایی ام ده
وز شغل دگر جدایی ام ده
Ey Rəbb, məni özünlə tanış et
Digər məşğuliyyətdən məni azad et.
از ظلمت خود رهاییم ده
با نور خود آشناییم ده
Aç mənim üzümə nur xəzinəni,
Zülmətlər içindən xilas et məni.
Bəzən də bu təqlid qafiyə və sözlərdə deyil, vəsf, təşbih, qəhrəmanların
sözlərində özünü göstərir. Məsələn, Nizami birinci dəfə Leylidən danışarkən onu dürrə
bənzədir və deyir:
بود از صدف دگر قبیله
ناسفته دریش همطویله
Digər qəbilənin sədəfindən idi
Kimsə onun dürrünü deşməmişdir
Əbdi bəy də Leylini ilk vəsfində onun mirvariyə bənzəməsini deyir:
لیلی نامی چو در مکنون
مجنون کن صد هزار مجنون
Leyli deşilməmiş dürr kimi məşhur
Yüz min Məcnunu Məcnun edən
Həmçinin Leylinin atasının Nofələ məğlub olduğu zaman dediyi sözləri qeyd
etmək olar. Nizaminin əsərində Leylinin atası məğlub olanda Nofəl onu məcbur edir ki,
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qızını Məcnuna təslim etsin. Ata hədələyir ki, əgər Nofəl bu istəyindən əl çəkməsə öz
qızının başını kəsəcək:
فرزند مرا در این تحکم
سگ به که خورد که دیو مردم
Bu zülmdə mənim övladımı
İt yaxşıdır ki, yeyib bitirsin.
Əbdi bəyin əsərində də ata həmin təhdidi bəyan edərək deyir:
دانی که چنان غزال دلجو
گر زانکه به سگ دهی به از او
Bilirsən ki, belə bəyənilən ceyranı
İtə versən daha yaxşı olar.
Əbdi bəy bəzən də öz əsərində Nizami, Xaqani kimi Azərbaycan məktəbinin
şairlərinin istifadə etdiyi tərkibləri öz əsərinə daxil etmişdir.
“Məcnun və Leyli” mənzuməsində o qədər qeyri-real məsələri görmək olar ki,
dastanın real hadisələrinə zərər yetirir. Bunlardan biri Məcnunun yaşıdır. Nizami
Məcnunun Leyliyə on yaşında aşiq olmasını qeyd edir. Nəvidi isə bu yaşı üç il azaldaraq
yeddiyə çatdırır. Bu yaşda iki uşağın məktəbdə vurğunluğu o qədər də qəribə deyil,
amma onların danışıqları, eşqlərini gizlətmək üçün yollar düşünmələri, valideynlərin,
müəllimlərin və digər uşaqların onlara qarşı sərtliyi bir qədər qəribə görünür. Əbu
Əmr Şeybaninin təbirincə desək, Məcnun uşaqlıqda deyil, böyük yaşlarında eşqdə
nakamlığa düçar olur. Şeybani deyir: Leyli və Məcnun uşaqlıqda öz qoyunlarını birlikdə
səhraya aparırlar, böyüyəndə isə Leyli Məcnundan ayrılır. Məcnun bundan
kədərlənərək belə deyir: “Mən və Leyli uşaqlıqda öz qoyunlarımızı səhraya aparırdıq
və kaş bu günə kimi nə biz böyüyərdik, nə də qoyunlarımız”. Nizaminin “Leyli və
Məcnun” əsərində Məcnunun 10 yaşından cavanlığa qədər baş verən hadisələr
haqqında heç bir qeyd yoxdur. Nizaminin əsərində Leylinin məktəbə getməsi
qadağasından dərhal sonra Məcnunun atasının elçiliyə getməsi, Nofəlin döyüşü,
Məcnunun səhralara düşməsindən söz açılır ki, bu da on yaşlı uşağın təbiətinə uyğun
deyil və aydındır ki, artıq burada Məcnun kamil bir cavana çevrilmişdir. Nəvidinin
mənzuməsində də hadisələr az-çox Nizaminin “Leyli və Məcnununa” oxşardır. Fərq
yalnız bundadır ki, o bu iki aşiq-məşuqun yaşını yaddan çıxarmır. Misal üçün Məcnun
Leylinin eşqinə görə dağa üz tutub vəhşi heyvanlarla dostlaşanda atası nəsihətlərində
onun yaşının azlığını vurğulayır və ona deyir:
طفلی تو کجا و عشقبازی
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عصفور کجا و شاهبازی
Uşaqlığın hara, eşqbazlıq hara
Sərçə hara, şahbazlıq hara.
Başqa bir yerdə də Əbdi bəy Leylinin küçəsindəki itə xitabən yazır:
می کرد فغان و ناله زار

می گشت به گرد خیمه یار

کارش همه گریه تا شبانگاه

می رفت به سوی مکتب آنگاه

می رفت به کوی دوست چون باد

شبها که شدی ز مکتب آزاد

می بود حریف با سگ یار

تا صبح بهه گرد کوی دلدار

Yarın xiyməsinin ətrafın dolanırdı
Nalə və fəğan edirdi
Məktəbə tərəf yollanırdı
Axşama kimi işi ağlamaq idi
Gecələr ki, məktəbdən azad olurdu
Külək kimi dostun kuyinə yollanırdı
Sevgilinin kuyində sübhə kimi
İt ilə dostluq edirdi o .
Diqqət etmək lazımdır ki, əgər dastan cahiliyyət dövründə baş vermişdirsə,
cahiliyyə Ərəbistanında məktəbin olması da qeyri-real və qəribədir. Əbdi bəyin bahar,
payız, xüsusən qış fəsillərini vəsf etməsi dastanın baş verdiyi ərazinin mühitinə uyğun
gəlmir. Bir tərəfdən Məcnun Nəcdin yandırıcı səhra mühirində vəhşi heyvanlarla
yaşayır, digər tərəfdən həmin yandırıcı səhralarda güllər, bitkilərlə dolu bağlar vardır,
qış olanda isə sular buz bağlayır və qar yağır. Əslində o mənzuməni yazmaq üçün o
özünün “qumun quruluğu və dağın çətinliyindən” sığortalamış və mühitin real
vəziyyətinə diqqət etmədən nəyi məsləhət bilmişdirsə demişdir.
Əsərin süjeti Nizaminin yazdıqları əsasında olsa da, şairin əsərdə etdiyi
yenilikləri görməmək olmaz. Belə ki, əsərdə bəzi yerləri çıxarmış, bəzi yerləri əlavə
etmiş, hadisələrin bəzisində dəyişikliklər yaratmışdır ki, bu da onun əsərinin
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Nizaminin əsərindən fərqlənməsinə səbəb olmuşdur. Onun şeirə, qadınlara münasibəti
də Nizaminin baxışlarından fərqlidir. Nizaminin “Leyli və Məcnunu” ilə müqayisədə
ədəbi baxımdan sadəlik Əbdi bəyin əsərinin ən mühüm xüsusiyyətidir. Şairin özünün
dediyinə görə sadəlik və icmal səbəbindən Nizaminin əsərlərindəki bəyan və vəsf
gözəlliyi aradan getmişdir.
Əbdi bəyin dastanın əvvəlində ənənələrə qarşı çıxması müşahidə olunur. O
dastanı Məcnunun gözəl xüsusiyyətlərinin sadalanması ilə başlayır, Məcnunun uşaqlıq
illəri haqqında danışır. Əbdi bəy Şirazinin yenilikləri dastanın müxtəlif yerlərində
təkrarlanır. Bunlardan “Qeysin Leylinin küçəsinə getməsi və onun çadırına xitabı” adlı
hissəni qeyd etmək olar. Məcnun Leylini görmədiyinə görə qərarsız və üzgündür. Hər
gün Leylinin yaşadığı yerin yaxınlığına gedir və yanğı ilə Leylinin çadırına xitabən
şeirlər deyir. Bu hissənin davamında Nəvidi Leylinin küçəsindəki itlə görüşü və
söhbətini yazır.
Şirazinin əsərdə digər yeniliyi İbn Səlamın fərqli simada təsvir olunmasıdır. Əbdi
bəy İbn Səlamı Ameri qəbiləsindən olan bir obraz kimi təqdim edir ki, Leylini oğlu üçün
istəyir. Nofəl tərəfindən müharibə elan olunanda Leylinin qəbiləsi kömək üçün ona
pənah aparır və bu müharibədə İbn Səlam öldürülür.
Əbdi bəy Şirazinin digər yeniliyi əsərin süjet xəttindəki dəyişikliklərdir.
Bunlardan Məcnunun “Leylinin sarbanı ilə görüşü və dəvəyə xitabən təsəlli tapması”
dastanını qeyd etmək olar.
Hər iki kitabda yazılan lakin fərqləri olan yerlər aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Əbdi bəyin mənzuməsundə Nofəl amirilərin əmiridir, Məcnunla görüşmək
əvəzinə onun atası ilə görüşür və Məcnunun atasının xahişi ilə onun işini
öhdəsinə götürür.
2. “Məcnun və Leyli”də Məcnun nəinki Nofəllə birlikdə Leylinin qəbiləsinə qarşı
müharibədə iştirak etmir, hətta müharibənin başlamasından belə xəbərsizdir.
3. “Məcnun və Leyli” əsərində İbn Salam Leylini özü üçün yox, öz oğlu üçün
istəyir. Nofəllə döyüş zamanı da Leylinin qəbiləsi İbn Salama pənah aparırlar
ki, sonda da Nofəllə döyüşdə öldürülürlər.
4. Nizaminin “Leyli və Məcnun”unda xəbərçi kişidən Leylinin ərə getmə xəbərini
eşidəndə dözməyərək başını daşla əzir. Amma “Məcnun və Leyli”də o bu
xəbəri xəbərçi qarıdan eşitsə də inanmır və onu qovur.
5. Əbdi bəyin mənzuməsində Məcnun qarğa ilə danışmaq əvəzinə ahu ilə söhbət
eidr.
6. Nizaminin “Leyli və Məcnun”unda Məcnunun ata-anası ondan əvvəl ölürlər,
Leyli öldükdən sonra Məcnun bir müddət ahu-zar edir, sonda Leylinin
məzarının üstünə gedir və Allahdan istəyir ki, onun canını alsın. Məcnun bu
istəyinin ardınca başını torpağa qoyur və can verir. Lakin Əbdi bəyin
mənzuməsində Məcnunun ata və anası onun ölümü zamanı sağdırlar. Bu
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əsərdə Məcnun Leyli ilə görüşü zamanı öz ölüm tarixini proqnozlaşdırır və
Leyliyə deyir ki, filan gün ölmək üçün dağdan sənin evinin qapısına
gələcəyəm. Leyli də bu sözü eşidəndə Allahdan istəyir ki, Məcnunla birlikdə
can versin. Qeyd olunmuş gün çatanda iki yeniyetmə bir-birinin yanında
analarının gözü qarşısında can verirlər.
“Məcnun və Leyli” əsərində belə yeniliklər çoxdur. Əbdi bəy Şirazi bütün bunlarla
orijinal bir əsər yaratmağa çalışmış və demək olar ki, bu işin öhdəsindən gələ bilmişdir.
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THE IRANIAN LANGUAGES OF THE CAUCASUS:
A HISTORICAL ANALYSIS OF THE EVERYDAY VOCABULARY
Aleksandr UMNYASHKIN*
ABSTRACT
The reconstruction of the common Indo-European state exclusively on the basis of data from these
old languages is now in its final phase. There can be significantly more of reconstructed material
only if comparative analysis involves languages - especially everyday lexis as the most archaic
segment of the language material - to which researchers have not paid proper attention before.
Among those languages there is quite a big number of languages that do not have many centuries
of history of written tradition or have no written language at all or were put into writing only
recently, such as the Iranian languages of the Caucasus - Talish, Tat, Kurdish, and Ossetian. With all
the difference between the stocks of words in modern Iranian languages, they display a common
lexicon which they inherited from ancient time and most of which covers everyday terminology.
Language convergence processes in the region under examination have gone so far that a complete
delimitation of genetical, typological and areal patterns appears to be a very big challenge, albeit
there are no grounds yet to say that it is not feasible. The experience of research of living Arian
languages shows that in terms of their significance the results of that research do not often lag
behind the results of comparative historical analysis of the material of old languages. Nevertheless,
there is still a great number of dark spots in this area of comparative historical linguistics. Their
elimination, we believe, is one of the main goals in Indo-European linguistics in the foreseeable
future.
Keywords: Iranian languages of the Caucasus, etymology, everyday lexis, comparative historical
analysis.
CƏNUBİ QAFQAZIN İRAN DİLLƏRİNİN LEKSİKASININ MÜQAYİSƏLİ-TARİXİ TƏHLİLİ

XÜLASƏ
Bütün Hind-Avropa arealı üzrə qədim dillər haqqında məlumatların yenidən qurulması
hazırda tamamlanma mərhələsindədir.Yenidənqurma materialında hər hansı bir ciddi artım
ümidi, əvvəllər tədqiqatçıların diqqətindən kənarda qalmış dillərin, xüsusən məişətdə işlənən
sözlərin linqvistik materialın ən arxaik təbəqəsi kimi müqayisəli analizinin iştirakı ilə
əlaqələndirilə bilər. Bu dillər arasında Qafqazın İran dilləri - talış, tat, kürd və osetin kimi
çoxəsrlik yazı ənənəsi olmayan dillər var. Müasir İran dillərinin söz ehtiyatındakı bütün
fərqlərlə antik dövrdən miras qalan ümumi terminologiyanı əhatə edən ortaq leksik fondu
izləmək mümkündür. Diqqətə yetirilən bölgədəki dil yaxınlaşma prosesləri o qədər
irəliləmişdir ki, genetik, tipoloji və areal xüsusiyyətlərinin tam şəkildə müəyyənləşdirilməsi
son dərəcə çətin bir iş kimi görünür, baxmayaraq ki, bu günə qədər onun praktik olmadığı
barədə danışmaq üçün heç bir səbəb yoxdur. Beləliklə, mövcud Ari dillərinin öyrənilməsi
Candidate of Philological Sciences, director of the Centre for Studies of Old and Modern Languages
GLOSSA, ittihaf@yahoo.com
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təcrübəsi göstərir ki, bu tədqiqatların nəticələri çox vaxt qədim dillərin materialının
müqayisəli tarixi təhlilinin nəticələrindən əhəmiyyəti baxımından geri qalmır. Buna
baxmayaraq, daha əvvəl də qeyd edildiyi kimi, müqayisəli tarixi dilçiliyin bu sahəsindəki
qaranlıq sahələrin sayı hələ də çoxdur. Onların aradan qaldırılması, fikrimizcə, yaxın gələcəkdə
Hind-Avropa tədqiqatlarının əsas vəzifələrindən biridir.
Açar sözlər: Qafqazın İran dillərietimologiya, gündəlik leksikon, müqayisəli-tarixi təhlil

1. Introduction
At present, there is a clear trend in comparative historical linguistics, in particular in
Indo-European linguistics, toward an increasingly more active use of the material of
living languages in comparative research. An increasingly bigger number of
researchers acknowledge that ignoring this kind of material may impede the resolution
of old problems and generate new problems that are hard or even impossible to solve.
There are good grounds to believe that the reconstruction of the common IndoEuropean state exclusively on the basis of data from these ancient languages is now in
its final phase. In other words, the number of Indo-European root morphemes and
grammatical morphemes, which can only be restored when comparing Indo-European
languages like Hittite, old Indian, Greek, Latin, old Irish, Gothic, and
Old Church Slavonic is now apparently at its peak. There can be significantly more of
reconstructed material only if comparative analysis involves languages - especially
everyday lexis as the most archaic segment of the language material - to which
researchers have not paid proper attention before. Among those languages there is
quite a big number of languages that do not have many centuries of history of written
tradition or have no written language at all or were put into writing only recently, such
as the Iranian languages of the Caucasus - Talish, Tat, Kurdish, and Ossetian.
2. Review of Literature
The fact that many of them are understudied from a comparative historical point of
view should be considered to be the main reason for the fact that there continue to
remain "blank spots" in comparative studies in general and in Indo-European
linguistics in particular [3].
Indo-European linguistic studies in the past most often used only the material of the
old languages of this "branch" - old Indian, Avestan, and old Iranian. Middle Indian and
Middle Iranian data were very seldom used for analysis, while modern languages have
almost completely been overlooked by researchers. There is no doubt that this level of
comparative historical research of the Arian linguistic community cannot be
considered adequate [1, 2].
Research, started relatively recently, of living Arian languages, including those that
have no written language (undoubtedly, the Arian "branch" includes more of the
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languages that have not been put into writing than any other genetical subunit of IndoEuropean languages does), has already produced significant results that have
necessitated a revision of several traditional ideas about the pan-Arian state and about
how it is related to the proto-Indo-European language. It is enough to mention, for
example, the discovery of affricative reflexes of Indo-European voiceless palatal
sounds in Nuristani languages that made Indo-European linguists take a fresh look at
the problem of the centum and satem languages.
The old Iranian languages (Avestan and Middle Persian) had a prominent synthetic
structure with a well-developed system of flexible forms of noun declension and verb
conjugation. Nouns, adjectives and pronouns in those languages took eight
grammatical cases, and numbers (single, dual, plural), and there were categories of
gender (masculine, feminine, and neuter). In the verb system, two grammatical voices
were contrasted - the active and the medial, the difference between them being the
type of personal endings.
In the subsequent history of the development of the morphological system,
there is a gradual disintegration of the inflection and a gradual replacement of the
synthetic structure with an analytical one. Almost all modern Iranian languages are
languages with an analytical structure. The category of gender in the Tajik, Tat, Beluch,
Talish, Gilaki, and Mazandarani languages has been completely lost. In Kurdish, it has
remained as a remnant and is found mainly in the nature of the ezafe indicator, partly
in the types of noun declension and in the oblique grammatical case of demonstrative
pronouns and third-person personal pronouns that are similar to them.
The old declension system that featured eight grammatical cases has been reduced to
two or three cases in most of the modern Iranian languages - in Kurdish that is the
direct case, the oblique case and remnants of the vocative case; in Tat, the direct and
oblique cases; in Talish, the direct and oblique cases, in Beluch, the main, possessive
and objective cases.
From the point of view of the nature of the verb system, all modern Iranian languages
can be divided into two types: 1) languages in which transitive verbs in past tenses take
the so-called ergative, or pseudo-passive, form, 2) languages in which there is no such
form. Among the Iranian languages in the former Soviet Union the following ones are
in category 1: Kurdish, Talish, dialects of the Shugni-Rushani language group,
Yazgulyam, Vakhan; and the following are in category 2: Tajik, Tat, and Ossetian.
An ezafe construction is a characteristic feature of the syntax of several Iranian
languages. In Iranian languages, this term means a special type of attributive
combinations in which the noun being defined - which takes a special so-called ezafe
indicator - goes first, while the definition (of any type - quality or related to belonging)
goes second, for example: Tajik - xoná-i kalon 'big house', xoná-i padár 'father's house',
etc. The ezafe construction is typical of Persian, Tajik, and Kurdish. There is no ezafe
construction in Beluch, Talish, Ossetian or almost all Pamir languages.
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3. Methods
The comparative historical method makes it possible to identify by means of
comparison the common and the special in historical phenomena, and the stages and
tendencies of their development. This method in linguistics is used to establish
relationship between languages and to study the development of related languages.
The comparative historical method is based on the laws of phonetic changes and on the
laws and tendencies of morphological, word-forming, syntactic and lexical levels of a
language. Using this method, we compared genetically identical words and forms of
related languages and restored (presumably, of course) their original form and their
archetypes, or proto-forms. As a result, we get an approximate reconstruction of
certain aspects of the linguistic system as it was before the isolation of corresponding
languages or branches of languages.
Some of the key techniques of the comparative historical method that we used are:
establishing a system of correspondences and anomalies at different levels in
languages being compared; modelling original proto-language forms (archetypes);
reconstructing original and intermediate language states; chronological and spatial
localisation of linguistic phenomena and states; genealogical classification of languages
done on this basis.
The dominant technique we used was comparison, which was based on a systemic
approach to a language and was used mainly at the phonetic-phonological and
morphological levels (comparison of genetically identical forms of inflection and wordforming methods and affixal and root morphemes and phonemes in them).
A must-have prerequisite for the use of the comparative historical method is the
presence of genetically similar elements in languages being compared, because the
modelling principle of this method is the idea of genetic relationships of languages.
Despite the fact that the comparative historical method has some drawbacks and
limitations regarding its use, it is still one of the leading methods of studying a language
that is used to solve the task of establishing the kinship of world languages and
studying their development. Thus, summarising the foregoing, we used the following
methods:
The comparative historical method that is used to study related languages, their
commonalities and differences, and their historical development;
The descriptive method that is used for homogeneous material, for example, one
language;
The contrastive (typological) method that is used to compare unrelated languages.
4. Results and discussion
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With all the difference between the stocks of words in modern Iranian languages, they
display a common lexicon which they inherited from ancient time and most of which
covers everyday terminology:
1) in nouns, for example:
'father' - old Persian pita(r), Persian pedär, Tajik padar, Shugni pid, Rushani pi(d),
Ossetian fæd, Beluch pis, Gilaki реr, Mazandarani реr, Talish рiа, Afghan plar;
'mother' - old Persian māta(r), Persian, mādär, Tajik modar, Rushani mōd, Ossetian
mad, Afghan тоr;
'brother' - old Persian bräta(r), Persian beradär, Tajik barodar, Tat birår, Talish bо,
Kurdish bərd, Beluch brās, Afghan vror, Gilaki bərаr, Bartashenian virö(d), Rushani and
Khufi v(i)röd, Shugni v(i)ro(d), Yaghnobi vlrot;
'woman, 'wife' - Avestan jēni/jaini, Persian zän, Tajik zап, Mazandarani zan, Kurdish
žəп, Beluch jnēn/jinak, Shugni yin/yinik, Rushani jan/janak, Bartashenian jan, janik;
'door' - old Persian duvara, Persian där, Tajik dar, Kurdish där, Bartashenian divör,
Rushani divö, Shugni divi, Yaghnobi devär, Ossetian dwar;
'fox' - Avestan raopiš, Middle Persian rōpās, Persian rūbāh, Tajik růboh, Beluch roba,
Yaghnobi ruba, Ossetian ruvas, Shugni růрc, Rushani rūpc, Kurdish ruvi and many
others;
2) in most verb roots, for example:
'to do' - old Persian √kr, Persian kärdän (коп), Tajik kardan (кап), Kurdish кərəп,
Ossetian kæпъп, Beluch kurtin (кaп), Gilaki kudən (кип), Mazandarani həkərdən,
Rushani bases kin: ćüg, Shugni kin: ćud, Afghan kavəl;
'to eat' — Avestan √xuar, Middle Persian xuartan (xuar), Persian xordänı (xor), Tajik
xůrdan (хůr), Kurdish xwårən, Beluch wartin (war), Afghan xvarəl, Ossetian хærъп,
Shugni bases xār: xūd, Yaghnobi bases xuаr;
3) in pronouns, for example:
'I' - old Persian adam, genitive case manā; Avestan azəm, genitive case manā; Persian
män; Tajik man; Gilaki тəп; Mazandarani mən; Beluch man; Talish аz, objective case
тi(п); Kurdish äz, objective case тəп; Rushani az; Ossetian æz, objective case mæn;
Yaghnobi man; Afghan zə, objective case mi; Shugni wuz, objective case mu;
'you' - old Persian tuvam, Middle Persian tu, Persian to, Tajik tu, Gilaki tu, Mazandarani
tə, Beluch ta, Kurdish tů, Yaghnobi tu, Afghan tə, Ossetian du, etc;
4) in numerals, for example:
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'two' - Avestan dva-, old Persian duvitıya 'second', Middle Persian du, Persian do, Tajik
du, Beluch du, Shugni δiyůn, Afghan dva, Yaghnobi du, Ossetian duwaæ, Tat dy, etc;

5) in prepositions, postpositions and conjunctions:
postpositions: old Persian rādiy 'radi', Kurdish ra — indicator of oblique object, Persian
rā, Tajik ro - indicators of direct object, etc;
preposition with the meaning of origin of direction: Avestan, old Persian haćā, Kurdish
žь, Persian äz, Tajik az, Tat æz, Talish ćъ, Shugni as, Yazgulyam š(ə), etc;
the coordinating conjunction 'and': old Persian atā, Avestan uta, Shugni-Rushani atā,
at, Yazgulyam ata/at/a, Ishkashimi –ъt/-t.
According to linguistic facts, some Iranian languages have preserved many properties
that are characteristic of old Iranian languages, while other Iranian languages have
preserved few. Talish has, to a large extent, preserved old features of Iranian languages.
Talish has preserved the initial sound "v", which is typical of Avestan and Middle
Persian, but in modern Persian this sound has turned into the sound "b".
Table 1. Transformation of the sound "v" into the sound "b" in Iranian languages
Avestan
Vata
Vahyar
Vara
Vahista
Vafra
varəşə
Vaena

Talish
Vo
Ve
voş
vəşt
va
vişə
vıni

Farsi
Bad
besyar
Baran
beheşt
bərf
Bişe
Bini

Russian
Wind
Much
Rain
Paradise
Snow
Forest
Nose

In Middle Persian and Talish, the numeral "twenty" takes the form "vist", in modern
Persian it is "bist". In Talish, the word "to sow" is "vite", in Middle Persian "vextan", and
in modern Persian "bixtən".
Therefore, a comparative study of the everyday lexicology of Talish in the pan-Iranian
layer is important and there is a need for a comprehensive comparison of Talish and of
Iranian languages, both old and modern ones. This will enable Iranian linguistics to
obtain valuable factual material in the very near future.
Borrowings from foreign languages played and continue to play a big role in the
formation of the lexis of Iranian languages. These are:
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1) borrowings from languages that belong to other language families. For example,
Iranian languages borrowed a large number of words from Turkic languages (Tat and
Talish borrowed from Azeri, while Beluch and the dialect of the Kurds of Turkmenistan
borrowed from Turkmen). In a certain era, Iranian languages borrowed a large amount
of cultural lexis from Arabic;
2) borrowings from cognate languages within the Iranian group: these primarily
include the lexical influence of Tajik on languages that have not been put into writing
in Tajikistan (Yaghnobi and Pamir languages). The fact that there is a certain amount
of eastern-Iranian lexis in several Tajik subdialects may be highlighted as a result of
reverse influence.
Although borrowings came into Talish from Russian via Azerbaijani, they merged to
meet Talish phonetic rules, which the table below clearly shows:
Table 2. Words borrowed by Talish from Russian via Azerbaijani
Russian
Act
Jar
Wagon
Shop
Motor
Samovar
Station
Oven
Closet

Azerbaijani
Аkt
Banka
Vaqon
Mağaza
Motor
Samovar
Stansiya
Peç
Şkaf

Talish
əxt
bənkə
vəğon
məğəzen
Мatür
siməvar
ıstansiyə
Рiç
Işkaf

According to the data, Russian borrowings, just like borrowings from Arabic, are only
nouns. In Russianisms, just like in borrowings from other languages, the vowel "a" is
replaced with the vowel "ə", for example: əğrənom (agronomist), bənq (bank), rəyon
(district), səlon (salon), bütülkə (bottle), pensiyə (pension).
The examples presented in this article demonstrate that most etymological
connections between words which modern Talish and even old Persian have lost need
to be restored using the material of Indo-European, Altai and Semitic languages. Using
these connections, it is possible to recreate the oldest form of a word, to emphasise old
suffixes, which at present are not considered to be suffixes at all, and also to identify
the semantic changes that a word has experienced over the long history of its
formation. The similarities found represent extensive material for the recreation of the
ancient history of a word and for solving complex issues related to etymology. The
comparative historical study of the languages of the Iranian family that has been
carried out in recent decades toward studying the history of individual languages and
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basic genetical groups has formed a sufficiently strong foundation for describing all
languages of the Iranian family as a whole from this point of view.
All of the foregoing concerns not only studies of the Arian language community as a
whole but also comparative historical studies of languages in each "branch" that is part
of it. An analysis of data in several living eastern-Iranian languages, most of which have
not been put into writing, resulted in considerable amendments made to the traditional
reconstruction of the pan-Iranian proto-language. The proto-language currently
appears far more archaic than researchers used to think.
In modern comparative linguistics, the commonly accepted point of view is that the
exact identification of where a specific language or group of languages belongs in
genetical classification is only possible after a thorough examination of the entire
available language material aimed at both revealing the specific features of that
language or group and building a hierarchy of those features from the point of view of
their significance for research. In other words, it is necessary to separate genetically
inherited classifying signs from typological and areal ones in order to subsequently
completely deviate from the latter two and focus all attention on the former ones. We
should highlight that doing this kind of work involves particular challenges when
researching the Iranian languages of the Caucasus. Used in mountainous districts and
areas that are hard to access, Talish, Kurdish, Tat, and Ossetian are in very close contact
with each other and also with other languages, both cognate ones and those that do not
show any kinship with them (Turkic, and Ibero-Caucasus ones). It is therefore not
surprising that language convergence processes in the region under examination have
gone so far that a complete delimitation of genetical, typological and areal patterns
appears to be a very big challenge, albeit there are no grounds yet to say that it is not
feasible.
Researching the particularities of other levels of a language can hardly produce any
representative results: syntax is prone to very quick and radical changes, both
spontaneous ones and ones that are generated by contacts among languages, while
there is not a set of more or less developed methods for studying historical semantics.
We find a comparative historical study of the morphology of the Iranian languages of
the Caucasus to be a laborious procedure and we believe that it may at the same time
end up being not too productive. It is known that the morphological systems of old
Iranian languages and old Indian are so similar to each other that the identification of
classifying innovations for each of the "branches" is very challenging. Therefore, a
morphological comparative historical analysis should be brought down effectively to a
search in the Iranian languages of the Caucasus of possible etymological parallels for
those word-changing and word-forming elements that are obviously small in number
and have different forms in old Indian and old Iranian languages and do not show
regular phonetical correspondences with each other.
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However, the number of these kinds of divergences between Indo-Arian and Iranian
languages is small and a considerable part of them is very dubious from the point of
view of the possibility of regarding them as classifying ones. Several comparative
Iranian studies, for example, have shown that a considerable part of these kinds of
isoglosses, being typical of both old Indian and some Iranian languages, does not
separate, therefore, the Indo-Arian "branch" from the Iranian one but only separates a
certain part of old Iranian dialects (for example, old Persian) from all other Arian ones.
However, a systematic consideration of the word material regarding the everyday lexis
of the Iranian languages of the Caucasus in a comparative historical aspect, as we can
judge from works that are presently available to us, has not been carried out by
researchers and is of huge academic and practical interest.
The experience of research of living Arian languages shows that in terms of their
significance the results of that research do not often lag behind the results of
comparative historical analysis of the material of old languages. Nevertheless, as has
been noted above, there is still a great number of dark spots in this area of comparative
historical linguistics. Their elimination, we believe, is one of the main goals in IndoEuropean linguistics in the foreseeable future.
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هجود ا ألس تاذ ادلكتور حسن الشاعر يف اللغة والنحو
الاستشهاد ابحلديث النبوي الرشيف يف النحو العريب منوذجا
إعداد
د .محمود محمد قدوم
ّ
العربية
أستاذ مشارك قسم الترجمة  /اللغة
ّ
بارطن
كلية اآلداب /جامعة ِ

ملخص البحث ابللغة العربية
يدرس هذا البحث جهود األستاذ الدكتور حسن الشاعر -رمحه هللا -يف اللغة والنحو ،وأيخذ مثاال على ذلك موقفه من االستشهاد
ابحلديث النبوي الشريف يف النحو العريب.
ويُعد أستاذان من أكثر الدارسني يف العصر احلديث ملسألة احلديث النبوي الشريف واالستشهاد به يف قضااي النحو العريب ،وقد ظهرت

جهوده يف هذا اجملال يف التحقيق والتأليف والتدريس والتوجيه كذلك.

ويتكون هذا البحث من مقدمة وثالثة حماور وخامتة على النحو اآليت:
احملور األول :السرية الذاتية والعملية للدكتور حسن الشاعر.
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احملور الثاين :جهود الدكتور حسن الشاعر يف اللغة والنحو؛ يف التأليف والتحقيق والشخصيات النحوية.
احملور الثالث :موقف الدكتور حسن الشاعر من االستشهاد ابحلديث النبوي الشريف يف النحو العريب.
خامتة :وتشمل النتائج اليت توصل إليها البحث.
وقد تبني من خالل البحث حرص الدكتور حسن الشاعر على االحتجاج ابحلديث النبوي يف علوم اللغة املختلفة وخصوصا النحو
والصرف؛ فاحلديث النبوي املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي ،وهو من أعلى مناذج العربية بالغة ،وقد انل عناية عظيمة من احمل ّدثني يف
جمال الرواية والتدوين ،وحرص الرواة على نقله أبلفاظه وحروفه خوفاً من الكذب على رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم).
كلمات دالة :أ.د .حسن الشاعر ،اجلهود يف اللغة والنحو ،احلديث النبوي ،النحو العريب.
أسباب اختيار البحث:
حنوا
بيان املكانة السامقة اليت يتمتع هبا األستاذ الدكتور حسن الشاعر -رمحه هللا ،-وكتابه بني كتب االحتجاج؛ فقد أتقن علوم العربية ًاحملدثني الذين َوظَُّفوا اللغة العربية يف خدمة احلديث النبوي
وصرفًا
وفقها وهلذا اخرتته؛ ملنزلته الكرمية لدى العلماء ،وهو من أبرز العلماء َ
ومعجما ً
ً
الشريفّ ،أما كتابه "النحاة واحلديث النبوي" فهو أول دراسة ظهرت على شكل كتاب يتناول موضوع استشهاد النحاة ابحلديث النبوي الشريف ،يف

عمقة.
دراسة تفصيليّة ُم ّ

التعرف على دراساهتم ومناهجهم يف االهتمام ابحلديث النبوي الشريف.
مالزمة كتب العلماء ،و ّ-التعريف ابجلهد األكادميي الذي قام به األستاذ الدكتور حسن الشاعر -رمحه هللا -خلدمة اللغة العربية واحلديث النبوي الشريف.

اثنياً  -أمهية البحث:
تتضح أمهية البحث من خالل رصد مجيع اجلهود اليت قام هبا األستاذ الدكتور حسن الشاعر -رمحه هللا -يف خدمة احلديث النبوي
الشريف.
منهج دراسة البحث:
لقد اقتضت طبيعة البحث أن أسلك فيه سبل املنهج الوصفي التحليلي ،وتوضيح جهود األستاذ الدكتور حسن الشاعر -رمحه هللا -يف
خدمة احلديث النبوي الشريف.

احملور األول :السرية الذاتية والعملية للدكتور حسن الشاعر.
ولد األستاذ الدكتور حسن موسى الشاعر رمحه هللا تعاىل ببلدة بيت اكسا من أعمال مدينة القدس عام ألف وتسعمئة واثنني وأربعني من
امليالد .درس الثانويّة يف مدرسة رام هللا الثانويّة ،وانتقل إىل العراق ليلتحق جبامعة بغداد يف ختصص اللغة العربية وآداهبا ،وكانت معروفة آنذاك مبحافظتها
ِ
وخترج فيها عام ( .)1965مث التحق جبامعة األزهر ()1970
وتَشدُّدها يف معايري الصواب النحوي ،فَ َعّزز هذا لديه ََنْ َجهُ يف التشبت ابلفصحىّ ،
ملتابعة دراساته العليا مباشرة .وملا كانت أصول النحو العريب وقضاايها هي الغالبة عليه اختار موضوع رسالته للماجستري عن ابن مالك األندلسي
ّ
وكتابه التسهيل ،أشار فيها إىل مسألة االحتجاج ابحلديث النبوي الشريف ،وموقف النحاة منه ،ودور ابن مالك يف االهتمام به ،إذ َج َعلَه املصدر
الثاين يف االحتجاج بعد القرآن الكرمي.
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ومضى الدكتور الشاعر يتابع مشروعه العلمي فالتحق بربانمج الدكتوراة يف اجلامعة نفسها (األزهر) .وكان يف النفس هواجس وأسئلة عن
االحتجاج ابحلديث النبوي الشريف يف النحو؛ إذ متلّكه العجب آنذاك من موقف النحاة من احلديث النبوي ،واختالفهم يف االحتجاج به ،وهو
حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفصح كالم بعد كتاب هللا ،وصاحب املكانة املق ّدسة يف النفوس ،فال نرى كتب النحو تستشهد إال أبحاديث
النبوي،
قليلة متفرقة ،يف حني تزخر كتب النحو ابلشواهد األخرى وخاصة الشواهد الشعرية .فكتب رسالة الدكتوراة حتت عنوان :النحاة واحلديث
ّ

ي  616ه.
النبوي" أليب البقاء العكرب ّ
مع حتقيق كتاب "إعراب احلديث ّ

وميثّل اشتغال الشاعر بتعليم العربية مسرية ممتدة موصولة على مدى نصف قرن .فقد عمل لدى وزارة الرتبية والتعليم يف األردن يف جمال
التدريس واملناهج .) 1980 -1965( ،مث انتقل للتدريس يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة ملدة اثين عشر عاماً) 1992 -1980 (،
ُرقّي خالهلا إىل رتبة أستاذ مشارك عام 1987م .مث درس يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة ملدة مخس سنواتُ )1997-1992( ،رقّي خالهلا
إىل رتبة أس تاذ بتاريخ  1995م .مث انتقل للتدريس يف اجلامعة اهلامشية ابلزرقاء من العام 1997م حىت وفاته.

يس النحو العريب مبساقاته ( )4-1ابطّراد على مستوى البكالوريوس،
وينتظم سجلُهُ املمتد يف التدريس اجلامعي لنحو نصف قرن :تدر َ

كما درس مساقات :قضااي حنوية ،وقضااي لغوية ،واملدارس النحوية على مستوى املاجستري ،وأشرف على العديد من الرسائل لطلبة الدراسات العليا،
وشارك يف كثري من الندوات واملؤمترات احملليّة والدوليّة ،وشغل مناصب إدرايّة عديدة.

احملور الثاين :جهود الدكتور حسن الشاعر يف اللغة والنحو؛ يف التأليف والتحقيق والشخصيات النحوية.

ت جهود الدكتور حسن الشاعر يف البحث والتأليف والتحقيق والشخصيّات النحويّة يف قراءة النحو العريب مستهدفة أصول النحو
َمتثَّلَ ْ

ولعل
وقضاايه العام ة ،وجهود النحاة وآراءهم النحوية والصرفية ،وع ً
ددا من املسائل النحوية ،وتتابعت حبوثه يف الدورايت األكادميية واملؤمترات اللغويةّ ،
يف هذا الثبت ما يضيء جهوده يف هذا السياق:
 التصغري يف شعر املتنيب ،جملة جممع اللغة العربية األردين ،العدد  24-23لعام  1984م. الكشف عن صاحب البسيط يف النحو ،جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،العددان .78 ،77 خطّاب املاردي ومنهجه يف النحو ،جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،العددان .80 ،79 األصول اللغوية املرفوضة – أتصيل وتعليل ،جملة أحباث الريموك ،جملد  ،20عدد  2لعام  2002م. واو الثمانية بني اإلثبات والنفي ،جملة أحباث الريموك ،جملد  ،21عدد  2لعام 2003م. املسائل السفرية يف النحو البن هشام األنصاري ،حقيقتها وموقف الباحثني منها ،جملة جممع اللغة العربية بدمش ق ،جملد 79عدد 1لعام 2004م.
 اعرتاضات ابن هشام األنصاري على أيب حيان األندلسي ،جملة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية ،جملد  ،22عدد ()2+1لعام 2006م.
التوجيه النحوي للحديث النبوي يف شرح صحيح مسلم لإلمام النووي ( حبث أجنز خالل سنة التفرغ العلمي  2011/2010مبوافقةاجلامعة اهلامشية ).
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اخلاصة ابحلديث النبوي الشريف ،وكنت يف مرحلة املاجستري أملح هذا االهتمام من
ويلحظ القارئ جلهود الدكتور حسن الشاعر ،عنايته ّ

يصرح يف مق ّدمة كتابه (النحاة واحلديث النبوي) قائالً :ويف النفس حاجات ومشاريع علمية
خالل عنواانت الرسائل اليت يشرف عليها ،بل إنّه ّ
متعددة ،تتعلق ابالستشهاد ابحلديث النبوي ،أرجو من هللا تعاىل العون على إمتامها ونشرها .وأسأله تعاىل أن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي".
فإ ّن استقراء هذه األحاديث ،مع استقراء آايت القرآن الكرمي وقراءاته ،واستقراء كالم العرب ،ليفتح جماالً واسعاً إلعادة تنظيم أصول النحو ،وبناء
لغتنا على أسس علمية صحيحة ،ومن األمثلة على ذلك:
-1رسالة يف توجيه النصب ،البن هشام األنصاري(ت 761هـ) ،دار األرقم – عمان 1984
ِ
املتفوقة على املناقشة والتحليل يف توجيه النصب يف ألفاظ مشهورة استعملها
هذه إحدى رسائل ابن هشام القيّمة ،تظهر فيها قدرته ّ

الناس قدمياً وحديثاً ،وهي "فضالً ،ولغةً ،وخالفاً ،وأيضاً ،وهلم جراً) وقد مجع فيها ابن هشام آراء كثري من العلماء السابقني.

يقول الشاعر :وملا كنت معنياً ابحلديث النبوي ،وحتقيق بعض كتب اإلعراب يف احلديث فقد عثرت على استعمال بعض هذه األلفاظ
يف احلديث النبوي ،فالحظت تكرار استعمال "أيضاً" يف الصحيحني يف كالم النيب صلى هللا عليه وسلم".
وعلى الرغم من براعة ابن هشام يف حتليل هذه األلفاظ وإعراهبا وحشد اآلراء حوهلا ،فقد ُسئل عنها وهو على جناح سفر ،واعتذر بضيق

وبغم اخلاطر ،كما كان خيتصر بعض املسائل ،بقوله":ويف هذا املوضع حبث ليس هذا موضعه".
الوقت ّ
وقد خلص إىل إعراب الكلمات املختارة على النحو اآليت:
وجه ْني:
انتصب "فضال" على َ
أن يكون مصدرا لفعل حمذوف.

أن يكون حاال من معمول الفعل املذكور.
أما "لغة" فقد استحقت النصب أل ّن الظاهر يف إعراهبا أن يكون حاال.
ّأما خالفا وأيضا وهلم جرا فالظاهر يف إعراهبا وجهان :مصدر وحال.
-2ابن احلاج النحوي (ت 651هـ) ،دار القلم – دمشق 1986م.
تفرقت أخبارهم على قلّتها يف بعض الكتب ،وكل ما تعرفه عنه نقله أبو حيان يف كتبه :ارتشاف الضرب ،والتذييل
وهو من النحاة الذين ّ

والتكميل ،والبحر احمليط.

وقد جاء هذا الكتاب يف فصلني:
الفصل األول" :حياة ابن ا حلاج" تناول فيه عشر قضااي وهي :عصره ،امسه ونسبه ،مولده ونشأته ،وفاته ،ثقافته ومنزلته ،شعره ،شيوخه،
مؤلفاته ،مذهبه الفقهي ،ابن احلاج وابن عصفور.
والفصل الثاين" :آراؤه النحوية" حتدث فيه عن منهجه النحوي ،وأشهر آرائه النحوية ،من خالل النقول اليت وصلت إلينا عن كتابه نقد
املقرب البن عصفور .وقد عرض يف هذا الفصل لثالث وعشرين مسألة حنوية ،رتبها وفق أبواب النحو ،وانقش كل مسألة ببيان آراء النحاة فيها أوالً،
مث بيان موقف ابن عصفور منها من خالل كتابيه :املقرب وشرح مجل الزجاجي ،مث بيان رأي ابن احلاج فيها.

-3كتاب "إعراب احلديث النبوي" أليب البقاء العكربي الطبعة الثانية ،دار املنارة جبدة 1987م.
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صنف يف إعراب احلديث بصنعة أيب البقاء العكربي ،وقد صنف بعده اإلمام ابن مالك(ت  672ه ) كتاابً
يع ّد هذا الكتاب أول كتاب ُ

يف إعراب احلديث ،مساه "شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامعة الصحيح" ،مث جاء اإلمام السيوطي(ت  911ه ) وصنف كتاابً آخر مساه
"عقود الزبرجد يف مسند اإلمام أمحد" مجع فيه كثرياً ممّا يف الكتابني ،وأضاف إليه كثرياً من أقوال العلماء.
وأتيت أمهيّة هذا الكتاب "إعراب احلديث النبوي" من َّ
أن مؤلّفه هو اإلمام أبو البقاء العكربي ،أحد أئمة النحو املشهورين ،وأنه أول كتاب

صنف يف هذا الفن ،فضالً عن التوجيهات النحوية اليت أبداها املؤلف يف كتابه ،واليت تعرض فيها ألربعمئة ومثانية وعشرين حديثاً.

وقد بث العكربي يف هذا الكتاب عدداً من مسائل النحو وقضاايه ،وانقش وجوهاً حنوية ولغوية خمتلفة ،مناقشة اخلبري الواعي ،بفكر اثقب
وبصرية انفذة.
من أهم املسائل النحوية فيه:
أ"-لو" مصدرية يف احلديث (لوددان لو صرب).
قال ابن هشام :وأكثرهم مل يثبت ورود لو مصدرية ،والذي أثبته الفراء وأبو علي وأبو البقاء والتربيزي وابن مالك.
ب"-ما" زمانية يف احلديث (أقر قومك السالم فإَنم ما علمت أع ّفة) قال العكربي :يف "ما" وجهان :أحدمها هي مصدرية والتقدير أَنم
يف علمي اعفة ،والثاين زمانية تقديره أَنم مدة علمي فيهم اعفة .قال ابن هشام يف وقوع (ما) زمانية :أثبت ذلك الفارسي وأبو البقاء وأبو شامة وابن
بري وابن مالك.
ت"-إذا" امل فاجأة ظرف مكان ،يف احلديث (فلما قدمنا املدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء املنافقني) قال العكربي :إذا هي
للمفاجأة وهي ظرف مكان عند احملققني.

-4الفصول املفيدة يف الواو املزيدة ،للحافظ العالئي (ت 761هـ) ،حتقيق ودراسة ،دار البشري -عمان 1990م.
وتظهر أمهية هذا الكتاب يف أمور متع ّددة منها:
صنّف يف الواوات غري
 -1لعل هذا الكتاب هو الوحيد املخصص للبحث يف الواوات وأنواعها واستعماالهتا ،بل ال أعرف كتاابً مستقالً ُ

هذا الكتاب.

 -2ال يقتصر العالئي يف حبثه للواو على القضااي النحوية والصرفية ،كما هو احلال يف مصنفات النحاة الذين ألّفوا يف احلروف ،بل يضفي
عليها من ثقافته الواسعة كل ما له تعلق ابلواوات من األصول والفقه والتفسري والبالغة وغريها.
فصل العالئي يف الواوات وأنواعها تفصيالً ال نكاد جنده يف كتاب غريه ،واعتمد على آراء مشاهري العلماء ،واستوعب القضااي اليت
ّ -3

تناوهلا ابلتفصيل ،وحبث يف العوامل ومسائل اخلالف ،معتمداً على عدد كبري من املصادر املتنوعة.

 -4كان العالئي يهتم بتحقيق املسائل وتوثيقها من مصادرها ،وأفاد من معرفته يف علم احلديث بتخريج بعض األحاديث واآلاثر ،وذكر
لنا أنه بعد البحث مل جيد لبعض األحاديث واآلاثر أصالً يف املصادر ،ومن ذلك قوله :وأما ما يوجد يف كتب أئمة األصول أن الصحابة رضي هللا
عنهم قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم "مب نبدأ? فاقل :ابدأوا مبا بدأ هللا به" فإنه ال يوجد هكذا يف شيء من كتب احلديث.
وأن الصحابة رضي هللا عنهم أنكروا على عبد هللا بن عباس أمره بتقدمي العمرة على احلج ،واحتجوا بقوله تعاىل(:وأمتوا احلج والعمرة هلل)..
قال العالئي :وهذا األثر ذكره مجاعة من أئمة االصول ومل أجده يف شيء من كتب احلديث بعد كثرة البحث عنه .وكذلك مل أجد إلنكار عمر رضي
هللا عنه على سحيم سنداً.
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 -5استشهد العالئي يف هذا الكتاب بعدد وافر من اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية وأشعار العرب ،وكثرياً ما يورد املسائل الفقهية
واألصولية ذات العالقة ابملوضوع.
هذا ،وميكن أن يؤخذ على العالئي رمحه هللا أنه يف بعض الفصول اتكأ كثرياً على آراء غريه ،ينقل منها بتصرف يسر إبشارة أو بغري إشارة.

-5اختالف الرواية يف شواهد سيبويه الشعرية ،دار البشري – عمان 1992م.
أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ،املقلب بسيبويه ،إمام النحاة البصريني .ولد يف قرية البيضاء بفارس ،مث قدم البصرة ،واختلف إىل
حلقات العلم فيها ،وأخذ عن اخلليل ويونس وأيب اخلطاب األخفش ،وعيسى بن عمر ،والزم اخلليل حىت برع .وصنّف الكتاب املشهور يف النحو.
قيل تويف سنة 180ه.
مل يكن سيبويه بدعاً من النحاة يف العناية ابلشعر ،وكثرة االحتجاج به يف قضااي النحو والصرف ،وقد غلب عليه االستشهاد ابلشعر،
فكانت شواهده يف الكتاب حنو ( )1050ألف ومخسني بيتاً من الشعر.
قسمني:

جل مصادر سيبويه الشعرية مصادر شفوية ،أي إ ّن أكثر ما استشهد به يف الشعر كان مأخوذاً عن طريق السماع .وذلك على
ويبدو أ ّن ّ
 -1شواهد من الشعر مسعها من شيوخه الذين روى عنهم ووثق هبم ،كاخلليل ويونس واألخفش األكرب وعيسى بن عمر واألصمعي.
 -2شواهد من الشع ر مسعها بنفسه .وكان يصرح بذلك ،كقوله" :ومسعنا من العرب من يرويه ويروي القصيدة اليت فيها هذا البيت."...
-6تطور اآلراء النحوية عند ابن هشام األنصاري (ت 761هـ) ،دار البشري -عمان 1994م.

يع ّد االهتمام اببن هشام وآرائه النحوية من النواحي الالفتية يف شخصيّة الدكتور حسن الشاعر ،ويظهر أنّه حني كان يعود إىل مصنفات

ابن هشام األنصاري جيد له رأايً يف بعض كتبه ،خيتلف عما أورده له يف كتاب آخر.

يلم شتاهتا،
وملا تكررت هذه الظاهرة قام الشاعر برصدها يف بطاقات خاصةّ ،
فلما جتمعت لديه جمموعة من املسائل النحوية ،تشكل حبثاً ّ

قابل هذه املسائل على ما توافر لديه من مصنفات ابن هشام ،فكان هذا البحث ،ذو الفصول اآلتية:
الفصل األول :ابن هشام األنصاري والتطور النحوي:

عرف فيه ابختصار ،اببن هشام ،وحتدث عن املراد ابلتطور العلمي ،ووجود هذه الظاهرة عند كثري من العلماء ،ومنهم ابن هشام.
الفصل الثاين :اآلراء النحوية:
تناول فيه املسائل النحوية اليت بدا فيها التطور عند ابن هشام ،وتتبعها يف مصنفاته ،من شرح قطر الندى واجلامع الصغري اىل مصنفاته
االخرى .حماوال الربط بني آرائه وآراء غريه من العلماء ما أمكن.
الفصل الثالث :التطور النحوي عند ابن هشام:
لقد تعددت اآلراء النحوية عند ابن هشام ،وخالف اختياراته النحوية يف عدد من املسائل.
وقد صرح ابن هشام نفسه برجوعه عن بعض آرائه النحوية عندما ترجح لديه الدليل ،ومن ذلك مسألة جميء اسم الفاعل من (كاد)
كثري عزة (من الطويل)
الناقصة ،إذ نقلها ابن هشام يف أوضح املسالك عن ابن مالك يف شرح الكافية الذي استدل هلا بقول الشاعرّ :

197

َموت أَسى يوم ال ِر ِ
جام َوإِنَّين
أ ُ ًََ

هن ابلَّذي أَان كائِ ُد
يَقينًا َلر ٌ

ولكنه خطّأ رواية ابن مالك للبيت ،وأنكر جميء "كائد" فقال :والصواب أن الذي يف البيت "كابد"  -ابلباء املوحدة  -من املكابدة
والعمل ،وهو اسم غري جا ٍر على الفعل.
ولكن ابن هشام يف شرح شواهد ابن الناظم عدل عن رأيه يف أوضح املسالك وأثبت جميء اسم الفاعل من كاد ،وصوب رأي ابن مالك،
فقال :وبعد فالظاهر ما أنشده الناظم ،وكنت أقمت مدة على خمالفته ،وذكرت ذلك يف توضيح اخلالصة ،مث اتضح يل أن احلق معه...
سار التطور النحوي عند ابن هشام يف حمورين أساسيني:
األول :التدرج النحوي يف املسألة الواحدة ،حيث يربز التعمق والتوسع والتفضيل من غري أن خيالف رأيه فيها .ومن ذلك مثالً عالمات
االسم جندها يف شرح القطر ويف شرح الشذور ثالاثً ،وجندها يف أوضح املسالك مخساً.
ومن ذلك أيضاً رأيه يف "ما" من قوله تعاىل (إمنا صنعوا كيد ساحر) جعلها يف شرح القطر امسية موصولة ،ويف شرح الشذور موصولة
ومصدرية ،وأجاز يف املغين أن تكون موصولة ومصدرية وكافة.
احملور الثاين :خمالفة رأيه السابق والعدول عنه إىل رأي آخر .ومن ذلك موقفه من فعل األمر ،معرب هو أم مبين؟ اختار ابن هشام يف
أكثر مصنفاته أن فعل األمر مبين متابعاً البصريني ،وذلك يف شرح القطر وشرح الشذور وشرح اللمحة وأوضح املسالك ...ولكنه عاد عن رأيه هذا
يف مغين اللبيب واتبع الكوفيني أبن فعل األمر معرب.

عمار – عمان 2002م.
-7املرقاة يف إعراب ال إله إال هللا ،البن الصائغ ،ومعه "مسألة يف كلمة الشهادة" للزخمشري ،دار ّ

يرى الدكتور الشاعر أ ّن هذه الرسالة قيّمة ،تكتسب قيمتها من أمهيّة املوضوع الذي تعاجله ،وهو إعراب االسم الواقع بعد إال من كلمة
التوحيد ،يف قولنا "ال إله إال هللا" .وقد ذكر املصنِّف يف هذه الرسالة جواز الرفع والنصب يف االسم الواقع بعد "إال" فقال :جيوز الرفع فيما بعد إال
نص على ذلك مجاعة منهم العالمة ابن عمرون يف شرحه على املفصل ،وظاهر كالم ابن عصفور يقتضي أ ّن النصب على
والنصب .واألول أكثرّ ،
االستثناء أفصح ،أو أنّه مساو للرفع على بعض الوجوه.

فصل املصنّف كثرياً من بيان أوجه الرفع والنصب ،مع املناقشة واالستدالل والرتجيح ،فذكر للرفع ستة أوجه وللنصب وجهني .وهذا
وقد ّ

موجز لألوجه املختلفة.

فأما الرفع فمن ستة أوجه وهي:
 -1أن خرب "ال" حمذوف ،و"إال هللا" بدل من موضع ال مع امسها ،أو من موضع امسها قبل دخوهلا .وهذا هو اإلعراب املشهور لدى
املتقدمني وأكثر املتأخرين.
 -2أن خرب ال حمذوف ،كما سبق ،واإلبدال من الضمري املستكن فيه .وهذا اإلعراب اختاره بعض املتأخرين.
 -3أن اخلرب حمذوف أيضاً ،و"إال هللا" صفة ل "إله" على املوضع ،أي موضع ال مع امسها أو موضع امسها قبل دخول "ال".
الزخمشري.

 -4أن يكون االستثناء مفرغاً ،و"إله" اسم "ال" بُين معها ،و"إال هللا" اخلرب .وهذا اإلعراب منقول عن الشلوبني ،ونقله ابن عمرون عن
 -5أن "ال إله" يف موضع اخلرب ،و"إال هللا" يف موضع املبتدأ .وهذا اإلعراب منسوب للزخمشري.
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 -6أن تكون "ال" مبنية مع امسها ،و"إال هللا" مرفوع ب "إله" ارتفاع االسم ابلصفة ،واستغىن ابملرفوع عن اخلرب ،كما يف مسألة :ما مضروب
الزيدان ،وما قائم العمران وأما ما بعد "إال" فمن وجهني:
 -1أن يكون على االستثناء ،إذا قدر اخلرب حمذوفاً ،أي ال إله يف الوجود إال هللا.
 -2أن يكون اخلرب حمذوفاً ،كما سبق ،و"إال هللا" صفة السم "ال" على اللفظ ،أو على املوضع بعد دخول "ال" ،ألن موضعه النصب.
-8االستشهاد ابحلديث النبوي عند ابن مالك األندلسي (ت  672ه)( ،حبث أجنز خالل سنة التفرغ العلمي
2007/2006م).
البحث يف ِ
ثالثة فصول:
وقد جعل هذا
َ
الفصل األول :منهج ابن مالك يف االستشهاد ابحلديث.
الفصل الثاين :تنزيل الشواهد على األبواب والقواعد.
الفصل الثالث :فهرس شواهد احلديث.
ِ
ٍ
وتبني من خالل الدراسة َّ
ني
ف كثريٌ من النحاةِ عن هذا املصدر ،وأغ َفلوا مادةً
عز َ
ابحلديث النبويَ ،
احملتج َ
ّ
بعد أ ْن َ
إمام ّ
ابن مالك كان َ
أن َ
ضخمة ،كانت ستسعِ ُفهم يف وض ِع قَو ِ
اعد النَّحو.
ْ ُْ
ِ
ِ
احلديث
بعد أ ْن َ
بعد ُهم َ
نعذر َم ْن جاء َ
تتيسر هلم مادةُ احلديث جمموعةً منظَّمة ،فال ينبغي أ ْن َ
ائل الذين مل ْ
بذل علماءُ
وإذا ع َذ ْران النحاةَ األو َ
ِ
ِ
َّصنيف فيها .وهكذا خطا ابن ٍ
األحاديث النبوية ،ودراستِها ،والت ِ
احلديث
جعل
مالك ُخطوةً جريئة،
ُجهوداً وافرةً يف مج ِع
َ
ْ
َ ُ
ظهرت واضحةً يف مصنَّفاته إ ْذ َ
ِ
ِ
صنَّفاتِه
النبوي مصدراً أساسياً من مصاد ِر
ِ
االحتجاج ابلنحو ،و َ
َّ
استدرك على النحاة كثرياً من القواعد النَّحويّة .لذلك قام الدكتور الشاعر بتتبَّع ُم َ

االحتجاج ابحلديث ،وذلك من ِ
خالل كتبِه التالية :شرح التَّسهيل ،شرح الكافية الشَّافية ،شرح عُمدة احلافظ وعُدَّة الالفظ،
النَّحوية إلبرا ِز َدوِره يف
ِ
ِ
الصحيح .لكن اهتمام الشاعر من هذه الكتب انصب على ِ
آخر
كتاب "شرح التسهيل"؛ ألنه ُّ
شواهد التَّوضيح والتَّصحيح
ملشكالت اجلام ِع َّ
ّ
ّ
يعد َ
صنفات ابن مالك النَّح ِويَّة ،وأودع فيه عدداً كبرياً من شو ِ
ِ
ِ
ِ
األحاديث يف
االستشهاد ابحلديث .كما ذكر
منه َجهُ يف
احلديث
اهد
ُم
َ
النبوي ،و َ
ََْ
ْ
أبرز فيه َ
ّ
مشلت كثرياً من
اآلخرين (شرح الكافية الشَّافية ،شرح عُمدة احلافظ وعُدَّة الالفظ) ،مث أضاف إليه َّ
مادةً ضخمةً من كتابِه شواهد التوضيحْ ،
كتابيه َ
ِ
ضمنتْها.
األحاديث النبويَِّة اليت
اعد اليت تَ َّ
استشهد هبا والقو َ
َ
صنَّفاتِه على النحو اآليت:
فكانت أعداد األحاديث اليت استشهد هبا ابن مالك يف ُم َ
يف شرح التسهيل
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يف شرح الكافية الشافية

78

يف شرح عمدة احلافظ

47

يف شواهد التوضيح
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ِ
األحاديث املذكورةِ يف مصنَّفاته هذه حن َو  600حديث تقريب اً.
فيكون جمموعُ
فهرس شو ِ
اهد احل ِ
ِ
األحاديث يف ِ
املكرر حنو  370حديثاً.
ديث (يف الفصل الثالث) من غري َّ
وجمموعُ

199

النَّح و.

ِ
ِ
اهتمام اب ِن ٍ
ِ
وهذا ُّ
النبوي ،وجعلِه مصدراً أساسيّاً من مصاد ِر االحتجاج يف
ابحلديث
ابالستشهاد
مالك
يدل داللةً واضحةً على مدى
ّ

احملور الثالث :موقف الدكتور حسن الشاعر من االستشهاد ابحلديث النبوي الشريف يف النحو العريب.
احلديث النبوي الشريف فيه بيان وتفصيل ألحكام القرآن الكرمي ،ومسائل الدين احلنيف ،ولذلك وجب األخذ به والعمل مبا جاء فيه؛
يد الْعِ َق ِ
ول فَ َق ْد
اب﴾ ولقوله
استجابة لقوله
الر ُس َ
الر ُس ُ
اَّللَ ۖ إِ َّن َّ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما ََنَا ُك ْم عَنْهُ فَانتَ ُهوا ۚ َواتَّ ُقوا َّ
تعاىل﴿:من يُ ِط ِع َّ
تعاىل﴿:وَما آ َات ُك ُم َّ
اَّللَ َش ِد ُ
َ
َ
اك علَي ِهم ح ِفيظًا﴾ ولقول النيب صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم ":تَرْك ِ
ِِ ِ
ِ
أَطَاعَ َّ
اب هللاَِ ،و ُسنّةَ
َ ُ َْ ََ َ َ ُ
ت في ُك ْم أ َْمَريْ ِن ،لَ ْن تَضلُّوا َما متََ ّسكْتُ ْم هب َما :كتَ َ
اَّللَ ۖ َوَمن تَ َوَّ ٰىل فَ َما أ َْر َسلْنَ َ َ ْ ْ َ
نَبِيِّ ِه".1
وهذه املكانة واملنزلة الرفيعة مل تقتصر على اجلانب الديين فحسب،بل امتد أتثريها ملظان العلوم والفنون ال سيما علوم العربية كاألدب
واللغة والنحو .يقول صبحي الصاحل":فما من تيار فكري إسالمي إال وله من عدوى احلديث حظ معلوم ،إن مل يكن فيما محله تراث النبوة من وصااي
ِ
وح َكم ،وتعاليم ،ففي طرق التَّحمل واألداء ،وشروط الرواية والرواة ،ومقاييس النقد والتجريح ،وأساليب التصنيف والتخريج ،ومعايري املوازنة والرتجيح،
فهذه كلّها دخلت شواهد النحو ،وسادت أحباث اللغة ،وارتفعت إىل أخبار األدب ،وتركت يف اجلميع أصداءها الشداد ،عن طريق الرواية واإلسناد
" .2وقد فرضت أمهية احلديث النبوي ومكانته يف اإلسالم على املسلمني العناية به حفظأ ورواية وعمالً وتطبيقاً الذود عنه ،والوقوف يف وجه من

1

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني( ،ت  497ه( ،موطأ اإلمام مالك ،تحقیق بشار عواد معروف ومحمود خلیل  -مؤسسة
الرسالة  1412ه ،رقم الحدیث  ،1874ج ،2ص.70

2

صبحي الصالح ،علوم الحدیث ومصطلحه ،دار العلم للمالیین ،بیروت ،ط  ،3ص .322

كل من
ينكره ،وينكر االعتداد به والتعويل عليه؛ ألن احلديث النبوي – يف النهاية  -إذا ثبتت صحته بثبوت " نسبته إىل رواته الصاحلني ،وأدرك ّ

رواته أن هذا األمر دين " .3أصبح حجة يف التشريع.

يقول شوقي ضيف عن أثر احلديث يف اللغة واألدب  ":فإن للحديث هو اآلخر أثرا فيهما –اللغة واألدب -وإن كان ال يبلغ أثر القرآن
ألنه دونه يف البالغة وإن كان قائله أفصح العرب قاطبة ،وميكن أن نالحظ أثره يف أنه عاون القرآن يف انتشار العربية ويف حفظها وبقائها ،وكان له
أثر يف توسيع املادة اللغوية مبا أشاع من ألفاظ دينية وفقهية مل تكن تستخدم من قبل هذا االستخدام اخلاص ،وقد أقبل العلماء يف خمتلف األمصار
اإلسالمية وعلى تعاقب العصور يدرسونه وحيفظونه ويشرحونه ويستنبطون منه" .4إضافة إىل ذلك فقد "استمد املتأدبون من هذا الكنز يف رسائلهم و
أشعارهم ما أضاف إليها – على مر العصور – رونقاً وطالوة ،وما يزال ذلك شأَنم إىل اليوم ،وقد جاءت فيه أحرف غريبة من لغات القبائل؛ إذ
كان الرسول صلى هللا عليه وسلّم خياطب بعض وفود العرب بلغاهتم".5
وعن أثر احلديث النبوي يف الكتابة والتأليف يقول ضيف  ..." :ومن أتثريه أيضاً نشأة الكتابة التارخيية ال يف السرية فحسب ...فاحلديث
وغري مشاركته يف علم التفسري
غري ما نشأ عنه من علوم احلديثّ ،
هو الذي فتح ابب الكتابة التارخيية ،وهيأ لظهور كتب الطبقات يف كل فن .وهذا ّ
والفقه مما بعث على َنضة علمية رائعة".6

أما عن أثر احلديث النبوي يف البالغة فيقول مهدي السامرائي":احلديث النبوي هو املنبع الثاين للفكر الديين ،وقد أثر هذا املنبع يف كال
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االجتاهني البالغيني :العلمي واألديب ،فهو يؤثر يف البالغة ابعتباره املصدر الثاين للتشريع بعد القرآن الكرمي ،وابعتبار بالغته الرفيعة ...فالنصوص
القرآنية والنبوية كانت سبباً يف نشأة علوم كثرية تعد من املنابع الفكرية الدينية اليت أثرت يف االجتاه العلمي للبالغة كالدراسات القرآنية ودراسات
أصول الفقه ،ودراسات العقائد".7
يقول عباس العقاد عن جوامع الكلم اليت متيّز هبا النيب صلى هللا عليه وسلّم ":أال إن أقوى اإلبالغ يف كالم النيب –صلى هللا عليه وسلم

–وهو اجتماع املعاين الكبار يف الكلمات القصار ،بل اجتماع العلوم الوافية يف بضع كلمات ،وقد يبسطها الشارحون يف جملدات".8

كالما ،وأعلى بالغة من
وحديث الرسول صلّى هللا عليه وسلّم هو األصل الثاين بعد القرآن الكرمي ،فليس هناك أحد أفصح قوالً ،وأبني ً
صلَّى هللاُ عَلَيْ ِه َو َسلَّ َم أفصح الكالم ،وأسلوبه أفضل أسلوب ،فال يشك مسلم ،وال يراتب يف ذلك؛ مصداقاً لقوله
النيب صلّى هللا عليه وسلّم ،فكالمه َ
ِ
َين ِم ْن قَُريْ ٍ
اسرتضعت ِيف بَِين َس ْع ِد" ،9وقد وصف اجلاحظ كالم الرسول الكرمي فقال":هو
ص ُح َمن نَطَق ِابل َ
شَ ،و َ
ْضاد ،بَْيد أِّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ":أَ َان أَفْ َ
َ
الكالم الذي قلَّ عدد حروفه ،وكثر عدد معانيهَ ،و َجلَّ عن الصنعةَ ،ونُِّزهَ عن التكلف ،فكيف وقد عاب التشديق ،وجانب أهل التقعيد ،واستعمل
ِ
ِ
الناس
املبسوط يف موضع البسط ،واملقصور يف موضع القصر ...ومل يتكلم إال بكالم قد ُح َّ
ف ابلعصمةَ ،و ُشيّ َد ابلتأييدَ ،ويُ ّسَر ابلتوفيق ،مث مل يسمع ُ
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4

شوقي ضیف ،تاریخ األدب العربي :العصر اإلسالمي ،دار المعارف ،القاهرة ،ط  ،1963 ،11ص .40

5

شوقي ضیف ،تاریخ األدب العربي ،ص .40

6

شوقي ضیف ،تاریخ األدب العربي ،ص .41

7

السامرائي ،تأثیر الفكر الدیني في البالغة العربیة ،المكتب اإلسالمي ،القاهرة ،1977 ،ص .12
مهدي
ّ

8

عبّاس العقاد ،عبقریّة محمد ،المكتبة العصریة ،بیروت ،2013 ،ص .78

9

أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي( ،ت  516ه) ،شرح السنة - ،تحقیق شعیب األرنؤوط ومحمد زهیر
الشاویش ،المكتب اإلسالمي ،بیروت ،ط 1403 ،2ه 1983 ،م ،رقم الحدیث  ،1045ج  ،4ص .202

كالماً ُّ
معىن ،وال
هل خمََْر ًجا ،وال
أمجل مذهبًا ،وال أَ ْكَرَم مطلبًا ،وال
ص َد لفظًا ،وال َ
قط َّ
أفصح ً
أحسن ً
نفعا ،وال أَقْ َ
أعم ً
َ
َ
موقعا ،وال أس َ
أعدل وزًان ،وال َ

أبني عن فحواه من كالمه صلّى هللا عليه وسلّم".10
َ

وموضوع االحتجاج ابحلديث الشريف يف النحو والصرف موضوع قدمي حديث؛ تناوله من العلماء القدامى :أبو حيان األندلسي (ت
 745ه) ،وابن الضائع األندلسي (ت  686ه) ،والشاطيب (ت  790ه) ،والبدر الدماميين ( ت 828ه) ،والبغدادي (ت  1093ه)
صاحب خزانة األدب ،والسيوطي (ت  911ه) ،وابن الطيب الفاسي املغريب (ت  1170ه) ،وغريهم .ومن احملدثني :سعيد األفغاين ،والشيخ
حممد اخلضر حسني ،وحممد عيد ،وطه الراوي ،وحممد خري احللواين ،وحممود حسين حممود ،وعثمان فكي ،وحممد ضاري محادي ،وعبد اجلبار علوان،
وعبد اجلبار النايلة ،وحسن الشاعر ،وخ دجية احلديثي ،وحممود فجال ،وسهري خليفة ،وعبد العال سامل مكرم ،وفخر الدين قباوة ،وغريهم .غري أن
دراسة الدكتور حسن الشاعر ،وعنواَنا " :النحاة واحلديث النبوي" هي أول دراسة ظهرت على شكل كتاب يتناول املسألة ،وصدر هذا الكتاب يف
طبعته األوىل عام .11 1980
ورغم أ ّن مصادر االستشهاد السماعية عند النحاة هي :القرآن الكرمي ،واحلديث النبوي ،وكالم العرب من شعر ونثر ،إال أ ّن الناظر يف
مصنفات النحاة األوائل جيد كثرة يف الشواهد الشعرية ،وقلة يف شواهد احلديث النبوي .وقد بدأت العناية ابحلديث النبوي تزداد عند بعض النحاة
بعد القرن اخلامس اهلجري ،وظهرت واضحة عند الزخمشري ( 538ه ) والسهيلي (581ه ) ،وبلغت أوجها عند ابن مالك األندلسي (672ه )،
الذي يع ّد إمام االستشهاد ابحلديث النبوي ،وفتح اجملال واسعاً لعدد من النحاة بعده كابن هشام األنصاري (761ه ) ،والدماميين (827ه )،
واألمشوين ( 929ه ) .وكان أول من صرح مبنع االحتجاج ابحلديث ابن الضائع األندلسي (680ه ) يف شرحه جلمل الزجاجي ،وتبعه عدد من
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وتتلخص الشبهات والتساؤالت اليت ذكرها هؤالء النحاة حول قضية االحتجاج ابحلديث النبوي يف املسائل اآلتية :األوىل :رواية احلديث
النحاةّ .
ابملعىن ،والثانية  :اللحن واخلطأ يف احلديث ،والثالثة :دعوى تدوين احلديث بعد فساد اللغة ،وميكن الرد على هذه املسائل ابآليت:
أوالً :رواية احلديث ابملعىن:
يرى أبو احلسن بن الضائع ،وأبو حيان األندلسي ،واتبعهما السيوطي أن االحتجاج ابحلديث الشريف يف الدراسات النحوية ال جيوز؛
ِ
النيب عليه الصالة
وذلك ألن علماء احلديث أجازوا الرواية ابملعىن ،ومعىن ذلك أن بعض األحاديث اليت ُرويت ابملعىن مل تكن ألفاظها من ألفاظ ّ
والسالم؛ يقول أبو احلسن بن الضائع":جتويز الرواية ابملعىن هو السبب عندي يف ترك األئمة كسيبويه وغريه ،االستشهاد على إثبات اللغة ابحلديث،

واعتمدوا يف ذلك على القرآن ،وصريح النقل عن العرب ،ولوال تصريح العلماء جبواز النقل ابملعىن يف احلديث لكان األوىل يف إثبات فصيح اللغة كالم
النيب صلى هللا عليه وسلّم ألنه أفصح العرب".
ّ
ونرد على هذه املسألة ابألمور اآلتية:
أ-األصل أن احلديث يروى ابللفظ؛ ألن الرواية ابملعىن وإن حصلت فلها من الضوابط ما جيعلها ال تشكل مطعناً يف احلديث من حيث
االستشهاد به على قواعد النحو .وقد ذهب كثري من علماء الصحابة والتابعني إىل عدم جواز رواية احلديث ابملعىن ،ويف مقدمتهم عبد هللا بن عمر
 رضي هللا عنهما  ،-فإنه كان ال يسمح بتقدمي ٍكلمة على كلمة يف حديث رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم ،مثال ذلك ما رواه مسلم عن عبد هللا
ُ
اإلسالم على ٍ
ِ
مخس ،شهادةِ أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا ،وإقام الصالة ،وإيتاء
ين
ُ
بن عمر قال :قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم":بُ َ

10

الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر(ت  255ه) ،البیان والتبیین ،تحقیق وشرح عبد السالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي ،مصر ،ط،4
1975م ،ج  ،2ص.18-17

11

خلود العموش ،مسألة "احتجاج النحاة بالحدیث الشریف" في مناهج المحدثین :الشاعر ،والحدیثي ،وقباوة ،نموذجاً ،مجلة جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمیة ،العلوم العربیة ،العدد  ،1430 ،10ص.15

الزكاة ،وصيام رمضان ،واحلج" ،وملا روى رجل هذا احلديث بتقدمي احلج على صيام رمضان ،قال له ابن عمر":الِ ،
صيام رمضان ،واحلَج" ،هكذا
ٌ

مسعت من رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم".12
ُ

ويقول اإلمام النووي يف معرض احلديث عن رواية احلديث ابملعىن" :فإن مل يكن (أي الراوي) خبرياً ابأللفاظ ومقاصدها عاملاً مبا حييل
معانيها مل جيز له الرواية ابملعىن بال خالف بني أهل العلم بل يتعني اللفظ ،وإن كان عاملاً بذلك فقالت طائفة من أصحاب احلديث والفقه واألصول:
ال جيوز مطلقاً وجوزه بعضهم يف غري حديث النيب صلى هللا عليه وسلم.13" ...
وقال ابن بطّال" :واختلفوا يف رواية احلديث على املعىن ،فقال أبو بكر بن الطيب :ذهب كثري من السلف إىل أنّه ال جتوز رواية احلديث
على املعىن ،بل جيب أتدية ِ
لفظه بعينه من غري تقدمي وال أتخري ،ومل يفصلوا بني العامل مبعىن احلديث وغريه " .14
ب -إن بعض الصحابة والتابعني أجازوا رواية احلديث إببدال كلمة أبخرى عند الضرورة ،ومع ذلك فقد وضعوا يف ذلك ضوابط حمكمة
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دقيقة ،فاإلمام الشافعي  -رمحه هللا  -أجاز للمحدث أن أييت ابملعىن دون اللفظ إذا كان عاملا بلغات العرب ،ووجوه خطاهبا ،بصرياً ابملعاين والفقه،
ً
عاملا مبا ُِحيْي ُل املعىن ،وماال حييله ،فإنه إذا كان هبذه الصفة جاز له نقل اللفظ ،فإنه حيرتز ابلفهم عن تغيري املعاين وإزالة أحكامها ،ومن مل يكن هبذه
ً
حمظورا .15
عليه
يسمعه
ما
هيئة
عن
العدول
و
ا،
الزم
اللفظ
داء
أ
كان
الصفة
ً
ً
ومدافعا عن ابن مالك":قد
ومن أبرز العلماء الذين ردوا رواية احلديث ابملعىن :البدر الدماميين فقال يف شرح التسهيل رداً على أيب حيان،
ً

أي اب ِن مالك فيما فعله ،بناء
ص َّو َ
أكثر املصنف من االستدالل ابألحاديث النبوية ،وشنع أبو حيان عليه ،...وقد أجريت ذلك لبعض مشاخينا ،فَ َ
بر َ

على أن اليقني ليس مبطلوب يف هذا الباب ،إمنا املطلوب غلبة الظن الذي هو مناط األحكام الشرعية ،...مث إن اخلالف يف جواز النقل ابملعىن إمنا

ماد ِّو َن وحصل يف بطون الكتب فال جيوز التبديل من ألفاظه من غري خالف بينهم ،قال ابن الصالح بعد أن ذكر اختالفهم
هو فيما مل يُ َد َّو ْن ،وأما ُ
يغري لفظ ٍ
ٍ
شيء من
يف نقل احلديث ابملعىن :إن هذا اخلالف ال نراه جارًاي ،وال أجراه الناس  -فيما نعلم  -فيما تضمنته الكتب ،فليس ألحد أ ْن ِّ
كتاب مصن ٍ
َّف ،ويثبت لفظًا آخر" .16
ٍ َُ
د -استشهد العلماء السابقون ابحلديث النبوي الشريف ،فهذا اخلليل الفراهيدي يستشهد بقول الرسول -صلى هللا عليه وسلم – "إايكم
وخضراء الدمن " ،وهي املرأة احلسناء يف املنبت السوء ،على مادة (خضر( .17أما سيبويه فقد أورد عدة أحاديث يف أثناء كالمه على بعض

12

ابن حجر العسقالني ،فتح الباري بشرح صحیح البخاري ،دار الریان للتراث ،القاهرة ،ط1986 ،1م ،ج ،1ص.65

13

وخرج أحادیثه محمد فؤاد عبد الباقي ،حقَّق أصوله
النووي ،أبو زكریا یحیى بن شرف(676هـ) ،صحیح مسلم بشرح النووي ،ر َّقمه
َّ
محمد عبد الرحمن المرعشلي ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت ،لبنان ،ط2009 ،2م ،ج ،1ص.36

14

ابن بطال ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك القرطبي ،شرح صحیح البخاري ،تحقیق یاسر بن إبراهیم  -إبراهیم الصبیحي ،دار
الرشد ،السعودیة ،ط ،2003 ،2ج ،1ص.186

15

الشافعي ،أبو عبد هللا مح ّمد بن إدریس (ت204هـ) ،الرسالة ،تحقیق أحمد شاكر ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر ،ط،1942 ،1
ص.744

16

البغدادي ،عبد القادر بن عمر (،ت 1093هـ) ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،ط  ،1تحقیق عبد السالم هارون ،دار الكتب
العلمیة ،بیروت1998 ،م ،ج ،1ص.7

17

الخلیل الفراهیدي ،معجم العین ،تحقیق :مهدي المخزومي ،إبراهیم السامرائي ،دار الهجرة ،ط 1405 ،1ه ،ص .175

املوضوعات النحوية؛ لتبيني بعض األوجه اإلعرابية فيها لكن مل يوضح َّأَنا من األحاديث إمنا أدرجها مع أمثلة الكتاب" .18وقد ذكر عبد السالم
هارون حمقق الكتاب َّ
أن األحاديث الواردة يف كتاب سيبويه سبعة أحاديث.19
اثنيا :مسألة اللحن واخلطأ:
احتج املانعون من االستشهاد ابحلديث النبوي الشريف أبن كثرياً من الرواة كانوا غري عرب ،وال يتقنون لسان العرب بصناعته النحوية،
فوقع اللحن يف كالمهم وهم ال يعلمون ،فرووا كالماً غري فصيح ،20ونرد على هذه املسألة ابألمور اآلتية:
لقد بذل العلماء املسلمون جهوداً عظيمة يف سبيل حفظ احلديث الشريف ،وحبثوا يف ما يتعلق به ِرَوايةً َوِد َرايةً ،وخطوا خطوات جليلة
كفلت سالمةَ ُّ ِ
العبَث ،يقول املستشرق األملاين (شربجنر) يف تصدير كتاب (اإلصابة البن حجر)":مل تكن فيما مضى أمةٌ من األمم السالفة،
السنَّة من َ
كما أنه ال توجد اآلن أمة من األمم املعاصرة أتت يف علم أمساء الرجال مبثل ما جاء به املسلمون يف هذا العلم العظيم الذي يتناول أحوال مخسمئة
ألف رجل وشؤوَنم".
كما أ ّن القول أبن أكثر رواة احلديث كانوا غري عرب ،ال ينهض حجة لرفض االحتجاج حبديث الرسول صلّى هللا عليه وسلّم يف املسائل
النحوية ،وذلك لألسباب اآلتية:
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األول :يكفي للرد على هذه املسألة أن كثرياً ممن رووا اللغة والشعر كانوا أيضاً من األعاجم كخلف األمحر ،ومحاد الراوية ،فكيف يقبلون
ب به
ما رووا من الشعر واللغة ويرفضون روايتهم احلديث الشريف .يقول أبو الطيب اللغوي يف كتابه (مراتب النحويني) عن خلف األمحر":كان يُ ْ
ضَر ُ

21
الوضاعني فإن علماء النحو استشهدوا بكالم العرب ،وهذا
املثل يف عمل الشعر ،فهو بذلك َوضَّاعٌ غري موثوق ،ال يُ ْؤَمت ُن"  ،ومع وجود هؤالء الرواة ّ

هو املنهج السليم ألن وجود أمثال هؤالء النفر ال يقدح يف الكثرة الكاثرة من علماء اللغة الثقات كاألصمعي وأيب عمرو بن العالء وأيب زيد األنصاري

املهم أ ْن تنطبق عليه الشروط الكفيلة أب ْن متيز اخلبيث من الطيب ،مث إننا جند بني هؤالء
وغريهم كثري .فليس املهم كونه أعجميًا أو غري أعجمي؛ َّإمنا ُّ
األعاجم من أصبح حجة يف اللغة كسيبويه.

الثاين :إن ما وقع من حلن أو خطأ أو تصحيف يف حديث الرسول صلّى هللا عليه وسلّم قليل اندر ،بَيَّنَهُ علماء احلديث كما أسلفت

فيما صنَّفوا من مؤلفات.

الثالث :إن هؤالء املسلمني األعاجم من رواة احلديث كانوا أمراء املؤمنني يف احلديث ،يقول ابن خزمية عن اإلمام البخاري":ما رأيت حتت
أدمي السماء أعلم حبديث الرسول صلّى هللا عليه وسلّم من حممد بن إمساعيل".
اثلثا :مسألة تدوين احلديث بعد فساد اللغة:
زعم بعض النحاة أن احلديث النبوي ال ُْحيتَ ُّج به لتدوينه بعد فساد اللغة ،وهذا الزعم مردود  -أيضا  -لألسباب اآلتية:

18

خدیجة الحدیثي ،موقف النحاة من االستشهاد بالحدیث النبوي ،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،دار الرشید للنّشر ،العراق ،دار الطلیعة
ّ
للطباعة والنّشر ،بیروت1981 ،م ،ص.69

19

سیبویه عمرو بن عثمان بن قنبر ( ت 180هـ) ،الكتاب ،تحقیق وشرح عبد السالم محمد هارون ،عالم الكتب ،ط 1403 ،3هـ – 1983م،
فهارس المحقق ،ج ،5ص.27

20

البغدادي ،خزانة األدب ،ج ،1ص.4

21

أبو الطیب اللغوي ،عبد الواحد بن علي ( ت 351هـ) ،مراتب النحویین ،تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ،مطبعة نهضة مصر ،القاهرة،
ص.47

ئ بتدوين احلديث الشريف يف عهد الرسول صلّى هللا عليه وسلّم ،واألدلة على ذلك كثرية ،منها ما رواه الدارمي يف سننه عن
-1لقد بُ ِد َ

يش وقالُوا:
عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال":كنت أكتب كل شيء أمسعُه عن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم ،أريد حفظَهُ ،فنهتين قر ٌ
تكتب كل ٍ
فذكرت ذلك ِ
ِ
لرسول
فأمسكت عن الكتابة
الغضب والرضا؟
يتكلم يف
شيء مسعتَهُ عن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم،
ُ
ُ
ُ
ورسول هللا ٌ
بشر ُ
ُ َ
22
ِ
ِ
حق" .
هللا صلّى هللا عليه وسلّم ،فأومأَ إبصبعه إىل فيه ،وقال":اُكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إال ٌ
وروى ابن حجر عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال ":ما من أصحاب النيب صلّى هللا عليه وسلّم أح ٌد أكثر حديثاً مين؛ إال ما كان من ِ
عبد
َ

هللا بن عمرو ،فإنه كان يكتب وال أكتب".23

وقد مسَّى عبد هللا بن عمرو هذه الصحيفة اليت كان يدون فيها أحاديث الرسول صلّى هللا عليه وسلّم ابلصحيفة الصادقة ،وذكر .24ابن
كتب السن ِن األخرى جانباً كبريا منها.
األثري أَنا كانت تضم ألف حديث ،ونقل اإلمام أمحد بن حنبل حمتواها يف مسنده ،كما ضمت ُ
يتبني ممّا سبق َّ
أن هذا املوقف الذي ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان ،من رفض االحتجاج ابحلديث النبوي ،يتضمن موقفا غريبا وغامضا،
ّ

يقول الشاطيب منكرا عليهم موقفهم":هم يستشهدون بكالم أجالف العرب وسفائهم ...وأشعارهم اليت فيها الفحش واخلنا ويرتكون األحاديث
الصحيحة ....،ولو وقفت على اجتهادهم قضيت منه العجب".25
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ويتّضح موقف أستاذان حسن الشاعر املنافح عن حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم واالستشهاد به يف علوم اللغة ،يف كتابه "النحاة
العكربي  616ه .حيث يقول يف الباعث الذي دفعه لكتابة الكتاب":وقد
النبوي" أليب البقاء
النبوي ،مع حتقيق كتاب "إعراب احلديث
ّ
ّ
واحلديث ّ

متلّكين العجب من موقف النحاة من احلديث النبوي ،واختالفهم يف االحتجاج به ،واستعظمت األمر ،وكيف ال ،وهذا حديث رسول هللا (صلى هللا

عليه وسلم) .أوضح كالم بعد كتاب هللا ،وصاحب املكانة املقدسة يف النفوس ،ال نرى منه إالّ أحاديث قليلة متفرقة يف كتب النحو ،مث نرى اختالف
النحاة يف االحتجاج به ،يف حني تزخر كتب النحو ابلشواهد األخرى ،وخاصة الش واهد الشعرية ...فعقدت العزم على أن أمضي قدماً الستجالء
هذا املوضوع ،من خالل دراسة مستفيضة تستقصي جوانبه ،وتزيل أستار الشك حوله".26
عرب أو أعاجم؟ ويرى
وانقش مسألتني مهمتني فيما يتصل برواية احلديث ،ومها :هل روي احلديث ابللفظ أو ابملعىن؟ هل رواة احلديث ٌ

الشاعر أ ّن معظم ما روي عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  " -كان بلفظه عليه الصالة والسالم ،ويستدل على ذلك بتلك احلوافظ اليت وهبها
هللا عز وجل حلملة الشريعة اإلسالمية ورواة احلديث من الصحابة والتابعني وأتباعهم" .27ف "األصل رواية احلديث أبلفاظه ،وأما الرواية ابملعىن فكانت
ضرورة مقيدة بشروط ،متنع تطرق اخللل إىل اللفظ أو املعىن .وقد عرفنا ورع الصحابة والتابعني ودقتهم وحتفظهم يف رواية احلديث ،فكانوا حيرصون
على اجمليء أبلفاظ النيب -صلى هللا عليه وسلم  -أو ألفاظ قريبة جدا من ألفاظه" .28
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الخطیب البغدادي ،أحمد بن علي بن ثابت ،تقیید العلم ،تحقیق :یوسف العش ،دار إحیاء السنة المحمدیة ،ط ،1974 ،2ص.74
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ابن حجر العسقالني ،الحافظ احمد بن علي (ت 852هـ) ،فتح الباري بشرح صحیح البخاري ،ترقیم وتبویب األحادیث :محمد فؤاد عبد
الباقي ،بإشراف :محب الدین الخطیب ،دار المعرفة – بیروت( ،د.ت) ،ج ،1ص.217
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ابن األثیر ،أبو الحسن عز الدین ابن األثیر ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،دار ابن حزم ،بیروت ،2012 ،ج ،3ص.233
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كما انقش مسألة فصاحة الرسول -صلى هللا عليه وسلم – مبيّنًا موقف اجلاحظ والرافعي يف ذلك وخلص إىل أن الرافعي علل فصاحة

الرسول -عليه السالم  "-بشيئني :األول :أن فصاحته كانت إهلاماً وتوفيقاً من هللا ،فكان يعلم لغات القبائل املختلفة ،وأسرار هلجاهتا"  .29والشيء
الثاين " نشأته  -صلى هللا عليه وسلم  -يف أفصح القبائل وأعذهبا بياان".30

ِ
وبعد استعر ِ
توصل الدكتور الشاعر إىل النتائج اآلتية :31
اض موقف املتقدمني واملعاصرين من االحتجاج ابحلديث ،وذك ِر آرائهم وأدلتهمّ ،
 -1غلب على أكثر النحاة االهتمام ابلشعر واالحتجاج به ،وال خيفى ما يف الشعر من الضرورات ،والتأويالت ،واألبيات اجملهولة القائل،
وبذلك ّفوتوا على أنفسهم العناية الكافية مبصادر االحتجاج األخرى ،ابستثناء ابن مالك (ت  672ه) ،الذي اعتىن ابحلديث ،وأيب

حيّان (ت  745ه) ،الذي اهتم بلغات القبائل ،وابن هشام (ت 761ه) ،الذي وجه عناية خاصة لنصوص القرآن الكرمي.

 -2احلديث النبوي انل عناية عظيمة من احمل ّدثني يف جمال الرواية والتدوين ،وحرص الرواة على نقله أبلفاظه وحروفه خوفاً من الكذب على
رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ،أما روايته ابملعىن فقد منعها بعض العلماء ،وأجازها بعضهم للضرورة ضمن شروط دقيقة ضابطة تبقي
احلديث صحيحاً يف لغته ومعناه.
 -3إن ّادعاء املانعني أبن كثرياً من رواة احلديث كانوا من األعاجم ،فوقع اللحن يف األحاديث ،هو ّادعاء مغاير للحقيقة ،وال ينطبق على
الواقع ،بعد أن تبني مدى التشدد يف ضبط الرواية وأدائها أبلفاظها ،وأن الصحابة كلهم فصحاء حيتج بكالمهم ،وأن الرواة الذين جاءوا
بعدهم أكثرهم من العرب ،وقليل منهم من املوايل ،وهذا ال ينفي عنهم الورع والتشدد واحلذر يف رواية احلديث.
 -4اشتهر عدد من اللغويني والنحاة بصلتهم ابحلديث النبوي مساعاً ورواية وتصنيفاً ،واحتجوا به يف مصنفاهتم اللغوية والنحوية ،وانصرف
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بعض النحاة املتقدمني ،ومنهم أئ مة النحاة كاخلليل (ت 175ه) ،وسيبويه (ت 180ه) ،والكسائي (ت 189ه ) ،عن االهتمام
ابحلديث إىل العناية ابلشعراء واالهتمام ابلقياس .وقد أظهرت الدراسة اإلحصائية اليت قام هبا الدكتور الشاعر أن النحاة استشهدوا بنحو
( )650حديثاً يف هذه الكتب ،لكنه عدد قليل ابلقياس إىل الشواهد األخرى وخاصة الشعر .والسبب يف ذلك أن سوق الشعر كانت
رائجة ،ومادته كانت جاهزة وقريبة ،مما يسهل أخذها واالعتماد عليها ،خبالف احلديث الذي مل يتيسر للنحاة األوائل بشكل جمموع
منظّم ،وقد غلب هذا االجتاه على النحاة املتقدمني ،ومن تبعهم من النحاة الالحقني ،حىت كثرت الدراسات اللغوية والنحوية ،وكثر
التصنيف يف احلديث ،فبدأ كثري من النحاة يعنون ابحلديث ويستشهدون به يف مصنّفاهتم بشكل أوضح وأكثر.
 -5إن ما رآه املانعون من أسباب لعدم االحتجاج ابحلديث تبني أ َّنا أسباب واهية ،ال تنهض دليالً مقنعاً على انصراف النحاة عن احلديث،
بعد اجلهود العظيمة اليت قام هبا رجال احلديث ،من ضبط األحاديث ومجعها وتقدميها مصنّفة منظّمة ،فضالً عن أن النحاة مل يغفلوا
االستشهاد ابألحاديث كما ادعى هؤالء ،بل ُوجد احلديث يف مصنّفات املتقدمني واملتأخرين على درجات متفاوتة.
 -6احلديث الصحيح يستشهد به مطلقاً ،وإن ورد برواايت خمتلفة ،وهذا يشمل ُكتب الصحاح ،وما اجتمعت فيه شروط الصحة من كتب
احلديث األخرى .أما احلديث الذي مل يبلغ درجة الصحة ،فيستشهد به إن ُوجد له نظري يف العربية ،من القرآن أو الشعر أو كالم العرب،

بشرط أالّ يصف احملدثون الروايةَ ابللحن والغلط.
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حسن الشاعر ،النحاة والحدیث النبوي ،ص .35
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حسن الشاعر ،النحاة والحدیث النبوي ،ص .35

31

خلود العموش ،مسألة "احتجاج النحاة بالحدیث الشریف" ،ص.20-19

خامتة:
مل ينل احلديث النبوي مكانته يف التقعيد النحوي؛ خشية الوضع والضعف والعجمة ،يف حني أن كالم العرب املستشهد به مل خيل من
الشواهد الشاذة ،والقليلة والنادرة ،وأقوال اآلحاد ،وكثر فيه الوضع والضعف؛ فاخللل وارد يف شواهد اللغة ،ليس حصرا على احلديث فقط.
أسباب واهية ،السيّما
ويتبني مما سبق ذكره أن األسباب اليت ذكرها بعض النحاة يف عدم احتجاجهم ابحلديث النبوي يف املسائل النحوية
ٌ
بعد اجلهود العظيمة اليت قام هبا رجال احلديث ،من ضبط األحاديث ومجعها وتقدميها مصنّفة منظّمة ،واملنهج الصحيح  -كما أثبته أستاذان الشاعر-
أن احلديث النبوي هو األصل الثاين بعد القرآن الكرمي يف تقعيد القواعد النحوية والصرفية ،وهذا ما ينبغي أن يسلكه الباحثون املعاصرون ،ال سيما
وكتب احلديث اليت تضم ٍ
مئات من أحاديثه صلّى هللا عليه وسلّم بني أيدينا ،وهذا يشمل ُكتب الصحاح ،وما اجتمعت فيه شروط الصحة من كتب
احلديث األخرى.
كما تبني من خالل البحث حرص الدكتور حسن الشاعر على االحتجاج ابحلديث النبوي يف علوم اللغة املختلفة وخصوصا النحو
والصرف؛ فاحلديث النبوي املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي ،وهو من أعلى مناذج العربية بالغة ،وقد انل عناية عظيمة من احمل ّدثني يف
جمال الرواية والتدوين ،وحرص الرواة على نقله أبلفاظه وحروفه خوفاً من الكذب على رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم).

املصادر واملراجع:
ابن األثري ،أبو احلسن عز الدين ابن األثري ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،دار ابن حزم ،بريوت.2012 ، -ابن بطال ،أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك القرطيب ،شرح صحيح البخاري ،دار الرشد ،السعودية ،ط.2003 ،2
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البغدادي ،عبد القادر بن عمر (،ت 1093ه ) ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،ط  ،1حتقيق عبد السالم هارون ،دارالكتب العلمية ،بريوت1998 ،م.
اجلاحظ ،أبو عثمان عمرو بن حبر(ت  255ه) ،البيان والتبيني ،حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون ،مكتبة اخلاجني ،مصر ،ط،41975م.
ابن حجر العسقالين ،احلافظ امحد بن علي (ت852ه ) ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ترقيم وتبويب األحاديث :حممد فؤادعبد الباقي ،إبشراف :حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة – بريوت( ،د.ت).
عمان .ط  2010 ،2م.
حسن الشاعر ،النحاة واحلديث النبوي ،دار عمارّ ،خدجية احلديثي ،موقف النحاة من االستشهاد ابحلديث النبوي ،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،دار الرشيد للنّشر ،العراق ،دار الطليعةللطّباعة والنّشر ،بريوت1981 ،م.
اخلطيب البغدادي ،أمحد بن علي بن اثبت ،تقييد العلم ،حتقيق :يوسف العش ،دار إحياء السنة احملمدية ،ط.1974 ،2 خلود العموش ،مسألة "احتجاج النحاة ابحلديث الشريف" يف مناهج احملدثني :الشاعر ،واحلديثي ،وقباوة ،منوذجاً ،جملة جامعة اإلمامحممد بن سعود اإلسالمية ،العلوم العربية ،العدد .1430 ،10
-اخلليل الفراهيدي ،معجم العني ،حتقيق :مهدي املخزومي ،إبراهيم السامرائي ،دار اهلجرة ،ط 1405 ،1ه.

سيبويه عمرو بن عثمان بن قنرب ( ت 180ه ) ،الكتاب ،حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون ،عامل الكتب ،ط 1403 ،3ه –1983م.
حممد بن إدريس (ت204ه ) ،الرسالة ،حتقيق أمحد شاكر ،مطبعة مصطفى البايب احلليب ،مصر ،ط.1942 ،1
الشافعي ،أبو عبد هللا ّشوقي ضيف ،اتريخ األدب العريب :العصر اإلسالمي ،دار املعارف ،القاهرة ،ط .1963 ،11صبحي الصاحل ،علوم احلديث ومصطلحه ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط .3أبو الطيب اللغوي ،عبد الواحد بن علي ( ت 351ه ) ،مراتب النحويني ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،مطبعة َنضة مصر ،القاهرة.عبّاس العقاد ،عبقريّة حممد ،املكتبة العصرية ،بريوت.2013 ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين( ،ت  497ه( ،موطأ اإلمام مالك ،حتقيق بشار عواد معروف وحممود خليل -مؤسسة الرسالة  1412ه.
أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي( ،ت  516ه) ،شرح السنة - ،حتقيق شعيب األرنؤوط وحممد زهريالشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط 1403 ،2ه 1983 ،م.
السامرائي ،أتثري الفكر الديين يف البالغة العربية ،املكتب اإلسالمي ،القاهرة.1977 ،
مهديّ
وخرج أحاديثه حممد فؤاد عبد الباقي ،حقَّق أصوله حممد
النووي ،أبو زكراي حيىي بن شرف(676ه ) ،صحيح مسلم بشرح النووي ،رقَّمه َّعبد الرمحن املرعشلي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط2009 ،2م.
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ت حضرت میاں میر
ِ افکار و ملفوظا

Syeda Hira GILANI*
) (فارسی:چکیدہ
 نوعی طریﻘت و روش زاهدانہ مبتنی بر آداب سلوک و بر اساس شرع جہت تزکیہ نفس و اعراض، درویشی یا عرفان،تصوف
روش صحابہ کرام و سلف و صالحین بود۔ اولیاء کرام و صوفیاء کرام
از دنیا برای وصول بہ حق و استکمال نفس است۔ این
ِ
پیروی ﻗرآن و سنت می کنند و صوفیاء
 او را هم تاکی ِد، و کسی کہ از دائرهٔ عﻘیدت آنہا می پیوندد،پیروی ﻗرآن و سنت می کنند
ِ
ِ
ء۱۵۷۵  طریﻘت و حﻘیﻘیت می دانند۔ حﺿرت میاں میر در سا ِل،احکام شریعت
و
دارند
می
مہارت
خود
عصر
فنون
و
علوم
در
ِ
ِ
ِ
بزرگان
میر یکی از
از سنده بہ الهور آمدند۔ در آن زمان جالل الدین اکبر حاکم بود و
ؒ ’دین الہی‘ رائج بود۔ حﺿرت میاں
ِ
ِ
ت ارزشمندی برای
خدما
و
دادند
روحانی
و
علمی
ت
معرف
 آنہا را،حاکمان مغل رساندند
کلمہ حق بہ
سلسلہ ﻗادریہ بودند۔ وی
ِ
ِ
ِ
ٔ
ٔ
میر می کنیم۔
،مﻘالہ
این
در
دادند۔
ارائہ
ملی
احیای
ِ ذکر افکار و ملفوظا
ؒ ت حﺿرت میاں
ِ
 ملفوظات و افکار۔، حﺿرت میاں میر، صوفی، تصوف:واژہ ھای کلیدی

THOUGHTS AND SAYINGS OF HAZRAT MIAN MIR
ABSTRACT
Mysticism means Intensification of Islamic faith and practice and process of realizing ethical
and spiritual ideals. The Quran itself may be taken as a major source of Sufism. The earliest
figures claimed by the Sufi movement include the Prophet Mohammad (PBUH) and his chief
companions. The Sufi saints follow the Quran and the Sunnah and whoever joins their circle of
belief, they also emphasize them to follow Quran and Sunnah. Hazrat Mian Mir came to Lahore
from Sindh in 1575. At that time, Mughal King Akbar was the ruler and “Din-e-Ilahi” was
famous. Hazrat Mian Mir belonged to Qadriya order. He conveyed the message of Allah to the
Mughal rulers and gave them scientific and spiritual knowledge. In this article, we will discuss
the thoughts and sayings of Hazrat Mian Mir.
Keywords: Mysticism, Mystic, Hazrat Mian mir, Thoughts, Sayings
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تصوف یعنی بہ مذهب صوفیہ در آمدن مرد۔ (ناظم االطباء) صوفی شدن مرد۔ (از اﻗرب الموارد)۔ (دهخدا /۱۳۳۸
)۶۷۵
تصوف طریﻘہ ای کہ تﻘریبا ً از ﻗرن سوم ق در میان مسلمانان پدید آمد و در طول تاریخ با فراز و نشیب زندگانی
مسلمانان همراه شد۔ دربار ٔه اینکہ لفظ تصوف مشتق از چہ کلمہ ای است ،در کتابهای معتبر نظر های مختلفی بیان
صفہ مسجد پیامبرﷺ است
شده است۔ بعﺿی آن را از ُصف‘ ،و بعﺿی از ُصفہ‘ مشتق دانستہ اند ،کہ منظور از آن
ٔ
صدﻗہ
کہ گروهی از مهاجرین صحابہ و غریبانی کہ بہ مدینہ می آمدند ،چون مسکن و ما ٔوایی نداشتند ،در آنجا با
ٔ
مسلمانان زندگی می کردند۔این گروه را ُاهل صفہ‘ یا ُاصحاب صفہ‘ نامیدند۔ (فرشیدورد )۳۱۸/۱۳۷۸
پشمینہ خشن می
کلمہ تصوف را بر گرفتہ از ُصوف‘ (پشم) دانستہ اند۔ بہ سبب آنکہ پیروان این طریﻘہ
بعﺿی
ٔ
ٔ
پوشیدند ،و بعﺿی ،از جملہ بسیاری از اهل تصوف ،این کلمہ را مشتق از ُصفا‘ دانستہ اند کہ اشاره بہ صفای ﻗلب
ذمیمہ ناشی از آن دارد۔از میان این وجوه اشتﻘاق ،کہ غالب نویسندگان صوفی و
آنان از کدورات دنیوی و صفات
ٔ
پذیرفتہ غالب ،کہ با وجہ اشتﻘاق کلمہ نیز مناسبت دارد ،مشتق بودن آن از
نظریہ
غیر صوفی آن را ذکر کرده اند،
ٔ
ٔ
طریﻘہ تصوف را ُصوفی‘
کلمہ ُپشمینہ پوشی‘ در زبان فارسی است۔ پیرو
کلمہ ُصوف‘ است۔بنا بر این ،تصوف معادل
ٔ
ٔ
ٔ
(پشمینہ پوش) ،و این طائفہ را ُصوفیہ‘ یا ُمتصوفہ‘ گفتہ اند (نک :سمعانی ،ص  :۳۵۷مستملی بخاری ،ص:۱۲۱
ابو نصر سراج ،ص :۳۰ابو الﻘاسم ﻗشیری ص۴۶۷۔  :۴۶۸هجویری ،ص)۴۳۔ (انوشہ )۶۳۴/۱۳۸۰
مهم ترین نکتہ ای کہ صوفیان بدان پای بندند و آن را هدف اصلی و مﻘصد نهائی سیر و سلوک خود فرار داده اند
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گفتہ دیگر صوفیہ خود را پیرو آئین محبت و عاشق حق
عشق بہ خداوند و رسیدن بہ او در همین جهان است۔ بہ
ٔ
مجموعہ یکپارچہ ای را
می دانند زیرا معتﻘدند تمام کائنات و ذرات عالم همہ بہ ذات خداوند متصلند و همہ با هم
ٔ
تشکیل می دهند و همہ بہ هم عشق می ورزند و یکدیگر را دوست می دارند و جذب می کنند ،این عﻘیده را وحدت
وجود می نامند کہ معنی آن اعتﻘاد بہ اتحاد و اتصال بین خالق و مخلوق است۔ (زرین کوب )۵۶ /۱۳۵۷
عارف برای رسیدن بہ حق کہ مﻘصد اصلی اوست بہ کارهایی دست می زند و بہ راههائی می رود کہ آن
را سیر و سلوک می گویند ،سلوک خود بہ معنی رفتن است ولی از نظر عارف سیر و سلوک یعنی رفتن
بہ سوی خدا ،و برای این امر سالک باید کارهای بسیاری انجام دهد۔ یکی از مراحل نخستین سیر و سلوک
صوفیانہ
برگزیدن راهنمائی است کہ صوفی را در این مهم یاری و رهبری می کند و این راهنما در ادبیات
ٔ
ما نامهای متعددی دارد مانند :شیخ ،مراد ،مرشد ،ولی ،پیر طریﻘت ،پیر صحبت ،پیر مغان ،پیر میکده ،پیر
می فروش وغیره۔ (سجادی )۱۲ /۱۳۷۲
تصوف در ایران
در تصوف ایران عﻘائد مختلف موجود است ولی حﻘیﻘت این است کہ روح ایرانی از ﻗدیم خود استعداد مخصوصی
در تصوف و عرفان داشتہ چنانکہ در زمان ﻗدیم بہ خصوص مذهب مانی عﻘائد لطیف عرفانی تعلیم کرده و آئین
گفتہ رﺿا زاده شفق:
وحدت و ترک مجاهده را در آن روزگاران ظاهر ساختہ است۔ بہ
ٔ

ایرانی اسرار و رموز این طریﻘت را از نخست پی برد و آنچہ را هم کہ دیگران داشتند حسن اﻗتباس کرد و آنرا در
دور ٔه اسالمی طوری با ذوق خو د سازش داد و در آثار منثور و منظوم خود بہ زبان و بیان آورد کہ تصوفی بہ
اسلوب خاص ایرانی بوجود آمد۔ (شفق )۶/۱۳۸۸
جنبہ های خاص تصوف ایران این است کہ کامالً
جنبہ طریﻘت داشتہ و با شریعت پیوندی نداشتہ است۔ خانﻘاه و آئین
ٔ
و رسوم آن مخصوص بہ تصوف ایران بوده است۔ در دیار مغرب از سوریہ تا شمال افریﻘا هم خانﻘاه مخصوص
فرﻗیست کہ از ایران بہ آنجا رفتہ اند و خانﻘاه های این نواحی مخصوص مولویان و نﻘشبندیان و بکتاشیان و دمرداشیان
و ﻗادریان بوده است کہ همہ از فرق تصوف ایران یا متاثر از تصوف ایران بوده اند۔ دیگر از جنبہ های خاص
تصوف ایران سماع و رﻗص و دست افشانی و پای کوبیست کہ آن نیز اختصاص بہ خانﻘاه های تصوف ایران داشتہ
متصوفہ ایران تصوف را کہ محتاج بہ
و پیروان فرﻗہ دیگر آن را نداشتہ اند۔ چنانکہ پیش از این هم اشاره رفت
ٔ
تعلیمات دﻗیق و ریاﺿت ها ومراﻗبہ ها و عبادت های خاص بوده است مخصوص خواص و آموختگان طریﻘت می
دانستند و عوام را بہ اصول فتوت و جوان مردی دعوت می کردند و بہ همین جہت بسیاری از ایشان در ﺿمن آنکہ
آثاری بہ نظم و نثر (بیشتر بہ زبان فارسی) در تصوف فراهم کرده اند۔ (نفیسی /۱۳۴۳ ،ص ۱۰۶۔ )۱۰۷
تصوف در شبہ قارہ
در دوران غزنویان مخصوصا ً در عصر سلطان محمود غزنوی زبان و ادب فارسی در سرزمین شبہ ﻗاره رواج
یافت و وﻗتی ایالت پهناور پنجاب شامل سلطنت غزنی شد نہ تنها روابط ایران و هندوستان تﻘویت یافتند بلکہ زبان
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فارسی نیز در شبہ ﻗاره رونق بیشتری یافت و شهر الهور بہ عنوان مهد و مرکز زبان فارسی شهرت پیدا کرد۔ وﻗتی
مولتان و سند شامل این امپراطوری غزنی شدند در آنجا نیز فارسی تاثیر و نفوذ گذاشت۔ (حیات )۲۰/۲۰۱۶
نثر
بخش نثر
حﺿرت داتا گنج
نگار این دور بودند و کتابش ’کشف المحجوب‘ ،یکی از مہم ترین کتا ِ
ؒ
ب ِ
ِ
هجویری از
موﺿوع تصوف است۔ شخصی بنام ابو سعید ،همراه علی
فارسی است و این کتاب ﻗدیم ترین کتاب بہ
ؒ
ِ
هجویری در پاسخ آن سوال ها ’کشف
غزنی بہ الهور آمد و در باره تصوف و صوفی سوال ها پرسید۔ حﺿرت علی
ؒ
حصہ دوم در
حصہ اول مبنی بر معنی و بنیا ِد تصوف است،
المحجوب‘ نوشتند۔ این کتاب مشتمل بر  ۳۴باب است۔
ٔ
ٔ
حصہ دوم دارای
ت صوفیاء است۔
مورد احوا ِل صوفیاء استو
حصہ سوم مشتمل بر مسئلہ های تصوف و اصطالحا ِ
ٔ
ٔ
احوا ِل  ۱۳۰صوفیاء است۔ ( ریاض ،شبلی  /۲۰۱۱ص )۱۵۰
در دوران های بعدی از جملہ سالطین دهلی ،غالمان ،خلجیان ،لودهیان و تیموریان هندی فارسی بہ اوج کمال رسید
و شاعران و ادیبان نامدار از ایران و آسیای مرکز وارد شبہ ﻗاره شدند و سنت تعلیم و تعلم فارسی رسوخ یافت و
در اندک زمان زبان فارسی بہ عنوان زبان فرهنگی ادبی و رسمی و درباری در آمد۔ صوفیان و عارفان در انتشار
وسیلہ تبلیغ و اشاعت دین ﻗرار دادند در میان آنہا می
فارسی نﻘش مہمی ایفا نمودند۔ چون اغلب آنہا زبان فارسی را
ٔ
میر ،خواجہ معین الدین چشتی اجمیری،
توان از حﺿرت علی
هجویری معروف بہ داتا گنج بخش ،حﺿرت میاں ؒ
ؒ
عبدالوهاب معروف بہ سچل سرمست ،شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر ،حﺿرت بہاء الدین زکریا ملتانی و حﺿرت
سلطان باهو نم برد۔ (حیات )۲۱/۲۰۱۶
سالسل تصوف

در شبہ ﻗاره هند چہار سلسلہ های تصوف معروف اند:
سلسلہ ﻗادریہ حﺿرت غوث االعظم شیخ عبدالﻘادر محی الدین جیالنی هستند۔ پیروان این مکتب
بانی
۔
سلسلہ ﻗادریہِ :
ٔ
ٔ
بہ وحدت وجودی معتﻘد هستند۔ این طریﻘت کہ اص ًل متعلق بہ اهل سنت است ،درمیان اهل تشیع پیروان بسیاری
دارد۔
سلسلہ چشتیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ؒ هستند۔ این سلسلہ سہ شاخہ دارد بنام سلسلہ
موسسہ
سلسلہ چشتیہ:
۔
ٔ
ٔ
ٔ
چشتیہ نظامیہ ،سلسلہ چشتیہ مودودیہ و سلسلہ چشتیہ صابریہ۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ منسوب بہ خواجہ نظام الدین
اولیاء ،سلسلہ چشت یہ مودودیہ منسوب بہ ﻗطب الدین مودود چشتی و سلسلہ چشتیہ صابریہ منسوب بہ عالء الدین
علی احمد صابر کلیری است۔
سہروردی هستند۔ در مکتب سہروردیہ تصوف عبارت
سلسلہ سہروردیہ شیخ شہاب الدین
بانی
۔
ؒ
سلسلہ سہروردیہِ :
ٔ
ٔ
از زهد و عبادت و رعایت فرائض دینی است۔
ت نﻘشبندیہ :هوش در دم ،نظر بر
موسسہ
سلسلہ نﻘشبندیہ:
۔
سلسلہ نﻘشبندیہ خواجہ بہاء الدین نﻘشبندؒ هستند۔ اصطالحا ِ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻗدم ،سفر در وطن ،خلوت در انجمن ،یاد کرد ،باز گشت ،نگہداشت ،یاداشت ،وﻗوف زمانی ،وﻗوف عددی و وﻗوفِ
ﻗلبی۔
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دیگر سلسلہ های تصوف :سلسلہ خلیلیہ ،سلسلہ کرکریہ ،سلسلہ سیفیہ ،سلسلہ رفاعیہ ،سلسلہ مرتﺿائیہ ،سلسلہ
االکبریہ ،سلسلہ شاذلیہ ،سلسلہ سمانیہ ،سلسلہ مولویہ ،سلسلہ ادریسیہ ،سلسلہ ختمیہ ،سلسلہ عالویہ ،سلسلہ جعفریہ،
سلسلہ رحیمیہ ،سلسلہ احسنیہ مجددیہ ،سلسلہ تیجانیہ۔ (چشتی ۲۰۰۶ء)۴/
حضرت شیخ محمد مشہور بہ میاں میر
ؓ
روزگار خود امام
میر در
اسم پدرش ﻗاﺿی سائیں دتہ بود و از اوال ِد حﺿرت عمر
فاروق بودند۔ حﺿرت میاں ؒ
ِ
مﻘام بلند و واالئی
اسرار
طریﻘت ،واﻗفِ
ق ظاهری و باطنی ِ
ِ
ِ
علوم ظاهری و باطنی و عارفِ کامل بودند۔ وی در حﻘائ ِ
داشتند و کسی مجا ِل سخن پیش آنہا نداشت۔حﺿرت میاں میر بہ سا ِل ۹۵۷ه در سیستان تولد شدند۔ پدر ،مادر و
میر روایت است کہ
ب کرامت بودند۔ دارا شکوه در سفینۃ االولیاء نوشتہ است کہ از
خواهرش هم صاح ِ
مادر میاں ؒ
ِ
وﻗتی کہ برادرش بہ دنیا آمد ،مادرش از کشف معلوم کرد کہ این عارف نخواهد بود و از خدا فریاد کرد کہ پسرم
میر و
را عارف کامل ،تارکِ دنیا و مستغرق بہ یا ِد خود بساز و دعا های مادرش ﻗبول شدند و حﺿرت میاں ؒ
ب ٓحل و استغراق بہ دنیا آمدند۔( الهوری ۱۴۱۰ه)۲۳۴/
خواهرش صاح ِ
سلسلہ ﻗادریہ وابستہ بودند۔
شهر الهور زندگی می کردند۔ هر خاص و عام از آنہا ارادت و عﻘیدت داشتند۔ از
وی در ِ
ٔ
مادر خود
ت شیخ خﺿر در سیستان بیعت شدند۔ از
ت بسیار داشتند و بہ دس ِ
میر با شیخ عبدالﻘادر جیالنی اراد ِ
میاں ؒ
ِ
ذکر الہی
علم روحانی یافتند۔ در فﻘر و غنا ،توکل و ﻗناعت ،ترکِ دنیا ،زهد و عبادت ِ
ِ
مﻘام بلند داشتند۔ شب و روز بہ ِ
میر فرمودند کہ صوفی آن است کہ وجودش فنا بشود۔ وی پابن ِد سنت و شریعت بودند و هرگز
مستغرق بودند۔ میاں ؒ

میر شد ،بہ مطلوب و
چیزی بخالفِ شرع نگفتند۔ در طریﻘت مث ِل جنید بغدادی بودند۔ کسی کہ مری ِد حﺿرت میاں ؒ
مریدان خود را همیشہ دوست و عزیز خود دانستند و این شعر خواندند:
مﻘصود رسید۔
ِ
شرط اول در طریق عاشق دانی کہ چیست
ترک کردن هر دو عالم را و پشت پا زدن
(چشتی)۲۷۰/۲۰۰۶،
روزگار خود هرگز نذرانہ ها ﻗبول نکردند۔ وی تارکِ دنیا را بسیار دوست داشتند و فرمودند کہ تارک
پادشاهان
از
ِ
ِ
آنست کہ هیچ هدف و غرض ندارد۔
’پیر پادشاهان‘ می گویند زیرا پادشاه جہانگیر ،شاه جہان ،دارا شکوه و اورنگ زیب عالمگیر
حﺿرت میاں ؒ
میر را ِ
خاص خود عریﺿہ نوشت:
از آنہا بسیار عﻘیدت داشتند۔ جہانگیر در خدم ِ
میر بدستطِ
ِ
ت میاں ؒ
عریﺿہ اول:
بعد از عرض و نیاز مخلص حﻘیﻘی تمام اخالص بموﻗف میرساند کہ
ﻗالیم اینجا و جان در کوی دوست
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خلق را و همی کہ جان در ﻗالب است (دارا شکوه ۱۹۸۶ء)۱۱۱/
عریﺿہ دوم:
بغرض عرض حﺿرت پیر دستگیر شیخ میر از این نیازمند درگاه الہی جہانگیر بعد از عرض التماس آنکہ مرا گاه
گاه در وﻗت دعا یاد می فرموده باشند و این بنده های خدا را از دست ظالم را فﺿی خالص نمائنده و هر کس کہ
اول بدعت می نمائد امید کہ بہ غﺿب ایزد گرفتار گردد۔
(چشتی ۲۰۰۶ء)۲۷۲/
حﺿرت میاں میر در ۱۰۴۵ه فوت شدند۔
ت حﺿرت میاں میر ﻗطعہ نوشت:
ب خزینۃ االصفیا مفتی غالم سرور در مورد وفا ِ
صاح ِ
آن میاں میری کہ پیر رهنمائی خلق بود
مﻘبل حق بود و مﻘبول شہ خیر االنام
سال تولدش میاں میری ولی متﻘی
سال ترحیل است شمس االتﻘیا هادی امام

(الهوری ۱۴۱۰ه)۲۳۶ /
تعلیمات و نظریات
ہللا و َقا َل
عالم دین ،حدیث ،تفسیر و فﻘہ بودند۔ تعلیما ِ
میر عالوه از عارفِ کاملِ ،
حﺿرت میاں ؒ
ت وی مبتنی بر َقا َل ُ
سو ُل بودند۔
الر ُ
میر آمدند ،از
روی توحید حکم دادند۔ و آنہا کہ ِ
پیش حﺿرت میاں ؒ
توحید :وی سراپا توحید بودند و هر کسی را بہ پی ِ
جام توحید سیراب شدند۔
ِ
ذکر الہی مستغرق بودند۔
ذکر الہی :حﺿرت میں ؒ
میر بیشتر وﻗت بہ ِ
ِ
ت رسولﷺ کرده بودند۔
ق رسولﷺ :وی از رسو ِل خداﷺ زیاد محبت و ارادت داشتند و همیشہ
پیروی سن ِ
ِ
عش ِ
پیروی شریعت بکند و سلوکِ معرفت سہ نﻘطہ دارد :شریعت،
مناز ِل سلوک :فرمودند کہ برای سالک الزم است کہ
ِ
طریﻘت و حﻘیﻘت۔
ﻗبولیت دعا :حﺿرت میاں میر :گفتند کہ خدای متعال را آن وﻗت یاد بکن کہ کسی در دلتان نیست ،فﻘط خدا هست۔
ذکر اعما ِل حسنہ کرده
تلﻘین اعما ِل صالحہ کرده بودند زیرا خدا در
اعما ِل صالحہ :وی همیشہ تاکید و
ِ
کالم خود ِ
ِ
است۔
میر در مورد سماع پرسید۔ در جواب شعر های سعدی شیرازی خواندند:
سماع :روزی کسی از میاں ؒ
سماع ای برادر بگوئم کہ چیست؟
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اگر مستمع را بدانم کہ کیست
اوج معنی پَرد طیر او
گر از ِ
فرشتہ فروماند از سیر او
اگر مرد لہو است و بازی و الغ
فزون تر شود یوش اندر دماغ
میر و تمام اصحاب وی سماع کردند ولی رﻗص نکرده بودند۔
حﺿرت میاں ؒ
مریدان خود را تاکی ِد ترکِ دنیا کردند۔
تارک دنیا :تارکِ دنیا بودند و عزیزان و
ِ
توبہ و استغفار :حﺿرت میاں میر از خدای متعال هر لحظہ توبہ و استغفار کرده بودند و گفتند کہ باید هر لحظہ از
در توبہ همیشہ باز می کند۔
خدا توبہ بکنید کہ خدا برای بندهٔ خود ِ
( کهرل۲۲۳/۲۰۰۹ ،۔ )۲۲۵
ملفوظات
ملفوظات:
جمع ملفوظ است کہ معنی اش انداختہ و از دهن بیرون افکنده است۔ ملفوظات یعنی ماخوذ از تازی ،کلمات و سخنان
ِ
و گفتار ها و الفاظ و بیانات۔ (دهخدا )۴۵۰/۱۳۳۸

ت فارسی اولین کتاب ملفوظات ’حاالت و سخنان‘ ابو سعید ابو الخیر مرتبہ محمد رﺿا شفیعی کدکنی می
در ادبیا ِ
باشد همچنین ملفوظات موالنا جالل الدین رومی بعنوان فیہ ما فیہ کہ بتوسط بہا الدین و دیگر مریدان مرتب شده
است نیز درین زمینہ از اهمیت خاصی برخوردار است۔
ت نظام الدین اولیاء ’فوائد الفواد‘ مرتبہ حسن عالء سجزی اولیت دارد۔
در شبہ ﻗاره ملفوظا ِ
ت حضرت میاں میر
ملفوظا ِ
امر الہی آنست کہ روح از یا ِد حق هرگز غافل نشود۔
۔ روح امر الہی است و
ِ
تعظیم ِ
زندگی ابداآلباد حاصل می کند۔
ولی خدا ،وی
ِ
۔ پس از فناء ِ
جسم خود این است کہ آنرا باید پابند شرع دارند و فعلی بہ خالفِ شرع سرزد نکند۔
۔ محبت و شفﻘت با اعﺿای
ِ
ت خدا را در دل بگذارید۔
۔ وﻗتی کہ دعا کنید فﻘط ذا ِ
۔ صوفی آنست کہ برایش سنگ و جوهر برابر است۔
۔ کسی کہ عم ِل صالح کند ،راز های پوشیده بر او عیاں بشوند ولی اگر او عم ِل بد کند ،برای او چیزهای آسان مشکل
بشوند۔
غار حرا این است کہ عبادت در آنجا افﺿل ترین است از جاهای دیگر۔
۔ عظم ِ
ت ِ
۔ برای مسلمان الزم است کہ تحﻘیق برای نماز بکند تا نمازش درست بشود۔
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۔ وﻗتی کہ عم ِل صا لح کنید و دیگر از شما خوشحال بشوند ،برای خود دعا بکنید و غیر از ہللا از کسی هیچ چیزی
نخواهید۔
۔ هر لحظہ یاد بگیرید کہ موت برحق است۔
مﻘام تجرید و تفرید را کم کند۔
۔ خیا ِل غیر ہللا در دلِ ،
۔ برای صوفی در تصوف اولین مرتبہ شریعت است۔
مرتبہ طریﻘت حاصل بشود۔
۔ از شریعت
ٔ
اصالح روح از حﻘیﻘت است۔
اصالح دل از طریﻘت است و
اصالح نفس از شریعت است،
۔
ِ
ِ
ِ
ت خدا دور است ،برایش فﻘط دوزخ است۔
ت خدا جنت است و کسی کہ از ذا ِ
۔ برای هر کسی ذا ِ
۔ روح باید هر لحظہ بہ یا ِد حق مستغرق بشود و از هر خطر ٔه نفس کہ در را ِه خدا آمده است ،دور بماند۔
سوی اعما ِل بد مائل نشود۔
بار دیگر بہ
ِ
۔ بعد از توبہ و استغفار ،باید از هر عم ِل بد دور بماند و ِ
۔ در را ِه طریﻘت ،هیچ کس بدان تجری ِد مکمل موفق نشود۔
۔ کامیابی فﻘط در کم خوری ،کم خوابی و کم گوئی است۔
ت جاه از دل دور کردن مجاهد ٔه بزرگ است۔
ب جاه یک آفت است۔ محب ِ
۔ح ِ
ت دنیا بکنند۔
مندان خود تاکید و
پیران طریﻘت باید بہ ارادت
۔
تلﻘین خلوت گزینی و دور ماندن از لذ ِ
ِ
ِ
ِ

۔ عبادت و ریاﺿت فﻘط برای خدا است۔
ت وجد خبر از هر دو عالم دارد۔
۔ صوفی در حال ِ
ت وی آباد شد۔
۔ پادشاه عادل باید خبر
گیری ریاعا و سلطنت خود بکند و رعایا آسوده حال شد و سلطن ِ
ِ
( کاشمیری۱۳ /۲۰۱۰ ،۔ )۱۴

منابع و مآخذ
۔ دهخدا ،علی اکبر ’لغت نامہ دهخدا‘ تهران ،فروردین ماه  ۱۳۳۸هجری شمسی۔
۔ سجادی ،سید ﺿیاء الدین ’مﻘدمہ ای بر مبانی عرفان و تصوف ،سازمان مطالعہ و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
سمت،تہران۱۳۷۲ ،۔
۔ زرین کوب ،عبدالحسین ’جستجو در تصوف ایران ،تهران ۱۳۵۷۔
۔ الهوری ،مفتی غالم سرور ’خزینۃ االصفیاء‘ ،مکتبہ نبویہ الهور۱۴۱۰ ،ه ۔
سسہ انتشارات امیر کبیر ،تهران۱۳۷۸ ،۔
۔ فرشیدورد ،دکتر خسرو ’ادبیات و نﻘد ادبی‘ ٔ
مو ٔ
۔ شفق ،رﺿا زاده؛ تاریخ ادبیات ایران ،دانشگا ِه تہران ،تہران۱۳۴۲ ،۔
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۔ حیات ،شوکت؛ تطبیﻘی شعر سلطان باهو و آثار پنج شاعر فارسی از جملہ نظامی ،مولوی ،سعدی ،حافظ و جامی،
۲۰۱۶۔
۔ دارا شکوه؛ سفینۃ االولیاء ،نفیس اکادمی اردو بازار ،کراچی۱۹۸۶ ،۔

تصوف و حضرت جالل الدین رومی
*Wajiha BATOOL
چکیدي
چکیدي تصْف یب صْفی گشی ،دسّیؾی یب ػشفبى ًَْػی طشیمت هجتٌی ثش آداة ْ
تﺿکی ًفظ ّ اػشاض
علک ّ ثش اعبط ؽشع خِ ت
َ
اص دًیب ثشای ّصْل ثَ حك ّ اعتکوبل ًفظ اعت" ْهالًب خالل الذیي سّهی" یکی اص ًب ِهبی دس تصْف دی ٍذ هی ْؽد۔ؽبػش ،هتصْف
ک دس ؽوبل افغبًغتبى لشاس داسد
َّ اعتبد هؼ ٌَْی صبحت فﺿیلت ؽٌبختَ هی ْؽدْ .هالًب دس تبسیخ  ۵۰۲۵دس ِؽش ثلخ ثبهی َ
ک ثَ "علطبى ػلوب" ِؽشت داؽت آ ْهخت .هٌجغ
چؾن ثَ خِ بى گ ْؾ ٍد اعت .ا ّ تحصیالت اثتذایی ْخد سا اص پذسػ "ثِبءالذیي ّلذ" َ
ْ
ً
ک اص هتصْفبى خبسج اص هذس َع کغت ًْو ٍد اعتْ .هالب دس طل
ک ثَ ِؽشت ْهالًب اف ّ
ﺿ ٍد اعت ،ػلن تصْفی اعت َ
ؾ ُبیی َ
اًذی َ
"هث َْی ْهالًب" ثَ ُري آدهی ْ
ٌ
خطسهی ٌ
فلغف
کذ ثشای دسک ثیؾتش ْهالًب ثبیغتی دس خصْؿ
صذگی ْخد  ۱اثش خبّیذاى آفشی ٍذ اعت
ً
َ
تصْف عخي ْ
فلغف اًغبًیت لشاس داسد ذف آى "تشثیت اًغبى" ی ٌ
ؼی "دّس کشدى اًغبى اص ْخاعتَ ُبی ًدیْی ّ
ثگیین .هشکض ایي
َ
عْق دادى ّی ثَ ػؾك الِی" اعت۔ ؽوظ تجشیﺿی ّ ْهالًب ثَ ػمی ٍذ خیلی ُب ُوچْ ى پیْعتي ّد دسیبی ػویك ػلن اعت .هشگ اص ًظش
ّثبس ّ حیبت ّالؼی اعت .ثَ ػمی ٍذ ْهالًب سّذ اًغبى لجل اص
صذگی "خبم ْثدم ،پختَ ؽذم ،عْختن" هی ْگیذ ْتلذ د ٍ
ک دس ْهسد ً
ْهالًب َ
صذگی آصاداًََ ّ ْخؽجختی داؽتَ ّ ثب آهذى ثَ ایي دًیب خغوؼ اعیش ؽ ٍذ اعت .خالل الذیي سّهی ثش ایي ثبّس
ک ثَ دًیب ثیبیذ ً
ایٌ َ
صذگی ثی اًتِب ْخاُذ پیْعت.۔ کلمات کلیدی :صْفی ،ػشفبى ،ػؾك الِی
ک پظ اص هشگ ثَ ػؾك ّالؼی ّ اثذی اػ ہلال ّ دس ًتی َد ً
اعت َ
 ،اًغبى
کلمات کلیدی :صْفی ،ػشفبى ،ػؾك الِی  ،اًغبى
RUMI AND SUFISM
ABSTRACT
Sufism, mystical Islamic belief and practice in which Muslims seek to find the truth of divine
love and knowledge through direct personal experience of God Islamic mysticism is called
tasawwuf. Rumi in full Jalal ud din also called by the honorific Maulana, (born September 30,
1207, Balkh [now in Afghanistan]—died December 17, 1273, Konya [now in Turkey]), the
greatest Sufi mystic and poet in the Persian language, famous for his lyrics and for his didactic
epic ‘Masnavi manvi’. He was introduced to Sufism from a young age. Sufism is a branch of
Islam primarily concerned with developing the spirituality, or more precisely the inner
character.
Keywords: Sufi , Tasawwuf, Rumi, Spirit, Love
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موالناجاللالدین محمد بلخی در  ۱۵مهرماه  ۶ – ۵۸۶ربیع االول سال  ۶۰۴هجری – در بلخ متولد شد و پدر او
موالنا محمد بن حسین خطیبی مشهوربه بهاءالدین ولد و سلطانالعلما ،از بزرگان صوفیه و عارفان بود و نسبت خرﻗهٔ
او به احمد غزالی میپیوست .وی در عرفان و سلوک سابﻘهای دیرین داشت و چون اهل بحث و جدال نبود و دانش
و معرفت حﻘیﻘی را در سلوک باطنی میدانستہ اند۔ نه در مباحثات و مناﻗشات کالم و لفظ ،پرچمداران کالم و جدال
با او مخالفت کردہند .از جمله فخرالدین رازی که استاد سلطان محمد خوارزمشاه بود و بیش از دیگران شاه را بر
ﺿد او برانگیختہ اند .سلطانالعلما احتماالً در سال  ۶۱۰ – ۵۹۲هجری – هم زمان با هجوم چنگیزخان از بلخ
کوچید و سوگند یاد کرده بود که تا محمد خوارزمشاه بر تخت نشسته ،به شهر خویش بازنگردد .در طول سفر با
فریدالدین عطار نیشابوری نیز مالﻗات کرده بود و عطار ،موالنا را ستود و کتاب اسرارنامه را به او هدیه داده بود.
وی به ﻗصد حج ،به بغداد رفت و سپس مکه و پس از انجام مناسک حج به شام رفت ه بود و تا اواخر عمر آنجا
بود و عالءالدین کیﻘباد پیکی فرستاد و او را به ﻗونیه دعوت کرد .موالنا در نوزده سالگی با گوهر خاتون ازدواج
کرده بود سلطانالعلما در حدود سال  ۶۲۸ – ۶۰۹هجری – جان سپرد و در همان ﻗونیه به خاک سپرده شد .در آن
هنگام موالنا جاللالدین  ۲۴سال داشت که مریدان از او خواستند که جای پدرش را پر کند ۔(زرین کوب ۔)۱۳۶۲
ھمه کردند رو به فرزندش
که تویی در جمال مانندش
شاہ ما زین سپس تو خواھی بود
از تو خواھیم جمله مایه و سود
(مثنوی ص)۴
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فلسفه موالنا کم خوردن ،کم سخن گفتن ،کم خوابیدن ،حاکم شدن به هوای نفس ،تحمل اذیت های انسان ها و دوری
از انسانهای بد و نزدیک شدن به انسانهای خوب می باشد .به عﻘیده موالنا خوشبختی انسان در زندگی بی آالیش و
به دور از تجمالت و دوستی با دیگر انسانها و شکر گفتن نهفته است .موالنا انسانی متواﺿع بود .او از اماکن
پرجمعیت دوری کرده و از بوسیده شدن دستش و سجده کردن کسی در مﻘابلش بی نهایت ناراحت میشد .او با انسانها
نسبت به طبﻘه اجتماعی شان رفتار نمی کرد بلکه در برابر همه مردم متواﺿع بود .برای شناخت بیشتر شخصیت و
اندیشه های موالنا می توان از "شمس تبریزی" که تاثیر بسزایی بر شخصیتش داشته سخن گفت .زیرا در غیر
اینصورت احتمال دارد موالنا را چنانکه شایسته وی است بشناسیم" .شمس تبریزی" که زندگی و حاالت روحی موالنا
را متحول ساخت ،عالمی دانا و پیشرو بود .شمس به موالنا دوری از "من" دنیوی و تصفیه نفس و چشمپوشی از
نعمات دنیوی را آموختند۔.
تصوف یا صوفی گری ،درویشی یا عرفان نوعی طریﻘت نهاد بر آداب سلوک و بر اساس شرع جهت اصالح نفس
و اعراض از دنیا برای وصول به حق و استکمال نفس است .تصوف در لغت ،پشمینه پوشی است و نسبت این
جماعت ،به دلیل پشمینه پوشی است و این نشانه زهد ،بودهاست .تصوف بیشتر با آداب طریﻘت همراه است؛ در حالی
که عرفان ،مکتبی جامع و مطلق سلوک معنوی و اعم از تصوف است و در بعﺿی موارد ،عرفان ،سلوک برتر،
دانسته شدهاست
بہ عبارتی تصوف ،روشی از سلوک باطنی است .در تعریف تصوف ،نظرات مختلفی بیان شده اما اصول آن بر
پایه طریﻘه ایست که شناخت خالق جهان ،کشف حﻘایق خلﻘت و پیوند بین انسان و حﻘیﻘت از طریق سیر و سلوک
عرفانی باطنی و نه از راه استدالل عﻘلی جزئی میسر است .موﺿوع آن ،نیست شدن خود ،و پیوستن به خالق هستی
و روش آن اصالح و کنترل نفس و ترک عالیق دنیوی و خویشتن داری است .ظاهرا ً واژه صوفی در ﻗرن دوم
هجری ،در برخی از سرزمینهای اسالمی ،بخصوص در میانرودان ،متداول شد .کسانی که در ﻗرن دوم صوفی
خوانده میشدند ،تشکیالت اجتماعی و مکتب و نظام فکری و عرفانی خاصی نداشتند؛ بهعبارت دیگر ،تشکیالت
خانﻘاهی و رابطه مرید و مرادی و آداب و رسوم خاص صوفیه ،و همچنین نظام فکری و اعتﻘادی ای که جنبه نظری
تصوف را تشکیل دادند ،در ﻗرن دوم و حتی در ربع اول ﻗرن سوم پدید نیامده بود(زرین کوب )۱۳۶۲/

عرفان در یک نگرش کلی و شامل همة صورتهای آن و پدیدههایی که مستﻘیم یاغیرمستﻘیم به آن مربوط میشوند،
ادراک یا اعتﻘاد به رابطهای پنهان و مرموز میان انسان ،بهویژه اعمال و زندگی روحیاش باجهان است .در این
تلﻘی ،گویی جهان ،حیات و آگاهی دارد و با انسان از طریق کانون هستیشناختی پیوند میخورد و رفتار و حیات
روحیاش را زیر نظر دارد و به آن شکل می دهد .اعتﻘاد به این ارتباط که در عرفان دینی ،در ﻗالب نظریة عالم
صغیر و کبیر مطرح است ،در اساس مستﻘل از دین ،از پیوند فیزیکی و متافیزیکی انسان با جهان و ارتباط
هستیشناختی او با آن ناشی میشود.
عناصر اصلی عرفان را آن گونه که در مثنوی آمدهاست ،بهاختصار بررسی میکنیم تا ببینیم ماهیت این عناصر،
معرفتی است یا هنری ،و شیوة موالنا در طرح آنها و رویکرد کلّی او در این زمینه با کدامیک از این دو دیدگاه
تبیینپذیر است :
عناصر اصلی عرفان
عشق
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عرفان اسالمی از دو بخش متمایز که میتوان آنها را ،روح و کالبد عرفان خواند ،تشکیل میشود .لذا ماهیت آن از
شناخت این دو بخش و نحوة ترکیب و ارتباط آنها با هم معلوم میشود .روح عرفان اسالمی را میتوان از تأکیدهای
مکرر موالنا بر آن در دیوان شمس و شروع مثنوی معنوی با آن دریافت .مثنوی با شکایت و اشتیاق نی و حکایت
عشق پادشاه و کنیزک که رمز خدا و انسانند ،آغاز میشود .عشق به خداوند ،روح تصوف است و همین عشق است
که نی را مشتاق نیستان و حکایتگر درد فراق و خواهان بازگشت به اصل خود و وصال میکند و همان طور که
ﻗبالً اشاره شد ،اگر نوعی جمالشناسی در تصوف دیده میشود ،از این عشق مایه میگیرد و معلول آن است و به
نگاه هنری مربوط نمیشود .عشق به عنوان مبنای رابطة انسان با خدا در دین بهصراحت مطرح نشدهاست و در
عرفان صرفا ً حاکی از احساس عاطفی انسان به خدا در نگاهی جمالشناسانه به الهیات نیست .از نظر موالنا ،عشق
ریشهای زیستکیهانی دارد و سرچشمة آن خداوند است و دوسویه در تمام کائنات جریان دارد :
روز بر شب عاشق است و مضطرب
چون ببینی شب بر او عاشق تر است(مثنوی مولوی /ص)۶
صوفی
صوف؛ مردی که به پشم نسبت
یای شدد در پایان آن همان یای نسبت ،و اسم منسوب است؛ یعنی :المر ُء منسوبٌ ِإلَی ال ّ
دارد ،و همان پشم و پشمینه پوش است ،و صوف صوفیان را یاری می کند تا به فراش و بستر مطمئن و راحت
اطمینان و تکیه نکنند؛ تا آن ها را به هدفی که همان عبادت و مناجات را بستن است ،وادار کند.
علت نامگذاری
درباره ی علت نامگذاری این گروه به صوفی از طرف نویسندگان مسلمان سخنان زیادی بیان شده است؛ از جمله:
پشمینه پوشی ،همانندی با اهل صفّه دسته اول از صحابه پیامبر اکرم (ص) ،برخورداری از صفاتی درونی ،ﻗرار
داشتن در صف اول مﻘربان درگاه الهی ،ﻗناعت به نوعی گیاه صحرایی همچون صوفانه و بهره مندی از سوفیا یا
همان حکمت است.
تصوف
پیدایش
ّ
اصل و منشأ تصوف به ﻗرن اول هجری بر می گردد ،که نخست به زهد و پارسایی یا تصوف اسالمی محض دعوت
نمود ،سپس عوامل خارجی از جمله :بودایی ،افالطونیه جدید ،مسیحیت ،آیین فارسی و چینی وارد آن شدند.
آراء و نظریات صوفیان

-1توبه از گناه  -2محاسبه نفس  -3خوف از خدا  -4امید به وی و حﺿور او  -5راستی و صداﻗت با او  -6اخالص
برای او  -7صبر بر احکامش (اوامر و نواهی)  -8ورع و تﻘوا  -9خشنودی و رﺿا به آنچه ﻗسمت نموده است -10
توکل به او  -11و شکر و سپاسگزاری از وی است.
عرفان و تصوف
هدف اولیه و وجه اشتراک آن ها توجه به خویشتن خویش و مراﻗبت نفس از طریق عبادت و تغذیه معنوی روح و
نفس است .نفوس و ارواح در نزد عارف اشتداد دارند ،یعنی بعﺿی جان ها ﺿعیف و برخی ﻗوی هستند .پیامبران
آمده اند تا با نشان صراط مستﻘیم و عبادت صحیح جان ها و نفوس را طراوت بخشند .با غیب ارتباط دارند ،و با
غیب بینان سخن دیگری دارند .مردم ﻗرون و اعصار ما در چاه دنیا افتاده اند و عکس خود را در ته چاه می بینند،
مثل همان شیر فریب خورده خرگوش است ،که عکس خود را در چاه دید و به درون چاه افتاد .هر چه در این چاه
دنیاست ،عکسی از حﻘایق بیرون چاه است .شیری در چاه است که دشمن خونین توست .آن عداوت و خصومتی که
در عکس چاه می بینی ،انعکاسی از ﻗه ر الهی است ،و گناهی هم که در آن عکس می بینی ،انعکاسی از گناه خود
توست ،که باید آن را خارج از طبع خویش بشویی و پاک کنی(.فروزانفر )۱۳۶۶/
موالنا می گوید:
خلق زشتت اندرون رؤیت نمود
مر ت ُرا او صفحة آیینه بود
آیینه گر روی تو بنمود راست
خود شکن آیینه شکستن خطاست

219

به طور عموم مخلوﻗات عالم هستی مانند آب زالل هستند که صفات خداوند ذوالجالل در آن تابیده است .باز مولوی می
گوید:
علمشان و عدلشان و لطفشان
چون ستارہ چرخ در آب روان
در ابتدا باید بگویم عرفان به معنای شناخت باطنی از حﻘیﻘت است و این حﻘیﻘت سه جنبه دارد؛ در رابطه انسان با
خدا ،انسان با خود و انسان با سایر موجودات هستی .تصوف بُعد اجتماعی عرفان است و به معنای رفتارهای جمعی
از عارفان است که بعد اجتماعی پیدا میکند .مثالً یک حلﻘه سماع یا حلﻘه ذکری دارند که انعکاس اجتماعی آن است
که به آن آداب صوفیانه میگویند.
در ﻗدیم واژه صوفی یا تصوف به معانی دیگری اطالق میشده است .صوفی کسی بوده که لباس خاصی میپوشیده و
وﺿع ظاهری خاصی داشته و تصوری که االن از واژه صوفی در ذهن افراد می آید که به معنای صوفی گری و
انحراف از دین است در آن زمان مطرح نبوده است.
هرچند این به معنای آن نیست که همه اهل تصوف به راه درست میرفتند که میتوان به فرﻗه حلولیه و اتحادیه اشاره
کرد که کج حرکت میکردند که هجویری در کشف المحجوب میگوید از فرﻗه های منحله و منحرفه اهل تصوف هستند
ولی در کل واژه تصوف در آن دوران چیزی نبوده که امروزه از آن تصور میشود و موالنا هم مروج فرﻗه خاصی
نبوده و هیچ فرﻗه ای به نام فرﻗه مولویه در زمان مولوی شکل نمیگیرد و فرﻗه مولویه پس از مولوی توسط اعﻘاف
و انصار و ادامه مریدان و پسر موالنا شکل میگیرد(.محمد )۱۳۸۶/
موالنا در بند اجتماع و دخالت های اجتماعی و سیاسی نبوده است .او به داشتن کنج عزلت بیشتر از مطرح کردن
خودش ﻗائل بوده و شرط رشد خودش را در فروتنی و افتادگی و گمنامی میداند۔

موالنا با فلسفه عرفانی خود مساله پی بردن به حﻘیﻘت وجود حق را در صفحه تفکر انسانی بر پایه گفته های تمثیلی
به بهترین وجه ترسیم کرد.به این نسبت ؛هگل فیلسوف آلمانی با آشنایی که از جهان اندیشه و عرفان موالنا داشت،او
را " روح بر تر" نامید،و اینکه زبان شعر موالنا؛زبان عشق،صداﻗت و رهایی از تنگای تصنعات لفظی،تشریفات و
پیچیدگی هاست و در آن واژگان خود را آزاد و بی آالیش می بساود؛گویند شاعر برجسته آلمان،موالنا را شاعر"روح
و خدا"نامید ۔
برین بنیاد می توان ادعا کرد که موالنا نه تنها یک شاعر عرفانی و عاشق بلکه شاعری است حماسی که با برخورد
شور انگیزی که با اشیا دارد از نظر معنوی و شکل باطنی نوعی از ویژگی حماسی را در شعر خود تبارز می دهد
۔
موالنا او را تنها در وﺿعی فاخر و در موﻗعیتی مﻘتدر به تصویر می کشد در حالی که نوبت به بایزید که می رسد
داستان دیگر می شود و موالنا چه در اشارات و کنایاتی که به او دارد و چه در داستان هایی که در باره اش نﻘل می
کند توجهی ویژه به او نشان می دهد بسی بیشتر از همه آن شانزده پیش کسوت دیگری که در مثنوی و فیه ما فیه
به آنان پرداخته است .و این تنوع تصویر پردازی از بایزید در تﺿادی آشکار با تصویر تک وجهی ای است که از
جنید مﻘتدر نشان می دهد .در آثار موالنا جنید تنها یک چهره دارد :عارف محتشم .این تصمیم موالنا ست که جنید
را چنین تصویر کند وگرنه در شرح احواالتی که ﻗبل از مولوی در باره جنید نگاشته شده شخصیت چند وجهی او
نمایان است .مساله این است که موالنا بسیار بیشتر از آن که به شخصیت جنید یا هر صوفی متﻘدم دیگری عالﻗه مند
باشد به بایزید ارادت دارد۔(نصر )۱۳۸۳/
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در ارتباط با صوفی بودن مولوی باید گفت :اوالً :محدوده تصوف و صوفی گری کامال مشخص نبوده؛ ثانیا ً :برخی
تعالیم تصوف با ﻗواعد اخالق عملی اسالمی تعارﺿی ندارند و به همین دلیل ،از طرفی ،بسیاری از بزرگان اخالق
و عرفان اسالمی متهم به تصوف شده اند و از سوی دیگر ،افراد فراوانی ،صوفی گری را به عنوان وسیله ای
برای فرار از تکالیف شرعی خود در نظر گرفته اند .مولوی نیز به چنین تفاوتی آگاه بوده و به عنوان نمونه ،بیان
می دارد :
از ھزاران اندکی زین صوفیند
باقیان در دولت او می زیند
اﻗبال در باره وشق رومی میگویند:
عقلے کہ جہاں سوزد ،یک جلوۂ بیباکش
آئین جہاں تابی
از عشق بیاموزدِ ،
عشق است کہ در جانت ہر کیفیت آنگیزد
ت فارابی
ب رومی تا حیر ِ
از تاب و ت ِ
دیدار شمس تبریزی و موالنا به عﻘیده خیلی ها همچون پیوستن دو دریای عمیق علم است .مرگ از نظر موالنا که
در مورد زندگی "خام بودم ،پخته شدم ،سوختم" می گوید تولد دوباره و حیات واﻗعی است .به عﻘیده موالنا روح انسان
ﻗبل از اینکه به دنیا بیاید زندگی آزادانه و خوشبختی داشته و با آمدن به این دنیا جسمش اسیر شده است .جالل الدین
رومی بر این باور است که پس از مرگ به عشق واﻗعی و ابدی اش ہللا و در نتیجه زندگی بی انتها خواهد پیوست.
به همین خاطر موالنا به روز مرگ "روز عروس" و به لحظه مرگ و پیوستن به خدا "شب عروس" می گوید .او
به دوستانش وصیت می کند که از مرگ هراسی نداشته باشند .پس از مرگ موالنا پسرش در آناتولی طریﻘتی به نام
"مولوی گرایی" تشکیل داد" .مولوی گرایی" پس از تاسیس دولت عثمانی در آناتولی توسعه یافته و از سوی دولت
علی)۱۳۸۱/
گرفت(.غالم
ﻗرار
حمایت
مورد
"مثنوی" موالنا به عنوان کتاب درسی در مدارس تدریس گردید .زمانی که از مولوی گرایی سخن می گوییم ،باید از
"آیین سماع" که یکی از عناصر اصلی این طریﻘت است سخن به میان آوریم .زیرا "سماع" در مولوی گرایی به

منزله راهی برای پیوستن به خدا ،با او یکی شدن و رسیدن به حﻘایق الهی است .می توان گفت "سماع" ﻗدمی در راه
رسیدن به عشق الهی و رﻗص عبادتی مملو از عناصر آیین و دعا می باشد .برای موالنا "سماع" محدود به زمان،
مکان و ﻗانون خاصی نیست .او در تمامی لحظاتی که تمامی ذرات وجودش را احساس کرده ،با عشق الهی به جوش
امده ،به رﻗص سماع پرداخته است .آیین سماع مولوی گرایی در سال  ۲۰۰۵از سوی سازمان یونسکو به عنوان
میراث فرهنگی شفاهی معرفی گردید .علیرغم گذشت  ۸۰۰سال از تولد موالنا جالل الدین رومی ،اندیشه ها و
تفکرات وی هنوز هم چراغ دل و راه انسانها است .اشعار وی هر انسانی را در هر زمان و مکانی مورد خطاب
ﻗرار می دهد.
فلسفه عشق و زندگی موالنا از آن دوران تاکنوننه تنها توجه ملت ترک را به خود جلب کرده بلکه مورد توجه اسنانها
از چهار گوشه جهان از هر دین و فرهنگی ﻗرار گرفته است .هنرمندان بسیاری از گوته شاعر آلمانی گرفته تا
موریس بژار استاد رﻗص تحت تاثیر موالنا ﻗرار گرفته اند .که این تاثیر امروزه نیز ادامه دارد .شمار زیادی متفکر
و نویسنده به نظر "ایرن ملک اوف" تورکولوگ فرانسوی مبنی بر اینکه "اگر ملل دنیا آثار مولوی را به زبان خود
ترجمه کرده و مطالعه کنند ،چیزی به نام بدی ،جنگ ،کینه و نفرت در دنیا باﻗی نخواهد ماند" جای داده اند .موالنا
می گوید" :در این خاک ها چیزی جز تخم مهر و محبت نمی کاریم .ما در این مزرعه عاری از بدی ها تخم دیگری
نمی کاریم ".این پیام موالنا جالل الدین رومی که هدفی جز برﻗراری مهر و محبت و صلح و دوستی در بین انسانها
ندارد ،در دنیای امروزی بی ش از هر زمان دیگری مورد نیاز بشریت است .پیام و توصیه های موالنا برای انسانها
از هر دین و فرهنگی راه صلح و همزیستی را نشان می دهد.
سرانجام به روز یکشنبه مصادف به پنجم ماه جمادی االخر سال  672هـ.ق ﻗلب این شیدای شورانگیز از تپیدن و
مغز متفکر او از اندیشیدن بازماند و به جاویدانگی در زندگی زبان،ادب،شعر،فلسفه عرفان و اندیشه پیوست،و جنازه
اش را در آرامگاه خانواده اش بنام ارم باغچه در ﻗونیه واﻗع در ترکیه کنونی به خاک سپردند(زرین کوب )۱۳۸۰/
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منابع و ماخذ
دنباله جستجو در تصوف ایران ،تهران ۱۳۶۲
۱۔عبدالحسین زرینکوب،
ٔ
 -۲گنجینه معنوی موالنا ،سید حسن نصر ،ویلیام چیتیک ،آنماری شمیل ،ترجمه و تحقیق
شهاب الدین عباسی 1383( ،هـ) ،انتشارات مروارید ،چاپ اول ،تهران.
 - ۳مصطالحات الشعراء ،سیالکوتی مل وارسته ،تصحیح سیروس شمیسا 1380( ،هـ)،
انتشارات فردوس ،چاپ اول ،تهران
۴۔مثنوی ،دیباچه دفتر پنجم ،ص  ،726نرم افزار مثنوی ،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم
اسالمی.
مثنوی ،دفتر اول ،ص .6
درباره زندگی،
۵۔زرینکوب ،عبدالحسین .پله پله تا مالقات خدا،
ٔ
اندیشه وسلوک موالنا جالل ال ّ
دین رومی ،انتشارات علمی ،چاپ
هفدهم ،تهران۱۳۸۰ ،
۶۔بدیعالزّمان فروزانفر ،زندگانی موالنا جالل الدین مح ّ
مد ،تهران،
.۱۳۶۶
۷۔موالنا  -از بلخ تا قونیه – تحقیق و تألیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) .تهران :کومش،
۱۳۸۴؛ چاپ اول  -سال  ۱۳۸۴خورشیدی.

درباره زندگی موالنا و ارتباط عرفانی او با شمس
۸۔شمس من و خدای من ،پژوهشی
ٔ
تبریزی ،پرویز عباسی داکانی.
۹۔شرح زندگانی مولوی ،به قلم بدیعالزمان فروزانفر،
انتشارات تیرگان.
۱۰۔استعالمی ،دکتر محمد ،درس مثنوی ،دفتر اول مثنوی ،چاپ خاشع ،چاپ ششم
 ،1386ص.36
۱۱۔ آریا ،دکتر غالم علی ،کلیاتی در مبانی عرفان وتصوف ،انتشارات پایا ،چاپ سوم
 ،1381ص.148
۱۲۔ حافظ ،شمس الدین محمد ،دیوان حافظ ،به اهتمام عالمه محمد قزوینی و دکتر
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تحلیلی از تأثیر واقعی اوقالب اسالمی ایران در وظام بیه الملل چکیدي
Akber HUSEYNI*
چکیدي
داوشجوی دکترا اکبر حسیىی *تحلیلی از تأثیر واﻗعی اوﻗالب اسالمی ایران در وظام بیه الملل چکیدي ُش پذی ٍذ ای دس ًظبم ثیي
الولل
 ثش ایي اعبط اگش ْهﺿْع دس ًظبم ثیي، هؾخص ُب تأثیشات ْخد سا ْخاُذ داؽت
 ک ْؾس ّ عبیش، ٌطم ای
، ثَ تٌبعت ْهﺿْع
ّ
َ
َ للوش ه
 ػلوی ّ اختوبػی ْهسد ْت َخ ثیؾتش ّ خذی لشاس گیشد لطؼبً داهٌََ ّ هیﺿاى اثش گزاسی،  هحبفل عیبعی،  هلتِب، الولل ّ ًﺿد دّلتِب
 ) اص هٌظش9191 ـ9191 )  اًمالة اعالهی ایشاى.  هِن ّ ثب تجؼبت هختلفی ُوش ٍا ْخاُذ ْثد، آى دس داخل ّ خبسج ثغیبس گغتش ٍد
ّ لذستوذ
سبی
ُ اکثش عیبعتوذاساى ّ ح ْملذاًبى خِ بى پذی ٍذ ای پیچی ٍذ ّ دّس اص ُري دّلتوشداى ّلت ایشاى ّ خبسج اص ایشاى ثخصْؿ ک ْؾ
ٌ
َ ک یکی اص توـذً َِبی کِي ّ ثﺿسگ خِ بى ْثد ّ دس ًم
کش صهیي لشاس داؽت ثخصْؿ
ٍ ط خغشافیبیی حغبط
َ هتٌفز ْثد آى ُن دس ک ْؾسی
 ْهلؼیت، خوؼیت،لف ُبیی چْ ى ّعؼت خغشافیبیی عشصهیي
ک داسای ح ْکهت
َ ًآ
ٌ
َ لذستوذی لجل اص اًمالة ْثد ) ؽبُ ٌَ ؾبُی ( ّ ْه
ْ ساُجشدی ّ ژ ْئ ْپلتیک ًظبهی ّ التصبدی ثخبطش
. گبص ّ عبیش ّیژگ ِیبی هٌحصش ثَ فشدی ْثد، ثشخسداسی اص رخبئش ػظین ًفت
َ ب هٌصفبً ََ هالح
سبی هغتﺿؼف ثشای یبسی گشفتي اص ایي
ُ ظ هی ْؾد اًمالة اعالهی ُوچٌیي ًَْس اهیذی دس هلتِب ّ ک ْؾ
ٍ دس یک ًگ
ک دس اػصبس گزؽتَ تبسیخ اعالهی ّ حتی غیش اعالهی چٌیي اًمالثی ثب ایي دس َخ اُویت ّ پیچیذگی
َ اًمالة ایدبد گشدیذ ثگًَْ ََ ای
 دس ایي خصْؿ ثغیبسی اص صبحت ًظشاى دس هٌبطك هختلف خِ بى فبسؽ اص ُشگًَْ ََ ّاثغتگی ثَ خ ِو َْسی، عبثم ًذاؽتَ اعت
َ
ً
ً
ً
ْ
اعالهی ثَ صشاحت گفتَ اذ دس ًظب ِهبی ک ْوًَ غیتی ّ لیجشالغین چٌیي امالة ثی ًظیش ّخد ًذاؽتَ ّ امالة اعالهی ایشاى دس اثؼبد
 دس اثجبت ایي ایي ادػب ّ اُویت تأثیش گزاسی هطلك اًمالة اعالهی ایشاى دس ًظبم.هختلف ثب َُو اًمالثِبی خِ بى هتفبّت هی ثبؽذ
.هؼدض لشى ْثد
ک ُش ّخذاى ثب اًصبفی هی پزیشد اًمالة اعالهی ایشاى
ٍ
َ ثیي الولل آًمذس اظِ بس ًظش ؽخصیتِبی خِ بًی ّْخد داسد
 تبثیش، ثیي الولل، ًظبم، ایشاى، اًمالة:کلید واژي ھا
İRAN İSLAM İNQİLABININ BEYNƏLXALQ SİSTEMƏ TƏSİRİNİN TƏHLİLİ
XÜLASƏ
Beynəlxalq sistemdə baş verən hər hansı bir hadisə mövzu, mahiyyət, ölkənin mövqeyi və digər
göstəricilərindən asılı olaraq öz təsirlərinə malikdir. Belə ki, əgər mövzu beynəlxalq sistem,
dövlətlər, xalqlar, siyasi, elmi və ictimai qurumlarda daha çox marağa səbəb olarsa, onun
daxildə və xaricdəki təsir dairəsi daha da genişlənir. İran İslam İnqilabı (1978-1979) əksər
dünya siyasətçiləri və hüquqşünaslarının nəzərində heç kəsin ağlına gələ bilməyən dolaşıq bir
hadisə idi. Özü də bu hadisə dünyanın həssas coğrafi bölgəsində yerləşən qədim sivilizasiyası
olan bir ölkədə baş vermişdi. Bildiyimiz kimi inqilabdan əvvəl İranda qüdrətli şahənşalıq
hökuməti var idi. İranın coğrafi ərazisi, əhalisi, hərbi və iqtisadi geosiyasi mövqeyi zəngin neft
və qaz yataqlarına görə daha da böyük əhəmiyyət daşıyırdı. İnsafla deyilsə, İslam inqilabı zəif
xalqlar və ölkələrdə bu inqilabdan kömək almaq üçün ümid nuru yaratdı. Belə ki, İslam
tarixinin keçən əsrlərində və hətta qeyri-islam dövründə bu qədər əhəmiyyətli inqilab baş
verməmişdi. Bu barədə dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan alimlər İslam Respublikası ilə heç
bir asılılıqda olmadan aydın şəkildə demişlər ki, kommunist və liberalist sistemlərdə belə
misilsiz inqilab olmamışdır və İran İslam İnqilabı müxtəlif sahələrdə bütün dünya
inqilablarından fərqlənir. İran İslam İnqilabının beynəlxalq sistemdə təsirləri barədə o qədər
alimlərin fikirləri mövcuddur ki, hər kəs İslam inqilabını əsrin möcüzəsi sayır.
Açar sözlər: İnqilab, İran, sistem, beynəlxalq, təsir

*PhD

Student, Azerbaijan National Academy of Sciences, arshiya1349@gmail.com

فارغ از مباحث گفته شده در فصل قبل و به دور از هرگونه احساسات صرف وطن پرستی به عنوان یک فرد در
جامعه علمی حقوق و روابط بین الملل  ،مستند به نظرات و ارزیابی های اندیشمندان غرب و شرق در حوزه حقوق ،
سیاست و روابط بین الملل تردیدی نداریم که هر پدیده ای در نظام بین الملل به تناسب موضوع  ،قلمرو منطقه ای ،
کشور و سایر مشخصه ها تأثیرات خود را خواهد داشت  ،بر این اساس اگر موضوع در نظام بین الملل و نزد دولتها
 ،ملتها  ،محافل سیاسی  ،علمی و اجتماعی مورد توجه بیشتر و جدی قرار گیرد قطعا ً دامنه و میزان اثر گذاری آن در
داخل و خارج بسیار گسترده  ،مهم و با تبعات مختلفی همراه خواهد بود .
انقالب اسالمی ایران ( 1979ـ  ) 1978از منظر اکثر سیاستمداران و حقوقدانان جهان پدیده ای پیچیده و دور از
ذهن دولتمردان وقت ایران و خارج از ایران بخصوص کشورهای قدرتمند و متنفذ بود آن هم در کشوری که یکی از
تمـدنهای کهن و بزرگ جهان بود و در نقطه جغرافیایی حساس کره زمین قرار داشت بخصوص آنکه دارای حکومت
قدرتمندی قبل از انقالب بود ( شاهنشاهی ) و مولفه هایی چون وسعت جغرافیایی سرزمین  ،جمعیت  ،موقعیت راهبردی
و ژئوپلوتیک نظامی و اقتصادی بخاطر برخورداری از ذخائر عظیم نفت  ،گاز و سایر ویژگیهای منحصر به فردی
بود ،در این راستا هنری کیسینجر وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی سابق ایاالت متحده آمریکا که یکی از
دیپلماتهای مجرب و سیاستمدار جهان نیز بوده می گوید  « :آیت ا ...خمینی غرب را با بحران جدی برنامه ریزی
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مواجه کرد  ،تصمیمات او آنچنان رعد آسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه ریزی را از سیاستمداران و نظریه
پردازان سیاسی می گرفت ،هیچ کس نمی توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند ،او با معیارهای دیگری غیر از
معیارهای شناخته شده در دنیای سخن می گفت و عمل می کرد  ،گویی از جایی دیگر الهام می گرفت »

32

در جایی دیگر رابرت .دی .لی پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه کلرادو می گوید  « :انقالب اسالمی پیچیده و اسرار
آمیز به نظر می رسد و نماینگر انقالبهای فرانسه  ،روسیه و یا آمریکا نیست  ،نظریه های مارکسیست و سرمایه داری
لیبرالی نتوانست وقوع آن را پیش بینی کنند  ،تنها در دل تاریخ اسالم می توان برای آن معنا پیدا کرد که جهان اسالم
را در نوردیده است »

33

گفته شده  « :در حضور هم زمان و هماهنگ و در حد کمال مطلوب سه رکن اصلی و مهم انقالب ها ( رهبری
مردم و مکتب ) در انقالب اسالمی ایران بود که آنچنان قدرتی به جامعه انقالبی داد که توانست با کمترین هزینه و در
زمان کوتاهی به خواسته خود برسند »

34

ویلیام سولیوان در خاطرات خود زمانی که به مالقات پرزیدنت کارتر رفته بود تا توصیه های رئیس جمهور
ایاالت متحده آمریکا را که مقرر بود به عنوان سفیر آمریکا در ایران باشد بشنود می گوید  « :موقع عزیمت به ایران
در مالقات با کارتر نامبرده به اهمیت استراتژیک ایران برای ایاالت متحده آمریکا و متحدان غربی ما تاکید کرد  ...و
کارتر همچنین بر اهمیت ایران در نقش یک عامل ثبات برای امنیت منطقه حساس خلیج فارس تاکید کرد »

35

آقای دکتر منوچهر محمدی در کتاب انقالب اسالمی خود در زمینه پیامدها و دستاوردها  ،می نویسد « که انقالب
اسالمی در سطح ملی اولین بار موجب تأسیس نظام سیاسی دینی شد و در سطح جهان تشیع موجب خروج مذهب تشیع
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از حاشیه و انزوا و استقرار در مرکز جهان اسالم گردید و از سوی دیگر در سطح جهانی اسالم موجب بیداری اسالمی
در کشورهای مسلمان گردید » .36
در یک نگاه منصفانه مالحظه میشود انقالب اسالمی همچنین نور امیدی در ملتها و کشورهای مستضعف برای
یاری گرفتن از این انقالب ایجاد گردید بگونه ای که در اعصار گذشته تاریخ اسالمی و حتی غیر اسالمی چنین انقالبی
با این درجه اهمیت و پیچیدگی سابقه نداشته است  ،در این خصوص بسیاری از صاحب نظران در مناطق مختلف
جهان فارغ از هرگونه وابستگی به جمهوری اسالمی به صراحت گفته اند در نظامهای کمونسیتی و لیبرالسیم چنین
انقالب بی نظیر وجود نداشته و انقالب اسالمی ایران در ابعاد مختلف با همه انقالبهای جهان متفاوت می باشد.
در اثبات این این ادعا و اهمیت تأثیر گذاری مطلق انقالب اسالمی ایران در نظام بین الملل آنقدر اظهار نظر
شخصیتهای جهانی وجود داد که هر وجدان با ان صافی می پذیرد انقالب اسالمی ایران معجزه قرن بود  ،آقای احمد
هوبر روزنامه نگـار سوئیسی که در بهمن  1368در هشتمین کنفرانس اندیشه اسالمی به ایران آمده بود طی سخنرانی
با عنوان ( تأثیر انقالب اسالمی در جهان امروز ) می گوید ... « :برژنف ( دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست
اتحاد جماهیر شوروی در سالهای  1964تا  )1982گفته بود بعد از انقالب اسالمی ایران نمی خواهد شاهد یک انقالب
دیگر در جنوب کشور خود باشد  ( ،منظور کشور افغانستان ) علت ترس برژنف این بود که دیده بود یک پیر مرد با
میلیونها مردم مستضعف توانست در ایران قوی ترین حکومت خاورمیانه را ساقط کند و به نفوذ آمریکا در این منظقه
خاتمه دهد »

37

بنابراین مالحظه می شود هر پدیده ای در ایران تحت هر عنوان و در هر زمینه ای از جمله ؛ سیاسی  ،اقتصادی

225

 ،نظامی  ،علمی و فرهنگی بوجود بیاید و یا اینکه در خارج از ایران مرتبط یا با نفوذ ایران حادث شود  ،قطعا ً باید به
تناسب عملکرد جمهوری اسالمی ایران و همراهی یا تقابل نظام بین الملل بخصوص قدرتهای جهانی با ایران و آن
حوادث و اتفاقات  ،شاهد تأثیرات مثبت و منفی در ابعاد مختلف و به تناسب در سطح منطقه  ،خاورمیانه  ،آسیا و یا
جامعه جهانی باشیم  .در این فصل نگارنده تالش خواهد نموده در سه بخش و به تفکیک  ،به صورت مصداقی تأثیرات
حقوقی و سیاسی انقالب اسالمی ایران را ابتدا در پیدایش جنبشها  ،نهضتها و یا تحوالت کشورهای منطقه و جهانی
اعم از مسلمان و غیر مسلمان متاثر از انقالب اسالمی و سپس تشکیل یا تحوالت نهادهای سیاسی و حقوقی بین المللی
بعد از استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران و در نهایت دکترین نگارنده در اثبات تأثیرات حقوقی و سیاسی انقالب
اسالمی ایران در روابط بین الملل به عنوان یکی از مهمترین بخش نظریه پردازی این پایان نامه اثبات نماید .
پیـدایش جنبشها  ،نهضتـها و تحـوالت درکشورها  ،متأثر از انقالب اسالمی ایران
با توجه به اینکه انقالب اسالمی ایران براساس اصول و مبانی بنیاد گرایی اسالمی بخصوص مبتنی بر
مذهب شعیه در منطقه خاورمیانه که عمدتا ً کشورهای مسلمان هستند بوجود آمده بود و قبل از انقالب اسالمی ایران هم
حوادث و اتفاقاتی در منطقه نظام بین الملل بخصوص خاورمیانه کشورهای مسلمان را تحت تأثیر قرار داده بود از
جمله ؛ اشغال کشور فلسطین و تأسیس رژیم اسرائیل و به تبع آن به انزوا کشیده شدن کشورهای مسلمان در شمال
آفریقا  ،غرب آسیا یا به عبارتی در خاور میانه و خطرات متصور برای استحاله مذهب تشیع در کشور ایران باتوجه
به روابط رژیم وقت ایران با آمریکا و اسرائیل که تقریبا ً در اقلیتی غیرمؤثر بودند  ،تشکیل جنبش عدم تعهد ( 1961
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)  ،انقالب ضد امپریالیسمی کشورکوبا به رهبری فیدل کاسترو و تقابل با آمریکاه (  ، ) 1959توسعه و تحوالت
دموکراتیک کشور ترکیه و نزدیکی به غرب  ،نفوذ آمریکا و انگلستان در خاورمیانه و تسلط بر منابع نفت و گاز خلیج
فارس و ...همه و همه حساسیتهای منطقه را بیشتر نموده بود و قطعا ً با حادثه ای می توانست منطقه  ،کشورهای
مسلمان و حتی نظام بین الملل را بشدت تحت تأثیر قرار دهد .
در چنین شرایطی بروز انقالب اسالمی ایران و تأسیس حکومت مبتنی بر دین اسالم و مذهب شعیه که باور آن
نزد سیاستمدان و حکمای اسالمی منطقه و حتی ابرقدرتها به سادگی قابل پیش بینی و تصور نبود به ناگاه منطقه و
جهان را تحت تأثیر جدی قرار داد  ،جدایی از تغییرات و تحوالت عظیم در داخل کشور ایران و تغییر اساسی حکومت
شاهنشاهی به شکلی جدید با نام « جمهوری اسالمی »  ،خارج از قلمرو سرزمین ایران را نیز تحریک نمود و موجب
تحرک و جان دادن به جنبشها  ،نهصتها و حتی بعضا ً بروز تحوالتی در کشورهای منطقه و حتی فرا منطقه ای و غیر
مسلمان گردید که در ادامه در دو قسمت برخی از مصادیق آن را ذکر می نمایم .
الف ـ جنبشها و نهضتهای متأثر یا الگو گرفته از انقالب اسالمی ایران
ب ـ تحوالت منطقه ای و بین المللی تحت تاثیر انقالب اسالمی ایران
الف ـ جنبشها و نهضتهای متأثر یا الگو گرفته از انقالب اسالمی ایران :
همه می دانیم و اذعان داریم کشور و حکومت شاهنشاهی ایران قبل از انقالب اسالمی یکی از کشورهای حساس
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و با اهمیت و همچنین به خواست جهان غرب بخصوص آمریکا و انگلستان  ،قدرتمند خاورمیانه و منطقه خلیج فارس
بوده است و همواره مورد توجه و نفوذ کشورهای قدرتمند جهانی از جمله بلوک غرب و شرق بود  ،آمریکائی ها و
بسیاری دیگر معتقد بودند ایران ژاندارم خلیج فارس است واقتدار ایران با حکومت محمدرضا پهلوی می تواند ضمن
تضمین ثبات منطقه  ،منافع آنها را نیز تأمین نماید ،بخصوص اینکه این کشور با اسرائیل هم دارای روابط دیپلماتیک
و تجاری ولو محدود بود و با فروش نفت انرژی و پایداری متحد اصلی و استراتژیک آنها را تضمین می نماید .
انقالب اسالمی  1978 – 1979آنقدر پیچیده و تاثیر گذار بود که در کمترین زمان بسیاری از معادالت منطقه ای
و حتی بین المللی را به هم ریخت و حتی سران غرب و شرق را در بهت کامل و تأمل فرو بود  ،تا جائیکه حتی
قدرتهای جهانی علیرغم اختالفات بعضا ً بنیادین از جمله اتحادیه جماهیر شوروی و ایاالت متحده آمریکا به ناچار در
موضوع مهار انقالب اسالمی ایران و حتی فروپاشی یا به بیراهه بردن این انقالب یکدست شدند و ضمن ایجاد موانع
و مشکالت بسیار جدی در داخل ایران از جمله ؛ تفرقه افکنی سیاسی و قومی  ،اغتشاشات داخلی  ،درگیری های
م سلحانه  ،تقویت و حمایت از گروههای تروریستی  ،ترور و به قتل رساندن بسیاری از مهره های اصلی انقالب و
در نهایت تحمیل جنگ عراق علیه ایران و نهایت تحریمهای شدید اقتصادی پروسه براندازی نظام اسالمی ایران و یا
حداقل مهار آن را در دستور کار قرار دادند  ،همه حوادث و دخالتها و موضع گیریهای غرب و شرق فارغ از اختالفات
بنیادین خود دو موضوع مهم و جدی را ثابت می نماید  ،یکی مهار و عقیم ساختن انقالب اسالمی ایران و دوم تأثیر
گذاری این انقالب درصورت پایداری و پیشرفت  ،وگرنه هیچ دلیلی نداشت با یک انقالب دموکراتیک مردمی که همه
جهانیان آن را قبول داشتند تا این حد مخالفت و مقابله نمایند  .اکنون با گذشت حدود چهل سال از پیدایش انقالب اسالمی
ایران مالحظه می شود فارغ از تثبت خود تأثیرات شگرفی در منطقه و نظام بین الملل گذاشته است  ،همین بس برای

اثبات این مدعا که دو ابر قدرت متحد در براندازی این نظام را امروز در مقابل یکدیگر قرار داده است و یکی از آنها
را ( جمهوری فدراسیون روسیه ) متحد استراتژیک خود قرار داده است  ،شاید بتوان مدعی شد که امروز کامالً قابل
مشاهده است و می بینیم بلوک شرق نوعی متحد و همراه ایران در نظام بین الملل محسوب می شود و جبهه ای جدید
را گشوده است و کافیست در اثبات این ادعا به اشتراکات نظر دولتهای روسیه  ،چین  ،ترکیه و ...با ایران در
موضوعات اقتصادی  ،سیاسی و حتی نظامی منطقه و جهان توجه نمود.
جنبشهای آزادی بخش ،جنبش میهن پرستانه در میان مردم یک کشور بر ضد اشغالگران بیگانه است .در دوران
جنگ جهانی دوم در بیشتر کشورهایی که به اشغال آلمان درآمده بود جنبش های پایداری بوجود آمد که نامدارترین
آنها جنبش پایداری فرانسه بود و پس از جنگ دوم ،اینگونه جنبشها و نهضتها در سرزمینهای استعمار زده جهان یا
بوجود آمد و یا اینکه تقویت شدند که هدف همه آنها رهایی ملی از تسلط بیگانه و استقالل سرزمینی یا حاکمیتی بود ،
این جنبش ها اغلب خود را جنبش آزادی بخش مینامیدند که به عنوان نمونه می توان به ؛ جنبش آزادی بخش ملی
الجزایر ،به رهبری احمد بن بال اشاره نمود که درسال  1954به فرانسه اعالن جنگ داد  ،امروز هم می توان به
پرآوازه ترین جنبش آزادی بخش جهان یعنی جنبش آزادی بخش مردم فلسطین اشاره نمود.
در یک تعریف کلی شاید بتوان جنبش آزادی بخش ملی را اینگونه بیان نمود  ،جنبش آزدی بخش به همان
نهضت هایی اطالق میشود که پس از پایان جنگ دوم جهانی ،در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره و وابسته در
آسیا و آفریقا و آمریکای التین با هدف کسب استقالل سیاسی و اقتصادی و براندازی سلطه و نفوذ استعمار و امپریالیسم
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شروع به فعالیت کرده اند .بی تردید هر ملت و سیاستمدار آزادی خواه حتی در کوچکترین و ضعیف ترین کشور جهان
استقالل سرزمینی و معنوی حکومت خود را در صدر آمال و آرزوها دارند و محافل  ،سازمانها و مراجع مختلف بین
المللی جهان استقالل و آزادی را در ابعاد مختلف حق هر ملت و کشوری میداند و در نظام بین الملل معاصر پذیرفتنی
نیست که استعمار یا کشوری به هر شکلی ناقض حاکمیت ملی دیگرکشورها باش و اگر چنین موضوعی را محترم
بشماریم شاهد این همه وقایع تلخ و تأسف بار در جهان نخواهیم بود .
از نظر امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران  « ،نهضت هایی رهایی بخش هستند که برای رهایی از چنگال
ظالمان و کشورهای استکباری و نظامهای وابسته و ظالم مبارزه میکنند و دراین میان اصل ،مبارزه با ظلم است،
هرجا که صورت گیرد  ،برای من مکان مطرح نیست ،آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است ،هرجا بهتر این
مبارزه صورت گیرد ،آنجا خواهم بود ،مرز شناخت نهضت آزادی بخش از دید امام ،تالش برای بدست آوردن استقالل
و آزادی و مبارزه با ظلم و ستم و قیام برای نجات کشور است »

38

همچنین در فرازی دیگر امام خمینی می فرماید :
« شما ای جنبش های آزادی بخش و ای گروه های در خط بدست آوردن استقالل و آزادی به پا خیزید و ملت
های خود و ملل اسالمی را هشدار دهی د که زیر بار ستم رفتن بدتر و وقیح تر از ستمکاری است  ،ما به پیروی از

 38ـ خمینی روح ہللا ،صحیفه امام ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ سوم ،زمستان  ،1379ج .22

اسالم بزرگ از جمیع جهات حمایت میکنیم و از  ...هر سازمانی درجهان که برای نجات کشور خویش ،به پا خاسته
است پشتیبانی میکنیم »

39

مشاهده میشود که انقالب اسالمی و رهبران آن برای حمایت از نهضت ها و جنبش های آزادی بخش ،ترویج
اندیشه آزادی و حرمت انسان است و تالش برای نجات ملل تحت ستم و مستضعفین را جزئی از وظایف نظام اسالمی
می داند ،تاکیدات امام خمینی بر اساس اصول و مبانی دین اسالم و تعالیم الهی باعث گشته است که حمایت از تمامی
حرکت های آزادیبخش در زمره اهداف جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد ،این تفکر به معنای خشونت طلبی یا دخالت
در امور کشورهای دیگر نیست  ،در یک نگاه منصفانه وقتی به اصول تأسیس سازمان ملل متحد هم نگاهی کنیم همین
هد ف را می بینیم  ،ویلسون رئیس جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا میگوید  « :تنها ملتهای آزاد جهان می توانند به
جامعه ملل بپیوندند  ،هر ملتی که نتواند نشان دهد دارای نهادهایی است که ما آن را آزاد می نامیم  ،درجامعه ملل
پذیرفته نخواهد شد و » ...

40

در بند  ، 16اصل سوم قانون اساسی بر حمایت از مستضعفان ،تاکید شده است همچنین اصل یکصد و پنجاه و
چهارم قانون اساسی جمهوری اساسی ایران در این باره می گوید :
« جمهوری اسالمی ایران ،سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقالل و آزادی و

228

حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد .بنابراین درعین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور
داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند »

41

بر این اساس مالحظه می شود رهبر انقالب اسالمی ایران و سایر مقامات و مدیران انقالب اسالمی ایران ،
نهضت و انقالب خود را یارو یاور سایر ملتها  ،کشورهای ستم دیده و جنبشها و نهضتهای آزادی بخش جهان میدانند
که به تبع انقالب اسالمی خود را محرکی برای ملتها و کشورهای مظلوم معرفی می نمایند  ،در طول سالهای پس از
انقالب ا سالمی بارها دیده ایم که در سطح منطقه و حتی جامعه جهانی از جمله در آمریکای التین و جنوبی  ،قاره
آفریقا  ،خاور میانه و بخصوص کشورهای مسلمان عربی از انقالب ایران تاثیر پذیری خود را داشته اند اگرچه حدود
و دامنه تأثیر آن متفاوت بوده باشد  ،نتیجه آنکه چنین جنبشهایی و بعضا ً کشورهای آنها روابط متقابل بسیار خوبی با
جمهوری اسالمی ایران برقرار نموده اند تا جائیکه امروز شاهد آن هستیم مقامات آمریکائی و برخی کشورهای اروپائی
و بخصوص کشورهای رقیب ایران در منطقه خاور میانه بشدت در این خصوص جبهه گرفته و حتی تالشهای وسیعی
نموده اند تا دامنه این تأثیر گذاریها را کمتر نمایند  .پروفسور مارک.ج  .گازیوروسکی ، 42استاد دانشگاه لوئیزیانای
آمریکا و از کارشناسان مسائل ایران درخصوص تاثیر جنبشهای اسالمی الهام گرفته از انقالب اسالمی ایران و تهدید
منافع آمریکا چنین می گوید :
« همین که رژیم پس از انقالب اسالمی ( در ایران ) جایگزین شد  ،جنبشهای بنیاد گرایانه اسالمی که از ایران الهام
گرفته و غالبا ً از سوی رژیم نوین ( جمهوری اسالمی ایران ) پشتیبانی می شدند  ،در سراسر جهان اسالم پدیدار شده
 39ـ همان
 40ـ اینیس ال  .کالد  ،سازمانهای بین المللی  ،ترجمه منوچهر شجائی  ،انتشارات کتاب نو  ،تهران  ، 1382 ،ص 68
 41ـ اصل  154ﻗانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 1358 ،
 42ـ mark.J. Gasiorowski

و به تهدید رژیمهای طرفدار آمریکا در تونس  ،مصر  ،سرزمین های اشغالی فلسطین توسط اسرائیل  ،لبنان  ،عربستان
سعودی  ،کویت  ،بحرین  ،پاکستان  ،مالزی و دیگر جاها پرداختند » 43در ادامه به ذکر برخی از این جنبشها و
نهضتهای آزادی بخش که یا پس از پیروزی و استقرار انقالب اسالمی ایران بوجود آمده اند و یا اینکه به نوعی تحت
تأثیر انقالب اسالمی ایران قرار گرفته اند می پردازیم :
1ـ جنبش آزادی بخش فلسطین و انتفاضه های آن :
جنبش آزادیبخش فلسطین که به اختصار ساف و به عربی ؛ منظمة التحریر الفلسطینیة  ،کنفدراسیونی
از احزاب فلسطینی است که در سال  ۱۹۶۴تاسیس شده و در بیشتر کشورهای جهان به عنوان نماینده رسمی
مردم فلسطین شناخته میشود  ،جنبش آزادی بخش فلسطین از سال  ۱۹۷۴به عضویت سازمان ملل در آمده
و رهبری این جنبش تا  11نوامبر  2004بر عهده یاسر عرفات بود  ،این جنبش اولین جنبشی بود که خود را
به انقالب اسالمی ایران نزدیک نمود و رسما با سفر یاسر عرفات به ایران عمالً سفارت کشور فلسطین در
ایران بجای سفارت رژیم اسرائیل افتتاح گردید و بیتردید این عمل یکی از مهمترین و موثرترین اقدامات
انقالب اسالمی ایران که هم زمان با وقوع خود انقالب اتفاق افتاده بود همین اقدام بود تا جائیکه در منطقه
خاورمیانه و در بین کشورهای اسالمی در سال  1979تاثیرات بسیار زیادی را در روابط بین الملل و در
عرصه جهان اسالم و ملتهای منطقه بخصوص مردم فلسطینی بر جای گذاشت  ،اگرچه در گذر زمان تحت
فشارهای آمریکا و کشورهای غربی افت و خیزهای در این رابطه دیده شده اما با گذشت سالیان متوالی یکی
از مدعیان و حامیان کشور و ملت فلسطین و جنبشهای وابسته به آن جمهوری اسالمی ایران بوده و می باشد
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تا جائیکه به فرمان امام خمینی جمعه آخر ماه مبارک رمضان هر سال به عنوان روز جهانی قدس نام گرفت
و متعاقب آن انتفاضه های فلسطینیان که بدالیل مختلف شروع شد همواره مورد حمایت معنوی مقامات
جمهوری اسالمی ایران قرار داشته و دارد بگونه ای که برخی از سران اسرائیل معتقدند ایران نسبت به
تجهیز گروهای فلسطینی به تسلیحات نظامی و موشکی بخصوص در نوار غزه اقدام نموده است  .امروزه
حمایت معنوی ایران از ملت مظلوم فلسطین به عنوان یکی از پیچیده ترین موضوعات بین المللی و مظهر
مبارزه با استکبار جهانی و حمایت از ملتهای مظلوم قرار گرفته است و چه بخواهیم و چه نخواهیم در نظام
بین الملل معادالت بسیاری را رقم زده است و حقیقتا ً نقش ایران را در جهان ثابت نموده است .
2ـ جنبش حزب هللا لبنان :
هسته اولیه حزبهللا و ساختار تشکیالتی آن متشکل از اسالم گرایان ،نیروهای حزب الدعوه به رهبری عالمه
سید محمدحسین فضلهللا ،شاخه دانشجویی حزب الدعوه ،مسئوالن جنبش امل ،اعضای جنبش فتح به رهبری ابوجهاد
(خلیل الوزیر) و تمام گروهها و جریانهایی که از انقالب اسالمی ایران و آیت هللا روحهللا خمینی تأثیر گرفته بودند
شکل گرفت ،حزبهللا لبنان سازمانی سیاسی  ،نظامی اسالمگرای شیعه در لبنان است .گروه حزبهللا در اوایل سالهای
 ۱۹۸۰و با الهام از ایدئولوژی اسالم سیاسی امام خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران در لبنان ظهور کرد و در زمان
جنگ داخلی لبنان ،حزبهللا لبنان به کمک سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران ،تعلیم نظامی داده شده و تحت حمایت

43

ـ مارک .ج.گازیوروسکی  ،سیاست خارجی آمریکا و شاه  ،ترجمه جمشید زنگنه  ،انتشارات خدمات فرهنگی رسا  ،تهران  ، 1371ص 441

مالی و سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت حزب هللا لبنان نیز مانند انقالب اسالمی ایران سه هدف اصلی
را به عنوان آرمان خود اعالم کرده که عبارتند از :محو آثار امپریالیستی غربی در لبنان ،مجازات فاالنژهای لبنان و
برپایی حکومت اسالمی در لبنان  ،برآوردها تا سال  ۲۰۱۷میالدی نشان میدهد که حداکثر قابلیت حزبهللا لبنان برای
بسیج نیرو در حدود  ۵۰هزار جنگجو است  ،بخش نظامی حزبهللا خود را شاخه مقاومت اسالمی در لبنان میداند .
در مقایسه با سال  1967شکست اعراب از اسرائیل حزبهللا لبنان پس از سالها جنگ چریکی موفق به آزاد کردن
جنوب لبنان از اشغال اسرائیل در سال  ۲۰۰۰شد و پس از آن این گروه به فعالیتهای سیاسی خود تحرک بیشتری
داده و به کابینه و مجلس لبنان راه یافت  ،امروز حزب هللا لبنان نه تنها در منطقه که در نظام بین الملل جایگاه منحصر
به فردی بدست آورده است و بی تردید براساس دیدگاههای اسرائیلی ها و مقامات آمریکایی بزرگترین تهدید علیه
موجودیت اسرائیل است  ،سید حسن نصرهللا پس از ترور شدن سید عباس موسوی به دست نیروهای نظامی اسرائیلی
در سال  ۱۹۹۲میالدی به مقام دبیرکلی حزبهللا لبنان رسید .چه کسی از مقامات و سیاستمداران جهان تصور می کرد
یک گروه اقلیت شیعه در جنوب لبنان که روزگاری حتی از نظر معیشتی در عسر و حرج بودند امروز نه تنها در
لبنان بلکه در معادالت منطقه و جهانی بازیگری باشد که یکی از مهمترین ارتشهای جهان ( ارتش اسرائیل ) در
مواجهه با آن درمانده باشده و نتواند با آن برخورد نماید .
3ـ جنبش جهاد اسالمی فلسطین :
جنبش جهاد اسالمی فلسطین در اواخر دهه  ۱۹۷۰توسط سه دانشجوی فلسطینی در مصر؛ فتحی شقاقی و

230

عبدالعزیز عوده و بشیر موسی به عنوان بخشی از جهاد اسالمی مصر تشکیل شد ،آنها با وجود اینکه سنی بودند ،اما
از انقالب اسالمی ایران که به برپایی یک حکومت دینی منجر شده بود ،تأثیر زیادی گرفته بودند  ،فعالیتهای جهاد
اسالمی فلسطین پس از مدتی بهطور مستقل از جهاد اسالمی مصر پیگیری میشد  ،فتحی شقاقی در  ۲۶اکتبر ۱۹۹۵
در مالت توسط مأموران موساد کشته شد .پس از آن ریاست این سازمان به رمضان عبدهللا رسید  .جهاد اسالمی مخالف
سرسخت موافقتنامههای اسلو است  ،دولت اسرائیل این گروه را به طور مستقیم زیر نظر جمهوری اسالمی ایران
میداند  ،در مارس  ۲۰۱۲نیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل ،جهاد اسالمی را «یک تشکل کامالً ایرانی»
توصیف کرد که «جمهوری اسالمی ایران صاحب و بانی این سازمان است و تسلیحات  ،آموزش و کمکهای لجیستیک
را همگی از ایران دریافت میکند  ،البته هرگز جمهوری اسالمی چنین اتهاماتی را از سوی اسرائیلی ها نپذیرفته و
قبول ندارد  ،اما حمایت معنوی و تأثیر پذیری گروه های اسالمی فلسطین را از خود رد ننموده است .
3ـ جنبش ملی گرایان شیعه بحرین :
جنبش های سیاسی اجتماعی مردم بحرین در حقیقت از زمانی آغاز شد که استعمار انگلستان رسما ً در 1892
سلطه کامل استعماری خود را بر این سرزمین برقرار کرد  .نخستین اعتصابات عمومی بحرین در  1938روی داد و
سرانجام به اخراج افسر ورزیده و مجرب انگلیسی « سرچالز بلگریو » از بحرین انجامید  .در دوران بعد از جنگ
جهانی دوم ،این اعتصابات و تظاهرات نسبتا ً محدود  ،تبدیل به جنبشهای عمومی گسترده ای در بحرین شد .انگلستان
که می دانست سست شدن کنترلش بر بحرین برابر با از دست رفتن سلطه اش بر سراسر خلیج فارس خواهد بود،
تصمیم گرفت به حربه هایی  ،جنبشهای مردم بحرین را سرکوب کند ،در این راه بود که عوامل انگلستان برخوردهای

شیعه  ،سنی را در بحرین تشویق کردند .این برخوردها در  1953تا اندازه ای جدی بود که بیم تبدیل شدن مبارزات
آزادی خواهی بحرین به نیروهای مذهبی و جنگ داخلی می رفت .ولی رهبران هر دوشاخۀ شیعه و سنی عاقالنه
متوجه خطرات این وضع شدند و کنفرانس برای رسیدگی به این مسئله در روستای سنابس در شمال بحرین تشکیل
دادند و کمیته ای به نام « الجنه وحده الوطنی» (کمیته وحدت ملی ) بوجود آوردند .این کمیته شعار « نه شیعه نه سنی
از این پس» را عنوان کرد و توانست به مسئله برخوردهای مذهبی در بحرین پایان دهد.
اما بعد ازاستقالل بحرین در سال  ، 1971اولین زور آزمایی با حکومت در آگوست  1979متأثر از پیروزی انقالب
اسالمی انجام گرفت و حدود  1800نفر از شیعیان بحرین در بازار قدیمی پایتخت ،شهر «منامه» دست به تظاهرات
وسیعی زدند  ،واکنش دولت در مقابل این تظاهرات  ،اخراج یک شیخ شیعی به نام «حجت االسالم سید هادی مدرسی»
در اکتبر همان سال بود .همگی آنان به اتهام  ،مامور نفوذی ایران  ،باز داشت شدند ،مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند
و سر انجام تبعید می گردیدند .در حالی که آنها بحرینی هایی بودند که خواهان احیای مجلس منحل شده و احیای حقوق
حقه خویش به عنوان یک شهروند معمولی بودند  ،در  16دسامبر  1981بحرین و عربستان سعودی اعالم کردند که
 65توطئه گر شیعه را که توسط مدرسی در ایران آموزش دیده اند  ،دستگیر و در پی این حوادث نگرانی جدی بحرین
و عربستان از تأثیر انقالب اسالمی در جنوب خلیج فارس تحریک و به عقد یک پیمان امنیتی مشترک در  20دسامبر
 1981منجرشد .
متأسفانه آنچه حکام بحرینی و عربستانی و در سالهای اخیر آمریکائیها به آن توجه نمی نمایند اینکه بر اساس
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اصول حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه بخصوص در ایجاد حکومتهای دموکراسی بایستی در یک رفراندوم نظر
اکثریت جامعه را مورد توجه قرار داد که با این وجود فارغ از وابستگی های تاریخی  ،مذهبی و تعلقات فرهنگی و
قرابت مردم بحرین به ایران  ،بیش از  72درصد جمعیت بحرین شیعه هستند حال آنکه حکومت با برخورداری از
مناطق ویژه اقتصادی و نفتی در اختیار اهل تسنن می باشد و این دقیقا ً نقطه مخالف حقوق اساسی همه کشورهای جهان
است و منشور حقوق بشر سازمان ملل هم در مورد کشورها بر آن تاکید دارد  ،اگرچه در سالهای اخیر مقامات سعی
کرده اند با سیاسی کاری به شیعیان نقش بیشتر و بزرگتری در دولت و بازرگانی بدهند  ،به طور کلی سرکوب ها تا
سال  1996به اوج خود رسید .البته بار اصلی این فشار ها بر دوش اکثریت شیعیان سنگینی می کرد و روستاهای
شیع ه نشین در فقر و فالکت به سر می بردند  ،متاسفانه کشورهای شوری همکاری خلیج فارس نیز از روند سرکوب
ها در بحرین حمایت می کردند .
در چندین سال گذشته دولت بحرین با یک سیاست جدید پیچیده در این کشور با کشاندن جمعیت غیر بومی ،غیر
شیعی به این کشور در حال تغیر بافت جمعیتی این کشور می باشد که با ورود اتباعی از کشورهای اردن ،فلسطین،
لبنان ،عربستان سعودی و مصر به خاک این کشور بافت جمعیتی این کشور شکل تازه ای به خود گرفته است  ،که با
این سیاست هنوز هم شیعیان حداکثر جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و این خود دلیل حقانیت جمعیت شیعه بحرین
و تأثیر پذیر از انقالب اسالمی ایران می باشد  ،با توجه با اقدامات نژاد پرستانه دولت و پادشاه این کشور در قبال
شیعیان و همچنین نبود ،دموکراسی  ،آزادی بیان  ،و همچنین اصالحات ضعیف سیاسی در این کشور این روزها شاهد
موج عظیمی از اعتراضات م ردمی در این کشور می باشیم که این اعتراضات که از سالها پیش ( همزمان با انقالب
اسالمی ایران ) و پس از آن متأثر از انقالبهای عربی آغاز شده بود مانند ،آتیش زیر خاکستر است که این روزها

سربرآورده است  ،این روزها دور تازه ای از ناآرامی های سیاسی در بحرین آغاز شده که سر منشاء آن تحوالت
دیگر کشورهای خاورمیانه از جمله ،تونس ،مصر ،اردن ،یمن و لیبی می باشد که با تاثیر گذاری بر دیگر کشورها
در حال حاضر می بینیم یک موج عظیم از بیداری کشورهای اسالمی صورت گرفته  ،خیلی از سیاستمداران منطقه
ای و حتی غربی معتقدند این امواج برگرفته از انقالب اسالمی ایران در سال  1979می باشد  ،متأسفانه نظامیان
بحرین و همچنین نظامیانی که از کشور عربستان برای کمک به سرکوب مردم این کشور وارد بحرین شده اند و دست
به کشتار مردم بحرین و خاموشی انقالب آرام دموکراسی خواهانه بحرین می زنند.
4ـ جنبش های آمریکای التین و جنوبی :
قبل از هر چیز باید بدانیم چرا علیرغم اینکه مذهب بیشتر مردم کشورهای آمریکای التین مسلمان نیست و
دولتهای آنان غیر مذهبی ( سکوالر ) می باشند با نظام جمهوری اسالمی ایران رابطه خوبی دارند و بعضا ً متاثر از
انقالب اسالمی ایران م ی باشند ؟ به راستی چه مشترکاتی بین ملتهای آن کشورها با ملت و نظام جمهوری اسالمی
ایران وجود دارد ؟
در یک بررسی و تحلیل علمی باتوجه به سوابق و عملکرد این کشورها کامالً محرز است فارغ از اختالفات
مذهبی با ایران از نظر ایدئولوژی و عملکرد جامعه بین المللی بسیار نزدیک و متأثر از انقالب اسالمی ایران می
باشند که در مجموع به برخی از آن اشتراکات اشاره می نمایم :
1ـ استقالل طلبی
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2ـ عدالت خواهی
3ـ یکجانبه گرایی کشورهای قدرتمند
4ـ ساختار ناعادالنه نظام بین الملل
5ـ ضد هژمون بین الملل
یکی از اثرات انقالب اسالمی این بود که نقش و جایگاه دین را به معنای عام در سراسر جهان برای مردم و
دولتها جدای از پذیرش یا عدم پذیرش احیا کرد  ،قبل از انقالب دین تقریبا از صحنه عملی و اجرایی جامعه جهانی
بخصوص در امور حاکمیتی نزد دولتها و ملتها خارج شده بود  ،با نیم نگاهی به کشورهای غیر مسلمان مالحظه می
شود حتی فعالیت مسیحیت پس از انقالب اسالمی چندین برابر شده است .
دومین اثر از اثرات انقالب اسالمی در کشورهای مذکور احساس زندگی و احیاء دین اسالم نزد مسلمانان آن
کشورها بود به عبارتی پیروان دین اسالم در آن کشورها بیشتر مورد توجه قرار گرفتند .
سومین اثر بیداری مستضفعان بود که بعضی از این افراد مسلمان هم شدند .مثل آقای روژه گارودی در فرانسه
و یوسف کت استیون در انگلستان و هزاران زن و مرد در سراسر جهان و امریکای التین.
چهارمین ا ثر انقالب اسالمی احیاء کتاب مقدس قرآن و بازگشت به قرآن بود  ،در بررسی های میدانی بعد از
انقالب اسالمی در آمریکای التین گرایش و توجه به قرآن بشدت افزایش پیدا کرده است و عالوه بر مسلمانان پیروان
سایر مذاهب نیز مشتاق شده اند که به تحقیق درباره قرآن بپردازند  ،بعضا ً در نمایشگاههای قرآنی که آن مناطق برگزار

شده  ،خیلی از مراجعه کنندگان دنبال ترجمه قرآن به زبان اسپانیولی بودند  « .یکی از سفرای ایران در کوبا نقل کرده
که فقرایی که توان خرید قرآن نداشتند تقاضا می کردند قرآن را به صورت قسطی بخرند ».
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علیرغم تالش آمریکائیها و برخی کشورهای غربی و بخصوص تالشهای اسرائیل برای کاهش نفوذ ایران در
آن کشورها ،بعد از انقالب اسالمی در این منطقه هم موسسات اسالمی افزایش پیدا کرده و هم خود مسلمانان رشد
کردند وحتی غیرمسلمانان هم با اسالم آشنایی بیشتری پیدا کرده اند از جمله آقایان فیدل کاسترو  ،هوگو چاوز بود که
در دیدار با مقامات ایرانی و غیر ایرانی بخصوص به آقای محمود عباس گفته بودند « ما هم منتظر ظهور عیسی
مسیح علیهما سالم و امام دوازدهم شیعیان هستیم  ،خداوند در ظهورش تعجیل فرماید و سه مرتبه به زبان اسپانیایی
تکرارکرده بود عجل فرجه »
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دکتر سهیل اسعد ( ادگاردو روبین ) که یکی از اسالم پژوهان و رهبر شیعیان آرژانتین می باشد ،در پاسخ
به این سئوال که "با وقوع انقالب اسالمی در ایران بهرهبری امام خمینی(ره) چه تغییری در نگرش و نگاه مردم دنیا
به مکتب تشیع و اسالم ناب ایجاد شد و آیا در کشورهایی که شما کار تبلیغی انجام میدهید این تغییر نگرش را شاهد
بودید؟" گفت  « :مکتب اهلبیت(ع) از لحاظ فرهنگی قبل از انقالب یک وضعیتی داشت و بعد از انقالب اسالمی در
ایران ،کامالً متفاوت شد  ،تغییر 180درجهای در نگرش به تشیع در کشورهای آمریکای التین بعد از انقالب اسالمی
بوجود آمده است »
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این مبلغ برجسته بین المللی گفت  « :من کاری با نشر تشیع بین غیرمسلمانان ندارم ،اما اگر بین خود شیعیان
تاریخ تشیع را نگاه کنیم میبینیم  180درجه عوض شده است ،مثالً شیعیانی که در آرژانتین زندگی میکردند
اطالعاتشان بسیار مختصر بود و مراسمها برای احیای بحثهای دینی خیلی کم بود .آنها حتی مراکز دینی ،مساجد و
مدارس نداشتند و حرکت فرهنگی بین آنها کامالً خاموش بود  ،با پیروزی انقالب این حرکت کامالً برگشت و بسیاری
از مساجد و مراکز دینی و مدارس علمی و حوزهها تأسیس شد و رسانههای عمومی ایجاد گردید که همه اینها از برکات
انقالب اسالمی بود ،لذا از لحاظ کمی و کیفی مکتب تشیع با انقالب توانسته بهعنوان یک پدیده اجتماعی به یک درجه
واالیی از کمال برسد » .
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اگرچه بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران  ،درواقع گسترش روابط و تاثیرات متقابل ایران با کشورهای آمر
یکای التین در راستای مقابله با تحریمهای اقتصادی آمریکا و جستجو برای منابع جایگزین و تأمین کاالهای ضروری
بود  ،درنتیجه بخشی از طرح تنوع تجاری ایران با کشورهای آمریکای التین به همین منظوربوده است درواقع روابط
با آمریکا ی التین بیشتر جنبه تجاری داشته تا سیاسی و ازلحاظ سیاسیبعدها جزء اولویتهای سیاسی ایران قرار گرفت
اما همین عامل سطح روابط متقابل را بشدت افزایش داد تا جائیکه تعلقات دولتها و ملتها نسبت به یکدیگر بیش از پیش
روشن شد و بواسطه مواردی چون استقالل طلبی  ،ظلم ستیزی  ،عدالت خواهی و موضع گیری در مقابل سیاستهای
یکجانبه کشورهای استعماری فضای نفوذ و تاثیرات متقابل را برای ایران و آن منطقه بسیار مستعد نمود  ،اگرچه
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ریشه مبارزاتی رهبر کوبا و توسعه اقتصادی برزیل و ...همه و همه ایران و انقالب اسالمی ایران را در آن منطقه
بیشتر معرفی نمود به گونه ای که موجب رشد وتوسعه نگرش ضد امپریالیسم گردید و امروز شاهد سطح روابط متقابل
بسیار خوبی می باشیم .

جنبش های کشورهای آفریقایی :
مصر :
سابقه تاریخی ارتباطات سیاسی ایران و مصر از زمان کوروش پادشاه هخامنشی آغاز گشته و در ادامه با
ظهور اسالم نیز رابطه طرفین وارد مرحله جدیدی شد .با روی کار آمدن سلسله های اموی و عباسی و تحت تعقیب
قرار گرفتن اهل بیت (ع) و شیعیان ،بسیاری از بزرگان سادات در جستجوی پناهگاه به مصر و ایران که به دور از
دسترسی حاکمیت مرکزی بود سفر کردند .این دو کشور از لحاظ سیاسی همواره با یکدیگر در تعامل بوده اند و بدلیل
نفوذ و سلطه انگلیس بر هر دو کشور در قرون گذشته  ،بالطبع ایران و مصر روابط دوستانه ای با یکدیگر داشتند .از
لحاظ فرهنگی نیز روابط ایران با مصر با شروع فعالیت های اصالحی «سید جمال الدین اسدآبادی» در دنیای اسالم،
به ویژه در ایران و مصر نمود یافته و سید جمال با احیای اندیشه اصالح گرایی نوین در اندیشه سیاسی مسلمانان عرب
و نیز سردادن ندای وحدت میان شیعه و اهل سنت موفق به ایجاد نهضتی شد که پس از او شاگردانش ،از جمله محمد
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عبده آن را پیگیری و دنبال نمودند و در همین راستا در اواخر نیمه اول قرن بیستم ،جهت نهادینه شدن رابطه شیعه با
اهل سنت نهضتی در قالب «دارالتقریب بین المذاهب االسالمیه» بین علمایی ،همچون آیت هللا بروجردی و شیخ شلتوت
شکل گرفت .پس از جنگ جهانی دوم گرچه روابط میان مصر و ایران دستخوش تحوالت و دگرگونی های زیادی شد؛
اما با سلطه آمریکا بر هر دو کشور ،به غیر از زمان « جمال عبدالناصر» در مصر ،در سایر دوران ها رابطه
دوستانه ای بین طرفین برقرار بود و دولت مصر بر مبنای همین روابط صمیمانه به مخالفت با انقالبیون در ایران می
پرداخت ،اما فراتر از دولت مصر ،غالب جریان های اسالمی سیاسی مصر از سال  1978به بعد ،به صورتی صریح
یا ضمنی ،سیاست های رسمی نظام سیاسی حاکم بر مصر را در تأیید شاه ایران و مقابله با انقالبیون ایران و رهبری
امام خمینی را مورد انتقاد قرار دادند .در خصوص دیدگاه جریانات مختلف اسالمی مصر در مورد انقالب اسالمی
ایران و تحوالت آن ،باید خاطر نشان کرد که علی رغم اختالف نظر میان دو کشور این جریان ها در حقیقت پیروزی
ایدئولوژی سیاسی اسالم و تجسم آن در شکل یک دولت بود.
« پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  ،1979همزمان با مذاکرات «کمپ دیوید» در مصر رخ داد و با
محکومیت پیمان کمپ دیوید از سوی ایران ،گروه های اسالمی از جمله اخوان المسلمین میانه رو ،جماعه االسالمیه
و برخی گروه های دیگر ،دولت مصر را به پیروی از الگوی ایران و مبادرت به جنگ مقدس با اسرائیل فرا خوانده
و از موضع ایران در عقب نشینی اسرائیل از تمامی خاک فلسطین اشغالی استقبال کردند؛ البته در مقابل ،برخی گروه
های دیگر سعی نمودند تا با پر رنگ جلوه دادن جنبه های ایرانیت و شیعی بودن انقالب اسالمی در مقابل جنبه اسالمی
و احیای تفکر دینی در دنیای معاصر ،از تأثیر این انقالب در مصر بکاهند .همچنین دولت مصر نیزکه در این مقطع

زمانی به دلیل بهبود روابط خود با رژیم صهیونیستی در میان کشورهای اسالمی و عربی در انزوا قرار داشت ،ضمن
محکوم نمودن ایران به مداخله در امور داخلی مصر ،سعی داشت تا با بزرگ جلوه دادن خطر انقالب ایران برای
کشورهای منطقه ،با این کشورها علیه ایران ائتالف نموده و ضمن بهبود روابط خود با کشورهای اسالمی ،امواج
انقالب اسالمی ایران را هر چه بیشتر مهار نماید.گرچه به دنبال گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران و جنگ تحمیلی،
رابطه ایران با برخی از گروه های اسالمی از جمله اخوان المسلمین کمی تیره شد ولی به طور کلی تأثیر انقالب
اسالمی ایران در شکل گیری نهضت بازگشت به خویشتن اسالمی و احیای تفکر دینی در مصر را نمی توان انکار
نمود و در این خصوص باید اظهار نمود که الهام پذیری این گروه ها از انقالب اسالمی منجر به تقویت مخالفان دولت
مصر و شکل گیری نهضت اسالمی شد و علی رغم وجود حکومت پلیسی در مصر و فشارهای مختلف از درون و
بیرون مصر ،هنوز گروه های اسالمی در قالب جنبش های عظیم دانشجویی ،اتحادیه های کارگری و تشکل های دینی
و مذهبی به کار خود ادامه می دهند » .
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تونس
گرچه انقالب اسالمی ایران مستقیما ً در کشور تونس دخالت نکرده و یا در تشکیل گروه های فعال سیاسی مذهبی
نقشی نداشته  ،بلکه غیر مستقیم به گرایش های مخالفی که از قبل در آن کشور وجود داشت شتاب بخشید  ،در مقابل
سیاستمداران تونس ،قدرت و مشروعیت سیاسی اسالم و سنت های اسالمی را تابع نظام های سکوالر یا غیر مذهبی
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می دانستند و در همین راستا به ترویج تفکر ناسیونالیسم و توسعه غربی می اندیشیدند ،در مقابل گروه های مخالف
دولت ،انقالب اسالمی ایران را به عنوان الگویی جدید در نظام بین الملل و همسویی با خواست ملی و مسوءلیت پذیری
نسبت به جامعه تلقی می کردند  ،از این رو تاثیر پذیری این گروه ها از انقالب ایران و تهدید تلقی کردن انقالب ایران
از سوی حاکمان تونس برای رهبری سیاسی خود ،باعث شد تا در دهه  1980منازعه ای بین دولت با گروه های
مذهبی شکل بگیرد و انقالب ایران تا حدّی برای آنها خطرناک محسوب شود  ،دولت تونس برای رفع این تهدیدات در
سال  1982به بهانه صرفه جویی در امور مالی و مخالفت با جنگ ایران و عراق سفارت خود را در ایران تعطیل
کرد.فارغ از موارد گفته شده همین تفکرات دینی و ناسیونالیستی نهایتا ً در سالهای ( ) ۲۰۱1–۲۰۱۰موجب بروز
انقالبهای عربی گردید .بنابراین نفوذ و تاثیر معنوی انقالب اسالمی ایران در تونس موجب شد  « ،راشد الغنوشی» با
الگو برداری ازتجربه ایران و ایجاد جسارت در بیان خواسته های خود ،جنبش اسالمی جدیدی با عنوان «حرکه االتجاه
االسالمیه» را در تونس تشکیل دهند که بعدها به «جنبش نهضت» تغییر نام داد .این جنبش با هدف سرنگونی
سکوالریسم در نظام تونس و روی کار آمدن حکومت اسالمی تشکیل شد .
الجزایر
با توجه به زمینه ها و استعدادهایی که در جامعه الجزایر از قبل وجود داشت  ،انقالب اسالمی ایران برای آنها
نقش مشوق ،الگو و تجدید حیات را داشت .یاس ناشی از فقدان نتایج و دستاوردهای انقالب الجزایر و تبلیغات جهانی
در مورد عدم تحقق و پیروزی انقالب های دینی سبب شده بود تا در تصور مردم الجزایر ،احتمال وقوع هر نوع
48
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انقالب دینی را غیر ممکن جلوه نماید ،ولی با پیروزی انقالب اسالمی ایران  ،این باور در مردم الجزایر به وجود آمد
که اسالم می تواند با ایجاد دگرگونی سیاسی ،حکومتی مبتنی بر ایدئولوژی اسالمی بنا کند.تاثیرات عمیقی که واژگونی
رژیم پهلوی و تاسیس جمهوری اسالمی در جهان اسالم به جای گذاشت ،باعث شد تا حاکمان الجزایر با توجه به سابقه
حرکت اسالمی در این کشور ،به ناچار به اتخاذ شیوه هایی جهت توقف یا کند کردن رشد اسالم گرایی مبادرت نمایند
و در این راستا با ایجاد فضای باز سیاسی و اجازه فعالیت به گروه های مذهبی ،درصدد جلوگیری از رادیکالیزه شدن
جنبش اسالمی برآمدند  ،ولی با این حال وقوع عواملی همچون پیروزی انقالب اسالمی ایران ،ورود جوانان مسلمان
به مسجد الحرام و ترور سادات به دست خالد اسالمبولی در مصر ،نفوذ مسلمانان را در الجزایر تقویت کرده و در
این کشور نیز همچون دیگر نقاط جهان اسالم ،حرکت های مردمی گسترده ای بعد از پیروزی انقالب اسالمی به وجود
آمدکه در قالب حرکت های دانشجویی و گروه های رادیکال ،به تجدید حیات اسالمی پرداختند و در مقابل آنها حکومت
نیز با سرکوب اسالم گرایان ،سران «جبهه نجات اسالمی» را به اتهام توطئه علیه امنیت کشور بازداشت کردند تا از
تبدیل شدن الجزایر به یک کشور اسالمی شبیه ایران جلوگیری نمایند که این هدف محقق نشد .
نیجریه
این کشور در غرب آفریقا با داشتن میلیونها نفر مسلمان از جمله کشورهایی است که می تواند برای احیای
اسالم و اثر پذیری از انقالب اسالمی ظرفیت داشته باشد .تحوالت و نمودهای تحکیم اسالم در جامعه دانشگاهی نیجریه
که بعدها به توده های وسیع مردم در روستاها و شهرهای این کشور سرایت کرد ،متاثر از انقالب اسالمی ایران بوده
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است و در واقع رهبری امام خمینی و تفکر انقالب اسالمی در جامعه نیجریه و به ویژه در میان مسلمانان محروم
شمال این کشور ،احساسات و واکنش هایی را بر انگیخته و احیاگری اسالمی در ایران تاثیر مستقیمی بر قیام های
احیاگری اسالمی در آنجا داشته است .در واقع پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،بسیاری از رهبران مسلمان نیجریه
را در احیاء اسالم و مقابله با غرب ترغیب کرده و آنها با استقبال از بسیاری مضامین انقالب اسالمی ایران ،همچون
تقبیح فساد اداری ،رد مادی گرایی فزونی خواهانه ،انتقاد از غرب زدگی و اجرای قوانین اسالمی ،از انقالب اسالمی
الهام گرفتند .ذکر این نکته ضروری است که پیروزی انقالب ایران به رهبری امام خمینی ،گرچه الهام بخش مسلمانان
این کشور بوده و با ترغیب و تشویق آنان توانست گرایش احیاگری و اصالح اسالمی را در میان آنها بر انگیزد ولی
با این حال فعالیت های احیاگرانه در نیجریه اساسا درون زا و داخلی تعبیر شده و شاهد این مدعی این است که به قول
«ابراهیم گامباری» ،اکثر مسلمانان نیجریه با آنکه به نوعی خواستار معمول شدن قوانین اسالمی هستند ،همچنان به
جای ایجاد جمهوری اسالمی به دولتی کثرت گرا یا همان جمهوری دموکراتیک پای بند هستند  ،گرایشات مذهبی و
همسویی با شعارهای اصیل انقالب اسالمی یعنی استقالل واقعی  ،غرب گرایی و حمایت از مظلومان دنیا بدلیل وجود
جریانات اسالمی در آن کشور همواره فارغ از نوع حاکمیت ،ملت این کشور را اسالم خواه قرار داده است که در
موضع گیری های بین المللی بخصوص نسبت به جوامع اسالمی وحوادث آن می توان مالحظه نمود .
سودان
کشور سودان از مهم ترین کشورهای اسالمی است که به طور جدی از انقالب اسالمی ایران متاثر شده و این
کشور سرپل بسیار مهمی برای انتشار اسالم گرایی در منطقه وسیعی از آفریقا به حساب می آید .اگرچه انقالب ایران

در دهه اول ،تاثیر به سزایی در سودان نداشته است ولی با گذشت یک دهه از پیروزی انقالب اسالمی ایران و با به
قدرت رسیدن «عمر البشیر» در سودان ،وی اقدام ها و گرایش های اسالمی مشابه ایران را از خود نشان داد و با
حمایت «حسن الترابی» در الگوگیری از انقالب اسالمی ایران و بسیج توده ای ،در صدد رفع مشکالت داخلی؛ نظیر
مسئله جنوب ،فقر وعقب ماندگی و قطع نفوذ و مداخله خارجی برآمده و مواضع استعماری در سطح جهان اسالم اتخاذ
کردند .در این زمینه عمرالبشیر اظهار داشته است « :انقالب اسالمی واقعه بسیار عظیمی است که ما همواره به آن با
چشم امید نگاه کرده ایم و آن را الهام بخش خود می دانیم .پیروزی انقالب اسالمی در ایران به ما اطمینان داد که علی
رغم مشکالت تحمیل شده از سوی دشمنان ،حرکت خود را به سمت اسالم ادامه دهیم و در این راه به خدا توکل
کنیم».

49

مراکش
با نگاهی امور داخلی و حوادث در کشور مراکش مالحظه می شود  ،در این کشور نیز پس از پیروزی انقالب
اسالمی ،جنبش ها و حرکت های اسالمی رشد نموده تا جائیکه مقامات داخلی مجبور به پذیرش خواسته های آنها شده
ونقش ایشان را در امور داخلی پذیرفته اند  « ،معروف ترین فرد در هدایت جریانات اسالم گرایی در مراکش،
«عبدالسالم یاسین» بود که ستایش وی از انقالب اسالمی ،امام خمینی و تالش وی برای تشکیل حزب سیاسی منجر به
دستگیری وی در سال  1984شد و با نشانه های رشد جنبش های اسالمی در مراکش ،پادشاه این کشور جمهوری
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اسالمی ایران و دیگر گروه های افراطی طرفدار ایران را به توطئه چینی متهم کرده و مدعی شد که شورشیان خواستار
برپایی یک نظام اسالمی افراطی به شیوه ایران هستند و لذا با ترس از الگوگیری از انقالب اسالمی ایران ،سرکوب
گروه های اسالمی و رهبران آن در این کشور شدت گرفت» .
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ب ـ تحوالت منطقه ای و بین المللی تحت تاثیر انقالب اسالمی ایران :
همانگونه که قبالً گفته شد  ،فارغ از تاثیر گذاری حقوقی و سیاسی انقالب اسالمی ایران در روابط بین الملل
در یک بررسی اجمالی مالحظه می شد انقالب اسالمی ایران بخصوص باتوجه به تثبیت و توسعه اقتدار آن در گذر
زمان  ،بر کشورهای مختلف جهان  ،حکومتها  ،جنبشها و نهضت های ملی  ،همزمان و بخصوص بعد از پیروزی و
استقرار رسمی انقالب اسالمی ایران تحت عنوان « حکومت جمهوری اسالمی » تحوالت و حوادثی در داخل ایران
 ،منطقه و سطح جهان اتفاق افتاد که مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر انقالب اسالمی ایران بوده و یا اینکه آن تحوالت
از پیچیدگی خاص خود در آن مقطع زمانی برخوردار بوده اند  ،به گونه ای که تأثیرات متقابلی ولو اندک با انقالب
اسالمی ایران داشته اند .در این بخش تالش نویسنده برآن است تا برخی از مهمترین آنها را به شرح ذیل مختصر بیان
نماید چرا که تشریح کامل هر یک مستلزم تألیف چندین کتاب است :
1ـ قطع رابطه دیپلماتیک ایران و آمریکا و چالشهای متقابل ( تخاصم سیاسی )

 49ـ http://rasekhoon.net/article/show/149180
 50ـ سید مهدی طاهری  ،مجله پگاه حوزه  ،شماره 19 ، 249بهمن  ، 1387انﻘالب اسالمی ایران در بیداری جهان اسالم  ،ﻗسمت دوم

 2ـ تضعیف نظام دو قطبی ( شرق و غرب ) و پیدایش تفکر جدید بنیاد گرایی اسالمی
 3ـ تقویت نقش مردم و تفکرات ملی گرایانه در نیل به تشکیل حکومتهای ضد امپریالیسم
 4ـ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و دسته بندی کشورها بواسطه حمایت از طرفین درگیر
 5ـ ورود نظامی شوروی به افغانستان و تحوالت بعدی آن کشور
6ـ ایجاد فضای نظامی گری در منطقه و گسترش پایگاههای نظامی آمریکا
 7ـ انحالل دکترین نیکسون
 8ـ چالش جدی موجودیت اسرائیل و شروع انتفاضه های فلسطینی
9ـ تالشهای تفرقه افکنانه در تقابل یا رقابتهای دو مذهب اسالمی شیعه و سنی
10ـ تضعیف نقش کمونیست و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق
11ـ رقابتهای سیاسی کشورهای منطقه و حتی جهانی برای حفظ و ارتقاع جایگاه خود در منطقه

238

12ـ تبدیل ایران به قدرت هسته ای  ،فضایی و نظامی قابل توجه در منطقه و جهان
باید اشاره کنم به جز موارد بیان شده  ،همزمان یا بعد از انقالب اسالمی ایران و بخصوص در سالهای اخیر
باتوجه به استقرار حکومت جمهوری اسالمی در ایران و تثبیت و قدرت یابی اولین حکومت دینی در جهان  ،تحوالت
متعدد و بسیاری در معادالت بین المللی  ،منطقه خاور میانه  ،آسیا  ،آفریقا و حتی آمریکای التین و جنوبی و در یک
کالم در جامعه جهانی و در ابعاد مختلف سیاسی  ،نظامی و حقوقی به وقوع پیوست که هریک از آنها خود تاثیرات
متنوع و گسترده ای در منطقه و نظام بین الملل به جای گذاشته و قطعا ً این آثار در آینده نیز به تناسب جایگاه ویژه خود
را خواهند داشت .
1ـ قطع رابطه دیپلماتیک ایران و آمریکا و چالشهای متقابل ( تخاصم سیاسی ) :
یکی از تحوالت سیاسی و دور از انتظار قطع کامل رابطه سیاسی آمریکا و ایران بود که در نتیجه تسخیر
سفارت آمریکا در تهران در سال  1978واقع شد  ،انقالبیون ایران باتوجه به سبقه دخالتهای آمریکا معتقد بودند که
عوامل سفارت آمریکا در ایران درصدد ساقط کردن و یا از مسیر خارج کردن انقالب ملت ایران است و یا طراحی
کودتای نظامی دیگری همچون کودتای  28مرداد  1332شمسی هستند که البته این ادعاها بعدها باتوجه به اسناد بدست
آمده از اشغال سفارت ایاالت متحده آمریکا درست از آب در آمد که همین امر موجب تنفر بیشتر ملت ایران از اقدامات
سران آمریکا شد که بعدها ه م بجای اصالح روابط تیره از سوی هر دو طرف  ،متأسفانه فاصله ها را بیشتر و در
نتیجه روابط غیر دوستانه تشدید و در برخی مقاطع به تخاصم سیاسی و نظامی منجر شد  .اشغال سفارت ایاالت متحده

آمریکا برای اولین بار در تاریخ روابط دیپلماتیک آن هم نسبت به یکی از ابرقدرتهای جهان تاثیرات بسیار مخرب و
پیچیده ای بر دولت مردان آمریکایی و در نهایت بر حقوق و روابط بین الملل برجای گذاشت  ،اول ؛ آنکه هیمنه آمریکا
به عنوان قدرتی سیاسی و نظامی مظهر بلوک غرب درهم شکسته شد دوم ؛ آنکه ثابت شد قدرتهای جهانی همواره در
کشورهای جهان درصدد سلطه گری بر ملتها و دولتها هستند سوم ؛ عمالً آمریکا متحد درجه یک ( رژیم شاهنشاهی
ایران ) و ژاندارم اصلی خود را در خاور میانه و خلیج فارس از دست داد چهارم ؛ قدرت و نفوذ آمریکا نسبت به
اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان در خاور میانه تحت الشعاع قرار گرفت و این مهم موجب تهدید منافع آمریکا و سایر
متحدان آمریکا گردید .
در نقطه مقابل جدای از ادعاهای مقامات جمهوری اسالمی ایران آمریکا نیز دست به اقداماتی جدی و عملی
علیه ایران و جمهوری اسالمی ایران زد که هنوز هم می توانیم شاهد این اقدامات و آثار آن باشیم از جمله ؛ تحریم
گسترده و تضعیف کننده اقتصادی ایران  ،حمایت مستقیم و غیر مستقیم نظامی از عراق در جنگ هشت ساله  ،اقدامات
متعدد در به انزوا کشیدن جمهوری اسالمی ایران و اتخاذ دهها تصمیم دیگر علیه انقالب و ملت ایران .
2ـ تضعیف نظام دو قطبی ( شرق و غرب ) و پیدایش تفکر جدید بنیاد گرایی اسالمی :
شکی نیست که تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران دو بلوک غرب به رهبری ایاالت متحده آمریکا و
بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق بر عمده روابط بین الملل و معادالت جهانی حاکم بود و تقریبا ً هیچ
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کشور یا جنبش و حکومت ی یارای مقابله یا قد علم کردن در رویارویی با آن دو قدرت جهانی را نداشت  ،اما پیروزی
انقالب اسالمی ایران و بخصوص تثبیت آن به ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق موجب گردید ایدئولوژی و تفکر
بنیاد گرایی اسالمی در جهان بشدت رشد و توسعه پیدا کند  ،در کمترین زمان دهها جنبش و نهضتهای اسالمی و حتی
نهضتهای آزادی بخش در نقاط مختلف جهان ظهور و بروز پیدا نمودند که چالش جدید برای دوقدرت جهانی گردید و
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق این تفکر رونق بیشتری نیز بدست آورد تا جائیکه در سالهای اخیر با
بروز انقالبهای عربی جهان ومنطقه خاور میانه را با تحوالت بسیار جدی مواجه نمود و در اکثر این انقالبها و جنبشها
نفس استکبار ستیزی ملتها کامالً قابل مشاهده است که به تناسب در بخش قبلی به برخی از آنها اشاره شد.
3ـ تقویت نقش مردم و تفکرات ملی گرایانه در نیل به تشکیل حکومتهای ضد امپریالیسم :
همه نظریه پردازان حقوق و روابط بین الملل و سیاستمداران جهانی اذعان دارند  ،انقالب اسالمی ایران یک
انقالب مردمی بود که بر پایه ایدئولوژی دینی استوار بوده و تقریبا ً قدرتهای جهانی و حتی کشورهای مجاور هیچ نقشی
در آن نداشته  ،بنابرین در منطقه خاورمیانه که عمده حکومتها یا پادشاهی بوده و یا دیکتاتوری و یا حداقل جمهوری
غیر واقعی و شکلی حادثه انقالب مردمی ایران  ،پدیده ای نوین و البته امید بخش برای ملتهای منطقه بود تا جائیکه
سایر ملل را به تفکر نقش و تاثیرات خود در حکومت کشورهای خود فرو برد و بروز برخی جنبشها و نهضتهای
آزادی خواهانه را می توان نتیجه چنین تفکری دانست بگونه ای که در سالهای اخیر این موضوع در خاور میانه و
شمال آفریقا و مبارزات برخی کشورهای شرق آسیا و آمریکای التین را شاهد بوده ایم .
4ـ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و دسته بندی کشورها بواسطه حمایت از طرفین درگیر :

یکی از تحوالت ویرانگر  ،بروز جنگ تمام عیار عراق به دستور صدام حسین بر علیه کشور ایران یا به
عبارتی حکومت نوپای انقالب اسالمی بود که شاید در ابتدا با ادعای صدام حسین درخصوص اختالفات مرزی آغاز
شد و قابل پذیرش نبود آن جنگ با حمایت دو بلوک شرق و غرب و برای نابودی انقالب اسالمی بود اما در گذر زمان
مشخص شد نه تنها بسیاری از کشورهای عربی مستقیما ً نیروهای نظامی به عراق اعزام نموده بوده اند که میلیاردها
دالر کمک های مالی و نظامی به حکومت عراق داشته اند و در در بررسی واقع بینانه مالحظه شد وقتی احتمال
شکست عراق متصور گردید حتی ایاالت متحده آمریکا وارد جنگ با ایران شد ازجمله ؛ هدف قرار دادن کشتیهای
جنگی ایران  ،اسکل های نفتی واقع در خلیج فارس  ،هدف قراردادن هواپیمای مسافر بری ایران و  ...باتوجه به
طوالنی شدن این جنگ برخی کشورها به تناسب منافع و مصالح خود در حمایت از طرفین درگیر برآمده که البته تعداد
کشورهای حامی ایران بسیار کم و معدود بودند  ،در نهایت پایان جنگ و سرنگونی صدام حسین و نفوذ ایران در
عراق مجددا باعث گردید ایران بازیگری قوی در منطقه و تأثیر گذار باشد و امروز کامالً ملموس و حقیقتی غیر قابل
انکار است تا جائیکه برخی مقامات ارشد آمریکائی مطرح کردند ؛ ما در عراق هزینه کردیم اما ایرانیان در عراق
نفوذ و به عبارتی آن را تصرف کردند  ،این ادعا با شکست داعش توسط ایرانیان در عراق و سوریه با همکاری متحد
استراتژیک خود روسیه کامالً قابل درک و قبول است .
5ـ ورود نظامی شوروی به افغانستان و تحوالت بعدی آن کشور :
در  ۳دی  ۲۴( ۱۳۵۸دسامبر  )۱۹۷۹به فرمان لئونید برژنف رهبر شوروی سپاه چهلم این کشور وارد

240

افغانستان شد و در نهایت در دوران میخائیل گورباچف آخرین رهبر این کشور ،عقبنشینی در  ۲۵اردیبهشت ۱۳۶۷
( ۱۵می  )۱۹۸۸آغاز و آخرین گروه در  ۲۶بهمن  ۱۵( ۱۳۶۷فوریه  )۱۹۸۹از افغانستان خارج شدند  .تأثیر انقالب
اسالمی بر افغانستان ،به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی دو کشور ،پیش از پیروزی انقالب در قالب مقاومت مردم
در برابر کودتای کمونیستی طرفدار شوروی نمود یافت .به فاصله  9ماه پس از وقوع کودتای مارکسیستی در کابل،
انقالب اسالمی در ایران نیز به پیروزی رسید و به سرعت تأثیرهایی در ابعاد مبارزاتی و سیاسی افغانستان بر جای
گذارد  ،همچنین پس ا ز پیروزی انقالب ایران و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی نیز ،گروه های شیعه و
سنی که اکثرا ً نام اسالم را حمل می کردند (مجاهدین افغانی) ،از انقالب اسالمی الهام گرفته و بدون شک تأکید این
گروه ها به اسالم تحت تأثیر این انقالب صورت گرفته بود .همزمانی ورود نیروهای ارتش سرخ به افغانستان با
اتفاقات داخلی ایران ،باعث توجه و عنایت خاص مسئوالن انقالب اسالمی به این سرزمین شد و لذا در کنار آثار عمیق
معنوی بر روند جهاد مردم افغانستان ،تاکتیک های مبارزاتی مردمی که در جریان مبارزات گسترده مردم مسلمان
ایران علیه رژیم شا ه به کار گرفته شده بود ،بر شیوه مبارزاتی افغان ها نیز تأثیر بسزایی گذارده و قیام های مردمی
در شهرهای هرات و کابل در سال  1979نمونه های اولیه و مهم از شیوه های جهادی مردم مسلمان ایران بود که
فضای مبارزه مردم مسلمان افغانستان را دچار تحولی بنیادین کرد و ایران نیز با استفاده از این موقعیت مردمی ،به
تاثیر گذاری های خود و از سویی همراهی با مردم افغانستان پرداخت تا جائیکه در جریان اشغال شوروی و جنگهای
داخلی ایران پذیرای گروه کثیری از آوارگان افغانی بود و تاکنون ایران به عنوان یکی از تاثیر گذارترین و متحد دولت
افغانستان می باشد.
6ـ ایجاد فضای نظامی گری در منطقه و گسترش پایگاههای نظامی آمریکا :

قطع روابط مستقیم سیاسی ایران و آمریکا و از دست رفتن مهمترین متحد آمریکا در خاورمیانه و خلیج فارس
( ژاندارم خلیج فارس = رژیم شاهنشاهی ایران ) از سوی دیگر  ،فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق  ،پیروزی
ایران در جنگ ایران و عراق و به تبع آن توسعه نفوذ ایران در منطقه خاور میانه  ،همه و همه موجب گردید  ،دولت
مردان آمریکایی درصدد تسری نفوذ خود در منطقه خاورمیانه بخصوص در راستای دکترین استکباری و اقتدار خود
بخصوص برای صیانت از منافع ملی و استراتژیک خود و همچنین حمایت از سایر متحدین خود در منطقه اقدام به
تاسیس وگسترش پایگاههای نظامی خود نمود امرودر یک بررسی مختصر می توان دهها پایگاه نظامی آمریکا را در
منطقه برشمرد که بعضا ً عبارتند از :
آمریکا در ترکیه  ،افغانستان  ،قرقیزستان  ،قطر ،عربستان سعودی ،کویت ،بحرین ،امارات و عمان بیش از
 24پایگاه نظامی در اختیار دارد که این گواه حضور فعال و توسعه نظامی گری در منطقه است  ،لذا این پایگاهها از
بزرگترین مراکز تامین و تجهیز ارتش آمریکا در منطقه محسوب میشوند.
به راستی چرا آمریکا باید هزاران کیلومتر دور تر از خانه خود ،لشکر کشی به کشورهای منطقه کرده و
ملتهای منطقه را تحقیر و ضعیف نماید  ،میتوان گفت این پایگاهها از یک سو زمینهای برای ایجاد ترس در روسای
حکومتهای این کشورهاست و از سوی دیگر با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی حضور فعاالنه در مقابل روسیه و
نهایتا ً کنترل و تهدید ایران باتوجه به نفوذ روز افزون در کشورهای منطقه ومعادالت سیاسی بین المللی و در نهایت
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باید بپذیریم « واقعیت پنهان این است که پنتاگون پس از سال  2002وجوه قابل توجهی را با هدف ساخت ،تجهیز و
گسترش پایگاههای نظامی زمینی ،هوایی و دریایی خود در منطقه خلیجفارس و مناطق نزدیک به آن اختصاص داده
است که به گفته کارشناسان بزرگترین هدف آمریکا از این کار جلوگیری از نفوذ جمهوری اسالمی ایران است ».
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7ـ انحالل دکترین نیکسون :
ریچارد میلهوس نیکسون ) :( Richard Milhous Nixonزاده  ۹ژانویه  ،۱۹۱۳یوربالیندا ،کالیفرنیا -
درگذشت  ۲۲آوریل  ،۱۹۹۴نیویورک ،نیکسون سیاستمداری کهنه کار و سیوهفتمین رئیس جمهور ایاالت متحده
آمریکا بود ،که از سال  ۱۹۶۹تا  ۱۹۷۴این مقام را در اختیار داشت .او اولین و تنها رئیس جمهور این کشور بود که
از مقام خود کنارهگیری کرد ،او پیشتر به عنوان نماینده مجلس نمایندگان ایاالت متحده آمریکا و سناتور ایاالت متحده
آمریکا از کالیفرنیا و نیز ۳۶مین معاون رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا از  ۱۹۵۳تا  ۱۹۶۱فعالیت کرده بود.
نیکسون دومین معاون رئیس جمهور جوان تاریخ آمریکا و اولین شهروند کالیفرنیا بود که به مقام رئیس جمهور یا
معاون رئیس جمهور میرسید .نیکسون در  22ژوئیه  1969در راه سفر به فلیپین در جزیره گوام در برابر نظامیان
و خبرنگاران آمریکایی عقایدش را در خصوص اوضاع جهان و آینده ایاالت متحده آمریکا مطرح کرد که بعداً به
عنوان دکترین نیکسون مشهور شد  ،آن متن عبارت است از  « :گمان می کنم وقت آن رسیده باشد که ایاالت متحده
در زمینه مناسباتش با کشورهای آسیایی به دو نکته تاکید کند ؛ نخست آنکه ما به کلیه تعهدات قراردادی خود احترام
خواهیم گذاشت  ،دوم اینکه تا جایی که به مسائل امنیت داخلی و مسائل دفاع نظامی مربوط می شود  ،صرف نظر از
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تهدید از جانب یک دولت بزرگ که مسلما ً به توسل به سالح های هسته ای منجر خواهد شد دولت آمریکا ملل آسیایی
را تشویق می کند که مسائل امنیت داخلی و دفاعی را خودشان حل و فصل کنند و انتظار دارد خودشان مسئولیت را
برعهده بگیرند »
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با تأملی بر دکترین نیکسون مالحظه می شود که قبل از انقالب اسالمی ایران  ،دولت شاهنشاهی ایران متحد
درجه اول آمریکا بوده و حجم بسیار زیادی تسلیحات آمریکایی به ایران ارسال گردیده بود  ،بعد از پیروزی انقالب
اسالمی هم توجه فروش تسلیحات آمریکا معطوف به کشور عربستان گردید  ،فارغ از آنکه در طول هشت سال جنگ
ایران و عراق نه تنها آمریکا از دخالت کردن پرهیز ننمود بلکه به حمایت از عراق پرداخت  ،همچنین با اشغال سفارت
آمریکا در تهران و بدست آمدن اسناد متعدد مشخص شد آمریکا عمالً اصالً اعتقادی به دکترین نیکسون نداشته و حتی
مستقیم در امور داخلی کشورها دخالت می نموده است  ،امروز هم برای همه جهانیان کامالً روشن شده که آمریکا
اعتقاد چندانی به قواعد و حقوق بین الملل در روابط بین الملل ندارد تا جائیکه مقامات این کشور و نامزدهای انتخاباتی
در بیانات بسیاری اعترافات تکان دهنده ای داشته اند از جمله ؛ تاسیس گروه تروریستی داعش  ،دخالت در ایران قبل
و بعد از انقالب  .بر همین اساس در نقطه مقابل یک موضوع قابل توجه است و آن اینکه انقالب اسالمی ایران و
تاثیراتش در سایر کشورها و معادالت منطقه ای برای آمریکائیها قابل پذیرش نیست و امروز دکترین نیکسون چیزی
جز یک اظهارات بی کاربرد حتی برای خود آمریکائیها نیست .
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8ـ چالش جدی موجودیت اسرائیل و شروع انتفاضه های فلسطینی :
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در کنار قطع روابط سیاسی با دولت ایاالت متحده آمریکا  ،بالفاصله
قطع رابطه حکومت جمهوری اسالمی ایران با رژیم اسرائیل و پس گرفتن سفارت اسرائیل در  25بهمن  1357موجب
انزوای شدید اسرائیل در منطقه و تقویت روحیه مبارزان فلسطینی گردید  ،باتوجه به آنکه اسرائیل از سوی خیلی از
کشورهای مسلمان رسما ً به رسمیت شناخته نشده بوده عمالً با موضع و اقدام سخت و قاطعانه مقامات انقالب اسالمی
بخصوص در صدر آن امام خمینی موجودیت رژیم اسرائیل دچار یک بحران جدی دوباره بعد از سال  1967گردید .
در این رابطه امام خمینی فرمود  « :ماطرفدار مظلوم هستیم هرکس و هرکجا که مظلوم باشد طرفدار او هستیم و
فلسطینی ها مظلوم هستند  ،اسرائیل به آنها ظلم کرده است به اینجهت ما طرفدار آنها هستیم ».
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در پایان این بخش فارغ از هرگونه نتیجه گیری نهایی مالحظه می شود انقالب اسالمی ایران  ،نه تنها تاثیرات
قابل توجه و پیچیده ای در منطقه و جهان داشته بلکه معادالت بسیاری را در نظام بین الملل معاصر بوجود آورده  ،در
هم شکستن قدرت امپریالیسم یا همان جهان استکبار و بروز قدرتهای ایدئولوژی و مکتبی را موجب گردیده که
سازمانهای بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر و توسعه حقوق بین الملل باید ضمن پاسخگوئی نسبت به یافتن
راهکارهای منطقی  ،علمی و فرهنگی متناسب با خواست جامعه جهانی برای توسعه صلح جهانی و به رسمیت شناختن
انقالبهای مردمی اقدام نمایند .
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INTRODUCTION OF CLASSICAL LITERATURE IN THE WORKS OF İSKENDER PALA

Sevinj ALIYEVA*
ABSTRACT
İskender Pala is a rich literary figure. His works consist of the following: “Encyclopedic divan
poetry dictionary”, “Chronological divan poetry anthology”, “Academic divan poetry research”,
“Proverbs dictionary”, “Exceptional beauties”, “From the language of poets”, “Familiar
beauties”, “Ah Minel love”, “Legend of beauties”, “Kudema‘s forty horsemen”, “ Assembly of
forties”, “Poems, poets, assemblies”, “Ancient poetry”, “And ghazal again”, “Sad ghazals”, “Sad
beauties”, “Two dirhams, one draw”, “Mirror”, “Mirror”, “Between the ceiling”, “Coffee break”,
“Bouquet”, “Flower poems”, “Charity”, “Happiness”, “Death in Babylon, love in Istanbul“ (2004),
“Book of Judges”, “Fountain of Forty Beauties”, “Book-Love”, “Forty Warehouses”, “Mirat”,
“Leyla and Macnun”, “Four Beauties”, “Mawlid”, “Shah and Sultan” (2010), “Lord of the Wolves”,
“Fire” (a Yunus novel) (2011), “Legend” - a Barbaros novel (2013), “Mehmandar” (a Job Sultan
novel) (2013) ), “Qatreyimatem” (2014), “Istanbulchunun san chesti” (2014), “Abum-Rabum
(2017) and others. Published in 2007, “Kitabi-Eshq” covers examples of creativity written by
the author at different times. The theme of “Leyla and Majnun” in the works of İskender Pala
also attracts attention. Along with his novel “Death in Babylon, love in Istanbul”, some of his
works often talk about this issue. One of such works is the book “Leyla and Majnun” published
in 2014. The book is written in a mystical aspect and is about the road from Leyla to Mevla. The
poem “Poems, poets, assemblies” was written in 1997. The purpose of writing the book is to
acquaint readers with the real lives of classical poets, to emphasize that not all of them are
palace poets. İskender Pala‘s work “A Coffee Break”, published in 2002, was also written to
promote classical worksr7üre, in general, to love words and art. Small stories and instructive
ideas that can be read while drinking a coffee are collected in the book and presented to
readers. The book ―Divan Literature‖ was published in 1992. In this book he gave information
about Ottoman divan. İskender Pala‘s goal is to introduce Turkish poetry to modern readers.
“Wretched Ghazals” is the next book by İskender Pala in the ghazal genre. Although the book is
so named because ghazals are not classified chronologically, it attracts attention in terms of
promoting culture.
Keywords: İskender Pala, literary figure, classical poets
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İSKƏNDƏR PALANIN YARADICILIĞINDA KLASSIK ƏDƏBIYYATIN TANIDILMASI

XÜLASƏ
İskəndər Pala zəngin yaradıcılığa malik bir ədəbi şəxsiyyətdir. 2007-ci ildə nəşr olunmuş
“Kitabi-eşq” əsəri müəllifin müxtəlif zamanlarda qələmə aldığı yaradıcılıq nümunələrini əhatə
edir. İskəndər Palanın yaradıcılığında “Leyla və Məcnun” mövzusu da diqqəti cəlb edir. Onun
“Babildə ölüm, İstanbulda eşq” romanı ilə yanaşı, bəzi əsərlərində də bu barədə tez-tez bu
məsələ haqqında danışılır. Belə əsərlərdən biri də 2014-cü ildə çıxardığı “Leyla və Məcnun”
kitabıdır. Kitab təsəvvüfi aspektdə qələmə alınmışdır və Leyladan Mevlaya doğru gedən yol
haqqındadır. “Şeirlər, şairlər, məclislər” adlı əsər 1997-ci ildə qələmə alınmışdır. Kitabı
yazmaqda məqsəd klassik şairlərin real həyatları ilə oxucuları tanış etmək, onların hamısının
saray şairi olmadığını vurğulamaqdır. İskəndər Palanın 2002-ci ildə işıq üzü görmüş “Bir qəhvə
molası” adlı əsəri də klassik ədəbiyyatın tanıdılması, ümumiyyətlə, sözün və sənətin
sevdirilməsi istiqamətində yazılmışdır. Bir qəhvə içərkən oxuna bilinəcək kiçik həcmli
hekayələr, ibrətamiz fikirlər kitabda toplanıb oxuculara təqdim edilmişdir. “Divan ədəbiyyatı”
kitabı 1992-ci ildə nəşr edilmişdir. Bu kitabda Osmanlı divan ədəbiyyatı haqqında məlumat
vermişdir. İskəndər Palanın məqsədi türk şeirini müasir oxuculara tanıtmaqdır. “Pərişan
qəzəllər” İskəndər Palanın qəzəl janrına müraciət etdiyi növbəti kitabıdır. 2013-cü ildə nəşr
olunmuşdur. Qəzəllər xronoloji olaraq təsnif olunmadığı üçün kitab belə adlandırılsa da,
mədəniyyəti tanıtmaq baxımından diqqəti cəlb edir.
Açar sözlər: İskəndər Pala, ədəbi şəxsiyyət, klassik şairlər

INTRODUCTION
While giving an autobiographical account of his life - İskender Pala, a well-known figure in
modern Turkish literature notes how his passion for writing began, and emphasizes Peyami
Safa's novel 9th Foreign Ward as a work that greatly influenced him: “By this way, I know that
the Apaches shook their horses upside down after the first school years after I left the Texas
and Tommiks of the winter nights in the only room burning the stove, hiding it like the pictures
of intimate lovers among the textbooks, so that the pale faces who followed them went in the
wrong direction. The first book I remembered was Peyami Safa's 9th Foreign Ward. I still do
not forget that I was ashamed of having betrayed the Sitting Taurus - head of the Indian, when
I took the book, and I was still blown away by smelling ether from the saffron-painted corridors
while I was reading my soldier's story. I think that was the most innocent military meaning of
the word Ward in the book's name, and I dreamed of a military ward on the streets of Uşak
while dreaming of native Indian stories. When I re-read the 9th Foreign Ward in my high school
years, I was in the bed of a patient like a novel hero, and I had a haram taste in the fine straights
of my afflictions ”(www.İskenderpala.net/yeni/biyografi-1.asp).
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The books read by the writer certainly have great influence on his works. In this regard Peyami
Safa’s great role in the formation of İskender Pala’s imaginary world must be mentioned.
“Loneliness” by Peyami Safa had a great influence on the writer. As a result of this work, hatred
and loneliness became the mood of his youth. This was followed by Peyami’s “Loneliness”. The
only sentence left in my mind from that book was - if I remember correctly - "I am alone in a
world framed and made ugly by my own hatred" and I believed that Peyami was writing that
great novel only to add meaning to this sentence. Indeed, the whole soul ocean of my early
youth was shaken by this sentence and the 70s coincided with Turkey's idea of pain and
depression in youth all the walls of my brain slowly, starts to be formatted in disgust.
Of course, the socio-political situation in Turkey in the 1970s, which coincided with the youth
of İskender Pala, also left its mark on the author's mental state.
Along with Peyami Safa İskender Pala admired such authors as Ömer Seyfeddin, Refik Hâlid, Reşat
Ekrem and benefited from their creativity: “While my years were floating through the lines of the
book, Ömer Seyfeddin, Refik Hâlid, Reşat Ekrem and others became my hits for a while. I continued
to deal with books when I took healthy breaths between the walls of Kütahya coffeehouses which
became grayed out with dense cigarette smoke and the concans of the Tekel-branded deck of cards.
I was doing sports and reading books. It was still a beautiful life that I longed for and
remembered with sweet smiles on my lips, it is recommended for everyone!...”
(www.İskenderpala.net/yeni/biyografi-1.asp).
Although İskender Pala is now better known as a novelist, he also tried his hand at poetry in
his youth. He wrote quartets, but lost interest because he did not receive much sympathy from
those around him, and soon stopped writing poetry: “I have to admit that the poetry books
were never interesting to me. Because I did not have friends and professors who pointed out
that I was going to be a great poet in the future by pouring into the quads I wrote. If I have not
been a poet today and my life passes by envy of poets, they are the ones responsible for it ... Say
the provincial complex on behalf of you, let me say impossibility; In the cities where I was
hurling my youth, nobody, at least the people around me, had anything to do with the book.
Therefore, I do not start to accumulate books and come across university desks. Today, the only
book left from middle school years in my library is Hayat Big Turkish Dictionary, which I made
on the skin with my own hand. I was compelled to repent poetry in summer of 74, in which I
was looking for rhyme words for Şevket Rado's weekly fascicles, and the habit of reading the
words I did not know, such as the therapy sessions of the tired days of construction. I was already
a university student that autumn ” (www.İskenderpala.net/yeni/biyografi-1.asp).
Thus, Pala, who is only interested in poetry, devotes himself more to reading and learning after
being admitted to the university.
Although he did not continue to write poetry, Pala, who tried to understand and explain poetry,
is also known in modern Turkey as the "Man Who made Divan Poetry loved." Author Nihat
Sami Banarlı, who became more acquainted with classical poetry in his student life, likened his
book "History of Official Turkish Literature" to his " Divanu Lugati't-Türk ": “My acquaintance
with Ottoman history and literature coincides with my university years in Erzurum and
Istanbul. I was struck by Tanpınar's 19th Century Turkish Literature History. By entering
through the door, he opened, I was reading Ismail Hami, Uzunçarşılı's, Pakalın's, Öztuna's. I liked
Turkish Classical Literature and one period passed with it, since I was the person of separate
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worlds. I was in love, but I didn't know him. The History of Illustrated Turkish Literature of
Nihad Sami deceased was my Divanu Lugati't-Türk. From there I started to recognize and read
the works in the press. Mesnevi, Gulistan, Kelile and Dimne, Eflakî Menakıbi, Hafez Divan etc.
Then Kebikec started to gnaw my world. Dante, Homer, Shakeaspeare, Gothe formed the other
side of my knowledge. It was time to meet the Poetry World of Ahmed Paşa, prepared by my
late Harun Tolasa teacher. Then Ferit Kam, Tahirü'l-Mevlevi, Köprülü, Gölpınarlı, Banarlı,
Tarlan, İpekten, Alparslan, Çavuşoğlu, Karahan, Çelebioğlu etc. I wish them all mercy from
Taala”. (www.İskenderpala.net/yeni/biyografi-1.asp).

Thus, İskender Pala, who increased his knowledge of history and literature during his
university years and became acquainted with the basic works in both directions, became a
lover of divan literature, and fully reflected this in his future work. But science comes before
love, and a well-educated writer as a student feels like he is living in a completely classical
period, assuming that he has opened the fortieth door, and through this door he enters a
classical environment, a world that seems very difficult and complicated for modern Turkish
youth: "In the words of Stuart Mill" The holy water was split hundreds from head to toe. " Now
it can be absurd to list you the thousands of benefits of working in a library; but that was what
happened to me at that time, then I realized the taste of scientific reading. Now I started to
understand the special world of manuscripts, the mixes of marbling volumes, the rik'a of
medieval Turkish art and their politics. It was time to enter through the fortieth gate of roses
and nightingales, marbling and dimples, ghazels and tribes. A civilization stood in front of me,
and now neither Schliemann, who discovered the city of Troy, nor Champollion, who dissolved
the mummy of Tut-enk-Amon nam Pharaoh; Neither Pasteur, who discovered the microbe nor
Galileo Galilei, who discovered the law of attraction of supply, could not have been as happy as
I was. In that civilization mirror, he can hear the breath of poets turning around his beauties
wrapped in pistachio-colored cardigans of the wishes and the fire smeared around them with
their fire; I could understand what harmony they lived in palaces and mansions, streets and
shops, dervish lodges and madrasahs, promenade and resorts, and what kind of meter they
laughed or cried, were happy or sad” (www.İskenderpala.net/yeni/biyografi-1.asp).
Comparing himself to famous and genius people like Galileo, the author draws on the world of
classical poetry and tries to convey it to modern readers. Thus, the later life of İskender Pala,
who had a great interest in reading during his student years and later, and became acquainted
with world and Turkish literature, was connected with education: “Now my books had become
divans, and the bull sitting in the red Indian head, who had exploited all my feelings of mercy
in my childhood, was now beginning to write exceptional ghazels. After university years, I was
a soldier with a wrong decision, and while I was chatting with the shot-put, I suddenly started
dealing with uniform and postal. During this fifteen-year period, I never stopped reading and
writing; I even made reading and writing from time to time a consolation. I realized that for
Divan poetry, it was necessary to write more; and to read more to write more ... History, history
of civilization, social sciences, philosophy, sociology, art etc. Whatever I found, I saw the fruits
of the years I read, in the years when I had to constantly write. I discovered the tricks of Divan
poetry and the lives of old poets” (www.İskenderpala.net/yeni/biyografi-1.asp).
İskender Pala is a rich literary figure. His works consist of the following:
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“Encyclopedic divan poetry dictionary”, “Chronological divan poetry anthology”, “Academic
divan poetry research”, “Divan literature”, “Proverbs dictionary”, “Exceptional beauties”,
“From the language of poets”, “Familiar beauties”, “Ah Minel –love”, “Legend of beauties”,
“Kudema's forty horsemen”, “ Assembly of forties”, “Poems, poets, assemblies”, “Ancient
poetry”, “And ghazal again”, “Sad ghazals”, “Sad beauties”, “Two dirhams, one draw”, “Mirror”,
“Mirror”, “Between the ceiling”, “Coffee break” (Coffee break), “Bouquet”, “Flower poems”,
“Charity”, “Happiness”, “Death in Babylon, love in Istanbul ”(2004),“Book of Judges”,“Fountain
of Forty Beauties”,“Book-Love”,“Forty Warehouses”,“Mirat”,“Leyla and Majnun”,“Four
Beauties”,“ Mawlid ”,“ Shah and Sultan ”(2010),“ Lord of the Wolves ”,“Fire”(a Yunus novel)
(2011),“Legend ”- a Barbaros novel (2013),“Mehmandar”(a Job Sultan novel) (2013) ),
“Qatreyi-matem” (2014), “Istanbulchunun san chesti” (2014), “Abum-Rabum (2017) and
others.
Published in 2007, “Kitabi-Eshq” covers examples of creativity written by the author at
different times.
The book "The essence of the word - proverbs from yesterday to today" ("Proverbs from the
word itself from yesterday to today") was published in 2010. As the name suggests, the book
is associated with proverbs, one of the most important examples of folklore. İskender Pala not
only introduces proverbs, but also gives them unique interpretations. Again, this book, which
is necessary for the younger generation, was written in order to keep alive the proverbs, which
are important elements of national culture.
One of the most notable books of İskender Pala published in 2010 is "The Poet Sultan Mehmet
the Conqueror: Avni". İskender Pala tried to emphasize the historical and literary personality
of Sultan Mehmet the Conqueror with both his book and his last novel about this famous ruler
who turned Constantinople into a Turkish country. His knowledge of poetry led him to write
poetry under the pseudonym Avni, and at the same time to be a hero, to win the most difficult
battles, and to be one of the most important figures among the Ottoman sultans. In the context
of history and modernity, one of the most important images of İskender Pala presented to
young people as an exemplary figure is Sultan Mehmet the Conqueror.
By bitter days, the author refers to the events that took place while working in the navy,
emphasizing the religious and ethnic discrimination in the army at that time. He emphasizes
that he had a hard time in the army because he prayed and also read books in the old alphabet.
This book is one of the works of İskender Pala about recent history. Describing his life before
being a writer in a book published in 2014, Pala informs readers about the contemporary
history of Turkey and reflects his knowledge of radical groups after 1980.
One of the reasons for İskender Pala's expulsion from the army was his connection with Islam.
As we have mentioned, his novels on religious subjects are an indication of his growing interest
and desire for this subject. Mevlid-Süleyman Çelebi, one of the works written by the author in
2009, is one of such books. Süleyman Çelebi is one of the most famous figures of the Ottoman
period, and his Mevlidname is one of the best poems about the Prophet Muhammad.
In general, the work by İskender Pala named "Four beauties - earth, water, air, fire" deals with
the creation of the four elements of the universe, and İskender Pala tries to understand the
creation and the world with the concept of "man-world": “The four elements seem to be a detail
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that people do not realize for a moment while they are living. Nevertheless, whenever we see
the world in a grain of sand, when we get wet in an April rain, when we hear good music or a
pleasant smell, whenever we dream in the crunch of a hearth, we seem to have seen the world
and heaven” (Pala, 2019, 370).
In the book named "Mevlana", İskender Pala talks about the Anatolian Sufi, who also created
an artistic image in the novel "Fire". Aiming to introduce Mevlana as a literary, historical and
religious figure, İskender Pala gives instructive stories about his life and work in this work.
"The Fortieth Door" is one of the symbolic works of İskender Pala. In this book, Pala interacts
with the reader and declares that he wants to go to the fortieth door for him. Because not every
reader can go with the author to the end of the book. The book is written in the form of a letter
and is addressed to readers whose hearts are full of love. The book was published in 2005.
We noted that the ghazal genre is given a special place in the works of İskender Pala.
The theme of “Leyla and Majnun” in the works of İskender Pala also attracts attention. Along
with his novel “Death in Babylon, love in Istanbul”, some of his works often talk about this issue.
One of such works is the book “Leyla and Majnun”. The book is written in a mystical aspect and
is about the road from Leyla to Mevla: “I was a whole with Leylâ. You're saying I'm Leyla. If you
are Leylâ, Your dream to burn me is enough, I have no trouble to meet you. What benefit from
a mirror to a non-existent particle? I've been gone for quite a while, another object in your
body; it is an object of interest”. You are the one that separates me from me, away. I am not,
you have manifestation. I can't bear the heavy burden of Vuslat (coming together with you).
You existed before, now I disappeared. You are always my friend in my spiritual world. The bet
on valuing the outside has disappeared.
The heart rushed to you long ago, my soul went with you. Now my soul is not for Leylâ, but for
Mevlâ. I can not be with you on way to togetherness, I will burn. Now, the light of my eye, the
light of my heart” (Pala, 2018:7).
One of the works included in the scientific work of İskender Pala is "Academic Divan Poetry
Studies". The author's goal in preparing the work, published in 2004, is to make readers love
Divan literature, to explain it in simple language and to bring it closer to young people.
The book "Hilyeyi-Saadat" was written in 2013 and is dedicated to the Prophet Muhammad. It
describes the appearance, physical, moral, spiritual and human qualities of the Prophet of
Islam.
The poem “Poems, poets, assemblies” aims to acquaint readers with the real lives of classical
poets, to emphasize that not all of them are palace poets. “All the names given to our classical
poetry, such as Divan Literature, Aristocratic Literature, High Class Literature, and Havas
Literature, have almost always evoked that poets were disconnected from the people and
clustered around the Sultans. Those who put these names paid particular attention to being
understood as such. And when they were talking about the poets, they almost attempted to lay
them down in the palace and show them as lackeys. However, on the pages of this book, you
will recognize them with their real faces and, contrary to what is said, as a people” (Pala,
2017:9).
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İskender Pala's work “A Coffee Break”, published first in 2017, was also written to promote
classical literature, in general, to love words and art. Small stories and instructive ideas that
can be read while drinking a coffee are collected in the book and presented to readers.
The author of "Charity" is Yusuf Nabi. In this book, prepared for publication by İskender Pala
in 1989, readers are introduced to the work "Charity" dedicated to the son of Nabi, one of the
famous figures of Turkish literature. As a didactic work, which attracted Pala's attention, the
designer considers it useful for young people."Rose Poems" was written in 2002. Poems were
written here in the same context.
The book “Divan Literature” was published in 1992. In this book he gave information about
Ottoman divan literature. İskender Pala's goal is to introduce Turkish poetry to modern
readers.
“Sad Ghazals” is the next book by İskender Pala in the ghazal genre. Published in 2013.
Although the book is so named because ghazals are not classified chronologically, it attracts
attention in terms of promoting culture.
"From the Language of Poets" was published in 1996 and explores the creative process. On the
basis of the same material, examples written by different poets on the basis of literary
competitions, relations between successors and predecessors are presented.
"Ashina Beauties" is a work written by the author in 1998 and introduced Ottoman culture.
"Two Dirhams, One Quart" was published in 2000 and is about sayings. The next work of
İskender Pala is the expressions that serve the figurative language and make it more vivid. As
in his poem, the main goal of the writer is to bring up young people in the spirit of role models.
The book "Guldeste" is another collection of folklore by İskender Pala. Various narrations and
funny words are collected in the book. The book was published in 2011.
One of the author's next books on divan poetry is entitled "Legendary Beauties". The book is
lyrical in nature, dealing with poets' ability to increase the power of the word through verses
and to write love stories. It was written in 2002.
One of İskender Pala's works in 2007 is Fuzuli's poem "Water". The scientist, who republished
Fuzuli's famous poem, considers him the greatest master of classical literature and a symbol of
love.
The book "Between the Ceilings" was published in 2002 and consists of the author's literary
and philosophical essays on time. In the light of old things and memories, the value of time, the
things we don't need around us, the things we put on a shelf that we need, talk about the
pleasant moments of going back to the past.
"Crazy Beauties" is a work by İskender Pala, published in 2012, which explores the influence
of such different views of the rights and the left in the literature.
The book "Mirat", which expresses his love for the smile that symbolizes the Prophet, is in the
form of an essay: “You fell in memory, remember us. We loved you, please us. We are far away,
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make us close to you; We burned into your spring, deceive us. Burn us like the shaking of wet
branches on hot summer days. wake us up against the stars of the dark night from deep sleep.
It is not a tear, but a lot of flows. Maybe it is our soul that is melting and dripping! .. Stubborn
in the late months and years, let's drink it from the glass of the rose wine, the rivers and roads
lost in the desert. Let's see the dreams of roses in the rose nights, let's say the love of Gul in the
rose syllables. Spread a rose between crying and eye, and swear bye. Let's wash the hearts with
rose water. We do not have a cry from anyone who complains from heart ”(Pala, 2016:216).
İskender Pala has published ten books under the title "Splendid Ghazals". These books,
prepared in the form of volume books, present poetic examples of poets of Turkish literature
who lived in different periods, and aim to make the younger generation understand and love
classical literature. "Shahana ghazals -1 covers the works of (Ahmad Pasha, Necati, Fuzuli)".
The ghazals of all three prominent poets, the pearls of art, are at the disposal of readers. Fuzuli's
famous ghazal book contains an introductory article:
The third book was published under the title "Shahana ghazals - 3 (Nabi, Nadim, Sheikh Galib)"..
The book presents selected poems from all three poets, or rather ghazals.
CONCLUSION
Apparently, even the love of modern beauties for money makes Pala laugh.
The fourth volume of "Shahana Ghazals" is dedicated to Nadim and the book was published in
2004.
The fifth volume of "Shahana Ghazals" is dedicated to Sheikh Galiba. This book about Sheikh
Galib, who is considered to be the last representative of the Sabki-Hindi style, is important in
terms of introducing Ottoman poetry to readers.
The sixth volume of "Shahana Ghazals" is dedicated to Nabi's work. The seventh volume is
dedicated to Nafi's work. The 8th part of this multi-volume covers Naili's creative examples.
The ninth volume of the book "Shahana Ghazals" is dedicated to Eshki (Ashki) and was
published in 2005. The tenth volume of "Shahana Ghazals" is about Ahmet Paşa. The book,
published in 2005, provides examples of the poet's work.
"Ancient Poetry" is a book about classical poetic texts, poetry of the Ottoman period, and was
published in 2013. İskender Pala's goal is to acquaint young people who have difficulty reading
and understanding the classics with these texts, to reveal the meaning of the poem. Of course,
according to İskender Pala, who was awarded the title of "The Man Who Loved Divan Poetry"
for such books, the poem was written not to know, but to be felt.
The book "Dreaming" was also published in 2004, where İskender Pala touched on a lesson to
be learned from history. Describing Hulagu Khan's occupation of Baghdad in 1258 and the
destruction of its library as one of the greatest mistakes in Eastern history, İskender Pala's
work focuses on the bloody events and socio-political processes in the Middle East in the 13th
century.
Forty Horsemen of the Classics (Kudema's Forty Horsemen), published in 1999, was one of
İskender Pala's first pen experiments. Focusing on the lives of forty famous statesmen, Sufis
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and poets, the author thinks that their instructive lives will be a direction for the younger
generation and wants to strengthen national memory.
The Fountain of the Forty Beauties is one of İskender Pala's religious works and was published
in 2004. On the basis of the forty hadiths of the Prophet Muhammad, politeness, modesty, trust,
mercy, patience, contemplation, devotion, prayer, thrift, tears, and so on. The author's forty
warnings to readers were written in accordance with the advice of the Prophet of Islam
regarding the dissemination of forty hadiths. Therefore, the book has become one of Pala's
most famous didactic works. The book "Good Voice" was published in 2013. In this book we
see the next design of İskender Pala. Thus, the verses and verses he chose from the divan poem,
although only for the author's taste, are important in terms of forming information and
conclusions about the divan poem in the reader.
Not only love but also wisdom can be found in the book.
One of the works of 2014 is the book "Love Letter". This book is written in a lyrical style and is
the author's heartbeat to the reader.
In addition, one of the books of that year is entitled "On Love". In this book of essays, İskender
Pala describes love as a three-stage process: "look," "see," and "find." Describing the last stage
as slavery, the author emphasizes that love is a divine feeling.
One of the next works of 2014 is "Magnificent poet - Muhibbi". As we know, the famous
Ottoman sultan Sultan Suleyman the Magnificent wrote poems under the pseudonym
"Muhibbi". Although some of his novels speak of this man, who ruled the Ottoman Empire for
46 years, in a historical context, his dedication to a separate essay stems from Pala's love and
respect for Muhibbi's work and personality. In other words, in this book, Pala tried to introduce
Sultan Süleyman as a poet and spoke about his care for art, words and artists.
“The Book of Judges” published in 2006, is another of İskender Pala's pen experiments. In this
work, he collected various legends, events and anecdotes about judges. The aim is not only to
pass on these examples of folklore to the next generation, but also to form a concept of justice.
Because judges are usually the bearers of justice and law in those texts.
İskender Pala wrote "Istanbul's chest opens" in 2014. As the name suggests, this work is
dedicated to Istanbul. Various districts of the city and famous people and poets are included in
the work.
One of his works, published in 2016, is a 99-story work called “Mesela”. İskender Pala wrote
this work in order not to forget the various sayings and parables. Although these stories played
an important role in Eastern tradition and culture, their gradual oblivion in modern times led
the writer to write such a work.
The writer, who shed light on classical culture and Ottoman history through the novel genre,
wrote a series of historical works and became famous in Turkish literature and became one of
the master authors of historical novels.
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