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The Journal of Social Sciences Institute

FAUNAL RESULTS FROM SALAT TEPE IN THE UPPER
TIGRIS REGION; SOUTHEAST- TURKEY

Yrd. Doç. Dr. Derya SİLİBOLATLAZ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü,
deryasili@gmail.com
Abstract

Salat Tepe site is located 30 km west of Batman in the modern town
of Yukarı Salat, in the Upper Tigris Basin. The site is a multi-period site
spanning a time period from the Middle Chalcolithic to the modern ages.
Salat Tepe will be inundated by artificial lake of the Ilısu Dam. The faunal
assemblage of Salat Tepe is very rich and it contributes largely to the
understanding of both local and regional dietary strategies and the social and
economic organization of the societies throughout the mentioned periods.
Changes of the animal exploitation patterns in different periods reveal
different shifts in economic activities within the region. While changes in the
faunal assemblages of the Bronze Age are more gradual than drastic, changes
from Iron Age to Hellenistic-Roman and Medieval periods are remarkable.
Beside Salat Tepe, faunal assemblages of other sites in the region were also
evaluated in this study.
Key Words: Salat Tepe, Animal Bones, Zooarchaeology, Faunal
Analysis, South-East Anatolia

Özet

Salat Tepe Batman ilinin 30 km batısında, Yukarı Dicle bölgesinde
ve modern Yukarı Salat kasabasında yer almaktadır. Bu alan günümüzden
başlayarak Orta Kalkolitik döneme kadar farklı dönemler de ev sahipliği
yapmıştır. Yerleşim, Ilısu Baraj projesi kapsamında sular altında kalacak
bölgededir. Salat Tepe’nin faunası oldukça zengindir ve bu çalışma, yukarıda
bahsi geçen dönemlerde insanların beslenme stratejileri, yerel ve bölgesel
sosyo-ekonomik organizasyonlarının anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.
Farklı dönemlerdeki hayvanların tüketimindeki çeşitlilik, bölgedeki
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ekonomik aktivitelerin değişimini göstermektedir. Hayvanların tüketimi Tunç
Çağı’nda daha kademeli bir değişimi gösterirken, Demir Çağı’ndan
Helenistik-Roma ve Orta Çağ dönemlerinde ise daha belirgindir. Ayrıca bu
çalışmada, Salat Tepe’nin faunal yapısı bölgedeki diğer yerleşimlerle
karşılaştırılıp değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Salat Tepe, Hayvan Kemikleri, Zooarkeoloji, Faunal
Analiz, Güneydoğu Anadolu.

Introduction
The Upper Tigris region between the modern cities of
Diyarbakır and Siirt forms a geographically closed settlement area
bordered by the high mountain ranges of the Taurus to the north and
the Tur'Abdin (Mardin Dağları) to the south. The western border of
this area is defined by the conical shaped Karacadağ Mountain, an
extinct volcano, while the eastern border is defined by the
mountainous region east of the Batman-Tigris confluence. This region
is utilized predominantly for pastoralism, as it probably was in
antiquity (Bartl, 2012:175). Until recently portions of the Upper Tigris
basin were almost completely unknown in archaeological terms. No
systematic archaeological research was conducted in the region until
the late 1980s (Radner and Schachner, 2001:753). Surveys conducted
in the Carchemish and Ilısu Dam reservoir regions identified 250
archaeological sites that will be directly or indirectly affected by the
projects (Figure I). Salat Tepe is the one of the archaeological site
within this project. As Salat Tepe and its region will begin to fill with
dam of water, both archaeological and zooarchaeological studying
have critically important. Faunal analysis is essential to the
understanding of both local and regional dietary strategies spanning a
Bronze Age and contributes to interpretation of human-animal
interaction within the periods. In this study addresses how faunal
remains could add to our understanding of the social and economic
organization of the region. In addition, there will be contribution to
imagine of past ecological structures.
From the ninth millennium B.C., sedentism and initial food
production developed in southeastern Anatolia. In the Upper Tigris
Region, large houses contained remains of locally domesticated
cereals, sheep and goat bones, and some of the earliest copper artifacts
ever discovered. The location of Southeastern Anatolia was
continually exposed to cultural stimuli from Mesopotamia. That
contact apparently prepared the ground for the urbanization of
Anatolia.
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Figure I. Location of Salat Tepe (Ökse, 2008:692).
Historical and Archaeological Background
Salat Tepe is 30 km to the west of Batman in the modern town
of Yukarı Salat, ca. 90 km to the east of the provincial center of
Diyarbakır and ca. 5 km to the north of the Tigris River, on the
northern bank of the Salat Çayı (Ökse, 2009:165). The settlement is
located in a 6 m. thick alluvial terrace of Early Miocene formation,
overlooking the valley and the plain. There is a terrace at the
northwest measuring approximately 60X80 m (Ökse, 1999:345). The
earliest occupation on the natural hill is dated to the Late Chalcolithic
Period (Ökse and Görmüş, 2006:167). The site was excavated
between 2000 and 2013 by A. Tuba Ökse of Kocaeli University. Salat
Tepe is a multiperiod site and it was occupied five different periods
(Table I). The earliest settlement is dated to the Chalcolithic period the
ca.20 meters high Chalcolithic settlement hill was abandoned towards
the end of the 4th Millennium B.C. at the beginning of the 2nd
millennium B.C. a 3 m high mud-brick terrace was built on the mound
summit. On the mound summit five buildings levels dating Middle
Bronze Age (MBA). These levels contain several EIA pit-houses as
well as Hellenistic-Roman and Medieval granary pits (Ökse, 2010:1).
A large Middle Bronze Age mud-brick building is dated to the 18th16th centuries B.C. was built on the pebble stone floor on this terrace.
Salat Tepe was defined by Ökse and Görmüş (2012:132) in terms that
are akin to a çiftlik (dunnu), a farmstead with a series of special
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purpose rooms surrounding a central space, with a focus on
processing, administrating and storing agricultural products in Bronze
Age. The earliest phase of the building was destroyed by an
earthquake, and new buildings were erected on its ruins. Collapsed
walls established during archaeological excavations show the fall of
buildings during earthquakes. The Middle Bronze Age building
complex at Salat Tepe is completely ruined which means that the
earthquake causing the collapse of this building must have been
strong. According to Ökse et al. (2009:279-280), expendable items
such as doorways might cause a collapse in various directions, as was
the case for the wall bordering the courtyard to the west. The damage
observed in the mud brick walls of the building at Salat Tepe shows
cracks, disjunctions, deformations and a total collapse of some walls.
Although there are other faults of undefined nature in the vicinity of
Diyarbakır and Batman which are in a north-south direction, it has
been assumed that the earthquake most probably originated at the
Bitlis Suture Zone/Narlı-Kozluk Fault. According to study of the
destruction damage, this earthquake would have had a Richter
magnitude of more than 6 degrees (Ökse et al, 2010:469). The
collapsed walls unearthed at Salat Tepe indicate an unknown major
earthquake dating to the 16th Century BC. Region (Ökse et al., 2009:
280). According to the radiocarbon dates obtained from the building at
Salat Tepe, the earthquake seems to have happened in the 17th century
BC. On the ruins of the collapsed building at Salat Tepe a later
building is constructed which contains similar ceramic assemblages
dating to the 16th century B.C. (Ökse et al., 2010:470).
Salat Tepe was abandoned one more time. Early Iron Age
(EIA) pits, approximately 5 m in diameter and 2 m in depth, were dug
on the mound summit. Some of these pits bear horse-shoe shaped
hearths on their floors, which indicate that these were seasonal
dwellings of nomadic tribes. Late Iron Age granary pits, 3 m in
diameter and 3 m in depth, were also dug on the mound summit.
These deep and wide pits certainly damaged earlier phases of
architecture structure. These pits heavily damaged some earlier
structures and thus the function of these buildings is not clear. The
stone and pise walls associated with hearths dating to the Hellenistic
and Roman Periods onwards point to a temporary usage of the hill
also during the Medieval Age. The mound summits as well as its
skirts have been used as a graveyard since the Medieval Age (Ökse,
2009:78).
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Table I. The excavation results of 2000-2010 seasons (By Ökse:
Personal Communication).
Trenches On The
Southern Bank Of The
Period
Mound Summit
Trenches
Graveyards, Temporary
Modern Age
Graveyards
Housing
Medieval
Granary Pits
Walls Remains
Hellenistic - Granary Pits, Pebble
Roman
Floor
Late Iron Age Granary Pits
Granary
Pits,
Pit
Early
Iron
Dwelling Houses, Stone Age
Pavement
Late Bronze
Level 1
Age
Middle
Level
2-5 Building
Walls And Floor Remains
Bronze Age
Complex
Early Bronze
Age
Late
Buildings, Hearths Of
Chalcolithic
Ceramic, Storage Units
Buildings,
Hearths,
Late Ubaid
Storage Units
Cell And Grid Planned
Early Ubaid Buildings,
Heaths,
Halaf
Storage Units
Material and Methods
The present study includes animal bones retrieved during the
nine excavation campaigns between 2000 and 2010 (except 2003 and
2004 seasons). A total numbers of 10085 animal bones were
recovered. 4938 of these faunal materials were identified using several
bone atlases (Boessneck, 1969, Hillson, 1986 and 1992, Schmidt,
1972, Zeder and Pilaar, 2010) and the reference collection held at the
British Institute Laboratory in Ankara (Table II). The remaining 5147
bones were found to be unidentifiable. The present study includes
animal bones retrieved during the nine excavation campaigns between
2000 and 2010 (except 2003 and 2004 seasons). Due to fragmentation
of the studied assemblage, it was often only possible to identify
elements to the level of genus or family. Large quantities of bone
fragments could only be identified to the level of class. The important
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aim of quantification is the measuring of abundance of the skeletal
parts and particular taxa in a collection of faunal remains (Lyman,
1994:97). The most commonly used quantification methods are
minimum number of individuals (MNI) and number of identified
species (NISP). The MNI involves deciding which bones could be
from the same animal in order to indicate the smallest possible
number of animals that would be represented in the assemblage
(Uerpmann, 1973: 311). The NISP is probably the simplest
quantification method and it helps to create the relative proportions of
different species within an assemblage by a percentage of the total
NISP.
Faunal Results
Identified assemblages came from seventeen trenches and all
are dated five periods; Chalcolithic Period, Bronze Age, Iron Age,
Medieval and Hellenistic- Roman Period. Because some periods of
trenches have very few numbers of bones, some periods are combined
together. In order to make the numbers more sensible, Middle
Chalcolithic materials are united with Chalcolithic Period. In addition,
Early Bronze, Late Bronze Age (LBA) and Middle-Late Bronze Age
assemblages are comprised as Bronze Age. According to identified
specimens (Table II); the majority of animal bones recovered from
Salat Tepe during all periods, derive from Ovis/Capra, pig (Sus sp.,
Sus scr., Sus scr. dom.) and cattle (Bos sp., Bos taurus); 46.05%,
19.46% and 16.36% respectively. Bones from medium size mammals
(sheep/goat size animals) are the most frequent 63.44% and large size
mammals (cattle, donkey, red deer, equid, size animals) 34.33% is the
second common animals in the site. In addition to this Equidae sp.
remains are represented as 1.46% in the fauna. The small size
mammals (2.23%) are less represented in the fauna. It is obvious that
the animal economy was basically based around sheep, goat, pig, and
cattle, however, the rest of the fauna are also essential to understand
ancient environmental structure. When the wild animals are
considered, all of the cervids and canids remains comprise 5.71% and
2.92% respectively. As for the total percentage of lagomorphs and is
only 0.69%. Abundance of identified animal taxa by the number of
identified specimens is represented. The main specimens at Salat Tepe
are the typical assemblage of Near Eastern; sheep and goat, pig and
cattle. Sheep and goat are the most frequently occurring taxa in all
periods, following Ovis/Capra, the next most abundant species is pig,
and cattle are third.
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The highest numbers of element belong to Ovis/Capra in
Bronze Age, (NISP, 30.64%) (Table II). Pigs are the second most
commonly represented specimens in the same period (NISP, 12.28%)
(Table II), following pigs, the next abundant ungulate taxon is cattle,
represented as NISP 11.66%. Cattle are occurring all periods except,
EIA-MIA period. For the Chalcolithic period, the most commonly
represented specimen is Ovis/Capra (NISP 10.05%), pig (NISP
4.87%) and cattle (NISP 2.61%). Although the most dominant animals
are sheep and goat for all periods, pigs are only the main animal for
Early Iron Age period.
Conclusion
Faunal analysis is essential to the understanding of both local
and regional dietary strategies in Southeast Anatolia from Salat Tepe
spanning a Chalcolithic to Hellenistic-Roman periods and contributes
to interpretation of human-animal interaction within those periods. It
is clear that of the site is not relied on wild animals to provide them
with food, rather they were dependent on domestic animals,
particularly sheep, goat, pigs and cattle. Herds of sheep and goats are
a major source of subsistence in the Middle East at present and have
been since their domestication more than 10.000 years ago in the
foothills or mountains of southwest Asia (Redding, 1984:223). The
number of faunal remains shows difference in Iron Age and
Hellenistic-Roma Period. Faunal remains from Salat Tepe do not
reveal a drastic change in animal husbandry practices in Bronze Age.
Most of the changes observed through time are gradual in nature and
probably resulting from changes within framework of a local pastoral
economy from Bronze Age to Iron Age. Furthermore, sheep and goat
are dominant, the animal economy in terms of numbers of animals for
each period in the Salat Tepe, only pigs are dominantly represented in
EIA. The number of bone remains abruptly increased in Bronze Age
period in the site. However, ovicaprids (n:12) and cattle (n:12) are
found equal numbers in Late Bronze Age but in the subsequent
Middle Bronze Age period pig increase in importance, in favor of
cattle. Changes in the range of taxa and in the relative proportions of
the bones of domestic animals from Bronze Age to other periods are
excessive. As noted above, overwhelming evidence shows that the
ovicaprids are the most dominant animal during all periods at the site,
followed by pigs and cattle. Various reasons may account for this
equivalence pattern. As for the pigs; are primarily a single resource
domesticate; they provide only meat. In addition, pigs have high meat
yields, their meat has the highest values of fats and calories, they have
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the largest number of young per birth, and they reach harvestable age
faster than any bovid (Stein, 1998:181). The morphological analysis
of the faunal remains of equid at the site indicates that Equus asinus
and Equus caballus are both present at the site. It has already been
known that other equid species were exploited within the Euphrates
valley area (Uerpmann, 1987:135). Equids had substantial economical
role in products distribution, transportation and exchange. Although
small number of equids in present in the site, still it can be assumed
that the settlement was included in carriage activities using horse and
donkey as pack animal in MBA-LBA at Salat Tepe.
When we compared the examination of the faunal remains with
other sites situated in the Ilısu Dam Region and its vicinity (Figure II),
we can see that the animal economy and dietary strategies
concentrated on herding sheep and goat, while pig came in the third
place and cattle fourth. A high number of ovicaprids were observed in
other sites in all periods. The proportional representation of food
supplier mammals is more or less similar between the MBA and LBA
periods. Pig stay in second position in both MBA and LBA, however,
increase noticeably during MBA, except from MBA and LBA Türbe
Höyük, Salat Tepe- LBA and Tilbeşar-Transition (Early Broze AgeMBA) periods. Its high meat yield status maybe allowed a control on
secondary products from sheep, goat and cattle. Faunal remains from
Hirbermerdon Tepe in the MBA, Giricano Tepe in the LBA and Salat
Tepe in the MBA-LBA show different subsistence economy in this
region, and those settlements comprise evidence of high of wild taxa.
This may reflect some major economic and social alterations.
In addition, it may also show the beginning of a settlement
organization, on the other hand, relatively large and permanently
occupied agricultural settlements of long duration, or conversely
small, short term sites largely relying on hunting (Cavallo, 1996:503).
The hunting of different animals is directly related with geographical
conditions and the most accessible species, for Salat Tepe, hunting
seems to rely less on specific animals, like small game (fish, bird,
etc.), but comprises a larger herbivore. The faunal analysis indicates
that the existence of deer hunting. According to Berthon (2011: 176),
there is a connection between the location of a site in the alluvial plain
and the significance of red deer hunting. It can be associated with the
evidence from Müslümantepe in the LBA, Giricano in the LBA,
Hirbemerdon in the MBA and Salat Tepe in the MBA-LBA had a
specified hunting activity on deer. He suggested that, all of the sites
are hilly lands, arid, and eroded today, however, which could have
been more convenient for agricultural activities and hunting in the past
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time. As it is known Giricano in the Middle-Assyrian period and Salat
Tepe in the MBA was a dunnu (farmstead); controlled by king and his
family, which fortified agricultural centers. The hunting was important
for dunnu economy (Berthon, 2011:182). According to studying of the
skeletal elements for red deer show high number of cranial and
extremities (tarsal bones, metapodia and phalanges) and it is
associated with possible special purpose of deer hunting at Giricano.
In the shed light of skeletal remains of red deer, this pattern is
explained by the existence of leather industry (Berthon, 2011:182). In
Bronze Age Salat Tepe, the majority of the skeletal elements consist
of forelimbs, feet and hind limbs respectively. However, it is difficult
to make an assumption use of skin. In order to make statement about
whether deer was hunted for special purpose or not, there is not
enough evidence detected in Salat Tepe.
In Iron Age subsistence economy mainly based on ovicaprids
for Tilbeşar Höyük and Kavusan Höyük, however, pig is the most
dominant animal in Salat Tepe (Figure III). In addition to the
advantages of pig, mentioned above, according to Zeder’s (1991:30)
study, pigs were and an essential indicator of lower status residential
areas. Pigs seem to play a more important role during times of weaker
political integration and reduction of central control. The numbers of
pigs are more than bovids in Salat Tepe during the Iron and Middle
Bronze Ages. Hongo (2003:266) suggested that; faunal remains do
indicate some deterioration of the agro-pastoral environment and
decentralization of the economic basis in the earlier phase of the Iron
Age. It is submitted that was large centers or the capitals that were the
primary military targets at times conflict with small villages or towns
suffering damages which is common phenomenon at many medium or
small site in Anatolia in the Early Iron Age. Together with other
archaeological evidence in Iron Age, it can be assumed that possible
corruption could be occurred which influenced the general population
and economic or political status in Salat Tepe. Although the Medieval
Period represented with small amount of animal bones, the
comparison between other sites will be helpful to understand the
Medieval period faunal system (Figure IV). During the Medieval
Period, subsistence economy was mainly based on domesticated
caprines for Tilbeşar Höyük and Salat Tepe. At these sites evidence
exists for slight hunting activity. However, Giritille’s faunal
assemblage different than other sites in terms of animal preference,
pigs were the most frequently slaughtered animals throughout the
Giritille Medieval sequence (45%) (Stein, 1998:193). Stein (1998:
193) defined this excessive rate of pig consumption as a “fast food”
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for inhabitants of Giritille with diet based on meat. While, equid
remains are represented in the Medieval assemblage from Giritille and
Tilbeşar Höyük, equids bones are not obtained at Salat Tepe.
Finally, most of the analysis has concentrated on sheep, goat,
pig and cattle remains as these were the most observed animals found
from the site, and they were also the most important animals in the
local food economy. However, the number of red deer is noteworthy,
that wild species were hunted primarily for meat as additional benefit.
The faunal evidence for hunting is suggested by the presence of boar,
deer, fish and birds in the Salat Tepe.
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Figure II. Proportion of the Animals from Different Bronze Age Sites
in Southeastern Anatolia (BH- Başur Hoyuk, ST- Salat Tepe, HTHirbemerdon Tepe, GT- Giricano Tepe, KT- Kenan Tepe, MTMüslüman Tepe, TB- Tilbeşar, KH- Kavuşan Hoyuk, TH- Türbe
Hoyuk, ZT- Ziyaret Tepe).

Figure III. Proportions of the Animals from Iron Age Sites
(Hirbemerdon Tepe, Kavuşan Höyük and Salat Tepe).
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Figure IV. Proportions of the Animals from Medieval Age Sites
(Tilbeşar, Salat Tepe, and Giritille).
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Özet

Osman Cemal Kaygılı, Ahmet Mithat Efendi ile başlayıp Ahmet
Râsim, Hüseyin Rahmi ve Refik Hâlit ile devam eden toplumcu mizah
geleneğinin önemli isimlerinden biridir. Yazı hayatına 1910'da Baha
Tevfik'in çıkardığı Eşek adlı mizah dergisi ve bir halk gazetesi olan
Karagöz'deki mizahi yazılarıyla adım atanKaygılı, hatıra, hikâye ve roman
başta olmak üzere bütün yazılarında İstanbul'un kaybolmaya başlayan zengin
folklorunu, özellikle kenar mahalle halkının, çingenelerin dil, örf ve yaşama
biçimlerini mizah yoluyla anlatır. Yazar, dönemin edebiyat dünyasının
dışında kalmış Kumkapı, Kasımpaşa, Samatya, Hasköy gibi semtleri; bu
semtlerdeki sosyal hayatı; çingeneler, tulumbacılar, hovardalar, akşamcılar,
külhanbeyleri gibi tipleri; meyhâneler, kahvehâneler, gazinolar gibi eğlence
mekânlarını eserlerine malzeme olarak seçer. Bu zengin malzeme, yazarın
dilini önemli ölçüde belirler. İyi bir İstanbul vesikacısı olan yazar bütün
bunları bir nevi meddah anlatımı ve mizah üslubuyla okuyucuyla buluşturma
yoluna gider.
Anahtar Kelimeler: Mizah, Türk Edebiyatında Mizah, Osman
Cemal Kaygılı, Akşamcılar
Osman Cemal Kaygılı’s Sense Of Humor and His Work Akşamcılar

Abstract

Osman Jamal Kaygılı is one of the important names on traditional
humor which goes on with Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Rasim, Hüseyin
Rahmi and Refik Halit Karay. Osman Jamal began to write in 1910. His
first works were published in Eşek and Karagöz Magazines. His memories,
short stories and novels, especially all of the his texts is about Istanbul. Rich
folklore of İstanbul, especially the people of the slums, the gypsy language,
customs and different ways of life are seen in his memories. The author
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chooses his material from Kumkapi, Kasimpasa, Samatya and Hasköy and
also social life in traditional casinos, life of gypsies and other persons. This
rich material substantially determines the author's language. Author is a good
documentarier about İstanbul. Osman Jamaltells these issues through humor.
Key Words: Humor, Humor İn Turkısh Literature, Osman Jamal
Kaygılı, Akşamcılar

Giriş
Kavram Olarak Mizah
Latincede “humere” (humor) olan mizah kelimesinin aslı,
"şaka ve latife yapmak" anlamındaki Arapça “mezh” kökünden
masdar ismi olan “müzâh”tır.1Eski Türk edebiyatında “hiciv”, “satir”,
“yergi”, “alay”, “hezel”, “tehzil”, “tariz”, “şathiyat”, “latife”,
“mülâtefe”, “mutâyebe”, “suhriyye”, “fıkra”, “şaka”, “nükte” gibi
kavramları karşılayan “mizah”, genel olarak, olayların gülünç,
alışılmadık, çelişkili yönlerini yansıtarak insanı söz konusu olaylar
üzerine düşündüren, zaman zaman yeren eğlendirme ya da güldürme
sanatı olarak tanımlanabilir. Freud, Bergson ve Hegel’e göre rasyonel
olandan irrasyonel olana geçiştir. Edebî bir terim olarak ele
alındığında ise alay, şaka ve gülmecenin karşılığıdır. (Kortantamer
2007: 65-73)
Mizah, insanı gülmeye sevk eden sanatsal bir anlatım
şeklidir. Bu anlatım şekli yazılı olabildiği gibi, sözlü ya da görsel de
olabilir. Karikatür, resim, fotoğraf, hikâye, roman, tiyatro, heykel,
sinema ve saymadığımız bütün sanatsal imkânlarla karşımıza çıkan bu
eserlerin en büyük özelliği «espri» dediğimiz asıl can alıcı noktanın
hikayenin teferruatı arasında büyük bir ustalıkla gizlenmesidir.
Modern psikolojiye göre, komik veya eğlendiren hareket veya
ifade, kişinin hoşça vakit geçirmesine katkıda bulunan her şey
gülmeyi oluşturan nesnedir. Mizah, genel olarak güldürücü bir
dürtüyle başlayan, gülümseme veya gülme gibi bir tavırla biten,
genelde hoşnutluk veren bir deneyim kabul edilir. Bunun yanı sıra,
kökeninde eğlence ve güldürünün yer aldığı “ince alay” olarak
tanımlanabilir.
Mizah, bütün toplumlarda aşağı yukarı bu iki unsur sayesinde
şekil kazanabilmiş ve temel gelişimini sürdürmüştür. Toplumların
geçmişten getirerek günümüze taşıdıkları gelenek ve görenekler,
yasama kültürleri, inançları, manevi değerleri arasında mizah da
önemli bir yer tutar. Söz gelimi bizim Karagözle Hacivat, Nasrettin

1 Mizah kelimesi ve kavramıyla ilgili geniş bilgi için bkz. İsmail Durmuş, “Mizah”,
TDVİA, c.30, s.205-206.
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Hoca gibi mizah ustalarımız ve mizah oyunlarımız, yüzyıllardır
değerini korumaya devam etmektedir.
Mizah’ın Tarihçesi
Antropolojik çalışmalar, insanların kabileler hâlinde
yaşadıkları dönemlerdeki mizahın, modern mizaha göre daha açık ve
dolaysız yapılan bir mizah olduğunu göstermiştir. İnsanların daha
kalabalık guruplar hâlinde yaşamaya başladığı, kentsel kültürün
oluştuğu dönemlerde ise mizahın soyutlaştığını, dolaylı hâle geldiğini
söyleyebiliriz.
Batılı kaynaklara göre mizahın tarihsel kökeni M.Ö. 4. ve 5.
yy.da Yunanistan’a kadar uzanır. Hititlerde Purilli ayinleri, Eski
Yunan’da Dionysos şenlikleri mizah içeren eğlencelerdir.Mizahı
keskin dilli bir sanata dönüştürenlerin Atinalılar olduğu bilinir. Eski
toplumlarda iyi ile kötü sürekli çatışma halindedir. İyinin kötüye galip
gelmesinden dolayı eğlenceler düzenlenir. Korku ve yılgınlığın yerini
mizah alır. Hatta mizah, kötünün taklidini yaparak korkuları
eğlenceye, neşeye çevirmiştir. Sözgelimi kötülükleri sembolize eden
yılana şarap içirilir. Şarap içerek şişen yılanın deliğine giremeyişi
mizahı birer unsurdur. Bu tarz eğlenceler güvende olmanın
göstergesiydi. Anadolu’da da buna benzer hikâyeler anlatılır. Örneğin
farenin kilerde çok peynir yiyerek şişmanlaması ve deliğine
girememesi, ev sahibine yakalanması hikâyesi, tilki ile birlikte
bahçeye giren kurdun çok yediği için bahçeden kaçacak yer
bulamayıp bahçıvana yakalanması hikâyesi fıkraya dönüşmüş,
binlerce yıl geçmesine rağmen unutulmamış, nesilden nesile
aktarılmıştır.
Ortaçağda bazı dar kalıplar içine hapsedilen toplumların
mizah anlayışlarını geliştiremedikleri, bundan dolayı geçmişten miras
kalan örneklerle yetindikleri söylenebilir .
Modern mizahın ilk örnekleri Rönesans hareketleriyle
belirmiştir. Rönesans döneminde iktidar ve güç sahipleri; cüceler,
kamburlar ve şekil olarak deforme olmuş diğer insanlar tarafından
eğlendirilirlerdi. Bunun yanı sıra kilise ve papazlara karşı çok zengin
bir mizah anlayışı gelişmeye başlar. Bu devirde, mizah, belirli kitleleri
hedef tahtasına koyar. Mizahçı, sosyal değerler için soylularla
mücadele ederken halkın desteğini arkasına alır. Moliere ve
Cervantes’in eserleri o dönem için bulunmaz bir ortam yaratır.
Matbaanın gelişmesiyle basının etkinliği artar ve mizah bir güç haline
gelmeye başlar. Bu minval üzere yazılı mizah sözlü mizahtan daha
etkin hâle gelir. Özellikle karikatürler ve mizah hikâyeleri ilgi çekici
olmaya başlar.
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Mizah, 18. Yüzyıldan itibaren edebi metinlerde yoğun olarak
görülür. Böylelikle yavaş yavaş günümüzdeki anlamına yaklaşır.
Ancak bu dönemde, zekâ ve maskaralığı da içine alan bir terim olarak
da kullanılır.
Mizah, tarih boyunca insan sağlığı içinde önemli bir faktör
olarak kabul edilmiştir. Söz gelimi, 13. yy.da cerrahi müdahaleler için
anestezi olarak kullanılmıştır. 16. yy.da depresyon hastalarını
tedavisinde önemli rol üstlenmiştir. Halk arasında “Şaka, kalbe ilaç
kadar faydalıdır” gibi atasözleri mizahın psikiyatrideki önemine iyi bir
örnektir. Bunun yanı sıra, Yunanlılarda hastaları tedavi etmek için
komedyenlerin hasta evlerine gönderilmeleri bilinen eski tedavi
yöntemlerindendir.
Modern toplumlarda da halkın moralini
yükseltmek adına yazınsal ve görsel öğelerden istifade edildiği
bilinmektedir.2
Türk Edebiyatında Mizah
Türk edebiyatında ilk mizah örnekleri masallar, fıkralar ve
seyirlik oyunlarıdır. Türklerin Anadoludaki ilk dönemlerine dair
kültürlerine ait mizah unsurlarıyla ilgiliyeterli kaynak bulunmamakla
birlikte, Dede Korkut Hikâyeleri başta olmak üzere, Mevlana’nın
Mesnevisi, Mecâlis-i Seb’â, Fîhi Mâfihadlı eserlerindeki bazı
hikâyeler Türklerin bu dönemdeki mizah kültürlerine dair bazı ipuçları
verir. Sözlü ve yazılı kültürle birlikte ortaya çıkan mizah, Anadoluda
12. yüzyıldan itibaren çeşitli mekânlarda hikâye, taklit, kukla oyunu,
nükteler şeklinde varlığını gösterir. Anadolu Selçuklu saraylarında
taklitçilerin ve komedyenlerin varlığı biliniyor. Arap halifelerin
saraylarında bulunan, edebi terbiye sahibi, bilgili, zeki insanlar olan
nedimlerin görevi taklit yapmak, kıssa anlatmaktı. Bunun yanında 13.
ve 14. Yüzyıllarda kıssahan, şehnamehan gibi, görevlerinden birisi de
güldürmek, eğlendirmek olan kişiler de bilinmektedir.
Türk mizah edebiyatının elde bulunan ilk örnekleri arasında
Yunus Emre’nin bazı şathiyyeleri de sayılabilir. Bunun yanı sıra
Risaletün-Nushiyye’de bulunan “Duvar Dibini Delen Hırsız” hikâyesi
önemli bir mizah ürünüdür.
13. yüzyılda Türk mizahının kuşkusuz en önemli ismi,
latifeleri ve tuhaflıklarıyla hemen herkesin bildiği Nasrettin Hoca’dır.
Nasrettin Hoca’nın fıkraları, Osmanlı egemenliğinin uzandığı her yere
yayılmıştır.

Geniş bilgi için bkz. “Mizah”, Ana Britanica, c.24, s.64-65. Ayrıca bakınız Ömer
Özcan, Türk Edebiyatında Mizah ve Hiciv, İnkılâp Yayınları İstanbul, 2002, s.13-19.
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14. yüzyıldan itibaren dikkate değer bir malzeme çeşitliliği ve
zenginliği göze çarpar. Dönemin mesnevileri mizah kültürü açısından
önemli eserlerdir. Özellikle dünyevi konuları işleyen mesnevilerde
komik tasvirler, komik ve ironik beyitler yer alır. 15. yüzyıl da mizah
açısından zengin bir yüzyıldır. Alegorik hayvan hikâyelerinin en
güzellerinden biri olan Harnâme dönemin en güzel ve en çok tanınan
eserlerinden biridir. Şeyhî’nin bu toplumsal eleştirisinde ince bir alay
söz konusudur. Sonraki yüzyıllarda bu mizahi malzeme Divan ve
Halk şairlerinin elinde günden güne daha da zenginleşir. Klâsik
Edebiyatımızın önde gelen sairlerinden Bâkî, Nev’î ve Nef’î etrafında
gelişen latifelerden bahsedilebilir. (Tuğluk, 2009:993)
16. yüzyılda edebiyatımız mizahi mektup türüyle tanışır. Sânî
ile Sâî’nin karşılıklı mizahi mektuplaşmaları Nev’î’nin Koca Sinan
Paşa’ya gönderdiği ironik mektubu, Fuzulî’nin Şikâyetnâme’si türün
önde gelen eserleridir.
17. yüzyılda önceki yüzyıllarda başlayan hiciv ve hezelin
yanında güldürücü anektotları toplayan eserlerin sayısında ciddi bir
artış görülür. Yüzyılın büyük şairi Nâbî’nin divanında çok sayıda
mizahî şiir yer alır. Aynı yüzyılın İncili Çavuş’u ve Bekri Mustafa’sı
Türk mizah tarihinin önemli iki ismidir.
18. yüzyılın Osmanlı Devleti’nin siyasal açıdan en kötü
dönemlerinden biri olmasına paralel olarak, mizah sanatının elit kültür
açısından zayıfladığı söylenebilir. Önceki yüzyılların gülen, güldüren
insanı olmadığı için mizah daha âmiyâne bir kültür içerisinde varlığını
sürdürür. Bu bağlamda yüzyılın mesnevi edebiyatının bir önceki asra
göre daha zayıf olduğu söylenebilir.
18. yüzyıldaki âmiyâne halk mizahı 19. yüzyılda da devam
eder. Tanzimattan önce başlayan batılılaşma etkisinin bu dönemin
mizah anlayışında bazı radikal değişimlere yol açtığı söylenebilir.
Eskinin zenginliği, çeşitliliği, ihtişamı artık iyice zayıflar. Ancak halk
komikliğin gücünü korumaya devam eder.
Matbaanın 19. yüz yılın başlarından itibaren yaygınlaşması,
dergiciliğin ve buna paralel olarak mizahın gelişmesineolanak sağlar.
İçlerinde Nasrettin Hoca’nın fıkralarının da bulunduğu pek çok fıkra
ve hikâye neşredilir. Mizah dergileri halkın bildiği, sevdiği Nasrettin
Hoca, Ortaoyunu, Karagöz gibi geleneksel temsillerden birçok unsur
alıp kullanır. O dönemlerde yaygınlaşan batılılaşmanın tüm işaretleri
mizah malzemesi olarak varlığını sürdürür.
Tanzimatla birlikte hızlı bir yenileşme sürecine giren
toplumsal yapının bu değişimi mizaha zengin bir malzeme oluşturur.
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Öyle ki, 1858 tarihli Ceza Kanunu bir maddeyle yazılı basına
müdahale eder. (Çeviker 1985: 1101)3
Dönemin yasaklayıcı bir mahiyet taşıyan basın yasaları pek
çok derginin sansüre uğramasına ya da kapatılmasına neden olmuştur.
Söz gelimi ilk mizah gazetesiDiyojen1870’te İstanbul’da yayımlanır.
Ancak dergi dört kez kapatılır. Namık Kemal ve Teodor Kasap’ın
çıkardıkları bu dergi, yine de büyük yankı uyandırır. Boşboğaz Bir
Adem, Türk edebiyatındaki ilk mizah dergisi olarak kabul edilir.
1852’de Hovsep Vartan Paşa tarafından çıkarılan dergi Türkçe
olmakla birlikte Ermeni harflidir. (Çeviker 1985:1101).
Boşboğaz Bir Âdem’in hemen ardından sırasıyla, Asır gazetesi
mizah ilavesi (1870), Hayal (Teodor Kasap, 1871), Çıngıraklı Tatar
(Teodor Kasap,1872), Latife (Zaharya Beykozluyan, 1871), Medeniyet
gazetesinin ilavesi Şariver-i Medeniyet (Antuvan Efendi, 1873), Şafak
(Mihaliki Efendi, 1874), Kahkaha (Basiretçi Ali Efendi, 1874),
Geveze (Tevfik Bey, 1875), Meddah (Tevfik Bey, 1875), Çaylak
(Mehmet Tevfik Bey, 1876) yayımlanır. (Varlık 1985: 1095).
1878-1909 yılları arası hem basın hem de Türk mizahı için
sıkıntılı bir dönemdir. 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyetle çok
sayıda mizah dergisi çıkmaya başlar, ancak pek çoğu sadece birkaç
sayı devam eder. II. Meşrutiyetten sonra çok sayıda mizah dergisi
Türk basın tarihindeki yerini alır.
Tanzimattan Cumhuriyete kadar bütün edebi türlerde mizah
hicivle birlikte varlığını sürdürür. Şiirde mizah toplumsal olmaktan
çok kişiler etrafındadır.
Kurtuluş Savaşı yıllarında mizah anlayışı noktasında bir
düalizm görülür. Dergilerin bir kısmı Ankara Hükûmeti’nin
yanındayken diğer kısmı İstanbul Hükûmeti’nidestekler.
Siyasi yazılarıyla, Refik Halit Karay, dönemin mizah
edebiyatının önemli temsilcilerindendir. Karay, yazılarını Kirpi’nin
Dedikleri, Sakın İnanma Aldanma Kanma ve Agop Paşa’nın Hatıratı
adlı kitaplarında toplar. Döneminbir diğer önemli ismi Neyzen Tevfik
ise hem muhalefete hem de iktidara karşı yazdığı şiirlerle ses getirir.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında kültür ve düşünce hayatı
açısından şaşırtıcı bir renklilik ve canlılık görülür. Cumhuriyet’in
ilanıyla ülke pek çok siyasi ve sosyal olaya maruz kalır. Yaşanan her
siyasi ve toplumsal olay halkı ve dolayısıyla aydınları da etkiler. Bu
dönemin belli başlı mizah yazarları Halil Nihat Boztepe, Sermet
3 Çeviker’in bahsettiği 1858 Ceza Kanununun 139. maddesi şöyledir: “Genel adaba
aykırı olarak yazı ve şiirle, şaka ve yergiye ait şeylere veyahut edepsizce resim ve
tasviri basan ve bastıran ve yayınlayan kimselerden bir mecidiye altından beş
mecidiye altına kadar para cezası ve yirmi dört saatten bir haftaya kadar hapsolunur.”

The Journal of Social Sciences Institute

Muhtar Alus, Ercüment Ekrem Talu, Yusuf Ziya Ortaç, Fahri
Celaleddin, Namdar Rahmi Karatay, Faruk Nafiz Çamlıbel, Nurettin
Artman, Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Yusuf Ziya Ortaç
ve Orhan Seyfi Orhon’dur.(Öngören 1983: 87 vd)
1950’li yıllarda kimi yazarlar yaşanan siyasal sürecin etkisiyle
eserler kaleme alırken bazıları da toplumsal mahalle kültürünü, halkın
gündelik yaşayışını eserlerinde anlatma yoluna giderler. Hatta mizah
zaman zaman, plaj eğlencelerinin, alaturka, alafranga, kadın-erkek
ilişkisi gibi eleştirel düşünceye katkı sağlamayan konular etrafında
şekillenir. Kimi yazarlar ise yoksulluğun, işsizliğin, geçim
sıkıntılarının, karaborsanın yarattığı sıkıntılara yer verir. (Kortantamer
2002: 605-621)
Osman Cemal Kaygılı’nın Mizah Üslubu ve Akşamcılar’ı
1890 - 1945 yılları arasında yaşayan Osman Cemal Kaygılı
(Apaydın, 2006: 5-13) 4 daha çok hikâye türünde eserler vermiş
yazarlardandır. Öğrencilik yıllarından itibaren ilk yazı denemelerini
vermeye başlayan Kaygılı’nın ilk yazısı Baha Tevfik’in çıkardığı Eşek
dergisinde 1910’da yayımlanır. (Mangır 2011:756)Dergide yazarın
birkaç mizahi yazısı dayer alır. Aynı zamanda Şebâb dergisinde de
mizah ağırlıklı manzumeleri yayımlanır. Kaygılı’nın asıl yazarlık
hayatı Alay adlı mizah dergisinde başlar(1920). Mizahi yazılarının
yayımlandığı bir diğer dergi Sedat Simavi’nin Güleryüz’üdür(1921).
Aynı yıl kendisi de Âyine adlı bir mizah dergisi çıkarır. Bu tarihlerde
Refik Halid’in Aydede ile Yusuf Ziya’nın Akbaba dergisinde de mizah
yazıları
ve
şiirleri
görülür.
Yazılarının
bir
kısmında
“Anber”müstearını kullanır. 1924-1926 yılları arasında ise Papağan
adlı mizah dergisinde mizah ağırlıklı hikâyeler ve yazılar yazar.
Ancak hayatının son yıllarında roman üzerine de birçok eser kaleme
alır. Bunlar genel olarak ilk önce gazete ve dergilerde tefrika edilir
daha sonra kitap olarak basılır. Yazarın en popüler romanı
Çingeneler’dir. (Kaygılı, 1939). Eser 1935 yılında Haber gazetesinde
tefrika edilir. Çingene kadının aşk uğruna eski yaşayış şeklini terk
edip yeni bir hayata başlayışının anlatıldığı romanın ilk baskısı 1939
4 Kaygılı’yı yakından tanıyan Hakkı Süha Gezgin, onun fiziksel portresini çizer:
“Çizgileri halat gibi kabarık, katmer katmer bir yüz. Kızıl esmer bir ten. Kırlaşmaya
başlamış bakımsız, sert, kumral saçlar altında dar, fakat çıkıntılı bir alın. Dağınık
kumral kaşlar altında açık kahverengi gözler. Akları kanlı, iri hadekalar içinde biraz
küçük kalan bu göz bebekleri pırıl pırıldır. Kemerli burnunda tasallûbun mor
menevşeleri görülür. Etli dolgun dudakları, geniş ağzı ve yalçın çenesi, şiddet, azim
ve karar keskinliği gibi şeyler düşündürür. Fakat bu hırçın görünüşün altında
umulmaz bir sabır ve tahammül deposu saklıdır. Sanki yaradılış, onun içindeki
cevheri, kalın ver sert bir kamuflajla kapamıştır.” Gezgin1997: 227)
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tarihlidir ve aynı yıl CHP roman ödülünü kazanır.En başarılı romanı
olarak kabul edilen Aygır Fatma (Kaygılı: 1944/a) yazarın ikinci
romanıdır. Eserde birbirilerini çocukluktan beri seven iki delikanlının
yıllar sonra bir bayram yerinde yeniden buluşmaları ve aşklarının
Aygır Fatma adındaki babacan tavırlı kadının yardımıyla pekişmesi,
ancak bu aşkın çeşitli engeller yüzünden mutsuz bitişi anlatılır.
Kaygılı’nın üçüncü romanı olan Bekri Mustafa (Kaygılı 1944/b),ilk
önce Mart 1941’den itibaren Son Telgraf gazetesinde tefrika edilir.
Roman ünlü karakter Bekri Mustafa’nın portresini tarihî kaynaklara
bağlı olarak çizen,biyografik tarzda bir eserdir.Şubat 1942’den
itibaren Son Telgraf gazetesinde tafrika olarak yayımlanan, yıllarca,
dergi sayfalarında kalan Kovuk Palas’ın Esrarı’nda 5 ise İstanbul’un
surlarının diplerinde yaşayan, köpek felsefesini benimsemiş ve bu
felsefenin üstadı olarak kabul ettiği Diyojen’in adını almış Âşık
Diyojen’in hayatı anlatılır. İstanbul’un varoşlarında yaşanan hayatı,
eski içki ve esrar âlemlerine dair ayrıntılara ışık tutan eser, genel
anlamda gazete okurlarına hitap eden macera romanları kategorisi
içerisinde değerlendirilebilir.6
Osman Cemal, geçim sıkıntısından dolayı pek çok işte çalışma
zorunda kalır.Öğretmenliği severek yapan yazar, 1932’den ölümüne
kadarFener Rum Lisesi‟nde görev yapar. Yazarın edebî çevrelerde
yeterince tanınmamasının bir nedeni yapmak zorunda kaldığı bu işler
olmalıdır. Döneminin ünlü şair ve yazarları,gündüzleri Bâbıâlide,
Cağaloğlu’nda, akşamları Beyoğlu‟unda bir araya gelirken, o
gündüzleri çalışmak zorunda kalır. İşten çıktıktan sonra da gecenin
geç saatlerindesoluğu Fener‟deki Rum meyhanelerinde, Vidos
köyündeki çingeneçadırlarında alır. (Çelik 1998: 50)
Osman Cemal mesleğini icra ederken kültürel ve sosyal
faaliyetlerden de geri kalmaz. Küçük yaşlarda klasik musikiye merak
sarar. Gençliğinde bu klasik musiki zevki yerini batı müziğine bırakır.
Yazar aynı zamanda spora da düşkündür. Avcılık, güreş, kürek
çekmek ve futbol onun yaşam tarzını belirleyen unsurlardandır. (Ünsal
1954: 1)
Osman Cemal Kaygılı, halkın içinden yetişmiş orta halli aydın
bir kişidir. Görüldüğü gibi neredeyse eserlerinin tamamında halka
dönük konular işler. Yakından tanıdığı çevreleri, insanları çıplak
gözlerle izlemeyi tercih eder ve onları realist bir üslupla anlatır.
Yazarın anlatımında her zaman mizahi yönü ağır basan bir bakış açısı
Eserin ilk baskısı: Arma Yayınları, Mart 2003, 172 s.
Osman Cemal Kaygılı’nın romanları ve diğer eserleri ile ilgili geniş bilgi için bkz.
Mustafa Apaydın, Osman Cemal Kaygılı’nın Hikâyeciliği, Boğaziçi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul 2006, s.14-27.
5
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mevcuttur. Edebiyat tarihlerinde hayatına dair hususiyetleri
bulabileceğimiz Kaygılı’nın karakterine dair hususiyetler en doğru
şekilde, yakın arkadaşı Reşat Feyzi Yüzüncü’nün ifadelerinde yer alır:
“Son derece dürüst, samimi bir insandı. Dostu çok, düşmanı
hiç yoktu. Herkes onu severdi. Mütevazi, mahviyetkârdı. Dedikodu
nedir, bilmezdi. Tatlı tatlı konuşurdu. Ukalâlıktan kaçınırdı. Edirne
kapı dışında oturmayı, şehrin göbeğinde oturmaya tercih ederdi.
Kalabalık, etiketli yerlere hiç sokulmaz, âdeta kaçardı. Yazılarını
kurşun kalemi ile yazardı. Yanında mutlaka bir lâstik bulundurur,
yanlış yazdığı zaman, lâstikle silerdi. Yazı yazarken çay içmeyi pek
severdi. Akşamcılığı tatlı idi. Fazla içmezdi. Onun sarhoş olduğu hiç
görülmemiştir. İtiyatlarına bağlı adamdı. Daima aynı kahve ve aynı
meyhanelerde otururdu. Durgun bir hâli vardı. Onun daima bir
ızdırabı olurdu. Hayat ve geçim sıkıntısından sürekli şikâyet ederdi.
Ev hayatı çok sade ve alaturka idi. (Yüzüncü 1947: 14-15)
Mizah, asıl itibariyle Osman Cemal’in hayatının
başlangıcından beri karakterinin temel unsurlarından biridir. Bu
konuda, Reşat Feyzi Yüzüncü’nün Ref’i Cevat Ulunay’a dayanarak
anlattığı anektot dikkate değerdir. Kaygılı, 1912’de Sinop’a sürgün
edilir. Sinop’ta derin bir maddi sefalet içindedir. Adeta üstü başı
dökülmektedir. Yazar, o kılık kıyafetle bir resim çeker ve kartın
arkasına şu satırları yazar:
“Siyaset mezarlığına destursuz abdest bozduğum için peri-i
hürriyet tarafından çarpıldığımın resmidir” (Yüzüncü 1947: 11)
Osman Cemal vefatından birkaç yıl önce İstanbul Gureba
Hastanesinde yatarken, yazar arkadaşı Neriman Hikmet’e: “Ben artık
hastalık müzesi hâline geldim” der. (Yüzüncü 1947: 11)
Kaygılı’yı yakından tanıyanların anlattıklarına göre o asla
neşeli bir insan değildi, gülmezdi. Ancak gerektiğinde herkesi
güldürmeyi başarıyordu. Halit Fahri Ozansoy hatıralarında,
İstanbul’un kenar mahallelerinin, fakir insanlarının yaşayışlarını en
gerçekçi bir üslupla ve yaşayarak anlatan Osman Cemal’in, bütün
maddi sıkıntılarına rağmen, başkalarını neşelendirmek adına nükteli
ve neşeli bir adam olarak görünmeye çalıştığını, ilerlemiş yaşına
rağmen esprilerinden vazgeçmediğini, ortaoyununa kaçan esprilerinin
sıra dışı bir zekâ mahsulü olduğunun sezildiğini ifade eder. (Ozansoy
2015: 93)
Osman Cemal hayattayken Son Posta gazetesinde “bizi nasıl
güldürüyorlar” konulu geniş çaplı bir anket düzenlenir. Kaygılı bu
ankete şu cevabı verir:
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“Güldüren ben değilim, hâdiselerdir. Ben cemiyetin gülünç
taraflarını görür ve yazarım. Ben gülünçlüğün sadece
komisyonculuğunu yapıyorum”. (Yüzüncü 1947: 9)
Peyami Safa’ya göre Osman Cemal ilk zamanlarda mizah
konusunda Refik Halit’in yolundan gitmiş, ancak bir müddet sonra
kendine gelmiştir. Yine Safa’ya göre Kaygılı’nın mizahı tezatlarla
doluydu:
“Koyu ve sabit bakışlı gözlerinde keder ve istihza derin bir
noktada birleşirdi. Gülümseyişi bir ağlama hazırlığına benzerdi ve çok
defa ağlamamak için güldüğü hissi verirdi.” (Yüzüncü 1947: 11)
Kaygılı’yı çok yakından tanıyan Reşat Feyzi Yüzüncü de
onun mizahını şu cümlelerle anlatır:
Yüzüncü’ye göre Osman Cemal’in mizahı yerli, sevimli ve
kuvvetli idi, bayağı değildi. Müstehcenliğe asla kaçmazdı. O, hayatı
ve olayları, toplumun yaşayışını yakından ve çok iyi bilir, bu hayatın
hazin ve gülünç taraflarını çok realist bir dille anlatırdı. Bugün, onun
janrında bir başka mizah muharriri göstermek kolay değildir.
(Yüzüncü 1947: 12)
Bayağılaşmayan düzeyli bir mizah anlayışına sahip Osman
Cemal, tıpkı Ahmet Râsim ve Hüseyin Gürpınar gibi günlük yaşamın
sıradan konularını, toplumun hazin ve gülünç taraflarını alaycı ve
eleştirel bir gözle, samimi, yerli ve sevimli bir üslupla ele alır. Mizahî
yazılarını çeşitli mizah dergilerinde ve günlük gazetelerde kimi zaman
manzumeler kimi zaman da düz yazı şeklinde yazar. Daha önce
saydığımız dergilerin yanı sıra, Karagöz, Akbaba ve Aydede’nin
koleksiyonları tarandığında çok sayıda mizahi manzumeleri ve
yazıları görülür. Örneğin, Akbaba dergisinde yayımlanan bir
manzumesinde müsriflik yapan kadınları şöyle yerer:
Madamın aklı hâlâ şıklıkta, şatafatta,
Evin senedi çoktan rehinedir Balat’ta,
Yeter olsun bu şıklık yeter olsun bu israf,
Salt madamın süsüne yüz papel masraf!
Tam yüz papel askısar? Yüz papel boru değil!
Bu karının yediği nâne hiç doğru değil!
Yükün altından kalkmak Yervantın zoru değil!
Bu ne iştir ahparik bu ne kepazeliktir?
Bu ne biçim bızdıklık, ne çeşit tazeliktir?
Borç gırtlaktan yukarı yarım endazeliktir!
Kaygılı’nın bazı mizahi manzumeleri genel olarak
talihsizliklerden kaynaklı feryatlardır. Aşağıdaki mısralarda
görüleceği gibi, bu manzumelerin bir kısmı aynı zamanda birer
hicviyedir.
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Âlemin lâgar eşekleri rahvan gider
Bizde niçin esb-i tâlih yalpalar yan yan gider… (Yüzüncü: 12)
(Başkalarının çelimsiz eşekleri rahvan giderken, bizim neden
talih atlarımız yalpalayarak yan yan gider)
Yine Akbaba dergisinde yayımlanan bir başka mizah yazısı
şöyledir:
“Geçen akşam gazeteci arkadaşlardan birinin nikâh merasimi
yapıldı ve bu vesileyle huzuruna bir de iftar ziyafeti çekildi. Nikâhı o
akşam teberruken evde kıyan muhterem çöpçatan babamız
Ubeydullah Efendi Hazretleri iftar sofrasında şu beliğ duayı okudular:
-Eliftarı veliftar!
-Amin!
-Misafirler olmasın su-i hazme giriftar!
-Amin!
-Elreçelü vel peynirü vel pastırma!
-Amin!
-Asıl yemek sonunda… Bu henüz safra bastırma!
-Amin!
-Eççorbayışehriye!
-Amin!
-Anillezzütü maatterbiye!
-Amin!
-Reeytüma el kızartmayı hindi, min derunut tepsi!
-Amin!
-Elbörektü velbörek! …
-Amin!
-Ne menem şeydir getirin görek!
-Amin!
-Allahumme salli alel et’ime!
-Amin!
-Hacet var mı yemekleri methime!
-Amin
-Allahumme salli alelnikâhı vel iftarışşerif!
-Amin!
-Berhudar olsun damat olacak herif !
-Amin! (Yazılı Günler 1992:33)
Kaygılı’nın yazıları, hikâyeleri ve şiirlerindeki mizahi yapı,
şaka, espiri ve muziplikler tiyatrolarına da yansır. Nitekim geleneksel
oyunlarda rol aldığı, kavuklu, pişekâr ve zenne rollerinde sahne aldığı
bilinmektedir. Yazarın iyi taklit yeteneğinin olduğu ve yirmiye yakın
ağızdan taklit yaptığı da bilinir.
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Osman Cemal’in hikâyeleri de mizah hikâyesi özelliği taşır.
Mizahı sağlamak için çoğu zaman standart dilden sapar. Farklı
kültürden insanları birbiriyle konuşturarak komik olanı yakalamaya
çalışır. (Apaydın 2006: 338)
Son olarak Osman Cemal Kaygılı’nın argo kültürüne olan
katkılarından bahsedilebilir. Türk edebiyatı tarihinin ikinci argo
sözlüğü O. Cemal Kaygılı'nın Argo Lugati adlı çalışmasıdır. 24
Temmuz-20 Ağustos I932 tarihleri arasında Haber gazetesinde tefrika
edilen bu sözlükte kelimeler, cümlelerle örneklendirilmiştir.(Sağol
2002: 74-75)
Kaygılı’nın en çok tanınan eserlerinden birisi de
Akşamcılar’dır. Altmış civarında bölümden oluşan Akşamcılar, eserin
adından da anlaşılacağı üzere, İstanbul’un içki âlemleri, meyhane
kültürü üzerine kaleme alınmış, gözlemlere dayalı, belgesel roman
türünün dikkate değer örneklerinden biridir.
Roman ile hatırat arasında bir yerde değerlendirebileceğimiz
Akşamcılar’da,İstanbul’un içki meclisleri, hovardaları/hovardalıkları,
ilk içkiye nasıl başlandığı, içkinin insan zihni üzerindeki etkisi,
akşamcılığın nasıl başladığı, meyhanelerdeki şiir meclisleri, ediplerinşairlerin tanışma fasılları, atışmaları, sarhoşların gündelik hayatları,
meyhanelerdeki kadınlar gibi meyhane kültürü ile ilgili meseleler
başlıklar altında anlatılır. Yarı hatırat yarı roman özelliği taşıyan
eserde Kaygılı’nın hayatından önemli kesitler yer alır. Turhan adlı
kahramanın başından geçenler, gözlemci anlatıcının bakış açısından
aktarılır. Aslında eserde anlatılanlar dışardan ya da romanın içinden
bir anlatıcı tarafından anlatılmıyor. Dolayısıyla gözlemlerin bizzat
romancıya ait olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda
Akşamcılar’ı roman türünden ziyade, hatıralardan ibaret
değerlendirmek daha doğru olacaktır. Nitekim ilk tefrikalarda
gözlemler, yazarın kendisi olduğunu sandığımız “ben” anlatıcının
bakış açısından anlatılır. Eser, ilk bakışta Kaygılı’nın ilk gençliği, içki
âlemleriyle tanışması gibi anılardan ibaret gibi görülürken, sonradan
tanrısal üçüncü kişi anlatıcıya ve hâliyle roman anlatımına dönüşür.
Yine de romanın, yaşanmış olayların ve dönemin tanınmış
kahramanlarının
isimlerinin
değiştirilerek
anlatımı
ve
kurgulanmasından ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim, Kaygılı
romanının ilk sayfalarında Önsöz başlığı altında eserinin mahiyetini
okuyucuyla paylaşır:
“Ben akşamcılar diye tutmuş olduğum bu koskoca defterimde
size yalnız birçok içki âlemlerinde yakından görmüş olduğum
sahneleri, maceraları, bütün teferruatıyla anlatacağım. Artık içkinin
iyilik yahut fenalıklarını, fayda yahut zararlarını sizler, benim bu
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yazılarımın arasından görür, bulur, çıkarır ve ona göre hükümlerinizi
verirsiniz. (Kaygılı 2003: 9)
Bu bağlamda, Akşamcılar’ın, roman formuna yeterince
ulaşmamış, daha çok hatıralara dair anektotların bir araya
getirilmesiyle kurgulanmış bir eser olduğunu söyleyebiliriz.
Akşamcılar’ın baş kahramanı Turhan’dır. İstanbul’un
akşamcıları Turhan’ın hayatı etrafında anlatılır. Bu süreç Turhan’ın
çocukluğundan kırklı yaşlara kadar olan zaman dilimini kapsar.
Rüştiye ve yarım yamalak bir idadi eğitimi (s. 211) alan
Turhan hoş, alaycı, nükteci, meclisi açan, herkesin çevresinde hâle
olduğu bir delikanlıdır. Daha onsekiz yaşlarındayken içki
meclisleriyle tanışır. Hatta sekiz on kadehten sonra, Karagoz,
Hokkabaz ve Ortaoyunu gibi oyunların fasılları arasında kalkarak
monologlarıyla herkesi eğlendirmeyi başarabilen bir insandır. Bu
bağlamda diğer meyhane müdavimlerinin mutlaka Turhan’la bir
münasebeti kurulur. Kırklı yaşlarda meyhanede şahit olduğu bir
kavgadan sonra bir daha böyle yerlere uğramaz olur. Ardından özel
bir senatoryumda tedavi görür.
Akşamcılar alışılmışın dışında bir sonla biter. Eserin sonunda
yazar anlatıcı senatoryumda Turhan’ı ziyaret eder. Turhan kendisine
bir rüya gibi gelen bu eğlence meclislerini, meyhanelere dair
hatıralarını akşamcılar ismiyle yayımlayacağını söyler. Eserin yazma
serüveni böylece ironik bir dille anlatılmış olur.
Anlatıcının ifadesiyle Turhan, artık tam anlamıyla “dört başı
bayındır genç bir akşamcı olduktan sonra bir gece yemyeşil dut
bahçesine çekilmiş, rakısını, mezesini yanına almış; kendi başına
asude içerken toz pembe hayaller kurar: Ortalık kararıp da ortalığı ateş
böcekleri sarınca kendisini, tabiatın bu parıltılı şehrayini içinde pek
başka türlü görmeye başlar. Aklına, çocukluğunda tutmak için
peşlerinden koştuğu, çırpındığı ateş böcekleri ile çocukluğu gelir. O
kadar mesut ki bütün dünyayı cennet, bütün insanları melek ve
kendisini de bu dünya cennetinin melekleri arasında en mesudu, en
iyilerinden biri olarak görür.(s.107)
Kahramanın ilk sarhoşluk hâllerine de zaman zaman değinilir.
Onun iç dünyası, ilahi karakterli anlatıcı tarafından aktarılır. Turhan
mayıs ayının sonlarında yemyeşil bir dut bahçesinde rakısını içerken
toz pembe hayaller kurar. Bu esnada bütün dünyayı cennet, bütün
insanları melek, kendisini de bu dünyanın en mesut melekleri arasında
sayar.(s.106)
Eserde kahramanların tanıtımı da mizah unsurları açısından
dikkate değerdir:
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“Şimdi ketebeden Fahrettin efendinin sarkık gerdanı, hantal
göbeği, lapacı tavrı ve yapmacık edalarıyla bir elinde kadeh, bir elinde
çatala takılı patates böreği…”(s.121)
Turhan’ın müdavimi olduğu meyhanelerde zaman zaman
edebi sohbetlerde yapılır. Şiirdeki remizler, mazmunlar bahsinde genç
şairlerin Sembolistleri “Dümbelekler” diye nitelendirmesi, ya da
“sembolikler” kavramını kullanması, sarhoşların edebiyat/ şiir
tartışmalarına farklı bir boyut kazandırır. (s. 139)
Meyhanelerde sarhoşların karşılıklı şakalaşmaları da ilginçtir.
Meyhane müdavimlerinden Abdi’ye, halis Samsun tütünü diye sigara
kâğıtlarına mısır püsküllerinin sarılıp içirilmesi, (s.178), yine Turhan
Bey ve arkadaşlarının, derin sızmış olan Mümeyyiz Bey’in sakalını
mürekkepli kalemle maviye boyamaları meyhane müdavimlerinin
şakalaşmalarına örnektir.
Eserde meyhanedeki ortam, çakırkeyiflerin ve sarhoşların,
kısacası akşamcıların muhabbetleri, sarhoşlukları mizahi bir üslupla
anlatılır. Bunun yanı sıra akşamcıların diyalogları, kullandıkları argo
dil, ister istemez okuyucuyu bıyık altından güldürür.
Bir tarafta Yeşilaycıların “içmeyin şu zıkkımı, damlası bile
zararlıdır”, telkinlerine karşılık, “modern hayyamların”, “için dostlar,
için, içkisiz hayatın tadı, tuzu yoktur” sözleri…bir taraftan Hafız’ın
içmeyin haykırışı; diğer taraftan Hayyam’ın “içini için” naraları…
(s.9). Yazar bu konuda geriye çekilir ve tartışmayı dışarıdan
gözlemlemeyi tercih eder.
Kaygılı, içki âlemlerinden, akşamcılardan bahsederken kendi
düşüncelerini okuyucuyla paylaşmaktan kaçınır, tarafsız kalmayı
tercih eder. Ancak akşamcıların gülünç hallerini ortaya dökmekten
geri durmaz. Kenar mahalle insanlarıyla kaynaşıp onların sosyal
hayatını, kahvehaneleri, meyhaneleri, gazinoları, buraların
müdavimlerini, çingeneleri, tulumbacıları, hovardaları, akşamcıları,
külhanbeyleri eserlerine malzeme olarak seçer. Haliyle bu çevreler
yazarın dilini etkiler. Arka mahalle kültürünce tercih edilen argonun,
yazarın üslubunun önemli bir parçası olduğunu söyleyebiliriz.7
Bir argo sözlüğü yazacak kadar argo diline hâkim olan
Kaygılı, (Kaygılı 2003) hikâyelerinde olduğu gibi,Akşamcılar başta
olmak üzere romanlarında komik olanı sağlamak için meyhane
müdavimlerinin üslubundan yararlanır. Standart dilden sapma olarak
kabul edebileceğimiz konuşmalarla komik diyaloglar kurgular. Bunun
yanı sıra farklı kültürlerden ve etnik kökenden olan insanları
Argo’nun Osman Cemal Kaygılı’nın eserlerinde tuttuğu yer için bkz. Mediha
Mangır, “Osman Cemal Kaygılı’nın Söz Varlığında Argo”, TÜBAR-XXX-/2011Güz, s.234-250
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konuşturma yoluna gider. Bu bağlamda Akşamcılar’da en çok dikkat
çeken unsur meyhane müdavimlerinin argo konuşmalarıdır. Mizah
unsuru bu şekilde önemli ölçüde argo söyleyişlerle sağlanmaya
çalışılır.
Eserdeki argo söyleyişlere bazı örnekler:
“Abdi Abdi,
Dolamayı kapdı;
Dolma sıcak,
Ağzını yakdı!” (s. 49)
“Turhan Beye Beyoğlu’nun Alafranga çalgılı bir gazinosunda
birisi tebelleş olur”(s.51)
“Bu zat yarı frenge, yarı yerli Hiristiyana benzeyen, dindon
sakallı biridir.”(s.51)
“Muhabbet tellalının bir enayi bulup ondan biraz mangiz
vurması” (s.53)
“Meyhane müdavimlerinden bazılarının kafesçiliği”(s. 54)
“Adam için martavalın uydurulması” (s.56)
“Meyhanecilerin
gece
yarısı
sarhoşları
güzellikle
dehlemeleri”(s.57)
Sarhoş olan adamın “tam bir filispit bir vapur” olması(s.57)
“-Ne o, bana inanmadın mı moruk, yoksa beni mantar mı
atıyor sandın?” (s.63)
“-Haydi be.. dırlanıp durma burada? İki insan laf
ederken…ona gaydular karışmaz.” (s.63)
“-Bari oraya gelen peygamber tavukları (eski argoda kadın)
güzel mi?”(s.73)
“Anlaşılan yukarıda sunturlu bir hındım var” (s.81)
“Beyoğlu’nda o zırtapoz” (s. 83)
“Kıranta herif” (s.83)
“Kimler var yukarda? Sulu takımı var mı?” (s.83)
“Biz adamı böyle fenersiz yakalarız.” (s.85)
“Biz şimdi gençler arasında sadece mostralık bir pinpinoz”
(s.85)
“Değil ki o yukarı çıkan İzmaro karı”(s.86)
“Bütün yukarıdaki aftosları buraya indirip”(s.86)
“Yok bunda bir orostopolluk var” (s.90)
“Öyleyse çökün şu sandalyalara da başlayın hındıma
bakalım”(s.103)
“Yaaa.. Piyiz nanaylaştı” (s.112)
“Vehbinin kerrakesi”( s.127)
“Parizyanadan enseler, şıpınışı buraya getiririm”(s.154)
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“Vay ölüsü dirisi kandilli karı vay” (s.154)
“Mantar atmak: “Mantar atıyorsun iki gözüm kör
olsun”(s.187)
“Şimdi onun bu kadınla kendisini Büyükdere’de görmesi pek
aynasız kaçacak” (s.191)
“…beyoğlumuza bir abı hayat uçlan abıhayat” (s.222)
“Herif bir hayli anzarot içmiş” (s.28)
Romanda mizah unsuru olarak zaman zaman ilginç hikâyelere
de yer verilir.
Bahsi geçen hikâyelerden birisi şöyledir:
“-Sarhoşluk bu arabacılık değil! Sözünüzü balla kestim. Ben
bir gece, sizin gibi böyle baskın sarhoşken, ama hava dehşetli kışmış,
ortalıkta bir arşın kar varmış. Galata’da kafayı adamakıllı çektikten
sonra gelmiş, oradaki işkembeci dükkânlarından birine dalmışım,
başlamışım soyunmaya…Herif: Ne yapıyorsun diye sormuş, ben de
yıkanacağım demişim.
İşkembeci şaşırmış:
-Nerede yıkanacaksın yahu?
Deyince ben, içinde harıl harıl işkembe kaynayan kazanı
göstererek;
-Bura hamam, şurası da kurna değil mi? İşte bu kurnanın içine
girip yıkanacağım! Demişim. Bunun üzerine herifler yarı soyunmuş
bir halde ceketimi, yeleğimi koluma sıkıştırıp beni dükkandan
sepetlemek istemişler, ben de:
-Parası ile değil mi yahu, ille kazanın içinde yıkanacağım!
Diye tepinmeye başlayınca dışarıdan bir polis gelmiş o da benimle
başa çıkamayınca,
-Yaa.. Demek sen bu gece ille yıkanmak istiyorsun, öyle ise
ben şimdi yıkarım! Deyip başımdan aşağı bir teneke kar suyunu
boşaltınca ben tamam olmuşum.”(s.61)
“Yazık ki.. yazık.. kim acımadı kendine.. onun ki rakı içmek
değildi ki.. O rakıyı, ta gençliğinden beri anasının memesi sanır. Ne
gece der ne gündüz… ne sabah, ne akşam, ne öğle, ne ikindi, biz de
içiyoruz amma rakının tadı öyle çıkar” (s.112)
Sonuç
Mizah asıl itibariyle Osman Cemal Kaygılı’nın sanatının
temel hususiyetlerinden biridir. İkinci meşrutiyet sonrası süreçte Türk
mizahının önemli isimlerinden biri olan yazar, Ahmet Mithat Efendi,
Ahmet Râsim ve Hüseyin Rahmi Gürpınar çizgisini devam ettiren
sanatkârlardandır. İstanbul’un kıyıda köşede kalmış insan tiplerini,
eğlence
mekânlarının sıradan/yoksul
müdavimlerini ilginç
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diyaloglarla konuşturan yazarın İstanbul’un argo kültürüne de hâkim
olduğunu söyleyebiliriz. Yazar hikâyelerinde olduğu gibi
romanlarında da etnik kökenleri ve toplumsal statüleri farklı insanları
konuşturarak sapma bir dil kurgulama yoluna gider. Halk kültürünü
iyi bilen yazarın, İstanbul kültürünün argo sözlüğünü oluşturma çabası
sonucu yazdığı Argo Lügatı ve İstanbul folkloruna dair kaleme aldığı
İstanbul’da Semai Kahveleri ve Meydan Şairleri, Köşe Bucak
İstanbul, Akşamcılar adlı eserleri başta olmak üzere hikâyeleri,
romanları, tiyatroları ve manzumeleri, İstanbul kültürünü çok iyi
bildiğinin ve iyi bir gözlem sahibi olduğunun kanıtıdır.
Ortaoyunu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun usta oyuncuları
kadar taklit yeteneğine sahip olan Kaygılı, toplumun aksayan
yönlerini, toplum içerisinde zaman zaman davranışlarıyla dikkat çeken
insanların davranışlarındaki çelişkilerle düştükleri gülünç durumları
diyaloglarla aktarır. Yazarın roman/hatırat tarzındaki önemli
eserlerinden biri olan Akşamcılar, kurgusundan çok malzemesiyle,
gözlemci gerçekçi bakış açısıyla, bir dönemin içki ve meyhane
kültürüne dair anektotlarıyla, isimler değiştirilse de dönemin bazı
tanınmış âlemcilerinin hayatlarına dair anlatımıyla dikkate değer bir
eserdir.
Osman Cemal’i, sadece mizah tarafı olan bir şahsiyet olarak
algılamak eksik kalacaktır. Söz gelimi Aygır Fatma, Çingeneler adlı
romanları ile Sandalım Geliyor Vartda adlı öyküsü başta olmak üzere
bir çok eserinde zengin bir çevre, tip ve töre örnekleri sergilenir.
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ZİYA OSMAN SABA: SÜKUN VE TESLİMİYETİN ŞAİRİ
Doç. Dr. Secaattin TURAL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Özet

Ziya Osman Saba, Divan edebiyatındaki tevhid ve münacatlarda
görmeye alıştığımız Tanrı’nın yücelik ve kudretine övgü ve şükrü, kader
karşısında koşulsuz bir teslimiyet ve kabullenmeyi,, tabiat başta olmak üzere
yaratılan her şeye karşı duyulan hayranlığı şiirinin ana teması haline
getirmesiyle öne çıkan bir şairimizdir. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde dini
duyguyu fazlalıklarından arınmış bir tevhid ve münacat diline çevirmeyi
başarabilmiş ender şairlerimizden biri olan Ziya Osman bir çok eleştirmene
göre bu yönleriyle modern çağların dervişi olarak da adlandırılmıştır.
Şiirlerine bakıldığında karşılaştığı felaketler karşısında isyan duygusuna
kapılmayarak çığlığa dönüşmeyen bir sese ve teslimiyet duygusuna sahip
olan şairimiz, 1940’lı yıllara hakim olan Garip akımına kapılmayarak da
özgünlüğünü korumayı başarabilmiştir.

ZİYA OSMAN SABA: THE POET OF THE TRANQUILITY
AND SUBMISSION
Abstract

Ziya Osman Saba is one of the prominent poet, by making praise
and thanksgiving for God’s glory and power, an unconditional submission
and acceptance against to fate, the admiration for everyting created especially
nature that we used to see at “tevhid” and “munacat” in Divan literature as
main theme of his poem. Ziya Osman is one of our rare poet by rendering the
religious sense to a “tevhid” and “munacat” language that is free from its
redundancy at Republican era Turkish poetry. Our poet who has a sense of
submission and a voice that is not turning into screaming by not falling into
rebellion against the face of disaster, was able to maintain his originality by
not abandoning himself to Garip poetry movement.
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Divan şiirinde tevhit ve münacatlarda görülen Tanrı'ya
teslimiyet ve sığınma gibi duyguları, Cumhuriyet devrinde şiirlerinin
adeta hakim teması haline getiren şairlerin başında hiç şüphesiz Ziya
Osman Saba gelir.1 Şairin 1943’te yayımladığı “Sebil ve Güvercinler”
kitabı, kendini Tanrı karşısında ezik ve suçlu gören bir insanın ruh
halini yansıtan şiirlerle doludur. Denilebilir ki Cumhuriyet devrinde
Ziya Osman kadar isyan ve sorgulamaya gitmeksizin kendini ilâhî
iradeye kayıtsız şartsız teslim eden bir başka şair yoktur. Ölüm
karşısında bile bu teslimiyetçi tavrını sürdüren Ziya Osman Saba'nın
melankolik ve içe kapanık bir insan olmasının da bu duyguları yoğun
olarak işlemesine yol açmış olabileceğini de unutmamak gerekir.2
Nitekim söz konusu bu duyguların aynı zamanda şairin ruhî portresini
nasıl oluşturduğu Kurban"3 şiirinde açıkça görülmektedir:
Tanrım, sonsuz dünyanda ben aciz ve ufağım
Kulların arasında Tanrım ben bir koyunum
İki tuğla halinde kenetlenmiş dudağım
Aradığım pınardan içebilsem bir yudum
Artık o günden sonra susamayacağım
İnecek gözlerime uzun ,en rahat uykum
Tuz çalınıp ağzıma başlanınca ayağım
Kulların arasında ben yaşadım sessizc
Hiç ağzımı açmadım,verdim bütün yünümü
En geniş sabahı düşünerek her gece
Ben, Tanrım şuracıkta bekliyorum günümü
Şair için ölüm, hiç de korkulacak bir şey değildir. Çünkü
ona göre dünya hayatı artık bir işkence halini almıştır ve ancak ölüm
bunu tersine çevirebilir. Çünkü şaire göre ölüm yeni baştan
yaratılmadır, bütün acıları silip süpüren ve hayatı yeniden
anlamlandıran bir başlangıç, asla bir yok oluş, bitiş değil. Böylece
çoğu insan için korku ve endişe nedeni olan ölüm, arzulanan ve
beklenen bir sevgiliye dönüşür. Burada dikkat edilmesi gereken şey,
şairin kendisini kurbanlık bir koyuna benzetmesidir. “Kurban”
kelimesinin çağrışımından hareket edersek, dini bir ritüelin dünyasına
Bkz. Secaattin Tural, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Din Duygusu,
Kitabevi, İstanbul 2003.
2
Kaplan, "Sebil ve Güvercinler", Edebiyatımızın İçinden, 2.bs., İstanbul,
Dergâh Yayınları, 1998, s.233-241.
3
Ziya Osman Saba, Sebil ve Güvercinler, İstanbul, ABC Kitabevi, 1943, s.
30.
1
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girmiş oluruz. Kurban edilen bir hayvan, bir bakıma insana metafizik
dünyanın kapılarını açar ve kutsallaşır, ölüm artık başka bir kimlik
kazanmış olur. Bu ritüel ister ilkel ister ilahi nitelikte dinlerde olsun,
insanlar için hemen hemen aynı anlamı taşır.
Ziya Osman, şahsiyet özelliklerinin ipuçlarını şiirinde açıkça
veren şairlerdendir. Şiirdeki koyun kelimesinin bu ipuçlarından biri
olduğunu söyleyebiliriz. “Koyun” kelimesi neleri çağrıştırabilir.
“hakkına razı olma, teslimiyet, uyumluluk” ve buna benzer anlamlar.
Harta “koyun gibi güdülme”, “koyun gibi olma” deyimlerinin içerdiği
anlamlar da hatırlandığında, şairin sözünü ettiğimiz iç dünyasının
anahtarlarını da bulmuş oluruz.., İnsanlar arasında sessizce varlığı ve
yokluğu belli olmadan yaşadığını söyleyen şair, aslına bakılırsa
yalnızlık duygusunun etkisindedir. Yalnız bu yalnızlık duygusu onda
nihilizmin ortaya çıkardığı bir boşluk duygusu yaratmaz., tam tersine
dini-tasavvufi bir renge bürünür. Buradaki tasavvufi renkten kastımız
onu bir mutasavvıf olarak nitelendirmek değildir. O, ölüm karşısındaki
teslimiyetçi tavrıyla mutasavvıfların tavrına benzer bir söylemi
geliştirirken, bizce gelenekten de yararlanmış olur. Dünyadaki yerini
yadırgar, çünkü bütün sevdikleri “öte”dedir.
Bu garip dünyada ben yadırgadım yerimi
Bir el gözlerimdeki perdeyi sıyıracak
Onları bulacağım...ve annem şaşıracak
Oğlum !Ne kadar da büyümüş ben görmeyeli...
Bu mısralarda bütün sevdiklerinin “öte”de olduğunu ve onlara
kavuşmanın tek yolunun “ölüm” olduğunu gören şairin iç dünyası
biraz daha aydınlanır. Bir mutasavvıfın dünyayı yadırgamasıyla,
şairinki arasında büyük bir fark vardır. Ölüm belki onun için de bir
“kavuşma”dır, ama anneye, babaya, sevdiklerine. Burada geleneksel
bir imajdan nasıl faydalanılabileceğinin örneği de verilmiş olur.
“Ümitler içindeyim çok şükür öleceğiz” diyerek“Yaşamak
Bundan Sonra”4 şiirinde hayatı sonsuz bir eziyet olarak gören şair,
“Her sabah Uyanınca”5da da aynı duygularla, “Beklemekteyiz
Rabbim,sonunu ömrümüzün” diyerek Tanrı’nın kendisine çizdiği
kadere rıza göstereceğini ifade eder. Yine "Minareler"şiirinde 6de
“Rabbim, ben bu sabah da rabbim, ben yine sağım !/ Hala ölmedim
Rabbim,bu umulmaz kederden”derken de aynı duygular içindedir..
A.e., s. 82.
A.e, s. 83.
6
A.e., s. 45.
4
5
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Yalnız şunu ilave etmeliyiz ki, ister iman etsin isterse de etmesin her
insan için soğuk bir kelime olan ölümü böylesine arzulamak ve hatta
onu özlemek, insandaki yaşama sevincinin tamamen kaybolduğunun
bir işaretidir. Ziya Osman'ın hayatının bir takım trajediler içerdiğinden
hareketle şiirinin ilk devresi sayılan “Sebil ve Güvercinler”deki
şiirlerin, bu söylenen tabloyu yansıttığı söylenebilir. Şairin, "Geçen
Zaman"ve “Nefes Almak” kitaplarındaki şiirlerine baktığımızda ise
yeniden hayata bağlandığını görüyoruz. Yalnız burada Ziya Osman’ın
tavrının yine değişmeyecektir. O, sıkıntı içindeyken nasıl Allah’a
isyan etmiyorsa, mutlu anlarında da Allah’a şükretmeyi unutmaz.
Dolayısıyla şiirlerine çatışma ve isyan değil, bilakis bulduğuyla
yetinen dervişâne bir eda hakimdir.
Mehmet Kaplan ve Behçet Necatigil'in insanlara ve Allah’a
beslediği “sevgi” bakımından “Yunus Emre’ye benzettikleri 7Ziya
Osman Saba, Sebil ve Güvercinler adlı şiir kitabında, ölümü bir
kurtuluş gibi gördükten sonra, dört yıl sonra çıkardığı “Geçen
Zaman”da yaşama sevincine kavuşur. Şair, hayata bağlandığını
“Hayret “8 şiirinde ifade eder.
İlk defa bakıyorum, Rabbim, her şeye
Yeryüzünü yeniden görür gibiyim
Şair, belli ki kendisini uzun zamandır rahatsız eden bir takım
buhranlardan kurtulmuş ve unuttuğu güzellikleri yeniden karşısında
görünce Rabbine şükretmek ihtiyacı hissetmiştir. Şairi bu duygulara
sevk eden şey, etrafında gördüğü güzelliklerdir.
Şu âlem ayan ettiğin bize
Ağaç dal,yaprak, meğer her şey mucize!
Anlıyorum her işte meramını
Sevmeyi, ölmeyi, ömrün devamını
Ziya Osman, kâinatta gördüğü her şeyin belli bir amaç için
yaratıldığını anladığında, içini büyük bir huzur kaplar. Şaire göre nasıl
ki ağaç ve kuş tabiatta bir ahengi sağlıyorsa, hayat ve ölüm de
Mehmet Kaplan bu tespiti yaparken, Ziya Osman Saba’nın Yunus
Emre’den farklı olduğunu da zikretmiştir.Yunus’un içe dönüşünde mistik
felsefenin rolünü belirten Kaplan, Ziya Osman Saba’nın bu yönüyle değil,
sadece insanlara ve kainata karşı beslediği sevgi yönünden böyle bir
benzetmeye başvurur. bkz. Şiir Tahlilleri II, 4. bs.,İstanbul, Dergâh Yayınları,
1988, s.446.
8
Saba, a.g.e., s .94
7
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birbirine zıt görünse de aslında birbirini tamamlayan unsurlardır.
Şairin yaşama sevinci ile dolu olarak Allah'a minnettarlığını dile
getirdiği şiirlerden birisi de "İyilik"tir.
Sabah ...Ah şükrederek çıkmak geceden9
Ayak bastığım kıyı, yeniden doğuş.
İnsanlar için “yarı ölüm”anlamına gelen “gece”den sabaha
çıkaran Tanrı’ya şükretmesi de, şairin yaşama sevincini yeniden
kazandığına bir işarettir.
Bu sabah bilmiyorum, bu kırlar nere?
Çamlardan çimenlere dökülen sükun….
Bir yol başlıyor gibi, ümitli, rahat
Tanrım, bu sabah, içim senin eserin
Yaşama sevincinin verdiği duyguyla şair,secdeye varır. Zira
bu sabah uzun zamandır hissetmediği duygulara yeniden kavuşmuş ve
ve bunun sonucunda tabiat, kendisine bu zamana kadar hiç
karşılaşmadığı kadar muhteşem bir siluetle görünmüştür. Bu da içinde
tarifi mümkün olmayan duyguların uyanmasına yol açar. Şair için
Allah , insanlara yeryüzünde mutlu yaşamaları için her türlü imkanı
veren yüce bir kudrettir ve “Biz İnsanlar” şiirinde de kaybetmek üzere
olduğu insanlara olan güvenini de yeniden kazandırdığı için ona
şükretmeyi unutmaz.
Ey bütün sevdiklerim ve sen ey Tanrım
Titrek elleri öpmek, kapanmak yere...
Ziya Osman Saba’nın kâinatta meydana gelen her hadisenin
Allah’ın iradesi ile şekil aldığı temasını işlediği şiirlerinden biri de "Şu
Güzel Gün" dür.10
Şu güzel gün, şu çocuk, yanı başındaki anne/
Sen koymuşsun , Allah’ım her şeyi bu düzene
Şair bu şiirinde de Allah'ın bu güzel dünyayı yaratarak
insanlara türlü nimetler vermesi karşısında ona olan sevgisini ve
minnettarlığını dile getirmeye devam eder.
9

A.e., s.10
Saba, Nefes Almak, İstanbul, Varlık Yayınları,1957, s. 24.
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Şu günü göstermiş, geceyi bitirmişsin
Hasret kavuşturmuş, göz yaşı dindirmişsin...
Garip gönlümü almış, beni sevindirmişsin
Şair, Allah'ın merhameti sayesinde insanların mutlu ve
huzurlu olduğu düşüncesindedir. Hasretleri dindirerek göz yaşları ve
acıları sona erdiren Allah, kâinata öyle bir güzellik vermiştir ki, şair
bulutların kokusunu rüzgârdan almaktadır.
Esen rüzgâr iletiyor
Bembeyaz bulutların kokusunu
Rüzgar dolup dolup taşıyor göğsüme,
Şiirde rüzgar ve bulutlar adeta insanlar için adeta bir
mutluluk kaynağı olarak karşımıza çıkar. Bembeyaz bulutların
zihnimizde yaptığı çağrışım saflık ve temizliktir. Tabiatla bütünleştiği
görülen şairin gönlüne dolan mutluluk rüzgarı bir nuru andırmaktadır.
Bir nurdur dökülüyor doğan günden yüzüme ,
Bakıyorum, şu âlem görünüyor gözüme...
Tutuyorum sıcacık bir insanın elini,
Bakıyorum kırlara, denize, gök yüzüne...
Tabiattaki ahengin neden olduğu yaşama sevinci ile
çevresine bakan şair, uzun zamandır insanlara karşı kaybettiği güveni
de yakalamış görünmektedir. Kırlara, gökyüzüne ve denize
baktığında, bütün bunları yaratan ve belli bir düzen veren Allah'a
minnettarlık duymaktan kendini alamaz. Görüldüğü gibi Ziya Osman,
Allah'ın yarattığı kâinattan memnundur ve bunu yeni doğan bir günün
sabahında bir kez daha idrak etmiştir. Burada bizce karşımıza çıkan en
önemli husus, klasik “tevhit” ve “münacat”larda görmeye alışık
olduğumuz Tanrı’ya yakarış ve onun kudretinin kâinattaki görünümü
ile ilgili tasvirlerin, fazlalıklarından ayrılmış bir halde “modern
münacat” denilebilecek bir surette yeniden inşa edilmesidir.
Gelenekten faydalanma konusunda benzer şeyleri düşünen
ve şairi kendisine en yakın bulanlardan biri olan Behçet Necatigil’in
deyişiyle, başına gelen onca felaketlere rağmen, sesi hiçbir zaman
çığlığa ve isyana dönüşmemiş, şiirinde her zaman teslimiyet, tevekkül,
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Tanrı’ya sığınış ve merhamet bekleyen bir sukûnetin hakim olduğu.11
Ziya Osman Saba, ayrıca 1940'lı yıllara damgasını vuran Garip
akımının dışında kalarak farklılığını da ortaya koymuştur.
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Özet
Hayaller; mantıklı olduğunda insanı hedefine ulaştırıp vezir
ederken, gerçeklikten uzak olduğunda, ulaşılması güç birer kuyruklu
yıldız olup boş yere peşinden koşturarak rezil eden soyut
kavramlardır. Benliğinden uzaklaşan ya da kendi kişiliğini bulamayan
insan, duyduğu ya da okuduğu kitaptaki kahramana özenerek bazen
kendisini bazen de kendisiyle beraber yakınındaki insanı uçuruma
sürükleyip hayatını mahveder. Fransız yazar Gustave Flaubert’in
‘Madame Bovary’ ve Recaizade Mahmut Ekrem’in ‘Araba Sevdası’
romanlarındaki kahramanlar buna iyi birer örnektir.
Her ikisi de hiçbir zaman kendi olamamış, sadece hayalindeki
kahraman gibi olmaya özlem duymuş, düşündeki bu yaşamı
çevrelerine göstermek adına ömürlerini heba etmiştir. Kendi
eksikliğini ve yetersizliğini farklı yollardan kapatmaya çalışan
Madame Bovary ve Bihruz Bey, amaçlarına hiçbir zaman ulaşamamış,
okuduğu romanlardaki baş karakterlerin etkisinde kalıp, onların elde
ettiklerine kavuşmayı ve onlar gibi yaşamayı düşleyerek içindeki
fırtınaya kapılmış, gerçek hayat ile bağlarını kopararak romanların
sonunda hüsrana uğramıştır. Araba Sevdası, Madame Bovary
romanından, yaklaşık kırk yıl sonra yazılmış, ancak, o dönemde
Osmanlıda tanınmayan bu romandan etkilenmemiştir. Buna rağmen,
farklı kültürlerden olan iki yazar tarafından kaleme alınan romanların
benzeyen yönleri bir hayli fazladır. Bu makalede, on dokuzuncu
yüzyıldaki toplumsal değişim süreci ve her iki kahramanın benzeyen
yönleri karşılaştırılarak ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Roman, özenti, gizli arzu, ihtiras, felaket
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Abstract
Dreams are abstract concepts which make people by having
them attain their objectives when they are logical or break and wrack
them by being a comet and tag in vain when they are far from reality.
The individual who moves away from his/her ego or depersonalizes,
devastates his/her life and comes to dead end sometimes him/herself
or sometimes with his/her friends by elaborating on protagonists in the
books he/she has read or heard. Protagonists in French author Gustave
Flaubert’s ‘Madame Bovary’ and Recaizade Mahmut Ekrem’s ‘Araba
Sevdası’ are good examples for this.
Neither of them has been him/herself, only yearned to be like
the protagonists in their dreams, for the sake of showing this life they
dream to others, they wasted their lives. Madame Bovary and Bihruz
Bey who try to conceal their flaws and inabilities in other ways fell
short of their goals, by drifting with the tide of the protagonists in the
novels they read and dreaming to get the things that they have and live
like them, they are caught by the storm inside themselves. They are
frustrated at the end of the novels by breaking their connection with
the real life. Araba Sevdası was written about forty years later from
the novel Madame Bovary, however it was not influenced from this
novel which was not known in Ottoman Empire in that period. Despite
this, these two novels which are written by two different authors from
different cultures have a lot in common. In this article, social upheaval
process in the 19th century and such likes of two characters are going
to be discussed.
Keywords: Novel, gradient, secret desires, ambition, disaster
Giriş
1789 ihtilalinden sonra, Fransa’da ekonomik, toplumsal ve
siyasi gücü elinde bulunduran aristokratların gücü kırılmış, kilisenin
otoritesi zayıflamıştır. Hemen arkasından 1850-1900 yılları arasında
gerçekleşen sanayi devrimi ile geleneksel toplum düzeninde büyük bir
sosyal değişim ve patlama yaşanmıştır. Sanayileşme ve kentleşmenin
etkisiyle köy ve kasabalarda oturanlar topraklarından ayrılıp şehirlere
akın etmeye başlamış, köylüler ve zanaatkarlar mülksüz, yoksul
sanayi işçisi durumuna gelmişler, geleneksel yaşam biçimi büyük
oranda değişmiştir. Makinalaşma başlayınca, geçmiş dönemlerin
bütün düşünce ve ahlak biçimleri arka plana itilmiş, bireysellik ön
plana çıkmaya başlamış, hem üretime hem de tüketime yönelik yeni
bir sosyo-ekonomik gerçek ortaya çıkmıştır. “Kentler ve kasabalar
arasında eskiden beri görülen farklılıklar daha da keskinleşmiştir.
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Çünkü teknoloji ile birlikte sanayiciler kentlere yerleşmiş veya çoğu
kez yeni kentler kurmuşlardır” (Tanilli, 1991:95).
Osmanlı devletine bakıldığında, onun da, on sekizinci yüzyıldan
itibaren yenileşme hareketlerine girdiği, kurumlarındaki aksayan
yönleri düzeltmeye çalıştığı görülür. II. Mahmut’tan itibaren başlayan
batıya açılma politikası gereği, bu yenileşme hareketleri; yeniçeri
ocağının kaldırılması, ordunun yenileştirilmesi, Tanzimat Fermanı,
Islahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet şeklinde devam eder. Osmanlının
varlığını koruyabilmek için kendisine hasta adam diyen Avrupalı
devletlerin çıkar çatışmalarından yararlanarak denge politikası izlediği
görülür. Devletin sürekli zayıflaması, yeniliklerin, yükselen güç
konumundaki Batı uygarlığından alınması, değişimlerin etkisinin
sosyal yaşama yansımasına fazla etki etmiş, aydın tabaka arasında
ağırlıklı olarak batıya karşı bir hayranlık oluşmasına, eskisi kadar
kendi kültürüne bağlı kalmamasına neden olmuştur. Çünkü
“Avrupalılar kendinden olmayan veya olmasını istemedikleri
toplumları en çok “medeniyet” (civilisation) anahtar kelimesiyle
ölçerek değer biçmişlerdir” (Yetişgin, 2005:151). Batılılaşmayı yanlış
anlayan bir kısım aydınlar, bunu sadece dış görünüş zannedip kendi
kültürüne, özüne tepeden bakmaya başlamış, yaşantısını hayran
olduğu batı kültürüne uydurmaya çalışmıştır.
İnsanın elde ettikleri ya da arzuladıkları sosyal çevrenin etkisiyle
ortaya çıkar. Bunu ortaya koyabilmek için de olay örgüsünü ayrıntılı
bir şekilde vermek gerekir. Çevre, içinde yaşayan insanları etkilediği
için realistler dış çevre tasvirini önemsemişler, tasvirleri olay
kahramanlarının gözüyle vermişlerdir. Bu romanlarda da, yaşadıkları
ve gözlemledikleri yerler, Emma ve Bihruz’un gözüyle ayrıntılı bir
şekilde anlatılmıştır.
Madame Bovary
Flaubert, on dokuzuncu yüzyıldaki sosyal değişimleri, Madam
Bovary üzerinden verirken, Recaizade Mahmud Ekrem, aynı dönemi
Bihruz Bey ile somutlaştırır. Romanlar her ne kadar Madame Bovary
ve Bihruz Bey’in aşklarından söz etse de aslında dönemin toplumu ve
sosyal yapısı ile ilgili gerçeklere ayna tutar. Hem Fransa hem de
Osmanlı devletindeki toplumsal değişimler henüz tam olarak
gerçekleşmediği için, eserlerdeki başkahramanları bu değişimin
sancıları gibi görmek gerekir.
Fransız yazar Gustave Flaubert’in Madame Bovary adlı eseri,
romantizme bir tepki özelliği gösteren, realizmin gözlemci yönünün
kullanıldığı, mantıktan çok duyguları ile hareket eden hayalci bir
kadın olan Emma’nın başından geçenlerin anlatıldığı bir romandır.
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Romanda, Charles Bovary, taşrada yetişen, annesinin zoruyla aldığı
dersler sonunda diplomasız doktor olan, annesinin bulduğu orta yaşlı
dul bir kadınla evlenen beceriksiz sıradan birisidir. Romanın asıl
kahramanı Emma ise, küçük yaşta annesi öldüğü için babası
Rouault’un yanında büyüyen, manastırda dini eğitim alan güzel bir
köylü kızıdır. Emma, hayalperest, tutkulu, okuduğu kitaplardaki
yaşantılardan fazlasıyla etkilenen birisidir.
Bir müddet sonra karısı ölen Charles, daha önce kırık bacağını
muayene ettiği bay Rouault’un kızı Emma ile evlenir. Charles,
tekdüze yaşamdan memnun olan iyi kalpli birisi olmasına karşın,
Emma, aşırı lüks tutkusu olan yüksek idealleri için kutsal bildiği her
şeyi feda etmekten kaçınmayan birisidir. Böylece, uyumsuz iki aykırı
karakter bir araya gelmiş olur ve romandaki macera başlar. Madame
Bovary, 1857 yılında ilk kez basıldığında, baş karakter Emma’nın
davranışları, gayri meşru ilişkileri büyük yankı uyandırmış, Flaubert’e
uzun yıllar çeşitli suçlamalar ve eleştiriler yapılmıştır.
Araba Sevdası
Araba Sevdası, Recaizade Mahmud Ekrem'in 1898 yılında
yayımlanan, İstanbul’daki eğlence ve zevk anlayışının yanında cahil
davranış kalıplarını anlatarak yanlış batılılaşmayı eleştiren, realist
romanıdır. Eğitimini tamamlamayan, babası ölünce annesiyle
kendisine yüklü miktarda miras kalan, marka giysilerle şık giyinen
Bihruz Bey, yazları Çamlıca’da kışları Süleymaniye’de oturur.
Çalıştığı devlet dairesine bazen uğrayan, zarif arabasıyla sürekli
dolaşan, kendini göstermek için herkesten şık giyinen kahramanımız;
terzi, garson, berber gibi insanlarla konuşurken cümlelerin arasına,
biraz bildiği fransızca sözcükler serpiştirerek komik durumlara düşer,
kendisini batılı tarzda yaşayan bir aydın gibi göstermeye çalışır.
Bihruz bey, Fransız kültürüne hayran, ama dönemindeki tüccar ya da
yüksek dereceli memur çocukları gibi, Fransızcaya hakim değildir. Bu
hayranlık ona, kendi kültürü ve özünü beğenmeyip, onları aşağılama
düşüncesi verdiği için Türkleri kaba, uygar olmayan insanlar,
Türkçe’yi de duyguları açıklamak için yetersiz bir dil şeklinde görür.
Bihruz Bey, arabasıyla Çamlıca’da dolaşırken, yeni bir arabada
Periveş adlı sarışın güzel bir kız görür. Hemen aşık olur ve ona çiçek
verir, ertesi hafta kızın arabasına mektup attıktan sonra onu bir daha
göremez. Yalancılığıyla ünlü arkadaşı Keşfi Bey, Bihruz Bey’in
hülyalara dalmış üzüntülü halini görünce Periveş’in öldüğünü söyler.
Sevgilisinin mezarının nerede olduğunu bilmeyen şaşkın âşık, büyük
bir acıya düşer, bu arada serveti de hızla erimektedir. Bir ramazan
akşamı dolaşırken sevgilisine benzeyen bir kız görür. Periveş’in
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kızkardeşi sanarak yanına gider ve onun mezarını sorar. Ancak kızın,
öldü zannettiği sevgilisi Periveş olduğunu, yüksek düzeyde bir aileden
olmadığı gibi düşkün bir kadın olduğunu öğrenir. Gerçekte, aşık
olduğu kadın ile yanındaki Çengi Hanım’ın, arabayı kiraladığını,
gayet sıradan insanlar olduğunu, Periveş’in eşinden ayrıldıktan sonra
o zaman için kötü kabul edilen bir kadınla gezen taze bir dul olduğunu
öğrenir. Hayal dünyası tamamen yıkılan Bihruz, onların gülüşmeleri
arasında oradan uzaklaşır.
Benzerlikler
Küçük yaşta okuduğu Paul ile Virginie romanından çok fazla
etkilenen Emma, kendince hayali bir dünya kurar. On üç yaşına
geldiğinde, hem dini bilgilerini öğrenmesi hem de genel anlamda iyi
yetişmesi için, babası tarafından manastıra yerleştirilir. Alışık olduğu
durgun yaşam tarzından manastırdaki farklı yaşama geçiş onun için
eğlenceli ve duygularının ortaya çıkması için bir fırsat gibi olmuştur.
Her şeyden kendisine bir yarar çıkarmaya çalışan Emma,
duygusallıktan uzak, içine farklı heyecan katmayan ne varsa bir
kenara iter ve ilgi göstermez. Yanında sürekli taşıdığı romanları fırsat
buldukça okuyup, orada geçen duygu yüklü satırlar, serüvenler,
kadınların aşıkları, erkeklerin sevgilileri, romantik ortamlardaki aşk
sahneleri, kafasındaki oluşturduğu hayal dünyasına ayrı birer renk
katar ve ufkunu genişletmeyi sağlar. Annesinin ölümü, kitaplarda
okuduğu duygusallığın ortaya çıkmasını sağlar. Annesinin saçlarından
bir yas levhası yaptırmakla kalmaz, babasına bir mektup göndererek
öldükten sonra annesinin yanına gömülmeyi istediğini yazınca, babası
onu manastırdan alır. Eve dönen, hep farklı olma peşinde olduğu için,
hem köy yaşantısını hem de şehir yaşantısını bilen Emma, roman
kahramanlarının etkisiyle “Eski bir çiftlik evinde, günlerini dirseğini
sivri tepeli pencerelerin içinde, çenesini eline dayamış, kırların bir
ucundan yağız bir at üzerinde dörtnala gelecek ak tolgalı atlıyı
beklemekle geçiren, o uzun bedenli giysiler içindeki şato hanımları
gibi yaşamayı” (Flaubert, 2012:41) hayal ederek günlerini geçirmeye
başlar.
Evlenmeden önce, hem manastırda hem de babasının yanında iken çok
sayıda roman okuması, Emma’nın, olay örgüsü içerisinde geçen
hikayelerdeki aşkların saf ve temiz olmasının yanında kahramanların
istediklerini elde ederek mutlu bir yaşam sürmesi, onun, bu hayal dolu
anlatılanları kendisine bir yaşam felsefesi olarak benimsemesine yol
açmıştır. Diğer romanların yanı sıra, özellikle Paul ile Virginie onu
çok etkilemiştir: “Çünkü onda, bir sanatkâr yaradılışından çok,
duygusal bir yaratılış vardı; güzel görünümler değil, duygulanmalar
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peşindeydi.” (Flaubert, 2012:40) Romanların etkisinden kurtulamayan
Emma, kendi kişiliğini bulamadığından eve döndüğünde hizmetçilere
buyurmaktan zevk alır, ancak köy yaşantısından çabuk bıkar ve
öğreneceği, duygusallık yaşayacağı bir şeyi kalmadığını düşünerek
hayata bıkkınlık içerisinde bakmaya başlar.
Bihruz bey, Emma’dan farklı olarak zengin bir semtte, varlıklı bir aile
içerisinde büyümüştür. Ailesi onun kendisini yetiştirmesi için bütün
imkanları önüne sermiş ama o, bunu değerlendirememiştir. Bihruz
bey, çok fazla kitap okumamasına rağmen, ucundan köşesinden biraz
okuyup yarım yamalak bilgi sahibi olduğu romanlardaki yaşam tarzına
özenmiştir. Her ne kadar yaşadığı ortam buna uygun değil ise de o,
hayalinde kurduğu roman yaşamını elde etmeyi kafasında
kurmaktadır. Tıpkı Emma gibi aşk romanlarındaki olaylar içerisinde
kaybolan Bihruz Bey, o kahramanlardan biri olabilmek için fırsatlar
kollamaktadır.
Emma, evlendiği zaman, romanlarda okuduğu yaşam tarzını elde
ettiğini düşünerek çok mutlu olur. Kocasını da mutlu etmek için
elinden geleni yapar: “Kimi gün, şamdanlardan mumların damlasını
toplamak için konulan kağıt çanaklara yeni bir biçim buluyor, kimi
gün giysisine değişiklik veren bir kanat ekliyordu; ya da hizmetçinin
iyi pişiremediği, pek basit bir yemeğe olağanüstü bir ad takıyordu,
Charles de bunu sonuna dek zevkle yiyordu” (Flaubert, 2012:65). Bu
arada Charles’ın ünü çevreye iyice yayılmış, iyi bir gelir elde etmeye
başlamıştır. Ancak bu mutluluk fazla uzun sürmez. Çünkü kocası
Charles; nezaketten uzak, kadınların istek ve arzularını bilmeyen, işten
dönünce yorgunluktan hemen uyklayan, karısının anlattıklarını pek
dinlemeyen kaba birisi olduğu için Emma, evdeki tazısına bile içini
döker hale gelmiştir ve “Ocaktaki odunlara, saatin sarkacına bile
açılacaktı neredeyse.” (Flaubert, 2012:67) Bu ve benzeri olaylardan
sonra Emma’nın ruh hali bozulmaya başlar, beğenilen şeyleri
vermeye, ahlaksızlıkları övmeye başlar. Bu mutsuz ortamdan
kendisine bir çıkış yolu aramaya başlar. Bovary’ler, Emma’nın sağlığı
için Yonville’e taşınırlar. Burada her akşam gittikleri handa avukat
katibi Léon ile Emma, romantizmden, doğadan, şiirden söz ederek
ahbaplığı ilerletirler. Kendi arzularını yaşayamayan Emma,
doğuracağı erkek çocuğu ile düşüncelerini gerçekleştirmek ister.
Ancak kız doğurunca büyük bir hayal kırıklığına uğrar: “Charles: Kız,
dedi. Emma başını çevirdi, bayıldı” (Flaubert, 2012:96). Berthe adını
koydukları kızını bir süt anneye verirler.
Bovary’lerin yaşamındaki bu tekdüzelik, Anders Villiers Marki’sinin
ağzındaki yarayı Charles’ın iyileştirmesiyle değişir. Marki, teşekkür
etmek için uğradığında, Emma’yı görür, onun köylülerden farklı
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davranışı ve çekiciliği karşısında onları şatosundaki baloya davet eder.
Akşam baloya vardıklarında, şatonun ihtişamı, içerideki eşyaların göz
kamaştırıcılığı, erkeklerin kadınlara karşı takındığı nazik tavırlar,
müziğin ritmiyle yapılan danslar Madame Bovary’nin hayal
alemindeymiş gibi bir gece geçirmesine neden olur. Ömründe ilk kez
yaşadığı bu şatafatlı ve eğlenceli gece onun kitaplarda okuduğu hayal
alemine tekrar dönmesi, kocasından biraz daha soğumasına neden
olur.
Muhabbet edip hoşça vakit geçirdiği Léon hukuk eğitimini
tamamlamak için Paris’e gidince, hiçbir şeyden zevk almamaya
başlayan Madame Bovary, dünyadan bıkmış bir halde boşluğa
düşmüştür. Emma, her yılın bu döneminde düzenlenen panayırda,
bölgenin zengin ama çapkınlarından olan Rodolphe ile tanışır,
kocasında bulamadığı inceliği, güzel sözleri, kadınlar karşısındaki
kibarlığı görünce ona âşık olur, aradığı sevgiliyi bulmuştur artık.
Ancak, kocasından habersiz sürekli alışveriş yaptığı, amaçsız bir halde
ihtiyacı olmayan çok sayıda eşya aldığı için borçları sürekli artmaya
başlar.
Bihruz Bey, babasının memur olup farklı şehirlerde dolaşmalarından
dolayı on altı yaşına kadar düzgün bir eğitim alamamıştır. Babasının
İstanbul’a gelmesiyle rüşdiyeye (ortaokul) kaydı yaptırılır. Paşa babası
yine başka bir şehre vali olarak atanınca, Bihruz annesiyle birlikte
eğitimini tamamlaması için İstanbul’da bırakılır. Fransızcanın yanında
Arap ve Fars dillerini de öğrenmesi için özel hocalar tutulur. Aynı
zamanda devlet dairesinde memur olur. Ancak şımarık olarak yetiştiği
için işyerine gitmeyi seyrekleştirmeye, öğrenimini de aksatmaya
başlar. İşe gitmediği zamanlar, hocalarla yarımşar saat ders işledikten
sonra eğlence yerlerine gider. Bazen sırmalı giysiler içerisinde ata
binerek arkasında uşaklarıyla birlikte sokakları dolaşır veya alafranga
beylerden daha süslü giyinerek arabayla gezer ya da batı tarzında iyi
bir eğitim aldığını göstermek için berber, terzi, ayakkabıcı gibi
esnaflar ve gazinolardaki garsonlarla Fransızca konuşarak zamanını
öldürür. Yazları Küçük Çamlıca’daki köşklerinde, kışları ise
Süleymaniye’deki konaklarında oturur.
Yine bir gün arabasıyla gezerken tesadüfen Çamlıca bahçesinde lüks
bir arabadan inen birisi sarışın iki bayanın indiğni görür, Periveş
Hanım'a hemen âşık olur. Kendince aradığını bulmuştur, ona göre
sarışın olmak Avrupalı olmanın belirtilerindendir. Çünkü bu ay
parçası güzel, Fransızca hocası Mösyö Piyer’in tavsiye ettiği
romanlarda okuduğu kızlara benzemektedir. Bu arada babası ölünce
kendisine kalan büyük miktardaki mirası sorumsuzca harcar,
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masraflarını karşılasın diye gelir getiren dükkânları satar, serveti hızla
erimeye başlar.
Hem Bihruz hem de Emma, sorumsuz harcamalarının sonucu yavaş
yavaş borç batağına girmeye başlar. Bu arada her ikisi de kendilerini
anlayacak, hayallerindeki sevgililerini bulmuştur. Ancak, Bihruz
geleneksel Osmanlı yaşam biçiminden farklı olan Beyoğlu ve Çamlıca
semtlerinde lüks içinde yaşarken, Emma asilzadelerin lüks yaşamına
özenerek yaşamını sürdürmektedir.
Emma, "Tutku, coşku, kendinden geçme dolu inanılmaz bir dünyadan
içeri dalıyordu. (...) okuduğu kitaplardaki kadın kişileri hatırladı.
Kocalarının üzerine başkalarını seven kadınların coşkulu alayı
kendisini vaktiyle büyülemiş olan rahibelerin sesleriyle şakımaya
başladılar. Kendisi de bu düş yaratıklarının gerçek bir parçası oluyor,
öylesine özendiği o âşık kadın örneğinde kendisini görerek,
gençliğinde uzun uzun kurduğu düşleri gerçekleştiriyordu" (Flaubert,
2012:178). Böylece arzularına kavuşmuş, mutlu olmaya başlamıştır.
Bihruz Bey, "... kendisini daha şimdiden âşık-ı cefâkeş addettiği
Periveş Hanım'a itiraf-ı muhabbeti (...) bir mektup yazmak, gelecek
cuma günü saat sekizde ve belki daha erken bahçede bulunarak
Periveş Hanım'ın vürûduna muntazır olmak ve hanımefendi görünür
görünmez hazırlanacak mektubu bir takarrüp ile kendisine takdim
edip ondan sonraki harekât ve muamelâtı muktezâ-yı hâle uydurmak;"
(Ekrem, 2004:43) şeklinde âşığı için hayaller kurarken, Emma
sevgilisi ile gerçek anlamda aşk hayatı yaşamaktadır.
Emma, aşk sarhoşluğu içinde geçen altı aydan sonra pişman olmaya,
kendisini sorgulamaya başlar. "Kendi kendine, Charles'den niçin
tiksindiğini bile sordu. Onu sevebilse daha iyi olmaz mıydı? Ne var ki
Charles duygunun bu dönüşlerine pek imkan sağlamıyordu" (Flaubert,
2012:190). Tam bu dönemde, topal birisinin ayağının iyileştirilmesi
için ayak bozukluklarının tedavisi üzerine yeni çıkan bir kitap,
Madame Bovary'nin kocasını tekrar sevmesi için bir fırsat oluşturur,
kitap getirtilir. Uşak Hippolyte, ayağının düzelmesi için Charles
Bovary'nin kendisini bu yeni yöntemle ameliyat etmesini kabul eder.
Ameliyattan sonra bacağı sarılan uşak birkaç gün sonra acıyla
kıvranmaya başlar. Bacağı kontrol eden Charles, ameliyatın başarısız
olduğunu görür. Bacağın kesilmesi gerektiğini, ancak bunu kendisinin
yapamayacağını söyleyince, Neufchâtel'den ünlü doktor Canivet
getirilir ve bacak kesilir. Bay Bovary'nin tüm kariyerinin yerle bir
olmasına neden olan bu olay, Emma'nın kocasından nefret edip iyice
uzaklaşmasına, sevgilisine daha çok bağlanmasına neden olur. Bu
ameliyat Charles'ın ününe kötü etki eder, kariyeri düştüğü için hastalar
azalmaya, geliri düşmeye başlar. Ancak Madame Bovary, hem
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sevgilisine aldığı hediyeler hem de gereksiz olarak yaptığı
alışverişlere devam etttiği için borçları gittikçe artar.
Madame Bovary ile sevgilisi ertesi gün kaçmaya karar verirler. Emma
gittikten sonra biraz düşününce pişman olan Rodolphe, "Hayır,
yerimden yurdumdan ayrılamam ben! Bir çocuğun yükünü üzerime
alamam! Bunları daha bir güçlenmek için söylüyordu. Sonra, birçok
dert, birçok masraf... A! Hayır, hayır, bin kez hayır! Büyük aptallık
etmiş olurum!" (Flaubert, 2012:220) diyerek bu kararından vazgeçer.
Uşağı aracılığıyla Emma'ya gönderdiği mektubunda, yaptıklarının
hata olduğunu, onun acı çekmemesi için çok uzaklara gideceğini ve
kendisini affetmesini ister. Emma üzüntüden yatağa düşer, eski canlı
halinden eser kalmaz. Charles, Emma'ya moral olsun diye Rouen
şehrinde onu tiyatroya götürür. Tiyatroda eski tanışları Léon ile
karşılaşan doktor, onu karısının yanına getirir. Sağlığına iyi geleceği
düşüncesiyle Emma'nın pazar gününe kadar oradaki otelde
kalabileceğini söyler.
Léon, ertesi gün otele Emma'yı ziyarete gider, ilk tanıştıkları dönemde
onu sevdiği için mektuplar yazdığını, ama o zamanlar cesareti
olmadığından yırtıp attığını söyler. Sonraki gün Notre-Dame kilisesini
birlikte ziyaret ettikten sonra şehri gezerler. Léon'un güzel sözleriyle
aklı karışan Emma, akşama doğru kocasının yanına evine döndüğünde
kaynatasının öldüğünü öğrenir. Miras işleriyle ilgilenmek için
kocasından bir genel vekaletname alır, ancak yine de bazı konuları bir
avukata sormak gerektiğini söyler. Charles, dostları Léon'a
sorabileceklerini söyleyince Emma gönüllü olarak oraya
gidebileceğini belirtir ve ertesi gün Rouen'e gider, Léon ile üç gün
balayı yaşadıktan sonra döner. Daha sonra, piyano dersi alma
bahanesiyle, haftada bir gün yeni sevgilisiyle buluşmaya başlar.
Sevgilisi Léon ile yasak aşk yaşayan Emma, birgün tüccar L'heureux
ile karşılaşır. Tüccar alacaklarını ister, olmadığını öğrenince de
kayınpederinden kalan tarlayı satmaya razı eder. Alacaklarını almak
yerine parayı Emma'ya verir, karşılığında yeni senetler yapar.
Sevgilisiyle geçireceği hoş vakitleri düşünen Madame Bovary hiç
itiraz etmez. Parayı ihtiyacı olduğunda, bazen evdeki değerli eşyaları
bir bahane ile satmaya, bazen de borçlanmaya devam eder. Aradan
geçen onca zamandan sonra "Léon ondan ne denli bıktıysa Emma da
ondan o denli soğumuştu. Bu yasak aşkta evliliğin bütün yavanlığını
buluyordu artık" (Flaubert, 2012:318).
Mahkeme, borçlarını yirmi dört saat içinde ödemesini, aksi halde
taşınmaz mallarına haciz geleceğini bildiren bir mektup gönderince,
Emma tanıdığı bütün bankerleri dolaşır, ama kimseden para bulamaz.
Çaresizce sevgilisine gidip onu ikna etmeye çalışır, Léon, bulmaya
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çalışacağını ancak "Yine de, saat üçe kadar görünmezsem, bekleme
sevgilim, Kusura bakma, ben gitmek zorundayım." (Flaubert,
2012:327) diyerek Emma'yı dertleriyle başbaşa bırakınca son çare
olarak Rodolphe'dan yardım istemeye karar verir. İlk sevgilisine onu
ne kadar özlediğinden, geçmiş hatıralardan söz ettikten sonra asıl konu
olan borç istemeye gelince, sıcak ortam birden gerilir, red cevabını
alan Madame Bovary, çaresizlikten çıldırma derecesine gelir. O
kızgınlıkla eczacının dükkanına gelir, eczacı kalfasına zehirlerin
olduğu üst katı açtırır. Kalfanın ne olduğunu anlamasına fırsat
vermeden kavanozdaki zehirden avuçlayarak ağzına doldurur, ona
kimseye birşey söylememesini tembihleyerek oradan ayrılıp evine
döner. Hacizin şaşkınlığını henüz üzerinden atamayan Charles,
karısını görünce haciz kararının sebebini sorar. O ise bir mektup
yazarak kocasına verir ve yarına kadar açmamasını söyleyerek yatağa
uzanır. Karısının kan kusması ve acıdan kıvranmasına dayanamayan
Bay Bovary mektubu açar ve karısının zehirlendiğini öğrenir, bütün
müdahalelere rağmen Emma ölür.
Bihruz, Periveş Hanım ile karşılaştıklarında vermek üzere, övgü dolu
güzel sözlerle doldurmaya çalıştığı mektuplara, Fransız yazar
Rousseau’nun ‘Nouvelle Heloise’ adlı eseriyle birlikte farklı Türk
eserlerinden alıntılar yerleştirir. Ancak, hem Türkçesi hem Fransızcası
yeterli olmadığından yine de incelikli bir mektup yazamaz, suçu
kitaplara atar. Şiirden anlayacak ruh kapasitesinden yoksun olan
Bihruz Bey, okuduğu “Olma sokak süpürgesi, kadın kadıncık ol”
(Ekrem, 2004:60) mısrasındaki süpürgenin şiirde olmasına kızarak
Türklerde adam gibi şair yetişmediğini söyler. Bir hafta sonra
mektubu verir, cevabını beklemeye başlar. Aradan uzun bir zaman
geçmesine rağmen, kızı göremeyip mektubuna da cevap alamaynca
aşkından umudunu kesmeye, çeşitli, senaryolar üretmeye başlar.
Kızı ilk gördüklerinde onu tanıdığını söyleyen arkadaşı Keşfi,
Bihruz’un daha fazla üzülmemesi için kızın öldüğünü söyler. Günlük
hayatına dönen Bihruz, elindeki mal varlığını tüketir. Arabasını,
borcunu ödeyemediği için geri vermek zorunda kalır. Nihayet günler
sonra, tesadüfen Periveş’in kızkardeşi olduğunu düşündüğü bir
kadınla karşılaşır. Başsağlığı diledikten sonra kardeşinin mezarını
sorar. Kadın, laf cambazlığı yaparak Bihruz ile biraz eğlendikten
sonra, kızkardeşinin olmadığını, öldü sandığı kızın kendisi olduğunu
söyler. İç dünyası altüst olan Bihruz, Çengi Hanım’ın “Artık, elverir…
Peşimizi bırak!... Hadi oğlum, işine git…” (Ekrem, 2004:248)
demesiyle kendini toparlamaya çalışır. Tam bu sırada bir araba
geldiğini söyler ve oradan kaçarcasına uzaklaşır.
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Sonuç
Her ne kadar farklı kültürler içerisinde yaşasalar da insanların,
insan olmalarından kaynaklanan benzer özellikler taşıdıkları görülür.
Temas halinde olunan kültürlerden birinin değişikliğe uğraması diğer
kültürleri de etkiler. Diğer kültürler, baskın olan kültüre yönelmeye ve
onu taklit etmeye başlarlar. Tıpkı, Emma’nın ışıltılı şatolarda
çevresinde âşıkların dolanmasını arzulaması, Bihruz Bey’in batılı
olma ve onlar gibi yaşama sevdasında olduğu gibi. Çünkü: “Arzu
bilinç tarafından yaratılmış çeşitli tipte “sentezler” içerisinde
duygulanımsal ve libidinal enerjinin sürekli üretimidir” (Best;
Kellner, 1998:112)
Her iki kahramanın ortak özelliklerine bakıldığında, ikisinin de
toplumun genel yapısına aykırı davranışlar içerisinde bulunduğu,
genel anlamda, istediklerine ulaşmakta fazla zorlanmadıkları görülür.
Ancak elde ettikleri onların mutlu olmalarına yetmez. Çünkü onların
ulaşmak istedikleri gerçek bir hedef yoktur aslında. Onlar sadece
gündemde olmak, her yeniliği elde etmek, başkalarının kendilerine
gıpta ile bakmalarını sağlamak düşüncesindedirler. Bu yüzden de
hiçbir zaman mutluluğu elde edemedikleri gibi, yakınlarında
bulunanlara da zarar verirler.
Osmanlının son dönemlerinde Batı’ya karşı sürekli yenilgiye uğrayıp
gerilemesi, aydınlardan bir kısmının, çözümü Batılı değerleri
sorgulamadan olduğu gibi almak düşüncesine kapılmasına neden olur.
Bihruz Bey de, Batılı ve modern olmanın onlar gibi giyinmek ve
yaşamak olduğu düşüncesiyle kendi kültüründen olan hiçbir şeyi
beğenmez, Avrupalılar gibi yaşamak ister. Emma’ya bakıldığında,
onun da bulunduğu çevre ve kültüre uzak olduğu, geleneksel yapıya
karşı bir yaşam biçimi oluşturmaya çalıştığı görülür.
Romanlardaki kahramanlar Emma ve Bihruz, ulaşılması güç hayaller
peşinde koşarak kendi yetersizliklerini kapatma telaşı içerisindedirler.
Bihruz’un dönemin Türkçesi olan Osmanlıcayı dahi tam bilmediği;
“Ben kesinkes veremem sana cevap ol şuhun, Geldi mi hatt-ı ruhu
berbere sor sorma bana – Ey sâki, sevgilinin zülüflerinin uzayıp
uzamadığını bana sorma, ben kesin cevap veremem; bu soruyu sen
berbere sor” (Ekrem, 2004:72) beytini anlamadığı, berber sözcüğünün
şiirde olmasına verdiği “Kel betiz! Kel skandal - Ne aptallık! Ne
rezalet” şeklindeki tepkide de görülebilir.
Okuduğu kitaplardaki kibar erkekleri, zengin şatoları, ışıltılı geceleri
düşleyerek evlenen Emma, Charles’da bunların tam karşıtı olarak
nezaketten uzak davranışlar, dümdüz konuşmalar, hayalden uzak
fikirler görünce kocası gözünden düşer, ondan soğur ve uzaklaşır.
Aslında onun asıl uzaklaştığı sadece kocası değil, elde etmek
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istediğine ulaşınca duyduğu, tıpkı sevgilisi Léon’dan bıktığı gibi bir
bıkkınlık ve yeni arayışlara olan doyumsuz yapısıdır.
Yaşadığı çevredeki kültürel değerleri kişili ile uyumlu hale
getiremeyen Bihruz, ideal olarak gördüğü yaşam biçimini taklit
etmeye çalışırken, aynı durumdaki Emma, kendisinden üstün ve
modern olarak gördüğü baronların yaşam biçimine özenir. Çünkü:
“modern olmak arzusu bir idealdir. Yani içimizin derinliklerine kök
salmış, akıl dışı bir zorunluluktur, içeriği değişken ve belirsiz olan
ısrarcı bir biçimdir” (Kundera, 2009: 155). Bihruz ve Emma’nın
kişilikleri, her iki romanda da, güçsüz ya da aşağıda olanın güçlü olanı
taklit etmeye çalışması biçiminde yansır.
Kahramanların kişilik yapılarına bakıldığında ise, her ikisinin de,
sürekli bir arayış içerisinde oldukları, her ikisinin de iç dünyalarını
yıkan aşklarıyla tesadüfen karşılaştıkları görülür. Günün şartlarına
göre ikisine de iyi imkanlar sunulmuş, ikisi de el üstünde tutularak
yetişmiş, ancak her ikisi de ellerindekilerle yetinmeyip, hiçbir zaman
mutlu olmadıkları gibi, doğallıktan, özgünlükten, kendiliğindenlikten
yoksundurlar. Bihruz için araba, Emma için görkemli şatolar, lüks
içinde bir yaşam, olması gereken gösteriş nesneleridir.
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“Kalırsa bir soru kalır benden
Yanıtı var mıdır bilmem
Denizine, göğüne, toprağına
Uçanına, kaçanına bu dünyanın
Kalırsa bir soru kalır benden”
Kalırsa Bir Soru, Ahmet Erhan
Özet

Ödüllü şiirleriyle 1980’lerin başında adını duyuran, şiirleri yabancı
dillere çevrilen Ahmet Erhan, Çağdaş Türk şiirinin karamsar şairlerinin
başında gelir. İlk şiirleri 1976 yılında dergilerde yayımlanmaya başlayan
şairin bütün eserleri için 2005’te Dyonisos Onur Ödülülayık görülmüştür.
Ahmet Erhan bireysel ve toplumsal temaları zengin sözcük dağarcığıyla dile
getiren, imge ve tema yönünden sürekli değişen ve çeşitlilik gösteren bir şiir
anlayışına sahiptir. İlk şiir kitabıyla “Behçet Necatigil Ödülü”nü alarak genç
yaşta tanınmayı başaran Ahmet Erhan’ın toplu şiirleri 2014 yılında Burada
Gömülüdür adıyla iki cilt halinde basılmıştır.
Ahmet Erhan, Çıkmaz adlı şiirinde “Artık küfürlerimi elimin tersiyle
silmeliyim” dese de onun şiirlerinde argo ve sövgünün ayrı bir yeri vardır. Bu
çalışmada argo ve sövgü kavramlarına, bu kavramların edebiyatta kullanım
alanlarına kısaca değinilecek akabinde Burada Gömülüdür’deki tüm
şiirlerinden hareketle Ahmet Erhan’ın söz varlığında argo ve sövgünün yeri
üzerinde durulacaktır. Kaba dil sayılan argonun estetik bir dili olan şiirde
kullanımı şiirlerden örneklerle açıklanacaktır. Çalışmanın sonunda
1980’lerdeki toplumcu-gerçekçi şiirin güçlü bir temsilcisi olan Ahmet
Erhan’ın şiirlerindeki dil anlayışı, Türkçeye yaklaşımı da değerlendirmeye
alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Ahmet Erhan, argo, sövgü, şiir dili
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SLANG AND SWEARING IN AHMET ERHAN’SPOETRIES
Abstract

Ahmet Erhan who got famous at the beginning of the 80s and whose
poems translated into foreign languages is the leading of the pessimistic poets
of the Turkish poetry. The poet whose first poems were started to be
published in magazines in 1976 was granted Dyonisos Honary Award in
2005. Expressing individual and collective themes with his rich vocabulary,
Ahmet Erhan has a different sense of poetry which is variable and constantly
changing in terms of theme and imagery. He was well-known being awarded
“Behçet Necatigil Award” in his earlyagewith his firstpoetrybook.His
collectivepoemswerepublished titled “Burada Gömülüdür”in 2014 with 2
volumes.
In spite of the fact that he says in his poet “Çıkmaz”, “ I should wipe
my slangs totaly”, his slang and his swearing have characteristic impact on
his poetry. In this study the themes of slangandswearingandtheiruse in
literaturewill be mentionedbriefly. Then the significance of slang and
swearing in Ahmet Erhan’s poetry will be stressedby giving examples in all
ofthe poems in “Burada Gömülüdür”. Considered abusive language, the use
of slang in poetry which has an aesthetic language will be explained with
samples from poems. At the end of the study, the sense of language in poems
by Ahmet Erhan who is influential represantative of social realistic poetry in
1980s and his approach to the language of Turkishwill be taken under review.
Keywords : Ahmet Erhan, slang, swearing, poetry dialect

Giriş
İlk şiir kitabıyla “Behçet Necatigil Ödülü”nü alarak genç yaşta
tanınanAhmet Erhan, 1980’lerin başlarındaki toplumcu gerçekçi şiirin
gündemdeki ismidir. (ASİLTÜRK 2006: 132)
Şairin birçok şiirinde çok sevdiği babası Ahmet İzzet’e, sessiz
ve kederli annesine, eşine, oğlu Deniz’e, kendisine kısacası hayatına
dair bilgiler bulmak mümkündür. 1993 yılında Öteki Şiirler1 kitabının
ön sözünde Ahmet Erhan,buradaki şiirlerini hayat macerasının tarihsel
bir özeti olarak tarif etmiştir. (ERHAN 2015:7) Aslında tüm şiirleri
incelendiğinde şairin bu yerinde tespitinin sadece Öteki Şiirler kitabı
için değil, birçoğu için de geçerli olduğu görülmektedir. Bir lirik şair
tavrı olanben’ianlatma,onun şiirlerinde de mevcuttur.
Erhan GSM adlı şiirinin birinci bölümünde dünyaya gelişini
ironik bir biçimde anlatmıştır:

Ahmet Erhan’ın Burada Gömülüdür’deki (Kırmızı Kedi Yayınevi, 2015) tüm
şiirlerinde şiir başlıkları (GSM şiiri hariç) küçük harfle, şiir kitaplarının adları
büyük harfle yazılmıştır. Makalede bu yazı düzenine uyulmuştur.

1
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Buyrun, ben Ahmet Erhan
Bir kilo beşyüz gram gelmiş tartıda, doğduğu zaman
Dört ablanın ardından horoz çükü kadar bir oğlan
Doktorlar ve hemşireler arasında bahis salgını:
Yaşar mı yaşamaz mı, şu er ve han
Üç ayda topaç, dört ayda gülle gibi olmuş
Daha doğumda ağlamayı ertelemiş hinlikten
Ati ömrüne saklamış
Bütün lohusaların sütü ona akmış, rivayet o ki
Şımarıklığı bundan
Hoca, bu demiş ya katil olur ya büyük adam
İkisinin arasında zati bir soğan zarı
Doğa kanunu kurt kapanı
Kapanın elinde kalmış dört mevsim diken...(GSM, 2. cilt, 239)
Şiirlerinde kendi adı“Erhan”ın yerine ona okumayı sevdiren
babasınınadını ekleyerek“Ahmet Erhan” adını kullanmayı tercih
etmiştir.Şairin kırk birinci doğum gününde kaleme aldığı erhan
bozkurtahmet erhan’ı yargılıyor!adlı otobiyografik bilgilerin yer
aldığı şiirinin başında kimlik fotokopisi yer almaktadır: (erhan bozkurt
ahmet erhan’ı yargılıyor,2. cilt, 296)
…
Erhan Bozkurt konuşuyor:
08.02.1958. Ahmet İzzet’ten olma,Emine’den doğma.
Boşandı. İslam. İçel. Mersin. Mesudiye ve bir sürü rakam.
Veriliş nedeni. Zayi. Keçiören.Ankara. Nüfus müdürü adına.
Yüzmeyi kırk yıllık seanslarda öğrenen bir Akdeniz çocuğu

Haydar Ergülen Akdenizli karamsar şair Ahmet Erhan için şu
tespitlerde bulunmuştur:
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“Erhan Bozkurt, Ahmet Erhan’ı Yargılıyor!” şiirinde kimlik
fotokopisi vardır. Babasının adı Ahmet İzzet’tir, onun adı
Erhan Bozkurt’tur, babasının adını kendi adına eklemiştir.
1958’de Ankara’da doğmuş bir Akdenizlidir.‘Akdeniz
Duyarlığı’ dedikleri şiir ‘hareketi’ de, ki değildir, yalnızca
Ahmet’in ve Özdemir İnce’nin şiirlerinden doğru türetilmiş
bir duyarlılıktır, ki Özdemir İnce ile Ahmet Erhan’ın
Mersin’den yanlarına aldıkları ‘yolluk’ niyetinedir. Bilhassa
Ahmet’in yazdıkları için ‘karaakdeniz duyarlılığı’ demek daha
yerinde olur.”(http://www.sabitfikir.com/dosyalar/yilki-sairiahmet-erhan)
Şair, 1986’da kaleme aldığı ve kötümserliği kusmukların
çiçek kalıplarına dökülmüş hali olarak nitelendirdiği dizesiyle dikkat
çeken otobiyografi adlı şiirinde ise kendini tanıtır:
….
Sana artık Ahmet Erhan diyorlar
Akdeniz 1958.1.72, 60 kg.,
evli, karısı hamile, iki paket sigara.
sabah dokuz akşam yedi. - sahi ne vardı başka?
Evet, diyorlar ve ekliyorlar:
Önüne geleni öpme isteğiyle dolu bir insancıllık
Sonunda götürse götürse, çiçek götürür kendi mezarına
Gibi deli, gibi meczup, gibi seyda
Ve keçe uçlu bir kalemle yazıyorlar:
Doğacak çocuğuna ad düşünen nihilizm
Sabahın alacakaranlığında, bir uçurum önündebekleyen dirim
Sana artık Ahmet Erhan diyorlar.(otobiyografi, 1. cilt, s. 389)
Erhan’a tüm şiirlerinde eşlik eden karamsar hava bir
söyleşisinde belirttiği gibi acılı ve zorlu günlerin eseridir, şiirleri bu
günlere tanıklık etmiştir.(ASİLTÜRK 2006: 133) Varoluşunu
neredeyse hüzünle birleştiren ve biraz da bu hüznün etkisiyle ölümü
bir metafor olarak şiirine yerleştiren şair, ölümün sözlüğü şiirinde
bunu itiraf etmiştir:
Kaç şiir yazdım ki ölümden söz eder
Kimi görsem daha ölmedin mi, der gibi yüzüme bakar oldu
Arapçaları, İtalyancaları, Türkçeleri ayıramasam da
Sıfat fiil ad zamir
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Ölümün sözlüğüne çalıştım yıllar boyu (ölümün sözlüğü, 1.
cilt, 397)
Adnan Özer’in aktardığına göre Behçet Necatigil Ödül
töreni’nde Edip Cansever henüz yirmi üç yaşındaki Erhan’a “Evlat ne
çok bahsetmişsin, daha gençsin oysa, kimden öğrendin ölümü…” diye
sormuştur. (Burada Gömülüdür, 1. cilt, s.7)Kendisini “ölümün
üveyoğlu, acının şahdamarı” (8.2.1991, 1. cilt, 544) olarak
nitelendiren Erhan’ın şiirlerinde yalnızlık da ölüm kadar işlenmiştir.
Bu hususta Adnan Satıcı şöyle der:
Birbaşınalık
anlamında
düşünüldüğünde,
yakınılan,
istenilmeyen bir durumdur yalnızlık. Ancak, Erhan'ın şiirinde
başkaldırı; uzlaşma zemininden uzaklaşma anlamıyla yer
bulur. Açıkçası istendik bir yalnızlıktır onunkisi. Toplumsal
bağlanmalarından neredeyse bütün bütüne kopmuş bu birey,
yaşamak eylemine de bilinen anlamlarının dışında bir anlam
yüklemek zorunda kalır: Yalnızlık, giderek ölüm! Yaşam eşittir
yalnızlık o da eşittir ölüm denkleminin şiirsel ifadesi
'Yaşamdan aşka ölüm yoktur' dizesinde yer bulur." (Burada
Gömülüdür, 1. Cilt, s.374)
Şiirlerinde “ölüm, baba, yalnızlık, toprak, ayna, alkol” gibi
izlekler doğrultusunda kimi sözcükleri sıkça tekrarlamıştır.Metin
Celal, Ahmet Erhan’ın özgün bir şair olduğunu ifade etmiştir:
“Ben kendi açımdan AhmetErhan’ın şiirini bir dönemi
noktalayan (70’li yılların şiirini) ve yeni bir döneme başlayan
(80’li yıllara) şiirimizin göstergesi olarak görüyorum. Ahmet
Erhan jargona dahil olmadı, aksine tavır aldı. Slogan
atanların arasından sıyrıldı, kendi sesiyle konuşmayı
yeğledi.”(ASİLTÜRK 2006: 133)
Ahmet Erhan; Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nü bitirmiş, uzun yıllar Türkçe öğretmenliği yapmıştır.Şairin
bütün şiirleri 2014 yılında Kırmızı Kedi yayınları tarafından Burada
Gömülüdür adıyla iki cilt halinde basılmıştır. Eserin birinci cildinde
Alacakaranlıktaki Ülke, Yaşamın Ufuk Çizgisi/Akdeniz Lirikleri,
Sevda Şiirleri, Zeytin Ağacı, Ateş Çalmayı Deneyenler İçin, Ölüm
Nedeni: Bilinmiyor, Deniz, Unutma Adınıadlışiirkitapları derlenmiştir.
Eserin ikinci cildinde ise Öteki Şiirler, Çağdaş Yenilgiler
Ansiklopedisi, Resimli “Ahmetler” Tarihi,Ne Balık Ne De
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Kuş,Kaybolmuş Bir Köpek İlanı, Şehirde Bir Yılkı Atı,Sahibinden
Satılık şiir kitapları bir araya getirilmiştir.
Üretken bir şair olan Ahmet Erhan, 2013 yılında 55 yaşında
iken kaleminden düşürmediği ölümle karşı karşıya gelmiş, kansere
yenilerek hayata gözlerini yummuştur.
1. Ahmet Erhan’ın şiirlerinde argo ve sövgü
“Yürüyüşü düzgün, ağzı bozuk
Bir çocuk, öldürsen metroya binmez
Kebabistana götürsen karnı doymaz
Artık küfürlerimi elimin tersiyle silmeliyim”
Çıkmaz, Ahmet Erhan
Ahmet Erhan, Çıkmaz adlı şiirinde “Artık küfürlerimi elimin
tersiyle silmeliyim” dese de onun şiirlerinde argo ve sövgünün ayrı bir
yeri vardır. Ahmet Erhan’ın şiirlerinde argo ve sövgünün yerini ele
almadan önce argo ve sövgü kavramlarına değinmek yerinde olur.
“Kullanılan ortak dilden ayrı olarak bir meslek veya topluluktaki
insanların kullandıkları özel dil veya söz dağarcığı, mecazen ise
serserilerin külhanbeylerin kullandığı söz ya da deyim” (Türkçe
Sözlük 1998: 129) olarak tanımlanan argo Osmanlıcada lisân-ı erâzil,
lisân-ı hezele olarak adlandırılmıştır. Kimi sözlüklerde eş anlamlısı
olarak da hırsız dili, kayış dili ifadeleri verilmiştir. (TUĞLACI 1981:
127) “Çoğu zaman zengin anlatımlı, hırsızlara ait özel dil. Bazı sosyal
kesimlerde kullanılan, kaba, bayağı biçimlerde süslenmiş anlatım
tarzı” ya da “Eskiden, önce esnafın, sonra da dilenci, serseri,
külhanbeyi, hırsız, kaçakçı ve genel olarak şerir takımının kendi
yaşayış tarzı isteğine uyarak, etrafındakilerin anlayamayacağı bir
şekilde ve kendi aralarında konuştuğu aşağılık, özel ve gizli dil”
(AKTUNÇ 2009:8) tanımlarında olduğu gibi sözlüklerde genellikle
argonun alanı daraltılmış, genel dilin boynundapek bir işlevi olmayan
bir dil olduğu ifade edilmiştir. Divanü Lugati’t-Türk’ten beri
sözlüklerde yerini bulan argonun ortak dili etkileyen özel bir dil
olduğu yadsınamaz. Doğan Aksan’a göre argodaki deyim aktarmaları,
dildeki birçok ögeyi çok anlamlı duruma getirmiştir.(AKSAN 1978:
113) Bußmann, argonun toplumun diğer bireyleri tarafından
anlaşılmaması gerektiğinden, anahtar sözcükleri genel söz varlığına
girer girmez anahtar sözcüklerde yenilemeler yapılması
zorunluluğunun ortaya çıktığını belirtmiştir. (TOKLU 2015:195)
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Buradan anlaşıldığı üzere argodan standart dile birçok sözcük dahil
olmuştur.
Argoyu genel ve alan argosu olarak değerlendiren Hulki
Aktunç, alan argosunun oluşum alanlarını “suç dünyası, kapalı
dünyalar, azınlık dünyası, cinsel dünya, alışveriş dünyası, spor
dünyası” şeklinde sıralarken Nevzat Özkan bu alanlara “inanç dünyası
ile iletişim dünyası” alanlarını eklemiştir. (ÖZKAN 2002: 26-27)
Argonun kullanıldığı alanlardan biri de şüphesiz malzemesi
dil olan edebiyattır. Aktunç’a göre eskiler yergi/cinsellik/hezl üçgeni
içinde argodan yararlanmıştır. (AKTUNÇ: 397) “Tanıklarıyla
Osmanlı Argosu Sözlüğü”nde verilen örnekler de göstermektedir ki
argoyla yakalanan tariz, ironikimi divan şairlerince de tercih
edilmiştir. Yine argo halk şiirinde, Karagöz ve Ortaoyununda, Ahmet
Rasim ve Hüseyin Rahmi gibi eserlerinde günlük hayatı yansıtan
yazarlarda, “Sövmekle gülmek adamı ipten kurtarır.” diyen Neyzen
Tevfik’in, Orhan Veli, Salah Birsel, Metin Eloğlu, Can Yücel gibi
sokak diliyle şiir dilini bütünleştiren şairlerin dizelerinde karşımıza
çıkmaktadır. Mehmet Akif Ersoy ise daha çok betimlemelerinde
argodan yararlanmak gerekliliğini duymuştur.
Aktunç’a göre alan argolarının ortaya çıkma nedenlerinden
biri toplumun ya da içinde bulunulan topluluğun genel ahlaki davranış
ve kurallarıyla belirli zamanlarda da olsa uzlaşmayan, aykırı
düşebilecek birey davranışlarıdır. (AKTUNÇ: 10)Yaşadığı yüzyılı
“sütübozuk” olarak nitelendiren, uzlaşamadığı dünyaya türlü sıfatlar
yükleyen (resimli ’ahmetler’ tarihi,2. cilt., s.261),Ahmet Erhan’ın
argo ve sövgüye yer vermesi bu bağlamda değerlendirilebilir:
Fahişe yüzyıl, üç nesli emzirdin
Çoktan şiirden nesre göçtü adamlar
Elinden hiç değilse oğlumu kaçırdım
Sütübozuk yüzyıl, saat onikide donunu çıkar donan
Göndere çek, rüzgarlar bütün gece kussun
Geride boğulan bir Ahmet Erhan kalsın
Erhan’ın Burada Gömülüdür’deki tüm şiirleri tarandığında
argo alanlarından suç dünyası alanına (kabadayı argosu) ve cinsel
dünya alanına (cinsel argosu, eşcinsel argosu, fuhuş argosu)dair
sözcükler kullandığı tespit edilmiştir. Bunun yanında seyrek de olsa
alışveriş dünyası alanına (esnaf ve eğlence yerleri argosu) ait argo
ifadelere de rastlanmaktadır. Şunu da eklemek gerekir ki şair eserinin
ikinci cildinde yer alan 90 sonrası şiirlerinde argo ve sövgüye daha
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çok yer vermiştir. Kaba dil sayılan argonun estetik bir dili olan şiirde
kullanımı şiirlerden örneklerle açıklamak yerinde olacaktır:
Kabadayı argosuna örnek:
“Ben ölürüm adamım, şöyle ya da böyle/Ardımdan fotoğrafımı sana
postalarım.” (cenaze namazı, 2. cilt, s. 98)
adamım: (deyim) (Ar. ādem) “Arkadaşım, kardeşim” anlamında
kullanılır. (Büyük Argo Sözlüğü, s. 34)
“Bugünü mü buldunuz ey dingiller/Sevginiz batsın! Pencerem
kar…”(sevgililer günü, 2. cilt, s. 469)
dingil: s. ve i.Aptal, salak. (Büyük Argo Sözlüğü, s. 95)
“İki üç haspanın kertenkele kuyruğunda Woddy Allen’dan bir kitap”
(ey yağmurlar, 1.cilt, s. 553)
haspa: a. Alay ve şaka Kızlara, kadınlara şaka veya alay yollu
söylenen bir söz. (Büyük Türkçe Sözlük/ www.tdk.gov.tr)
“Puştlar, İskender kebabına bile patent almışlar/‘küçük’ten kurtarıyor
bizim lavuk”
Akıllı çocuk raconu bilir (küçük İskenderiye, 2.cilt, s. 423
lavuk: s. ve i. Erkek, adam. (Büyük Argo Sözlüğü, s. 202)
racon: i. Yöntem, kural, adet. Usul. (Büyük Argo Sözlüğü, s. 251)
“Yağmurlar da diner moruk/ (…)/Saatler moruk saatler... ne olmuş
saatlere kurmayıveririz bir gün/(..)/Biz ne kötü yaşadık be moruk/(…)
Moruk diyorum artık benimle büyüyenlere...” (benimle büyüyenler
için, 1.cilt, s. 412)
moruk: i. 1. Yaşlı kimse, ihtiyar. 2. “Arkadaşım, dostum” anlamında
teklifsiz bir hitap biçimi olarak söylenir.” (Büyük Argo Sözlüğü, s.
221)
“Kız tavlamak sanatına masalarda höykürmek mi/Salya sümük
ağlamak” (Cihangir miyavlaması, 2. cilt, s. 346)
tavlamak: Arkadaşlığa, birlikte olmaya razı etmek(Büyük Argo
Sözlüğü, s. 297)
“Volta atıyor martılar göğün duvarında/Ne balık, ne de kuş olabildim
şu dünyada”(Cihangir miyavlaması, 2. cilt, s. 34)
volta atmak: Bir aşağı bir yukarı yürümek. (Büyük Argo Sözlüğü, s.
305)
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“Yaylan hadi eve, annen kızar…” (öğüt,, 2.cilt, s. 163
yaylanmak: Gitmek, savuşmak, yürüyüp ortadan kaybolmak (Büyük
Argo Sözlüğü, s. 311)
Cinsel dünya argosuna örnek:
“Şu godoş dünyaya kazığı çaktık madem”(resimli ahmetler tarihi, 2.
cilt, s. 262)
godoş: (kodoş) (Erm. godoşboynuz”) Muhabbet tellalı, pezevenk.
(Büyük Argo Sözlüğü, s. 190)
“Hayatta bir tek seni becerdim/Ölümle yatar gibi uzun bir uykuda”
(bir hayat kadını’na ağıt, 1. cilt, s. 559)
becermek: Cinsel ilişkide bulunmak.(Büyük Argo Sözlüğü, 58)
Esnaf argosuna örnek:
“Mardin’de ayakçılar beni konuşur/Bir şarkı okunur” (yürümek, 2.
cilt, s. 318)
ayakçı: Gezgin esnaf; seyyar esnaf. (Büyük Argo Sözlüğü, 51)
Eğlence yerleri argosuna örnek:
“Geride, tabaktakalmış patatesler tavalar/Fondip biralar, Kilise’deki
Zehra teyze” (o derin Yağmurlarda, 2.cilt, s. 356)
fon dip: (deyim) Bardakta ya da şişede kalan içkiyi bir kerede sonuna
kadar içme. (Büyük Argo Sözlüğü, s. 119)
Alay, mizah, abes kasıtlar da taşıyan argo, sövgü (küfür) ile eş
anlamlı değildir ancak sövgülü argo kelimelerin de olması kimi
sözlüklerde argonun “kaba, küfürlü sözcük, deyim” (Milliyet-Büyük
Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi 1986: 778) olarak tanımlanmasına
yol açmıştır. “Sövme sözü, küfür” anlamlarına gelen sövgünün,
hakaret içermesi ve bu özelliği ile argodan ayrıldığı ve argonun küfre
kıyasla daha özel kullanım alanları içerdiği düşünülebilir. Bununla
birlikte sövgü sözleri genellikle argonun bir alt alanı olarak
sayılmaktadır. Sövmek “Irza, nâmûsa dokunan, ayıp, çirkin ve
haysiyet kırıcı birtakım kalıplaşmış sözler söylemek, küfretme”
anlamındadır. (AYVERDİ; TOPALOĞLU 2005: 1125)Arapça
kökenli küfür sözcüğünün ise “örtmek; inkâr etmek, inanmamak”
anlamları vardır. Küfür, argoda olduğu gibi “gizlemek” ya da
“anlaşılmaması için şifrelemek” değil, aksine “gizli ve ayıp olanı
açığa çıkarma yoluyla hakaret etmek” amacıyla ortaya çıkmıştır ve
sövgü sözlerini, genellikle cinsel organların adları, cinselliğe ilişkin
fiiller, cinsel tabu sayılan durumların tasviri, hakaret amaçlı kullanılan
kelimeler (eşek, bunak, aptal, dinsiz, embesil, primat…) ile bunlarla

73

74 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ilgili deyim ve atasözleri oluşturur ve bunlar kişinin psikolojik
durumuyla ilgili olup, muhatabının “gizli”, “mahrem” ve “günah
sayılan”, bedence yahut psikolojik olarak gösterdiği zafiyet
durumlarını tahkir ve tezyif amacıyla söylenir. (AKAR 2014: 30)
Dolayısıyla argonun dili küfre göre daha hafiftir, rahatsızlık edici
düzeyde değildir, muhatabını rencide etme amacı yoktur. Argoda
sözcüklerin üstü örtükken sövgü de bu gizli dil tavrı yoktur.
İçinde yaşadığı topluma duyarlı, yaşananlara yazdıklarıyla
itiraz eden bir şair olan Erhan, şiirlerinde argo ve sövgü gibi dilin
etkili silahlarını kullanarak adeta hayata ve insanlara meydan okur,yer
yer acılarıyla alay eder, yer yer hırçınlaşır ve küfre sığınır. Argoya
nazaran ziyadesiyle sövgülü ifadelere ve kaba sözlere yer veren
Ahmet Erhan’ın “Şiir, insanın en gerçek, en dolaysız, en özlü
eylemlerinden biridir.” (ERHAN 2001:17) sözleri de şiirlerinde
dolaysızca kullandığı ifadeleri açıklar niteliktedir:
Üstüme gelme, sana bir künde atarım aklın şaşar
Gelme üstüme orospu çocuğu
Sana yalvaracağıma kahve falıma baktırırım
Bir yol görünür, bir de adak
İnce uzun bir kız, saçları kara
Makine, elini ver makine
Üvey kardeşim benim, piçim
Vidaların yağlandı mı, bir isteğin var mı?
Gel, aylara, güneşlere filan gidelim. (makinalaşmamak, 1.
Cilt, s. 402)
Burada Gömülüdür kitabının birinci cildindeki sövgülü şiirler
şunlardır:
ölümün sözlüğü, s. 397/ makinalaşmamak, s. 402/ tiksinti, s.
407/ James Dean, s. 410/ hayır hayır hayır hayır, s. 522/ ey
yağmurlar, s. 553
İkinci cildindeki sövgülü şiirler ise daha fazladır:
çağdaş yenilgiler ansiklopedisi, s. 143, 145/ ıslak, s. 188/
fotoğraf, s. 203/ resimli “ahmetler” tarihi, s.262, s.264/ daüssıla, s.
310/ karşılaştırma, s. 335/ cihangir miyavlaması, s. 344/ ay çarpması,
s. 381/ kiracı, s. 407/ çocuk, s. 414/ kazı, s. 420/ küçük İskenderiye, s.
423/ çıkmaz, s. 438/ amca, s.448/ kırkayak takvimi, s. 495
Ahmet Erhan’ın şiirleri Cemal Süreya’nın“Tabiat ahlakı
kovuyor. Nerde bir ahlak türemişse, orda tabiatla ahlak çatışma
halinde. Sanatı doğuran mutlaka bu çatışmadır demiyoruz. Ama
sanatı besleyen bu çatışmadır diyoruz. Tabiat sanatla kurulu düzene
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baş kaldırıyor. İtiyor onu. Hafife alıyor. Bozuyor. Ağuluyor. Sanatlar
içinde bu özelliği en çok taşıyan da şiir sanatıdır.” sözlerini haklı
çıkartır niteliktedir.(SÜREYA 2015: 22)
Toplumcu gerçekçi şairlerin ve yazarların sokağı edebiyata
taşıma arzusu onda da vardır; günlük dili, sokak ağzını şiir diliyle
bütünleştirir. Bununla birlikte “Şu alçak ironiyle yatmasam ben
intihar ederdim” (limon, 1.cilt, s.555) mısraında belirttiği gibi ironi
onun hayatta kalma yoludur.Sövgü, argo ve kaba sözü bir arada
kullandığıEy Yağmurlar şiirinde geçen “Duyulur bir ürperti ve
hacamat/ Edilmiş hüzün sulandırılır ironiyle” dizeleri şairin dilin
radikal sözcükleri olan argoyu, sövgüyü ve kaba sözleri kullanmaktan
kaçınmaması, ironi ile lirizmini hafifletme çabası olarak
açıklanabilir.Yaşam karşısındaki muhalif tavrını, karamsarlığını,
öfkesini, argo ve sövgüyle şiir diline yansıtmasını şairin “Bir şair,
düşünce ve duygularını, yaşam karşısında aldığı tavrı şiir yoluyla dile
getirmek zorundadır.” (ERHAN 2001:10)sözleri de ortaya
koymaktadır.
2. Ahmet Erhan’ın Dil Anlayışı
Hiçbir kişi zamirinde yer bulamadım
Ben-Sen-O-Biz-Siz-Onlar
Tekil duyguları bir türlü çoğulluyamadım
Bütün sıfatları alkole yatırdım
Salamura balık gibi olurum yaza kadar
Türkçe, Ahmet Erhan
Şairin poetikası şiirinin dilini belirler. Toplumcu-gerçekçi bir
şair olan Ahmet Erhan dili önemser, sözcükleri titizlikle seçer.
Nitekim şair Sözcükler şiirinde bunu ifade etmiş, bire bin verecek
sözcükler aradığını, içindeki tufanı anlatmaya sözcüklerin bile
yetmediğinidile getirmiştir:
…
Bitek sözcükler arıyorum şimdi
Bire on, bire yüz, bire bin verecek
Yurdumu anlatmak için –ve daha pek çok şeyi
Kağıtların aklığında seyredecek
Sözcükler yalın, sözcükler gülünç ve katı
Amaanlatamıyorlar içimdeki tufanı (Sözcükler, 1. Cilt, 252)
Uzun yıllar Türkçe Öğretmenliği görevinde bulunan
Erhan,Türkçenin hakkını veren bir şairdir.Ahmet Erhan’ın bilhassa
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90’lı yıllardan sonra kaleme aldığı şiirlerinde “special yalnızlık/Billboard com tr/ e-mail attım/parmak drink/thank you very much/happy
birthday to you/Go home America/Blue-jeanli Meryem, Elidor,
Dupont, Camel vs.” gibi yabancı dilden geçen sözcükleri ve kalıp
sözleri, marka adlarını bolca kullandığı görülmektedir. Türkçeyi
savunan bir şairin şiirlerinde ve şiir başlıklarında bu yabancı
sözcüklere yer vermesi eleştirilebilir. Ancak şairin bu tutumunu
küreselleşen dünyaya ve yozlaşan dile bir tepki olarak değerlendirmek
mümkündür. Kaldı ki şiirin, hem şairinin hem de yazıldığı çağın resmi
olduğu düşünülürse Ahmet Erhan’ın şiirlerinde reklamların,
markaların, değişen ve yozlaşan Türkçenin yansımalarını görmek
yadsınamaz.
Yerellikten beslenen bir şair olan Ahmet Erhan,şiirlerinde
standart dilin dışına çıkarak bölgesel sapmayı örnekleyen ağızlardaki
sözcükleride kullanmıştır:
“Denizinalnacında uçsuz bucaksız” (buğulu pencere, 2.cilt, s. 231)
alnaç:Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan,
açıklık.
“Köşkerlerin yorgunluğu ilan eden” (şarkı, 2.cilt, s. 30)
köşker:Kunduracı, yemenici, kundura onarıcısı.
“Saçının beliklerini suyla ıslatır” (gece vardiyasından dönen işçiler,
2.cilt, s.31)
belik:a. hlk. Saç örgüsü.
“Olur a, şimdi kapımı çalsa gönlüm göverecek” (küçük iskenderiye,
2.cilt, s.42)
“Bakarım gözlerine eğnim silkelenir.” (öylesine bir aşk şiiri,1.cilt, s.
550)
eğin: Beden, vücut.
Şiirlerinde “esrik” gibi arkaik ifadelere yer vererek tarihsel
dönem sapması yaptığı gözlemlenmiştir:
“Güzelliğine esrik (bıraktım esinlere, 2.cilt, s.50)
esrik: Sarhoş.
Ahmet Erhan’ın, “devletlu, teşne, mülim, cemaziyelevvel” gibi
sözcüklere, “ehl-i müslüman, kadir-i mutlak, tevhid-i tedrisat, mısra-i
berceste, peder-i muhterem, şeb-i yelda” gibi klişe Osmanlıca
terkiplere de yer vermesi tarihsel dönem sapmasına örnektir. Bunun
yanında “kabus-ı türki, kamus-u ölüm, hilal-i ahmet”gibi kendi ürettiği
terkipler de ilgi çekicidir.Görüldüğü üzere Ahmet Erhan, şiirlerinde eş
zamanlı ve art zamanlı sözcükleri bir arada kullanma yoluna gitmiştir.
Sözcüklere getirdiği eklerle gerçekleştirdiği sözcük sapmasına
şiirlerinde sıkça rastlanır:
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rakılamak: “Gece. Mürdümeriği gibi bir gece. Ömrün yasak
bölgelerinde rakılasak mı?”(homini de gırtlak, 2. cilt, s. 544)
ultra-yalnızlık: “Ultra-yalnızlık sokağından geçtiğimden beri” (hayır
hayır hayır hayır, 2.cilt,s.523)
delimtrak: “Bir gül açar delimtrak”(şair, 1. cilt, s. 503)
boğultu: “Neden her şeyde bir mozaik boğuntusu” (mersin, 1.cilt, s.
461)
soytarma: “Soytarma sümüklü bir velet gibi/Sevilmesen de seversin,
korkma” (şiir kesikleri, 2.cilt, s. 485)
Numara doğru da adam yanlış/ soytarma!/ Herkes kendi yarasının
üstüne kapaklanmış… (GSM, 2.cilt, s. 241)
piknikleme: Şiir başlığı, 2.cilt, s. 519
Ahmet Erhan’ın şiirlerinde yazım kurallarının ihlali ve bütün
şiir başlıklarının küçük harfle yazılması gibi yazım sapmasına örnek
ifadelere de tesadüf edilmektedir:
Aherhan, denen adamı bulsam da yumruklasam (yanlış coğrafya, 2.
Cilt, s. 525)
Gökkuşağı üstünde bir bulut parçası/ Git desen gitmez, deli olacam
(piknikleme, 2. Cilt, s. 519)
Sonuç
Tüm bu saptamalar ışığında Ahmet Erhan’ın argo ve sövgüyü
şiirinin mayası olan lirizmini yumuşatmak amacıyla kullandığını
söylemek mümkündür. “Acının şairi” olarak tanınan Erhan, dünyanın
kahrına dayanmak için ironiye sığınır. Şiirlerindeki ironik dili argo ve
sövgü ile yakalamıştır.
Toplumcu gerçekçi bir şair olan Ahmet Erhan’ın günlük
hayattan beslenen şiirlerinde argo, sokaktaki insanın en çok da
kendisinin yaşantısını yansıtmada, gündelik hayata tanıklık etmede
önemli bir araçtır.
Ahmet Erhan’ın, dilin marjinal yansımalarından argo ve
sövgüye yer vererek şehir hayatının bireyde biçimlendirdiği bıçkın dili
şiirlerinde kullandığı ifade edilebilir. Şiirlerinde argoya nazaran sövgü
sözleri daha fazladır. Şiirlerinde fütursuzca kullandığı bu sövgü
sözleri; onun adaletsizliğe, ölüme, tanıklık ettiği olaylara ve aslında
hayata karşı isyanıdır. Sövgü yoluyla dertlerini, kaygılarını al aşağı
eder, onlarla alay eder. Erhan, yaşam karşısındaki muhalif tavrını,
karamsarlığını, öfkesini, acısını argo ve sövgüyle şiir dilinde ifade
etmeyi tercih etmiştir ve bu tercih aynı zamanda onun ironisinin
önemli harçlarından biri haline gelmiştir.
Türkçeyi savunan bir şair olan ve kelime oyunlarını seven
Erhan, standart dilin dışına çıkarak dilin klişe ifadeleri yerine bölgesel
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sapma, tarihsel dönem sapması, yazım sapması ve sözcük sapması
gibi dil sapmalarından da yararlanmıştır. Küreselleşen dünyaya ve
yozlaşan dile tepkisini yine dil yoluyla ortaya koymuştur.
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Abstract

Considered the founder of Epic drama, German playwright Bertolt
Brecht, unlike traditional dramatists, urges audience to be active participants
and be aware of the fact that the play is just a fiction, and does not reflect
reality rather than be passive by simply sitting and applauding actors on stage
while watching a play. In order to achieve this end, he uses alienation effect,
songs, actor’s direct addressing to audience, bright stage lighting, projection,
placards and similar means. With this technique, he aims at self reflection
and critical thinking of audience. One of his influential plays, Mother
Courage and Her Children bears most characteristics of epic theatre, so it is
an important play in revealing techniques peculiar to this kind of theatre. This
article seeks to argue the most explicit characteristics of epic theatre giving
examples from Mother Courage and Her Children.
Key Words: Bertolt Brecht, Epic theatre, Alienation effect, Mother
Courage and Her Children

BERTOLT BRECHT'İN CESARET ANA VE ÇOCUKLARI’NDA
EPİK TİYATRO İZLERİ
Özet

Epik tiyatronun kurucusu olarak kabul edilen Alman tiyatro yazarı
Bertolt Brecht, geleneksel tiyatro yazarlarından farklı olarak, oyun izlerken
bireylerin, aktörleri sadece izleyen ve alkışlayan pasif izleyiciler olmak
yerine aktif katılımcı olmaları ve oyunun yalnızca bir kurgu olduğunu;
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gerçeği yansıtmadığının farkında olmaları için teşvik eder. Bunu
gerçekleştirmek için oyunlarında yabancılaştırma etkisini, şarkılar, parlak
sahne ışıkları, izdüşümleri, pankartlar ve benzer araçlar kullanır. Yine bu
teknikle, izleyicilerin kendilerini eleştirmelerini ve oyun hakkında eleştirel
bir şekilde düşünmelerini amaçlar. Brecht’in en etkili oyunlarından biri olan
Mother Courage and Her Children epik tiyatronun birçok özelliğini taşır ve
dolayısıyla bu tiyatro türüne özgü teknikleri ortaya koymada önemli bir yere
sahiptir. Bu makale Mother Courage and Her Children oyunundan örnekler
vererek epik tiyatronun en belirgin niteliklerini tartışmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bertolt Brecht, Epik tiyatro, Yabancılaştırma
etkisi, Mother Courage and her Children

INTRODUCTION
One of the most important playwrights and poets of post-war
period in Europe, Bertolt Brecht (1898-1956) is known for his
innovative theatre technique called “epic theatre” and his tendency to
scrutinize internationally important subjects in his plays. Throughout
his life, he remained a committed Marxist and used theatre as a
ground and means for his political ideas and ideology by developing
the stage experiments of two important figures for the improvement of
political theatre: Erwin Piscator (1893-1966) with whom Brecht
collaborated in 1927 and Vsevolod Meyerhold (1874-1940), Russian
theatre director and producer. Brecht wanted to appeal to his
audience’s thoughts by presenting moral problems and reflecting
current social realities on the stage. He thought that classical drama is
outdated, so he put epic theatre right across. While classical drama
aims at moral reformation in society, Brecht desires a social
revolution. With the completely new techniques he used, he urged the
audience to think actively throughout the play, not just applauding the
actors on stage. For him the audience should not identify themselves
emotionally with the actors but instead, they should have a selfreflection and critical thinking while watching a play. To this end, he
uses various techniques and all of these techniques serve two
purposes: the message given with the play must be clear and the
audience must always remain actively and critically aware. These
techniques and methods which will be detailed later on can be clearly
seen in his plays such as A Man’s A Man, Life of Galileo and Mother
Courage and Her Children.
EPIC THEATRE
Since Bertolt Brecht is known to be the pioneer of epic
theatre, his name is closely associated with it. Even though sometimes
the name epic is said to be a misnomer, as retrieved from the

The Journal of Social Sciences Institute

Encyclopedia Britannica it is “intended to provoke rational thought
rather than to create illusion. It presents loosely connected scenes
often interrupted by direct addresses to the audience providing
analysis, argument, or documentation” (2006, 625). Brecht names his
techniques on his own; however, he prefers to use the term ‘dialectical
theatre’ to define his theatre. After he studies Karl Marx’s Das Kapital
in 1927, Brecht adopts communist idea and remains a lifelong
committed Marxist until the end of his life. This idea causes him to
believe in social revolution and criticize the capitalist world; therefore,
he constructs his plays on these thoughts and beliefs. In terms of its
presentation of thematic ideas, epic theatre is defined scientific, the
aim of which is social criticism (Blau, 1957: 4). Since the main
purpose is to provoke some emotions like justice and freedom in
audience, Brechtian theatre can be considered as the device to focus
the audience on the capability of criticism. To achieve his goals,
Brecht develops political theatre techniques applied by Erwin Piscator
who wrote and directed plays with the same purposes as Brecht’s.
Piscator believed that man’s role and functioning in society was
crucial: “Man portrayed on the stage is significant as a social function.
It’s not his relationship to himself, not his relationship to God, but his
relationship to society which is central” (qtd. in Bigsby, 1982: 235).
One of the techniques Brecht applies to make his ideological
purposes clear best is ‘the alienation effect’ which has various naming
such as ‘estrangement’, ‘defamiliarization, or ‘Verfremdungseffekt’.
With this technique, audience is intended to be aware of the reality
and fiction to avoid identifying themselves with the actors on stage:
Estranging an event or a character simply means, in the first
instance, divesting the event or the character of all its-self explanatory,
familiar, strikingly clear qualities, and arousing astonishment and
curiosity about it... It ensures that the spectator no longer sees human
beings on stage as completely unchangeable, incapable of being
influenced, helplessly exposed to their fate... It ensures that the
spectator experiences a new attitude in the theatre. (Bradley, 2006: 6)
Alienation effect also functions as a powerful tool for
audience to make a distinction between actors and characters. In order
to avoid passivity in Aristotelian theatre, Brecht aims to alienate
audience from the stage and does not let them associate themselves
with either characters or the events in the play. Brecht uses songs and
dances to reach this goal. With songs used in Mother Courage and
Her Children, audience is intended to realize that they come to watch
a play and what is performed on the stage is not a real war. This kind
of theatre blocks the connection between audience and the play and it
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aims to make audience question the message given with the play.
Apart from songs, in order to achieve alienation effect, Brecht uses
various techniques such as actor’s direct addressing to audience,
bright stage lighting, projection, placards. Traditional audience may
find some parts of this kind of theatre exceptional and extraordinary;
however, Brecht does not aim to destroy art as an institution, but
instead he desires a reform and a new theatre with a new social role.
In order to understand epic theatre thoroughly, it is essential to
analyze Brechtian theory of acting. One of the most important
principles in Brecht’s acting theory is that actors on stage should not
impersonate but just narrate the actions in the play with the help of
facial gestures and body movements. Not only audience but actors in
the play should avoid the process of assimilation during the act. That’s
why actors are free to comment on the characters and their actions.
Despite its unknown origin, the quotation attributing to Shakespeare’s
tragedy explains clearly and is used to define this part of his theory:
“The actor is not Lear, he shows Lear.” This principle is also
necessary for audience to alienate themselves from the stage during
the play. While constructing his theatre, Brecht was influenced mostly
by Chinese theatre as an argument for alienation effect:
Traditional Chinese actors do not pretend there is a fourth
wall; they show their awareness of being watched. This awareness is
shared with the audience who consequently must also abandon the
illusion of being unseen... Together actors and spectators acknowledge
that what is taking place is real only in the theatrical sense: an
awareness of representation replaces a “willing suspension of
disbelief.” For Brecht, this is not a metaphysical or mysterious
process; the Chinese actor’s alienation effect is “a transportable piece
of technique”. (qtd. in Martin, 2005: 228)
Brecht explains the reason why he was influenced by Chinese
theatre creating and constructing alienation effect on theatre:
The experiments in question were directed to playing in such a
way that the audience was hindered from simply identifying itself with
characters in the play. Acceptance or rejection of their actions and
utterances was meant to take place on a conscious plane, instead of, as
hitherto, in the audience’s subconscious. (Brecht, 2014: 151)
Apart from Chinese theatre, Brecht was inspired by many
international theatrical traditions such as Elizabethan, Japanese, Indian
and Austrian. By the way of his plays, on the other hand, he also
influenced many important modernist and post-modernist playwrights.
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MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
Mother Courage and Her Children is one of the most
important plays written by Bertolt Brecht in 1939 and adopted into a
movie. Set in Dalarna, 1624, and in the midst of the Thirty Years’
War, Mother Courage takes place over the course of 12 years which
are also given in 12 scenes. The protagonist is Anna Fierling, known
as Mother Courage, struggling and trying to make a living during the
war with a canteen wagon. Firstly, the audience is introduced with
The Recruiting Officer and Sergeant, both complaining about the
difficulty of recruiting soldiers for the war. Then Mother Courage
appears and introduces her children: a dumb daughter, Kattrin and two
sons, Eilif and Swiss Cheese. When Eilif is affected by the Recruiting
Officer and admits to sign up in spite of the objections of his mother,
Mother Courage leaves the town. Three years later, Swiss Cheese
starts working as an army paymaster and Mother Courage tries to
warn her daughter against soldiers. The Cook and Chaplain bring a
message from Eilif and Mother Courage changes their insignia from
Protestant to Catholic before the Catholic troops arrive. However,
Swiss Cheese is accused of returning the paybox to his General by the
Catholics and killed. His mother pretends she does not recognize his
body in order not to be seen as an accomplice. When the Chaplain
suggests her to marry him, she rejects this proposal. Then, she starts
following Protestant army again. When the war ends, Mother Courage
returns to the town and finds that her son, Eilif, is executed for killing
a peasant. When the war begins again, Mother Courage begins her
business as well. The Catholic army attacks the small Protestant town
when Mother Courage is away. Her daughter, Kattrin wakes the town
up with a drum against the Catholic attack, but she is shot. At the
beginning of scene 12, Mother Courage is seen to sing over her
daughter’s corpse.
Brecht wrote the play in 1939 after he had been exiled from
Hitler’s Germany under Nazi dictatorship. Giving events and
characters from the war in the years between 1624 and 1636, Brecht
aims to make audience sense the same experience during a war since
all wars are similar to each other no matter what their names and
reasons are and who starts them. The setting changes from
Switzerland to Poland because Brecht does not want audience to see
the problem from a narrow and single point but to sense the universal
reality of wars from different points.
The play Mother Courage and Her Children has an episodic
structure. There is no linear development and the scenes do not follow
each other. Some scenes also have their own climax. Besides, ellipses
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are applied in the play. To illustrate, second scene takes place two
years later than the first one, and the third scene takes place three
years after. This kind of episodic structure is one of the most
important features of epic theatre and frequently seen in Brecht’s
plays. The events that take place between each episode are constructed
in an unfamiliar way that “disrupt(s) conventional expectations and
force the audience into critical speculation on the dialectical relations
between the episodes” (Eagleton, 2002: 61). These episodes are also
helpful to realize how contradictory Mother Courage at different
times, which might function as a hampering factor for audience to see
her as a likeable one to empathise with. As an example, although
Mother Courage, in the first place, curses war, she does her best to
make the most of the war and makes a living out of it. What is more
later she praises and openly sides with the war. What is worse
business comes first for her even if it costs her own children’s lives.
Brecht seems to create such a cruel and unpleasant character in order
to trigger critical judgement.
Apparently Brecht does his best to avoid traditional theatrical
techniques for the audience not to identify with the characters, thus
creating the alienation effect, which is distancing the audience and
actors from the characters and their actions. Even the play itself “is set
in a time far removed from Germany in the 1940s to ‘alienate’ and
instil in both actors and the audience a distinction between the world
of the drama and the context from which they view the action of the
play” (Curran, 2001: 172). And this seems only probable by giving
active roles to audience to fill the blanks of a play that is “incomplete
in itself” (Eagleton, 2002: 62). Using narrative instead of plot is
another technique Brecht applies in order to prepare audience what is
to come. The playwright summarizes the scene at the beginning of
each episode so that the audience is not shocked and emotionally
attached while watching: “Spring, 1624. In Dalarna, the Swedish
commander Oxenstierna is recruiting for the campaign in Poland. The
canteen woman Anna Fierling, commonly known Mother Courage,
loses a son” (15).
Songs are other effective means to realize alienation effect.
Those in Mother Courage and Her Children serve this purpose. There
are numerous songs in the play and while some are simply and
spontaneously sung, some others are given titles: “The Song of the
Grand Capitulation” sung by Mother Courage (64-66), “The Song of
the Wise Woman and The Soldier” by Eilif (31), “Song of
Fraternization” by Yvette (37), and “The Song of the Hours” by the
Chaplain (51-52). Brecht gives his messages not only through the
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dialogues but also the songs. For example, at the end of the play,
soldiers, weary of the never ending war, sings the song which
summarizes their agony as well as the despair of those who are
oppressed: “With all its luck, with all its danger, The war moves on,
but will not quit. And even if it lasts forever, We shall get nothing out
of it. Starvation, filth, and cold enslave us. The army robs us of our
pay. But God may yet come down and save us: His holy war won’t
end today... “(116).
Commitment to socialism and criticism of capitalism are also
among the most remarkable features of epic theatre which is
associated with Brecht and his ideology. These important
characteristics and related messages can clearly be seen in various
parts of the play. First of all, showing the bad aspects of a capitalist
world is one of the most fundamental ideas of the play. Mother
Courage gives importance to money so much that she does not seem
to care about even the death of her children. At first Mother Courage
is seen to be against this war because she has many reasons. One of
her sons is in the army, the other one is killed and her daughter has
been raped by the clerk. But on the other hand she only makes money
during the war but not other time, so later she changes her mind and
wants the war to continue. She gives importance to her trade so much
that she does not notice that this situation is the reason for her
children’s death. Until the end of the play, audience sees her praising
the war. “The song of Great Capitulation” (64-66) sung by Mother
Courage under arrest also shows that this is the case. The greed of
Mother Courage is the subject matter of the play. She keeps on
bargaining while the soldiers take her son Eilif for the war, and what
is more she pretends she does not recognize her own son’s corpse in
order not to lose her wagon which is her only means of living. The
playwright blames Mother Courage and capitalism for her children’s
death. Capitalism is given associated with her greed to make more and
more money. Besides, Brecht shows that poor people or working-class
are always the loser parts of wars. In the play, what matters for the
generals and the commanders is only money while the lower-class try
to survive. The Sergeant philosophically utters that there cannot be
winners in wars: “When a war gives you all you earn One day it may
claim something in return!” (24).
Despite her greed and poor characteristics, Mother Courage
underlies the importance of people’s defending their rights and
protecting themselves from the cruelty and offense of the higher-class.
However, contradictorily when a young soldier, ready to revolt, tries
to get his rights, Mother Courage argues with him asking some
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questions: “You’re right. But how long? How long won’t you stand
for injustice? One hour? Or two? You haven’t asked yourself that,
have you? And yet it’s the main thing. It’s pure misery to sit in the
stocks. Especially if you leave it till then to decide you do stand for
injustice” (63).
Brecht openly criticizes religion and war in the play. The
playwright makes his character the Chaplain repeatedly praises the
war attributing holiness. For the writer wars either trivialize or kill
human values. The Cook character sings the song with which he
underlies that many important characters in history like Solomon,
Caesar, St. Martin and Socrates had died of being either religious or
virtuous which he seems to question:
God’s ten commandments we have kept
And acted as we should.
It has not done us any good.
All you people who sit beside a roaring fire
O help us in our need so dire!
The ten commandments we have kept
And long before the day was out
The consequence was clear, alas:
Our godliness has brought us to this pass.
A man is better off without. (102)
With these lines religion seems to be an important target of
criticism. The character, Chaplain is a symbol of religious folk and he
always talks about the sanctity of the war. In the third scene, he gets
angry with the cook about his speech of war: “... to fall in this war is
not a misfortune, it’s a blessing. This is a war of religion. Not just an
old war but a special one, a religious one, and therefore pleasing unto
God” (39). Through the Chaplain character, Brecht also criticizes the
clergymen in society because they always support government and the
powerful and they encourage people for war claiming it is a blessing
from God.
The last scene of the play seems to be the most important one.
Even though the audience expects Mother Courage to realize her
mistakes at the end of the play, she learns nothing and furthermore she
does not regret for what she has done. To our surprise, Brecht has no
intention to end his play with a realistic end, which is another point
different from classical drama. Since their main purpose is to reform
society in terms of morality, classical dramas have typical ends. If
Mother Courage and Her Children were of this kind, Mother Courage
would realize her mistakes at the end of the play and give a message
to audience. Taking the end of Mother Courage and Her Children into
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consideration, Brecht tries to alienate audience by making them laugh
when actors weep and making them weep when actors laugh.
CONCLUSION
Epic drama, the source of which is social realism, takes its
origin from the real people and current social situation. One of its
important aims is to make audience brood over the social issues and
force them to question the events in the play. Brecht wants the
audience to be aware of what is going on on the stage and to have
freedom of critical thinking. However, Brecht has a distinct way of
realizing this aim. In the play, there are many alienation effect
techniques used in various scenes. With this, Brecht tries to prevent
both audience and actors from identifying themselves with the
characters and intends to lead audience to consider thoroughly by
alienating them from the stage.
Since epic theatre is associated with Brecht, generally it has
principles of socialist idea and criticism of capitalism which is deemed
as the very cause of wars and poor people’s death. With some other
influential techniques ranging from lighting to songs and dances
audience is made to question the real world. Differentiating his theatre
from classical drama in these ways, Brecht seems to have created one
of the most influential theatrical forms of all times. As an example,
Mother Courage and Her Children is a significant play carrying
nearly all of the fundamental features of an epic theatre. Considered
by some to be the greatest play of the 20th century, and perhaps also
the greatest anti-war play of all time (Johnson, 2007: 281), it is also
one of the most remarkable plays in terms of reflecting the Brechtian
epic theatre.
It is surely beyond doubt that various studies have been
carried out on epic drama in general, and Mother Courage and Her
Children in specific. Some have tried to highlight the main principles
of this type of drama aiming at providing a good understanding while
some other research were intended to make a critical analysis on
Brechtian drama as well as on Mother Courage and Her Children.
One of the heated debates is whether or to what extend Brecht reached
his aim in realizing the alienation effects by creating the character
Mother courage, the mother from hell, in other words. Brecht is
mostly deemed successful whereas some critics like Ronald Hayman
see it a useless effort trying to avoid identification with the Mother
Courage since “we get to know her more intimately than any of
Brecht’s other characters” (Hayman, 1984: 60) Although Brecht was
strictly against Aristotelian tradition, and notably conventional tragedy
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and catharsis which is considered the indispensible part of tragedy,
His production of Mother Courage and Her Children was deemed a
“Niobe tragedy” by some scholars (Gray, 1976: 92). Reading or
watching the play has provided certain differences in terms of whether
the play should be regarded a tragedy and Mother Courage as a tragic
character or alienation effects were projected successfully. And it is
mostly acknowledged that that simply reading the text is not enough
to achieve the desired result which Brecht wished to get since most of
the techniques concerning alienation effect are related to the
production of a play, such as lightning, decor, using placards,
projections, direct addressing to the audience and so on, rather than to
the content. However, in this study we have preferred to have an
overall analysis of the play in terms of alienation effects as the
indispensible part of Epic theatre, instead of going into details or
differences between text reading and performance on stage as
mentioned above.
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Özet

Karşılaştırmalı edebiyat; farklı dillerin, yazarların, akımların ya da
dönemlerin edebiyatıyla aynı anda ilgilenen eleştirel bir bilim dalı olmakla
birlikte tanımı, bu alanın kapsamı ve etkinlikleri konusunda netleşmiş bir
tariften bahsetmek imkânsızdır. Özellikle başlı başına bir “komparastik”
(karşılaştırma) bilimi olmadığı için karşılaştırmalı edebiyat kavramının
“edebiyat” başlığı altında mı, yoksa “komparastik” başlığı altında mı
incelenmesi gerektiği hep bir polemik konusu olmuştur. Öte yandan ülkelerin
toplumsal, kültürel, ekonomik, sosyal ve entelektüel düzeylerinden
kaynaklanan farklı tarihsel süreçleri yaşaması da ulusal edebiyatlar arasında
bir yönüyle derin ayrılıklar yaratmıştır. Paradoksal bir biçimde aynı durum
politik, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda güç devşiren ülkelerin başka
ulusların edebiyatları üzerinde kurduğu hegemonik ve kolonyalist bir
bakıştan kaynaklanan benzerliklere ve öykünmelere de yol açmıştır.
Küreselleşme, uluslararası yayınevlerinin güçlenmesi, edebiyat eserinin aynı
anda birçok ülkede yayımlanabilmesi gibi teknolojik imkânların artması,
sanal ağlar üzerinde rahatlıkla iletişime geçen evrensel bir okur ağının
kurulması gibi etmenler ise karşılaştırmalı edebiyatı daha kompleks bir alan
haline getirmiştir. Benzer gelişmelerin karşılaştırmalı edebiyat alanındaki
teorik çalışmalara da yansıdığını belirtmek gerekir. Bu bağlamda Türkiye’de
 Bu makale daha önce İKSAD tarafından düzenlenen “3. Uluslararası Çin’den
Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresinde” sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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karşılaştırmalı edebiyat alanındaki çalışmalardan İnci Enginün’ün Mukayeseli
Edebiyat ve Gürsel Aytaç’ın Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi adlı eserlerini
içerik bakımından analiz etmek gerekir.
Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Edebiyat Teorisi, Türkiye’de
Karşılaştırmalı Edebiyat Teorisi, İnci Enginün, Gürsel Aytaç.

TWO PROTOTYPES AMONG COMPERATIVE LITERARY
STUDIES HELD IN TURKEY
Abstract

While comparative literature is a critical discipline, which
simultaneously deals with the literatures of different languages, writers,
movements or periods, it is impossible to speak of a certain description about
its definition, field and activities. Especially, as there is not a “komparastik”
(comparison) scienceall by itself, it has always been a matter of debate
whether to study the concept of comparative literatüre under the topic of
“literature” or “komparastik”. On the other hand, as countries have göne
through historical processes stemming from different social, cultural,
economic and intellectual levels, it has caused to deep discrepancy among
national literatures in some way. Paradoxically, the same situation has caused
to similarities and emulations stemming from hegemonic and colonial
perspective, which politically, socially, economically and culturally powerful
countries have about other nation's literatures.
Some factors like
globalization, growing international publishing companies, increasing
technological opportunities like being able to publish a literary work
simultaneously in many countries and establishing a reader network to
communicate through virtual networks have turned comparative literatüre
into a more complex area. In this context, we need to analyze Mukayeseli
Edebiyat by İnci Enginün and Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi by Gürsel
Aytaç.
Keywords: Comparative Literature, Theory, Comparative
Literature, Theory in Turkey, İnci Enginün, Gürsel Aytaç.

Giriş
Karşılaştırmalı edebiyat klasik anlamda; “analoji, akrabalık
ve etkileşim bağlarının araştırılması suretiyle, edebiyatı diğer ifade ve
bilgi alanlarına ya da zaman ve mekân içerisinde birbirine uzak veya
yakın durumdaki olaylarla edebi metinleri birbirlerine yaklaştırmayı
amaçlayan yöntemsel bir sanat”1 olarak tanımlanabilir.
Başlangıcı Goethe’nin doğa bilimlerindeki karşılaştırma
yöntemine öykünerek ileri sürdüğü ve “bütün dünya edebiyatların
birleşeceği bir zamanı ifade etmek için kullandığı ‘Dünya Edebiyatı
A. M. Rousseau, Cl. Pichois, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çev. Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yazgan, MEB Yayınları, İstanbul, 1994, s.182.

1

The Journal of Social Sciences Institute

(weltliteratur) kavramına kadar gitmekle birlikte, karşılaştırma
düşüncesi ve yöntemi, Avrupa’da ilk kez François Raynouuard’ın
1821 yılında yayımladığı Latin Avrupa Dillerinin Karşılaştırmalı
Grameri adlı eserinde, dil sınıflamaları için kullanılmıştır.2 Görüldüğü
gibi karşılaştırmalı edebiyat kavramının ortaya çıkışı, üzerinde tam bir
konsensüs sağlanmasa bile, Avrupa’da yükselen milliyetçilik
düşüncesi, ulusal dil ve edebiyat inşa etme süreci ile yakından ilgilidir.
Öte yandan pozitivizmin güçlenmesi ile sosyal bilimlerde ve özellikle
dilbilimde bu yöntemlerin uygulanmaya çalışılması, doğa
bilimlerindeki determinist bağların ve karşılaştırma metodunun
edebiyat incelemelerine taşınmasına zemin hazırlamıştır. Benzer
biçimde Romantizm akımının ortaya çıkması, yeni bir tarih ve ulus
yaratma coşkusunu desteklemesi özellikle filoloji, antropoloji, etnoloji
gibi alanlardaki çalışmaları hızlandırmış, karşılaştırma bağlamında
sürdürülen dil, köken ve tarih çalışmaları doğrudan edebiyatı da
etkilemiştir.
Karşılaştırmalı edebiyatın, ulus devletlerin dolayısıyla ulusal
dillerin ve edebiyatların belirli bir formasyon içerisinde yeniden inşa
edilmesiyle ortaya çıktığı bilinmekle birlikte; içeriği, metodolojisi ve
kuralları bakımından bir uzlaşmadan söz etmek neredeyse
imkansızıdır. Örneğin “karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarının
mutlaka iki farklı dile ve kültüre ait imgeler, konular ve tipler, türler
eserler ya da şairler/yazarlar üzerinden yapılması gerektiğini
savunanlar yanında; bu çalışmaların milli edebiyatların sınırları
içerisinde yapılabileceğini savununlar da olmuştur.”3 Bunun yanı sıra
metot konusunda da bir kafa karışıklığı, sürgit devam etmiştir. Çünkü
müstakil bir “karşılaştırma” bilimi olmadığından “karşılaştırmalı
edebiyat” kavramını; “edebiyat” başlığı altında mı, yoksa
“karşılaştırma/komparastik” başlığı altında mı ele almak gerektiği hep
tartışma konusu olmuştur. Tüm bu karmaşıklığın ve belirsizliğin
içinde bir başka sıkıntı da karşılaştırmalı edebiyat kavramının uzun
yıllar sadece ulusal edebiyatlar arasındaki ilişkilerin incelenmesine
indirgenmesidir. Kimi araştırmacılar karşılaştırmalı edebiyatı; belirli
kuralları ve metodolojisi ile belirlenmiş bir araştırma alanı olan
müstakil bir disiplin gibi görürken; kimi araştırmacılar da “edebiyat
biliminin bir dalı, bir alt kolu”4 olarak değerlendirir. Neticede tüm bu
tartışmaların genel anlamda üç farklı ekol bağlamında toparlandığını
Ali Donbay, “Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki
Gelişim Çizgisi”, TurkıshStudies, Volume 8/8 Summer 2013, s.492.
3 Yavuz Bayram, “Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi ve Bir Uygulama”, Selçuk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.16 (Güz 2004), s.69.
4 Mesut Tekşan, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Kriter Yayınları, İstanbul, 2011, s.1.
2
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da söylemek gerekir. Bunlar, “edebiyatı sosyoekonomik olaylar tayin
eder diyen Marksist ekol, toplumsal ve politik öğelere önem veren ve
‘edebiyat dışı verilere yönelen Fransız ekolü ve özellikle Fransız
ekolüne bir tepki oluşturan Amerikan ekolüdür.”5 Avrupa kökenli olan
Marksist ve Fransız ekolleri genellikle iki farklı dil ve kültüre ait
eserler/yazarlar arasındaki karşılaştırmayı öne çıkarıp ekonomi, kültür,
sanat, tarih, politika, sosyoloji, psikoloji gibi edebiyat dışı alanlara ait
verileri tespit etmeye çalışır. Dilbilimden, Yapısalcılıktan, Yeni
Eleştiriden etkilenen Amerikan ekolü ise genellikle bir ulusa ya da
yazara ait eserler arasında iç bir karşılaştırma yapmayı önceler ve bu
karşılaştırmadan edebiyat biliminin kendisine ait birtakım ilkeleri ve
sistemleri saptamaya çalışır.
Karşılaştırmalı edebiyatın tarihi kuşkusuz insanın ilk edebi
üretimlerine kadar götürülebilir. Fakat bu ilk çalışmalar, belirli bir
metoda, ilkeye ya da sınırlılığa dayanmadığı gibi bilinçli bir amaç
doğrultusunda da gerçekleşmiş değildir. Çoğu zaman bireysel
değerlendirmelerin ötesine geçmeyen bu karşılaştırma çalışmaları,
daha çok, karşılaştırmalı edebiyatın geliştiği 19.yüzyıl ve sonrası
dönemden yapılan anakronik tespitlerdir. Nasıl ki pozitivizm,
modernizm yeni bir ulus, kültür, kimlik ve tarih inşa etmeye
çalışmışsa benzer bir yaklaşımı edebiyat sahasında da göstermiş ve
ulusal edebiyatların oluşturulmasında tarihi metinleri, arkaik edebi
ürünleri karşılaştırma bağlamında yeniden ele almış ve ulusal
edebiyatlar için birer referansa dönüştürmüştür. Örneğin Yunanca ve
Latince, Ortaçağ Roman dili edebiyatları, XVIII. yüzyıldaki Fransızca
ve İngilizce bağlamındaki karşılaştırmalar, hep yeni bir ulusal
edebiyat sistematiği oluşturarak, ulusal edebiyatların kökenlerini
sağlamlaştırma, sınırlarını belirleme, karakteristiğini tespit etme ve
kendini diğer ulusal edebiyatlara karşı kurma amacına hizmet etmiştir.
Karşılaştırmalı edebiyat, çalışmalarının akademik boyutu ve
gelişimi de tıpkı kuramın kendisi gibi ülkeden ülkeye, akımdan akıma
farklılık göstermiştir. Nitekim önceleri ulusal edebiyatları
karşılaştırmakla sınırlı kalan mukayese çalışmaları, hazırlık devresi
sayılabilecek bu sürecin sonunda yeni bir boyut kazanmıştır. Özellikle
ulusal edebiyatların katkıları neticesinde Avrupa’da her türlü tecrit
politikasını reddeden, bir kozmopolitlik anlayışını benimsemiş ve
ulusal hassasiyetler konusunda belirli bir yumuşama göstermiş
eğilimlerin gelişmesi ile karşılaştırmalı edebiyat kuramının da başka
bir boyuta evirildiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda, karşılaştırmalı
Timuçin Aykanat, “Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi ve Karşılaştırmalı Bir Metin
Tahlili Örneği”, TurkıshStudies, Volume 7/3, Summer 2012, s.411.
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edebiyatın ağırlık merkezi Fransa ve İngiltere’den İsviçre’nin
Fransızca konuşulan alanlarına doğru kaymıştır. Yine bu dönemde
karşılaştırmalı edebiyat kuramı açısından dönüm noktası teşkil edecek
olan ABD’deki karşılaştırmalı edebiyat biliminin çalışmaları
tanınmaya başlamış, Columbia’da, Harvard’da karşılaştırmalı edebiyat
bölümleri açılmıştır. 1940’tan sonra karşılaştırmalı edebiyat gerek
Kıta Avrupa’sında gerekse ABD’de büyük bir sıçrama göstermiştir.6
Örneğin 1948’de Paris’te kurulan Uluslararası Edebiyat Tarihi
Komisyonu’nun dördüncü kongresiyle çalışmalar yeniden başlamıştır.
Komisyon, Floransa’da yapılan beşinci kongrede feshedilmiş, yerini
Uluslararası Modern Diller ve Edebiyatlar Federasyonu’na
bırakmıştır. Bu federasyon üslûp, eleştiri, diğer edebiyat bilimleriyle
ilişkiler gibi konulara yoğunlaşmıştır.
Karşılaştırmalı edebiyat, 1960’lardan sonra postmodernizm
yükselişi, teknoloji ve medyanın güçlenmesi, ulaşım, haberleşme,
bilgisayar ağları sayesinde ultra küresel sayılabilecek bir boyut
kazanmıştır. Özellikle 1990’lardan sonra tarihsel anlamının çok
ötesine geçmiş, ilk ortaya atıldığı dönemden oldukça farklı anlamlar
içeren; modernizm, psikanalizim, postmodernizm, küreselleşme,
postkolanyalizm, simülasyon, teknolojik gelişmeler, çokkültürülülük
vb. politik, bilimsel, kültürel, sosyal ve sanatsal dönüşümler nedeniyle
değişik türlere, alt başlıklara, metotlara ve izleklere ayrılan kompleks
bir araştırma alanı halini almıştır. Artık; farklı yazarlara, dillere veya
kültürlere ait iki eserin mukayese edilmesini ve bu eserler arasındaki
benzerliklerin ve farklılıkların tespit edilmesini aşan bir durum ortaya
çıkmıştır. Çünkü esas olarak Avrupa’daki uluslaşma sürecinin bir
sonucu olarak yeşeren ulusal edebiyatların sınırlarının belirlenmesi,
aralarındaki etkileşimin tespit edilmesi ya da herhangi bir ulusal
edebiyatın kendini başka ulusların edebiyatı üzerinden inşa etme
çabası, Avrupa’daki karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarının
referanslarından birini oluşturmuştur. Benzer biçimde sömürgecilik
faaliyetleri ile başta Asya, Latin Amerika ve Afrika olmak üzere
dünyanın diğer bölgelerine ihraç edilen kültür emperyalizmi ve bu
kültür emperyalizminin oluşturduğu kolonyalist ilişkiler, yüzyıllar
boyunca karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarına kaynaklık etmiştir.
Nitekim önceleri Batılı ulusların kendi aralarındaki iç
hesaplaşmaların, ulusal bir kimlik ve edebiyat inşa etmenin önemli bir
argümanı olarak ortaya çıkan karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları,
sömürgecilik yarışının hızlanmasıyla birlikte küresel bir boyuta
A. M. Rousseau, Cl. Pichois, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çev. Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yazgan, MEB Yayınları, İstanbul, 1994, s.14.
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taşınmıştır. Bilhassa Avrupa edebiyatlarının “ileriyi, yükseği,
gelişmişi” temsil ettiği söylemi yaşamın her alanında olduğu gibi
edebiyatta da kanıksanmış; dünyanın geriye kalanında kendi
edebiyatlarını Batılı edebiyatlara göre tanzim etme anlayışını
yerleşmiştir.
Postmodernizmin edebi bir akım olarak karşılaştırmalı
edebiyat kuramını da kökten etkilediğini söyleyebiliriz. Nitekim
Lyotard’ın“büyük anlatıların sonu”7 dediği Marksizm, kapitalizm gibi
ideolojilere olan inancın sarsılması, edebiyatta biçimci eğilimlerin öne
çıkmasını körüklemiştir. Yapısalcılık, Dilbilim, Yeni Eleştiri gibi
akımlarının sanat eserinin gerçek konusunu içerikten sanat eserinin
oluşturulma sürecine ve sistematiğine kaydıran8, Roman Jakobson’un
ifadesiyle “edebiyatın konusu edebiyat değil edebiliktir”9 yaklaşımı,
karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarını da etkilemiştir. Nitekim
Amerika’da XX. yüzyılın ikinci yarısında büyük bir gelişme gösteren
karşılaştırmalı edebiyat kuramını bu bağlamda değerlendirmek
gerekir. Çünkü Amerika'da farklı ülkelerin, kültürlerin edebiyat
üretimlerini mukayese etmenin ötesinde “edebiyat ile felsefe, tarih,
sosyoloji vd. sosyal bilimlerin ve resim, müzik, heykel, mimari gibi
güzel sanatların hatta bilgi ve inanç münasebetlerinin araştırılmasına
yönelik bir ekol oluşmuştur.”10 Bu bağlamda edebiyattan giderek
kopan, metodolojisi, sınırları, ilkeleri ve çalışma alanı saptanmaya
çalışılan müstakil bir “Karşılaştırmalı Edebiyat” biliminin
oluşturulmaya çalışıldığı söylenebilir. Fakat yine de toplumlar ve
edebiyatlar arasındaki tarihsel süreç farkları, ulusal edebiyatların
ihtiyaçları ve beklentileri, gelenekselleşen karşılaştırma yöntemleri ve
ideolojik yaklaşımlar herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir
“Karşılaştırmalı Edebiyat” kuramının oluşmasına imkân vermemiştir.
Nihayetinde bu alandaki tartışmaların hemen her ülkedeki edebiyat ve
sanat çevrelerinde, değişik platformlarda ve akademilerde özellikle
son yarım asırda gittikçe boyutlanarak daha kompleks bir hal alarak
devam ettiğini de eklemek gerekir.
1. Türkiye’de Karşılaştırmalı Edebiyat
Türkiye’de modern ve bilinçli anlamda karşılaştırmalı
edebiyat çalışmalarının ortaya çıkışı, Batılılaşma çabalarının
J.F. Lyotard, Postmodern Durum, Vadi Yayınları, 2. Basım, Ankara ,1997, s.68.
Jean Baudrillard, Şeytana Satılan Ruh Ya da Kötülüğün Egemenliği, Doğu Batı
Yayınları, Ankara, 2015, s. 101.
9 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Cem Yayınevi, İstanbul, 1994, s.165.
10 Ali Donbay, “Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki
Gelişim Çizgisi”, TurkıshStudies, Volume 8/8 Summer 2013, s.494.
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yoğunlaştığı hatta resmi bir devlet, kültür ve edebiyat politikası haline
geldiği Tanzimat sonrası döneme rastlar. Fakat Türk edebiyatı gibi
tarihsel gelişim süreci, farklı kültürle yoğun ilişkiler içeren; politik,
dinî, ekonomik, kültürel ve coğrafî anlamda radikal değişimlerle, alt
üst oluşlarla, göçlerle, savaşlarla dolu olan bir edebiyat için bazı
mukayese amacı taşıyan eserlerden bahsetmek gerekir. Örneğin
Türklerin İslami kültüre adapte olma sürecinde Kaşgarlı Mahmud’un
Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin yaygınlığı göstermek için
kaleme aldığı DîvânüLugati’t-Türk adlı eseri, Türkçe yazılan ilk
karşılaştırmalı edebiyat eseri olarak kabul edilebilir. Benzer biçimde
Ali ŞîrNevaî’ninMuhakemetü’l-Lugateyn’i de bu alandaki eserlerin en
önemlilerinden biridir.
Türk edebiyatındaki bir diğer kırılma noktası ise kuşkusuz
ülkenin içine girdiği Batılılaşma süreciyle birlikte yaşadığı
modernleşme çabasıdır. Osmanlı Devleti’nin gerilemesiyle başlayan
Batılılaşma hareketleri Tanzimat döneminde yoğunlaşır ve toplumsal
yaşamın bir parçası haline gelir. Dönemin sanatçıları ve aydınları, bir
taraftan “Batı’nın edebiyatına, düşüncesine, müziğine yönelirken;
Doğu kültürünü de geçmiş yüzyıllardaki Osmanlı’dan daha
sistematik”11 bir bakış açısıyla değerlendirmeye başlarlar. Bu yeni
bakış açısının etkisiyle tarih, toplum, edebiyat, düşünce ve bilim gibi
kavramlar yeniden ele alınır ve o güne değin tabu olarak kabul edilen
birçok kavram sorunsallaştırılır. İşte Türkiye’deki karşılaştırmalı
edebiyat çalışmaları da bilinçli ve metodolojik anlamda, toplumunun
Doğu ve Batı medeniyetleri arasında bocaladığı bu sürecin ürünü olup
“bir medeniyet buhranın”12 neticesinde ortaya çıkar. Bu yüzden
karşılaştırmalı edebiyatın yirminci yüzyılın başında ortaya çıkışı salt
edebiyatla sınırlı bir olgu değildir; bilakis, Osmanlı toplumunun
geçirdiği köklü dönüşümle yakından ilintilidir.13 Elbette Batılılaşma
sürecindeki karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarının önemli bir bölümü
Doğu-Batı arasında kalmış edebiyatçıların ürettikleri metinlerdir ve iki
eser, sanatçı ya da akım arasındaki bir mukayeseden çok, Doğu
medeniyetinin kodları içerisinde hayat bulan kadim bir edebiyatın
Batılı bir forma kavuşturulması ve bu bağlamda yeniden düzenlenmesi
amacı taşır. Örneğin Tanzimat yıllarında Namık Kemal’in Ziya
Paşa’nın Harabat’ına karşı kaleme aldığı Tahrîb-i Harabat’ı ile belki
de Doğu ve Batı edebiyatları arasındaki zihniyet farkını ironik ve
Ortaylı, Batılılaşma Yolunda, Merkez Kitapları, 3. Baskı, İstanbul, 2007, s.18.
Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY, 1. Baskı, İstanbul,
2006, s.15.
13 Ahmet Ö. Evin, Türk Romanının Kökenleri ve Gelişimi, Agorakitaplığı, İstanbul,
2004, s.XI.
11İlber
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keskin bir biçimde ortaya koyan Mukaddime-i Celâl’i karşılaştırmalı
edebiyat bağlamında değerlendirilecek avangart çalışmalar
arasındadır.
Namık Kemal’den sonra Türkiye’deki karşılaştırmalı edebiyat
çalışmaları daha teorik ve bilimsel bir boyut kazanarak ilerler. Çünkü
Namık Kemal başta olmak üzere Şinasi, Ahmet Mithad, Recaizade
Mahmut Ekrem, Şemsettin Sami ve Muallim Naci gibi Tanzimat
kuşağı edebiyatçılarının nesnel ve edebi olmaktan çok, politik ve
tarafgir saliklerle sürdürdükleri Doğu-Batı eksenli karşılaştırmalı
edebiyat tartışmaları zamanla belirli edebiyat eserleri (romanlar,
öyküler, şiirler, tiyatrolar vs.) üzerinde yapılan daha nesnel ve
metodolojik ölçütlere dayanan bir hal alır. Örneğin Mehmet Fuat
Köprülü, “tarih ve edebiyat alanında komparastiğin bütün sorunlarını
ve çalışmalarını tespit eden ve kendinden sonrakilere önemli bir
yöntem ve bilgi birikimi bırakan dünya çapında bir bilim adamıdır.”14
Yine Ömer Lütfü Barkan, Halide Edip Adıvar, Ahmet Hamdi
Tanpınar, M. Kaya Bilgegil, Cevdet Perin, Berna Moran’ın
karşılaştırmalı edebiyat sahasındaki çalışmaları da Türkiye’de
komparastiğin gelişimine önemli katkılar sunmuştur.
Türkiye’de güncel anlamda karşılaştırmalı edebiyat
araştırmaları hem içerik hem de teorik anlamda çeşitlenerek varlığını
sürdürmektedir. Dünyadaki komparastik çalışmalarına küresel
anlamda daha da yakınlaşan Türkiye’deki karşılaştırmalı edebiyat
araştırmaları artık, kültür arası ilişkiler, ötekileştirme, minör edebiyat,
“imge/imaj”, metinlararasılık, postmodernizm, postkolonyalizm,
oryantalizm/oksidantalizm, alımlama estetiği gibi konulara
odaklanmaktadır.
Elbette
karşılaştırmalı
edebiyatın
tarihî
problemlerinden olan metodoloji, alanın sınırları ve ulusal-evrensel
tartışmaları da sürgit devam etmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı
bölümlerinde bir ders olmanın ötesine geçen karşılaştırmalı edebiyat
bağlamında, İngiliz Dili ve Edebiyatı başta olmak üzere Alman, Rus
ve Fransız edebiyatları ve dilleri üzerine kurulan bölümlerde de
önemli araştırmaların yapılır, özellikle Türk edebiyatı ile ilgili
edebiyatlar arasındaki içerik, teknik, akım, etkileşim, kültürel alışveriş
meselelerine yoğunlaşılır. Kuşkusuz Karşılaştırmalı Edebiyat
bölümlerinin açılmasını da bir milat olarak değerlendirmek gerekir.
Çünkü kültürel etkileşiminin, uluslararası ilişkilerin ve bununla
birlikte ekonominin, politikanın, sanatın, edebiyatın neredeyse iç içe
geçmesi, birçok edebiyat eserinin aynı anda birçok dilde aynı anda
Ali Donbay, “Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmalarının Yeni Türk Edebiyatındaki
Gelişim Çizgisi”, TurkıshStudies, Volume 8/8 Summer 2013, s.495.
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yayımlanır hale gelmesi, karşılaştırmalı edebiyat araştırmalarının da
müstakil bir disipline dönüşmesini zorunlu kılmıştır. Küresel
yazarların ve buna mukabil küresel bir okur kitlesinin oluştuğu,
edebiyatın yatay anlamda ulusal sınırları aştığı dikey anlamda ise
tarihe, geleneğe, mitolojiye, insanlığın kolektif bilinçaltına ve tarihî
birikimine yöneldiği bir atmosferde, Karşılaştırmalı Edebiyat
bölümleri sadece ulusların edebiyat ilişikilerini değil; sosyoloji, tarih,
kültür, sanat, mitoloji, politika ve hatta gelecek tahayyüllerini de
ortaya koyma konusunda önemli çalışmalar ve tespitler sunacaktır.
Türkiye’de karşılaştırmalı edebiyatın tarihî gelişim sürecini
gösteren en önemli eserler, bu sahada üretilen teorik metinlerdir.
Nitekim
akademinin
farklı
ekollerinden,
kürsülerinden,
anlayışlarından ve dönemlerinden gelen akademisyenlerin kaleme
aldığı karşılaştırmalı edebiyat konulu kitaplar meselenin Türkiye’deki
insicamını da göstermesi bakımından önemlidir. Bu bağlamda
Türkiye’de karşılaştırmalı edebiyat alanındaki daha klasik
sayılabilecek bir çalışma olan İnci Enginün’ünMukayeseli Edebiyat’ı
ile modern sonrası dönemin parametrelerini göz önünde bulunduran
Gürsel Aytaç’ın Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi adlı eserini içerik
bakımından analiz etmeyi uygun gördük. Neticede bu eserlerin her
biriyle ilgili naçizane yapılamaya çalışılacak içerik analizi, sadece bu
eserler hakkında genel bilgiler vermeyecek aynı zamanda Türkiye’de
karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarının nereden nereye geldiği, hangi
aşamaya ulaştığını da gözler önüne serecektir.
1.1. İnci Enginün’ünMukayeseli Edebiyat’ı
İnci Enginün’ün Mukayeseli Edebiyat adlı kitabı, Türkiye’de
bu sahada yapılan birtakım avangart çalışmaları bir kenara koyarsak
kapsamlı sayılabilecek ilk girişimlerden biridir. İnci Enginün’ün de
eserinde, bizim edebiyatımızda genel olarak yapılan comparastik
çalışmalarının nerdeyse karakteristiği olan Batı edebiyatlarının Türk
edebiyatına tesirleri konusuna odaklanır. Elbette Yeni Türk Edebiyatı
alanında Tanzimat Devrinde Shakespeare Tercümeleri ve Tesirleri
başlıklı bir doktora tezi hazırlamasının da böyle bir çalışmaya
kaynaklık ettiğini de belirtmek gerekir. Neticede küresel ilişkilerin
henüz bugünkü kadar yaygınlaşmadığı, modern ve modern sonrası
akımların ve eğilimlerin edebiyat dünyasını bu kadar etkilemediği bir
dönemde üretilen bu çalışmanın özellikle Tanzimat’tan itibaren
Batılılaşmaya çalışan Türk edebiyatçıların nasıl bir Batı algısına sahip
Dergâh Yayınları, İstanbul, 1992. (Çalışmamızda verilen sayfa numaraları eserin bu
baskısındandır.)
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oldukları, Batı edebiyatlarından ne kadar etkilendikleri ya da kültürel
ve edebi etkileşimi hangi oranda olumlayıp hangi oranda karşı
çıktıkları hakkında önemli veriler içerir.
Mukayeseli Edebiyat, Türk edebiyatının tarihsel gelişim
sürecine oldukça uygun düşecek biçimde Tanzimat’tan Milli
Edebiyat’a,
Milli
Mücadele
döneminden
Cumhuriyet’in
kurumsallaşma yıllarına ait edebi eserlerden, çevirilerden, deneme ve
anı türündeki kimi eserlerden yola çıkarak Türkiyeli yazarların
zihnindeki Batı imajını ve algısını tespit etmeye çalışır. Bu yönüyle
edebi ve sanatsal boyutu kadar siyaset tarihi, uluslararası ilişkiler,
kültürel etkileşim gibi alanlara dair de kıymetli bilgiler içerir. Hatta
Mukayeseli Edebiyat’ta, Türkiye’deki Batı imgesinin (elbette
kastedilen Avrupa ülkeleri ve Amerika) nasıl geliştiğini, önceleri
Osmanlının ardından da Cumhuriyetin diplomatik ve siyasi ilişkilerine
göre Batı imajının nasıl farklılaştığını de örnekler üzerinde
gözlemleme imkânı buluruz.
İnci Enginün, gelişmekte olan mukayeseli edebiyat alanının
önemini görerek eserin önsözünde bu duruma dikkat çeker. Nitekim
uluslararası ilişkilerin gittikçe yaygınlaştığını, ulusal edebiyatların
ötesine geçen bir uluslarası edebiyat kavramının geliştiğini belirterek
“milletlerin birbirlerini tanımaları ve kurmak istedikleri dünya
hayalini, edebiyat ürünlerindeki imaj incelemeleriyle ortaya çıkarmak
mümkündür” (s.5) der. 1960’ların ortasından 1980’li yılların başına
kadar çeşitli dergilerde yayımlanan makalelerden ya da bilimsel
etkinliklerde sunulan bildirilerden herhangi bir kronolojik sıra
izlenmeden derlenen bu yazılarda, İnci Enginün’ün genel anlamda bir
tür imaj çalışması yaptığını, Türk edebiyatındaki “yabancı imajı”
üzerine yoğunlaştığını belirtmek gerekir. Bu bağlamla kitabı oluşturan
yazılar, kronolojik anlamda belirli bir düzen içermemekle birlikte
içerik ve tema bağlamında birbiriyle ilintilidir ve belirli bir insicam
taşır.
İnci Enginün, öncelikle karşılaştırmalı edebiyatın genel ve
tarihi problemi olan metodoloji ile alanın sınırları ve öncelikleri
konusundaki tartışmaların bilincindedir. Bu bağlamda Türki
edebiyatının Batılılaşma sürecinde yaşadığı çatışmaları, zihinsel
gelgitleri de hesaba katarak meseleye biraz da Türk edebiyatı
kanavasından bakmayı tercih eder. Bugün bile geçerliliğini önemli
oranda koruyan bu tespitlerin Türk edebiyatının yenileşme serüvenini
anlamamızda da yardımcı olacağı aşikârdır. Nitekim Enginün, 1960
sonrasında Türkiye’nin özellikle Batı dünyasıyla ilişkilerinin
yoğunlaşmasını, çeviri faaliyetlerinin artmasını, toplumsal, politik ve
kültürel etkileşimin hızlanmasını da bir biçimiyle göz önünde
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bulundurarak Türkiye’deki Batı edebiyatlarıyla ilgili araştırmacıların
“yurtdışında sundukları bildiri ve yayınlarda Türk edebiyatına
yöneldiklerini vurgular. (s.5) Bu, aslında Türkiye modernleşmesinin
bir başka kırılma noktası olan 1960’ların bir taraftan kentleşme,
bireyselleşme gayretinin öte yandan geleneksel ve tarihî kimliğiyle
nasıl bir denge kuracağının doğurduğu gerilimlerinin bir izdüşümüdür.
Enginün’ün da belirttiği gibi Türkiye’de de günün koşulları gereği
karşılaştırmalı edebiyat ve sanat çalışmalarının zorunluluğu kendini
dayatmaya başlamıştır; fakat farklı disiplinlerdeki bilim insanları
arasında bir koordinasyon ve işbirliğinden söz etmek mümkün
değildir. Kanımca bu kaygı, Türk edebiyatı kürsüleriyle Türkiye’deki
Batı edebiyatı kürsüleri arasındaki algı farkından kaynaklanmaktadır.
Çünkü Türkiye’deki Batı edebiyatı kürsülerinin Batı ile Türk
edebiyatındaki çeşitli eserleri karşılaştırırken Türk edebiyatının bazı
hassas sorunlarını gözden kaçırmaktadır. Öte yandan Türk edebiyatı
araştırmacıları ise Batı edebiyatlarına yeterince vakıf olmadıkları ve
belirli bir kalıbın ve geleneğin dışına taşmak konusunda çekinceli
davrandıkları için Türkiye’de karşılaştırmalı edebiyat alanında özgün,
kapsayıcı ve doyurucu çalışmalar yapılamamaktadır.
İnci Enginün’e göre Türkiye’deki karşılaştırmalı edebiyat
çalışmalarının temel sorunlarından biri de –yukarıdaki tartışmalarla
ilintili olarak- alanın ulusal edebiyat kürsülerinden çok, Batı
edebiyatlarıyla ilgili bölümlerin hegemonyası altında kalmasıyla
ilintilidir. Nitekim ona göre “Dünya üniversitelerinde Mukayeseli
Edebiyat o ülkenin kendi anadili ile vücuda gelen edebiyat bölümüne
bağlıdır ve disiplinler arası bir mahiyet taşır. Ülkemizde önce Fransız
Dili ve Edebiyatı bölümlerinde başlatılmış olan bu çalışma sahası,
araştırmanın bağlı olması gereken Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün
dışında olması yüzünden kökleşememiştir.” (s.17) Günümüzde;
edebiyatın, kültürün, toplumun ve dolasıyla küresel ilişkilerin
yoğunlaştığı, neredeyse Goethe’nin yüzyıllar öncesinden işaret ettiği
bir “dünya edebiyatından” söz edilen bir atmosferde, İnci Enginün’ün
söyledikleri arkaik gibi algılanabilir. Fakat hem bu tespitlerin
1970’lerde yapıldığı hem de gerçekten de ulusal edebiyatın sağlam
temelleri üzerine kurulamayan karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarının
parçalı, eklektik ve bireysel çabaların ötesine geçmeyen bir karakter
taşıdığını da unutmamak gerekir.
İnci Enginün, Türkiye’de karşılaştırmalı edebiyatın yaşadığı
sorunlara değindikten sonra, işin başına dönerek Türk edebiyatının
Batılılaşma çabasının ilk halkasını oluşturan Tanzimat’tan itibaren
Türk yazarların eserlerindeki “yabancı” imgesinin izlerini sürmeye
çalışır. Nitekim ona göre ancak tarihî insicamı içerisine oturtulacak bir
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perspektifle “Türk yazarların eserlerinde yabacıların ve onların
temsil ettiği değerlerin işlenmesine” (s.6) bakmak gerekir. Zaten
Mukayeseli Edebiyat adlı eser de bu ihtiyaç neticesinde doğmuştur.
Eserin başına çok genel hatlarıyla karşılaştırmalı edebiyatın içeriği,
tarihçesi hakkında bilgi veren bir bölüm ekleyen yazar, hemen
akabinde 1960’lı yıllar Türk edebiyatı için oldukça yeni sayılabilecek
bir yöntem olan “Mukayeseli Edebiyat Araştırmalarında İstatistik
Metoduna” (s.22) dikkat çekmek için bizzat kendisinin çevirdiği,
Japon yazar SaburoOta’nın aynı adlı yazısını koyar. İnci Enginün’ün
özellikle karşılaştırmalı edebiyatın tarihçesi, içeriği, sınırları,
metodolojisi üzerinde fikirlerini açıkladığı prolog sayılacak ilk
bölümde, sadece Batı’daki “komparastik” çalışmalarından bahsetmez.
Öncelikle Türk edebiyatının köklerine dönerek aslında Türk edebiyatı
tarihinin aynı zamanda bir karşılaştırmalı edebiyatlar tarihî olduğunu
ya da bu sahada yapılacak çalışmalar için zengin bir birikim taşıdığını
vurgular. Bu bağlamda Fuad Köprülü’nün Türk edebiyatı için yaptığı;
“İslamiyet Öncesi Dönem /İslami Dönem/Batı Medeniyeti Tesirindeki
Dönem” tasnifine dikkat çeken İnci Enginün, Türkiye’de
karşılaştırmalı edebiyat sahasındaki araştırma yapacaklara geleneksel,
kültürel ve tarihî bir boyut olduğunu hatırlatır. Türk edebiyatının tarihi
boyunca yabancı kültürlerle bir münasebet içerisinde olduğunu ve
yazarların kendi şahsi zevk ve kültürlerini oluşturan çok değişik
yabancı tesirlere maruz kaldıklarını söyler. (s.11)
İnci Enginün, dikey anlamda ulusal edebiyatın köklerine
yönelen, yatay anlamda ise farklı edebiyatlarla ilişkiye, etkileşime
yayılan iki boyutlu bir karşılaştırmalı edebiyat algısına sahiptir.
Nitekim yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi hem milli
edebiyatın şuurunun sağlamlığını hem de diğer edebiyatlarla ilişki
geliştirmenin ve bu edebiyatlara vakıf olmanın gerekliğini önemser.
Esasında o da Türk edebiyatının Tanzimat’la birlikte Batı edebiyatını
çağdaşlaşmanın kaynağı olarak gördüğünün farkındadır. Nitekim Türk
yazarların zihnindeki “yabancı” imgesinin sık sık değişiklik
göstermesi bile onların ana istikametinin Batı edebiyatı ve kültürü
olduğunu etkilemez. Elbette gerek Osmanlı’nın son dönemleri gerekse
Cumhuriyet’in kurumsallaşma sürecinde Batılı ülkelerle yaşanana
politik gerilimler, savaşlar, çatışmalar ya da yakınlaşmalar ve ittifaklar
Türk yazarların zihnindeki Batı algısının sık sık değişmesine neden
olur. Bu bağlamda Türk edebiyatçıların devletten ya da iktidardan
bağımsız bir kimlik edinemeyişi, özerk bir entelektüel ve aydın sınıfın
yeterince güçlenememesi de resmi söylemin dışına çıkan, kanonu aşan
bir edebiyat söyleminin gelişmesine ket vurur. Zaten Enginün’ü
böylesi bir çalışmaya yönelten noktalardan biri de Türk
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edebiyatçılarının Batı karşısındaki tavırlarının “tarihî ve sosyal şart ve
zaruretlerin tesiriyle” (s.6) değişmesidir.
Mukayeseli Edebiyat’ta, sadece Türk edebiyatındaki
“Batı/yabancı” imajını sorgulayan çalışmalara yer verilmez. Aynı
zamanda Batı edebiyatlarındaki Türk imajı ile Batı dillerine çevrilen
Türk yazarların ne gibi tepkilerle karşılandığı da irdelenir. Bu
konudaki yazılarında Batılıların zihnindeki oryantalist Türk edebiyatı
ve kültürü algısının altını çizen İnci Enginün, araştırmacıların bu
sahaya da yoğunlaşması gerektiğini söyler. Öte yandan Atatürk’ün
Batı yazarlarınca kamuoyuna tanıtılmasının da değinir ve İngilizce
yayınlara dayanarak Atatürk’ün Batı dünyasında nasıl algılandığını
“İngilizce Yayınlarda Atatürk” başlıklı yazısında tartışır. Mukayeseli
Edebiyat’ta, Türkiye’deki azınlıkların ülkenin değişen koşullarıyla
birlikte edebiyattaki imajlarında da meydana gelen farklılaşmalar da
işlenir. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra postmodernizmle hız kazanan
ve edebiyatta popüler bir izlek haline gelen azınlıklar, kültürel
kimlikler ve bu bağlamda üretilen ötekileştirme, aidiyet,
çokkültürlülük vb. gibi kavramların da karşılaştırmalı edebiyatın
önemli veri tabanlarından biri olduğunun öngörüsü yapılır. Kuşkusuz
İnci Enginün, meseleyi bu tür modern sonrası kavramlarla tartışmak
amacı gütmez. O daha çok ulusal edebiyatı, ulusal kimliği ve kültürü
merkeze alan bir refleksle Türk edebiyatında başta Ermeniler ve
Rumlar olmak üzere azınlıkların nasıl işlendiğine, değişen politik
şartlarla birlikte edebiyattaki azınlık imajının da ne gibi değişimler
yaşadığını örneklerle somutlamaya çalışır. Bu bağlamda
“Edebiyatımızda Yunanlılar” (s.231-240) ile “Romanlarımızda
Ermeni Tipler” (s.220-230) başlıklı yazıları; günümüzde, edebiyatta
ötekiler, yabancılaşma, azınlıklar gibi konularla ilgilenen
araştırmacılar için üzerinde durulması gereken metinlerdir.
Mukayeseli Edebiyat’ta, yer alan diğer yazıların büyük
çoğunluğu Abdülhak Hamit, Halide Edip, Ahmet Haşim, Ömer
Seyfettin ve Yakup Kadri ile ilgilidir. Özellikle Halide Edip ve
Abdülhak Hamit hakkında İngilizce yayınlarda çıkan değerlendirmeler
dikkat çekicidir. Örneğin “Ateşten Gömlek Romanının İngilizce
Tercümeleri”, “Halide Edip ve Shakespeare”, “Halide Edip’in
Eserlerinde Amerikalılar” adlı makalelerde, Halide Edip Adıvar’ın
İngilizce yayın dünyasında nasıl tanındığı üzerine verilen bilgiler
önemlidir. Zira Batı’nın Türkiye’yi oryantalist bir gözle
değerlendirmesi, Halide Edip üzerinden kendi kültürel ve politik
çıkarlarını tahkim etme çabası öne çıkar. Benzer bir yaklaşım
Abdülhak Hamit için de geçerlidir. Her ne kadar Abdülhak Hamit,
İngiltere’deki cemiyet hayatını, kültürel ve sosyal atmosferi uzun bir
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süre soluma imkânı yakalamışsa da Batı’nın zihnindeki Doğulu,
Müslüman ve Türk imajları içerisinde değerlendirilmiş, oryantalist
tabuların dışına taşamamıştır. Bu durum, Hamit’te, Batı’ya karşı
benzer bir tepkiselliğin gelişmesine yol açmıştır. Öyle ki Batı’yı
oksidantalist bir bakışla ele alan Abdülhak Hamit, Batı’nın kültürel,
ahlaki ve sosyal anlamda yozlaştığını, kendi dışındaki dünyaya
gözlerini kapadığını ve çıkarları doğrultusunda bir yabancı/öteki imajı
oluşturduğunu birçok eserinde işler. Elbette hem Halide Edip’in hem
de Abdülhak Hamit’in Batı karşısındaki tutumları, Türkiye’nin içinde
bulunduğu Doğu-Batı arasında kalmanın yarattığı kimlik krizinin bir
izdüşümüdür. Bu komplikasyonlar onları Batı karşısında ikircikli bir
tutum takınmaya itmiştir.
Mukayeseli Edebiyat’taki ilginç konulardan biri de Ahmet
Haşim’le ilgili olanlardır. “Ahmet Haşim’de Yabancı Ülkeler ve
Yabancılar” ile “Ahmet Haşim’in Estetiğinde Uzak Doğu” başlıklı
yazılarda, bir taraftan Ahmet Haşim’in bakış açısıyla Doğu-Batı
meselesi yazarın özellikle Frankfurt Seyahatnamesi temel alınarak
değerlendirilirken öte taraftan Haşim’in pek bilinmeyen bir yönü olan
estetiğindeki Uzak Doğu izleri oldukça çarpıcı örneklerle verilir. İnci
Enginün’ün kitabın içeriğine dâhil ettiği ve eserlerini Batılılaşma
izleği etrafında mukayeseli bir üslupla irdelediği bir diğer yazar ise
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur. “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun
Sodom ve Gomore’sinde Yabancılar” başlıklı yazıda, bir taraftan
eserin Batı dillerine çevrilmesinde Avrupa’daki dönemin politik
koşulları nedeniyle yaşanan zorluklar anlatılırken Hitler
Almanya’sında Yahudilerin uğradığı soykırımın yarattığı atmosfere
vurgu yapılır. “Ankara Romanında Batılılaşma Meselesi” adlı
makalede de Türk edebiyatının iç gündemine dönülerek alfabe
değişikliği, dilde sadeleşme, kültürel kopukluk gibi konular öne
çıkarılır. Bu bağlamda bir taraftan Yakup Kadri’nin Ankara
romanında yabancıların nasıl işlendiği belirli tipler üzerinden tasnif
edilirken öte yandan romanın dilinin Cumhuriyet sonrası dönemde
yaşanan dönüşüm nedeniyle sadeleştirilmesinin eserin edebi değerinde
yarattığı tahribata dikkat çekilir. “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde
Yabancılar” başlıklı yazı da yine yazarın öykülerinde ele alınan
yabancıların bir tasnifi yapılırken sadece Ömer Seyfettin’in değil,
genel anlamda Milli Edebiyat akımıyla birlikte yabancıların edebiyat
dünyasında nasıl görüldüklerinin bir panoraması sunulur.
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1.2. Gürsel Aytaç’ın Karşılaştırmalı Edebiyat’ı
Gürsel Aytaç’ın Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi adlı eseri,
İnci Enginün’ün Mukayeseli Edebiyat’ının domestik, ulusal ve dikey
anlamda tarihî arka plana uzanan anlayışının aksine; yabancı,
uluslararası ve yatay anlamda farklı edebiyatlara ve ülkelere açılmayı
yeğleyen bir bakış açısıyla kotarılmıştır. Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği
yapan Gürsel Aytaç, biraz da kendi akademik formasyonunun gereği,
başta Alman edebiyatı ile olmak üzere diğer edebiyatlarla Türk
edebiyatını arasındaki etkileşimleri; içerik, üslup ve akım
bağlamındaki ilişkileri tespit etmeyi önceleyen bir yaklaşımı
yeğlemiştir. Elbette Gürsel Aytaç da malzemesi dil olan edebiyatın
“öncelikle anadili ve ulusal kültür” (s.7) kökenli olduğunun
bilincindedir. Fakat tarih boyunca sanatta etkileşim gereği hemen her
yazar, şair doğrudan ya da dolaylı olarak sadece kendi ulusal
edebiyatından değil; aynı zamanda farklı dillerde yazılan veya
söylenen edebiyattan da bir biçimde etkilenmiştir. Zaten
karşılaştırmalı edebiyatın ortaya çıkışı da ulusal edebiyatların iç
meselelerini tespit etmekten, edebiyatçılar arasındaki etkileşimini
ortaya koymaktan çok; farklı ülkelerin/dillerin yazarları, şairleri
arasındaki etkiyi; içerik, teknik ve akım bağlamında irdelemekle
ilgilidir. Gürsel Aytaç, bu noktadan hareketle karşılaştırmalı edebiyatı,
“görevi, işlevi, farklı dillerde yazılmış iki eseri konu, düşünce ya da
biçim bakımından incelemek, ortak, benzer ve farklı yanlarını tespit
etmek, nedenleri üzerine yorumlar getirmek” (s.7) olan bir bilim dalı
biçiminde tanımlar.
Gürsel Aytaç’a göre karşılaştırmalı edebiyat biliminin
temelinde, öteki karşılaştırmalı bilim dallarında olduğu gibi,
karşılaştırma yöntemi vardır. Karşılaştırma bilimsel bir boyut
kazandığında, sosyal bilimlerde, ulusal olanla yabancı ülkedeki
durumu karşılaştırmak anlamında “komparatistik” çalışmalara
dönüşmüştür. Komparatistik 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başı
dönemlerde çeşitli alanlarda ortaya çıkmıştır ve işe genellikle “söz
konusu bilim dalının dış ülkelerdeki durumu nasıl?” sorusuna cevap
aramakla başlamıştır. (s.13) Gürsel Aytaç, aynı zamanda kendi bilim
dalının başka ülkelerdeki durumunu sorgulamaya başlayan
araştırmacının bilimsel bir boyuta geçtiğini söyler ve bu düzeye
geçmenin pek çok faydasını sıralar. Her şeyden önce farklı uluslara,
dillere ve ülkelere ait edebiyat eserleri arasında yapılan bir
 Say Yayınları, İstanbul, 2003. (Çalışmamızda verilen sayfa numaraları eserin bu
baskısındandır.)
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karşılaştırma, araştırmacının kendi ulusal edebiyatını ve kültürünü
farklı bir bakış açısıyla görmesini sağlar ve onda eleştirel bir ruh
geliştirir. Kişi kendinin olana, yabancıya baktıktan sonra başka bir
bakışla bakmayı öğrenir. Bu duruma örnek olarak Almanya’daki
“Bildungsreise” (eğitim seyehati) (s.14) adlı uygulamayı gösterir.
Öğrencilerin farklı yerleri, kültürleri, sosyal çevreleri ve atmosferleri
tanımaları için yolculuğa gönderilmesinin onların zihin dünyalarında
nasıl bir zenginlik yarattığını; düşünce, sanat, kültür ve bilim
açısından onları nasıl geliştirdiğini dile getirir.
İnci Enginün’ün ulusal edebiyatı önceleyen karşılaştırmalı
edebiyat anlayışına karşı, Gürsel Aytaç, edebiyat bilimi
araştırmalarının temelinde edebiyatın bir bütün olduğu görüşünü
savunur. Nitekim her ne kadar diller, edebiyatları ayırırsa da edebi
türler edebiyatları edebiyatta birleştirir. (s.8) Ona göre “edebiyat öyle
bir bütündür ki içinde bölümlere, çeşitlemelere tarih boyunca ve
günümüzde farklı bölgelerde yer verir. İncelemelerde tarih boyunca
değişimleri ortaya çıkarmayı amaçlayan vertikal (dikey) çalışmalar
olduğu gibi eşzamanlı (horizontal, yani yatay) çalışmalar
yapılmaktadır.” (s.7) Bu bağlamda Gürsel Aytaç, İnci Enginün’ün
karşılaştırmalı edebiyat için önerdiği tarihî köklere dönüş, gelenekmodernlik skalası içine oturan bir karşılaştırmalı edebiyat algısına
yaklaşmakla birlikte; bu dikey ve yatay düzlemde genişleyen çalışma
metodunu Geothe’nin Dünya Edebiyatı (weltliteratur) biçiminde
kavramsallaştırdığı bir zemin üzerine oturtur.
Gürsel Aytaç, karşılaştırmalı edebiyat biliminin amacı
konusunda yaşanan tartışmalara da değinir. Aytaç’a göre
karşılaştırmalı edebiyat biliminin ulusal edebiyat bilimine rakip
görülmesi, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan bir sorundur. Öte
yandan kimi bilim insanları da karşılaştırmalı edebiyat bilimini esas
alıp ulusal edebiyatları ona malzeme olarak görmektedir. (s.10) Buna
karşıt olarak da kimi araştırmacılar da yabancı edebiyatları kendi
ulusal edebiyatlarıyla mukayese ederek ulusal edebiyatlarını daha iyi
tanımayı arzularken yabancı edebiyatları, kendi edebiyatlarına hizmet
etme noktasında değerlendirmektedir. Aytaç, karşılaştırmalı edebiyat
bilimi çalışmalarında “Türk edebiyatına Batı edebiyat bilimi
metotlarıyla yaklaşmayı” (s.10) esas alır ve bu bağlamda hem ulusal
edebiyata hem de genel anlamda dünya edebiyatına hizmet etmeyi
amaçlar. Nitekim Türkiye’deki karşılaştırmalı edebiyat bilimi
çalışmalarının Türkologlarla Batı filolojilerinden gelen uzman kişileri
birlikte çalışacakları bir alan olarak görülmesini önerir. Özellikle
çeviri
faaliyetlerinin
yoğunlaşmasını,
kültürel
ilişkilerin
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yaygınlaşmasını, Batılı edebiyat bilimcilerin metotlarından
yararlanılması gerektiğini belirtir.
Gürsel Aytaç’a göre “edebiyat konulu bilimsel çalışmaları,
edebiyat tarihi incelemeleriyle sınırlı bırakamayız.” (s.193) Çünkü
teknolojinin, ulaşımın, uluslararası yayıncılığın bu kadar yoğunlaştığı,
edebiyatçıların eserlerinin birçok yabancı dile çevrildiği ve dolayısıyla
farklı ülkelerden yazarlar arasındaki etkileşimin yaygınlaştığı ve
kompleks bir boyut kazandığı bir çağda, bilimsel kriterlerle kotarılan
çağdaş edebiyat çalışmaları elzem hale gelmiştir. Bu bağlamda “metot
bilgisi edinmek, dış ülkelerde bu alanda nereye gelindiğini izlemek,
yeni uygulamaları denemek” (s.193) Türk edebiyatı çalışmaları için
de ufuk açıcı olacaktır. Burada karşılaştırmalı edebiyat bilimi
konusunda çekinceli davranan bazı Türkoloji çevrelerine de uyarda
bulunan Aytaç, ulusal edebiyat dışındaki herhangi başka bir edebiyatı
çalışma alanına katmayı kozmopolitlikle damgalamanın bilimselliğe
ters düştüğünü söyler. Neticede edebiyat eleştirisine önem verilmeli,
edebiyatı politik angajmanlardan kurtarmalı ve farklı ülkelerin
edebiyatlarıyla edebiyat biliminin evrensel kriterlerini esas alan bir
ilişki geliştirilmelidir. Öte yandan edebiyat incelemelerini sadece
eserin içeriğini ele almaya, konusunu özetlemeye ve belirli bir akıma
veya metoda dayanmayan yorulmasını yapmaya dayanan klasik
çalışmalardan da vazgeçmek gerekir.
Gürsel Aytaç, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi adlı kitabında,
genelde Türkiye’deki edebiyat, özelde ise karşılaştırmalı edebiyat
bilimi çalışmalarında terminolojik birliğin olmamasından da yakınır.
Kuşkusuz bu yakınma bir taraftan ulusal edebiyatı önceleyen anlayışla
Batı filolojilerinden gelen bilim insanlarının akademik altyapılarından
ve konuya yaklaşım biçimlerinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan
farklı filolojilerinden gelen uzmanlar arasında da araştırma
sahalarındaki dillerin etkisiyle farklı terminolojiler kullanılmaktadır.
Aynı zamanda Türkologların edebiyat bilimi terminolojisinin modern
edebiyat araştırmaları için yetersiz olduğunu savunan (s.194) Gürsel
Aytaç’a göre herhangi bir komplekse kapılmadan “bu terminolojiyi
hangi alanda filolojinin terimleriyle zenginleştirebileceğimizi
tartışmaya açmak gerekir.” (s.194)
Fakat Türkiye’deki bilim
insanlarının kendi ürettiği ya da başka bir dilden kendince adapte
ettiğini düşündüğü bir terimi kullanmakta ısrar etmesi, terminolojik
bir bütünlüğün oluşmasına ket vurduğu gibi bilimde süreklilik ilkesini
de daha başından yok etmektedir.
Gürsel Aytaç, karşılaştırmalı edebiyat bilimi çalışmalarının
sahasını genişletmeyi ve özellikle Batılılaşmayla birlikte ihmal edilen
Doğu edebiyatlarına yönelmeyi de önerir. Nitekim Türkiye’deki
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karşılaştırmalı edebiyat bilimi çalışmalarının Batı filolojileri ile ilgili
bölümlerde yaygın olduğunu söyler. Ve özellikle eski edebiyatımızın
Doğu’ya yönelik olduğunu düşünürsek o dönem eserlerini Fars, Arap,
Hint vb. edebiyatlarla karşılaştırmanın ilginç sonuçlar verebileceğinin
altını çizer. (s.195) Gürsel Aytaç, burada Türk edebiyatının gelenek ile
modernlik arasında yaşadığı kopukluğun yarattığı birtakım
sorunlardan da bahseder. Ona göre Türk edebiyatının klasik eserlerini,
alfabe değişikliği, dilde sadeleşme gibi nedenlerden dolayı anlamak
genç kuşaklar için sıkıntılıdır. Bu sıkıntıyı aşmak için klasik eserlerin
“editioncritique” denen orijinal nüshasını esas alan bir yaklaşımla
günümüz Türkçesine çevrilmesi gerekir. Böylece hem ulusal edebiyat
hem de karşılaştırmalı edebiyat incelemeleri belirli bir seviyeye
ulaşacaktır.
Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, dört bölümden oluşur. İlk
bölümde, komparastiğin tarihçesi anlatılır. Karşılaştırmalı edebiyat
biliminin hazırlayıcıları, bu alanda avangart eserleri veren
edebiyatçılar ve yazarlardan bahsedilir. Özellikle karşılaştırmalı
edebiyatın Türk edebiyatındaki seyri konusunda önemli tespitler
yapan Aytaç’a göre edebiyat tarihimizde yabancı edebiyatlarla dostluk
kurma eğilimi vardır. Bu bağlamda Cemil Meriç’in yabancı bir lisan
bilmeyi medeniyetin anahtarı olarak gördüğünü hatırlatan Gürsel
Aytaç, Cemil Meriç’in Doğu’yu, Uzak Doğu’yu ilgi alanımıza dâhil
etmek istemesini olumlu karşılar ve onun karşılaştırmalı edebiyat
biliminin Türkiye’deki hazırlayıcıları arasında önemli bir yeri
olduğunu söyler. Gürsel Aytaç, Namık Kemal’in Mukaddime-i
Celal’deki Doğu ile Batı edebiyatları arasındaki karşılaştırma
denemesini (s.32), Halit Ziya’nın romanın tarihî gelişimini romantik
ve realist romanı Batı Fransız edebiyatını temel alarak anlatmasını ve
Nazım Hikmet’in özellikle Rus yazarlar üzerine yaptığı fikir
üretimlerini (s.34) de edebiyatımızdaki öncü komparastik girişimler
arasında değerlendirir. (s.33) Yine çeviriye ve yabancı dile önem
veren Halide Edip Adıvar’ı, Batı klasiklerinden antik yazar ve şairlere
geçip Avrupa edebiyatlarının da ilk örneği olan eski Yunan ve Roma
yazarlarını tanıma, onlardan esinlenip yaratma akımını temsil ettiği
için Halikarnas Balıkçısı’nı ve bu kültürden yaptığı çevirilerle
edebiyat dünyamıza renk katan Azra Erhat’ı karşılaştırmalı edebiyat
biliminin Türkiye’deki gelişimine katkı sunan kişiler arasında sayar.
Kitabın ikinci bölümü, karşılaştırmalı edebiyat biliminde
yöntem konusuna ayrılmıştır. Türkiye’deki sadece karşılaştırmalı
edebiyat bilimi çalışmalarında değil genel anlamda edebiyat
incelemelerindeki
en büyük problemlerden biri
yöntem
yoksunluğudur. Klasik anlamdaki şerh ve özetleme işinin metin tahlili
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zannedilmesinin kanıksandığı bir edebiyat ortamı vardır ki bu, Gürsel
Aytaç’ın kitap boyunca bir alt mesaj olarak sürekli vurguladığı bir
konudur. Nitekim bilhassa modern edebiyatlarda komparastik
çalışmalarının en yaygın şekliyle “ortak konu” ve “motif” ağırlıklı
yapıldığını belirten Aytaç (s.87), ancak ulusal edebiyatların sınırlarını
aşan inceleme metotların kullanılmasıyla karşılaştırmalı edebiyat
biliminin gelişeceğini söyler. Bu inceleme metotları ise Pozitivist,
Psikanalisttik, Marksist, Feminist, Hesaplaşmacı, Dilbilimsel,
Okuyucuya Yönelik, Felsefeye Dayalı, Metne Bağlı Yapısal,
Yorumlayıcı, Alımlama Estetiği, Çoğulcu başlıkları bağlamında tasnif
edilir.
Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi’nin üçüncü bölümünde,
komparastiğin güncel bir panoraması sunulur. Dünyanın değişik
kıtalarındaki durumu, özellikle postkolonyalizm sonrası dönemde
daha da kompleks hale gelen edebi etkileşim, kültür emperyalizmi gibi
meseleler bağlamında anlatılır. Alanın başlıca tartışma konuları, ulusal
edebiyat-dil ilişkisi, terminoloji, teori ve Metodoloji konuları ile
karşılaştırmalı edebiyat biliminde yeni açılımlar bu bölümde işlenen
başlıca konulardır.
Gürsel Aytaç, kitabın dördüncü ve son bölümünde, ilk üç
bölümde bir bilim dalı olarak kavramsal çerçevesini oluşturduğu
karşılaştırmalı edebiyat biliminin pratik uygulamalarını yapar.
Nitekim Oğuz Atay’ın Bir Bilim Adamının Romanı ile Stefan
Zweig’ın Dünya Fikir Mimarları adlı eserlerini karşılaştırır. Benzer
biçimde Thomas Mann’ın Buddenbrook Ailesi ile Orhan Pamuk’un
Cevdet Bey ve Oğulları’nı mukayese eder. Bu bölümde son olarak
Peride Celal’in etkilendiği kadın yazarların izlerini sürer. Kuşkusuz
tüm bu karşılaştırmalar yapılırken belirli yöntemlere bağlı kalmaya
çalışan Gürsel Aytaç, son tahlilde karşılaştırmalı edebiyatın bir bilim
olduğu düşüncesini yerleştirmeye çalışır.
Sonuç
Türkiye’deki karşılaştırmalı edebiyat teorisi çalışmalarını,
Türkiye’nin son iki asırdır yaşadığı Batılılaşma sürecinden bağımsız
düşünmek imkânsızdır. Nitekim kimi araştırmacılar bir karşılaştırmalı
edebiyat teorisi oluştururken ulusal edebiyat merkezli bir bakış açısını
esas alır, özellikle Batı filolojilerinden gelen araştırmacılar ise
uluslararası edebiyatın kriterleriyle örtüşen bir komparastik söylemi
inşa etmeye çalışır. Birbirine tezat gibi görünen bu iki yaklaşım
aslında birbirini tamamlayan, besleyen ve güçlendiren iki yaklaşım
olarak değerlendirilebilir. Çünkü ulusal edebiyatın köklerine
yönelmeyi, güçlü bir tarih ve gelenek algısı üzerinden yabancı
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edebiyatlarla ilişkilenmeyi öneren görüş; özgüveni güçlü, kendi
koşullarını ve gücünü bilen bir noktadan hareket eder. Öte yandan
dünyadan olup bitenden haberdar, akımları, yenilikleri yakından takip
eden ikinci görüş ise ulusal edebiyatın yeni anlatım imkânlarına
kavuşmasını, kendini yenilemesini ve dünyaya entegrasyonunu
sağlamada önemli katkılar sunar. Bu bağlamda Türkoloji kürsüsünden
gelen İnci Enginün’ün Mukayeseli Edebiyat’ı ile Alman Dili ve
Edebiyatı alanında çalışan Gürsel Aytaç’ın Karşılaştırmalı Edebiyat
Bilimi birbirini tamamlayan iki yapıt olarak değerlendirilmelidir.
Neticede komparastik çalışmalarının çok çeşitlendiği, farklı teorilerin
ve akımların geliştirildiği bir dünyada, Türkiye’deki karşılaştırmalı
edebiyat çalışmalarını Türkoloji-Batı filolojileri karşıtlığına
indirgemek doğru olmaz. Hele, küreselleşme, uluslararası
yayınevlerinin güçlenmesi, edebiyat eserinin aynı anda birçok ülkede
yayımlanabilmesi gibi teknolojik imkânların artması, internet üzerinde
rahatlıkla iletişime geçen evrensel bir okur ağının kurulması gibi
etmenler de göz önünde bulundurulursa bu çalışmaların daha da
çeşitlenmesi gerekir. Zira tarihî gelişim süreci boyunca farklı
edebiyatlarla, kültürlerle etkileşim yaşayan, değişik dinlerden ve
medeniyetlerden izler taşıyan imparatorluk bakiyesi bir edebiyatın,
karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarına çok daha fazla ihtiyacı vardır.
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Özet

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersini
işlerken ne tür yöntemlerden ve materyallerden yararlandıklarını ortaya
koymaktır. Araştırmada, nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Van İli Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
okullarda görev yapan 84 Sınıf öğretmeni ile araştırmacı tarafından
hazırlanan standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılarak
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Açık uçlu görüşme formunda yer alan sorular
uzman öğretmenlerin görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Araştırmada,
öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler, içerik analizi
yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir
Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde: Sınıf öğretmenlerinin
genel olarak sosyal bilgiler dersinde anlatım ve soru-cevap yöntemlerini
kullandıkları; akıllı tahtayı etkin bir biçimde kullandıkları; basılı
materyallerden ders kitabını ve yardımcı ders kitaplarını; iki veya üç boyutlu
materyallerden de hatitayı, küreyi ve atlası sık kullandıkları; internetten de
öğretici sitelerden (EBA, morpaKAMPÜS vb.) faydalandıkları belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sınıf Öğretmenleri, Sosyal Bilgiler Dersi
Öğretimi, Metodlar ve Ders Materyalleri

A STUDY ON METHODS AND COURSE MATERIALS USING
BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN SOCIAL STUDIES
LESSON
Abstract

The aim of this study is to determine what kinds of methods and
materials are used by primary school teachers in teaching social studies
lessons. In this qualitative study, interview method was used to gather
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required data. In the scope of the research, the interviews were conducted
with 84 Primary School teachers working in schools affiliated to the Ministry
of Education in Van Province by using Standardized open-ended interview
forms developed by the researcher. The questions used in Standardized openended interview forms were prepared taking the views of experienced
teachers into consideration.The data gathered through the teacher's interviews
were analyzed by applying content analysis method. Having evaluated the
research results, ıt seen that the primary school teachers generally use
narration method and question-answer method in social studies lesson;use the
smartboard effectively; use generally the printed materials such as textbooks
and supplementary textbooks; the two or three dimensional materials such as
maps, sphere and atlas maps; are benefited from the tutorial sites (EBA,
MorpaKAMPUS etc.) from the internet.
Keywords: Primary School Teachers, Teaching Social Studies
Lesson, Methods and Course Materials

Giriş
Ülkelerin, gelişen ve değişen dünya düzenine uyum
sağlayabilmeleri için sahip oldukları eğitim sistemlerinin işlevselliği
oldukça önemlidir. Toplumun arzu ettiği ideal insanı yetiştirme
konusunda üstüne düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmesi,
işlevsel bir eğitim sisteminin en önemli özelliğidir. Bu açıdan
toplumlar zaman zaman eğitim sistemlerinde köklü değişimlere
gereksinim duyarlar. Türkiye’nin de 2005 yılında eğitim sisteminde
yapmış oduğu köklü değişim hızlı değişen dünya düzenine ayak
uyduırma çabasında olduğunun önemli bir göstergesidir.
Yapılandırmacı öğrenme kuramı veya felsefesi baz alınarak
reforme edilen eğitim sistemimizde bilgiye ulaşma, bilgiyi oluşturma
ve bilgiyi kullanma konularında önceki programlara kıyasla önemli
değişikler göze çarpmaktadır. Bu kuramda birey tecrübe ettiği çevreyi
anlamlandırma çabasındadır. Birey aktif olarak etrafında görüp,
işittiklerini yorumlayarak anlamlı öğrenme yapıları meydana getirir.
Bu bakımdan anlamlı öğrenme, kişinin mevcut bilgi ve anlayışı
aracılığıyla kişisel bir anlam yaratma sürecidir. Sonuç olarak, sınıftaki
her kişi, öğretilenlerin kişisel bir sürümünü oluşturacaktır (Taber,
2011).
Yapılandırmacı öğrenme kuramında öğrencinin derste etkin
katılımı oldukça önemlidir. Öğrenme sürecinde öğrencinin sorumluluk
alma ve karar verme süreçlerine katılması, önceki bilgiler aracılığıyla
yeni bilgiler ortaya koyması için öğrenci merkezli yöntem, tekniklerin
ve öğretim materyalerinin sınıf ortamında aktif olarak uygulanması
gerekmektedir. Aktif öğrenme yöntemlerinin ve bu yöntemlerde
kullanılacak materyallerin ilkokuldan başlayarak uygulanması
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öğrencilerde bilgiye ulaşma ve onu anlamlı yapılar haline getirme
süreçlerini içselleştirmeleri adına atılacak önemli bir adımdır. Bu
açıdan temel eğitimde görevli sınıf öğretmenlerinin öğrencinin
seviyesine ve konuya uygun; denenmiş ve başarılı bulunmuş yöntem
ve öğretim materyalleri kullanması gerekmektedir. Seçilecek
yöntemlerin, öğrencilerin ilgi ve anlama seviyelerine uygun olmasına
dikkat edilmelidir. Öğretmen sınıfta ders işlerken neyi, ne zaman,
nasıl ve niçin yaptığını önceden planlamalıdır. Sınıfta tam öğrenme,
ancak derslerde değişik ve etkili öğretim yöntemlerinden ve
materyallerinden yararlanmakla gerçekleştirebilir (Taşkaya ve Muşta,
2008).
Sınıfta nitelikli bir öğretim için öğretilecek konu alanında
uzman olmak yeterli değildir. Öğretmenin derste kullanacağı yöntem,
teknik ve bunların belirlediği ders materyallerini de seçme konusunda
uzman olması gerekmektedir. Tüm derslerde olduğu gibi öğretmenin
Sosyal Bilgiler dersi için de hangi yöntem/teknik ve materyalleri
kullanması gerektiğini bilmelidir. Bu çalışma da Sosyal Bilgiler
dersinin temel öğretimin ilk basamağı olan ilkokullarda sınıf
öğretmenleri tarafından daha çok hangi yöntemler ve materyaller
aracılığıyla öğretilmeye çalışıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Amaç
Bu araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmenlerinin sosyal
bilgiler dersini işlerken ne tür yöntemlerden ve materyallerden
yararlandıklarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır.
1. Lisansta “Sosyal Bilgiler Öğretimi” ile alakalı bir ders aldınız mı?
2. Sosyal Bilgiler Dersini işlerken en çok kullandığınız
yöntem/teknikler hangileridir?
3. Sosyal Bilgiler Dersinde en çok yararlandığınız öğretim
materyalleri nelerdir?
4. Sosyal Bilgiler Dersinde internetten nasıl yararlanırsınız?
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, örnek olay çalışması deseninde, nitel bir
çalışmadır. Yıldırım ve Şimşek (2011) nitel araştırmayı, “gözlem,
görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül
bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği
araştırma” olarak tanımlamaktadırlar.
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Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan örnek
olay (case study) stratejisinden faydalanılmıştır. Örnek olay
çalışmaları, farklı sosyal olguları betimlemek, açıklamak ve
değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle örnek olay
çalışmasıyla
bir
olgu
betimlenebilir,
açıklanabilir
ve
değerlendirilebilir. Bu çalışmada ilkokullarda görev yapan sınıf
öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersini işlerken ne tür yöntemlerden ve
materyallerden yararlandıklarını açıklanmaya çalışılmıştır.
Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 ikinci kanaat
döneminde Van İli Milli Eğitim Bakanlığına 9 ilkokulda görev yapan
84 Sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Sosyal bilgiler dersinin ilkokul 4.
Sınıftan itibaren verildiği düşünüldüğünden çalışma grubunu oluşturan
öğretmenlerinin ilkokul 4. Sınıf öğretmenleri olmasına yada daha önce
4. Sınıfın derslerine girmiş olmasına dikkat edilmiştir. Bu açıdan,
çalışma grubunun seçiminde olasılıklı olmayan örnekleme
yönteminden amaçlı ve yargıya dayalı örnekleme çeşidinden
faydalanılmıştır. Olasılığa dayalı olmayan örneklemde, evrende yer
alan bazı elemanların örneklemde yer alma şansları diğerlerinden daha
yüksektir veya düşüktür (Altunışık vd., 2002, s. 57). Olasılığa dayalı
olmayan örnekleme yöntemlerinden, amaçlı (kasti) örneklemede,
örneklem araştırmacının araştırma problemlerine cevap bulunacağına
inandığı kişilerden oluşur.
Tablo 1. Araştırmanın Yapıldığı Okullar ve Sınıf Öğretmen
Sayıları
Okullar
Öğretmen Sayıları
Ferit Melen İlkokulu
11
Hacı Bekir İlkokulu
10
Zaferler
13
İlkokulu
Turgut Reis İlkokulu
6
Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu
5
Hacı Ali Akın İlkokulu
9
Hüsrev Paşa İlkokulu
10
Hasan Ali Yücel İlkokulu
12
Özgün Çoşkun Haydaroğlu İlkokulu
8
Toplam
84
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Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi
türlerinden biri olan standartlaştırılmış açık uçlu görüşme türünden
faydalanılmıştır. Standartlaştırılmış açık uçlu görüşme, dikkatlice
yazılmış ve belirli sıraya konmuş bir dizi sorudan oluşur ve her
görüşülen bireye bu sorular aynı tarzda ve sırada sorulur. Araştırma
kapsamında toplam 84 sınıf öğretmeni ile araştırmacı tarafından
hazırlanan standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu (EK-1)
kullanılarak görüşme gerçekleştirilmiştir.
Verilerin Analizi
Bu araştırmada veriler ‘görüşme’ yöntemi çeşitlerinden
"Standartlaştırılmış Açık Uçlu Görüşme Formu" aracılığı ile
toplanmıştır. Öğretmenler ile yapılan görüşmelerden elde edilen
veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik
analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara
ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). İçerik analizi
yoluyla veriler tanımlanmaya ve verilerin içinde saklı olabilecek
gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. İçerik analizini oluşturan
bölümlerde yapılanlarincelediğinde:
Verilerin Kodlanması:Öğretmenler ile yapılan görüşmeler
sonucunda ulaşılan kod ve temalar EK-2’de verilmiştir. Öğretmenlerle
yapılan görüşmede alt problemler dikkate aldığında verilerden toplam
21 koda ulaşılmıştır. Her kod ilgili olduğu tema başlığının altında
verilmeye çalışılmıştır.
Temaların Bulunması:Çıkan kodlardan yola çıkarak verileri
genel düzeyde açıklayabilen ve kodları belirli kategorilerde toplayan
temalara ulaşılmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmede alt problemler
dikkate alındığında verilerden toplam 4 temaya ulaşılmıştır.
Kodların ve Temaların Düzenlenmesi:Öğretmenlerle yapılan
görüşmede ulaşılan toplam 21 kod, yine belirlenen 4 temaya
bölüştürülmüştür.
Bulguların Yorumlanması:Bu son aşamada toplanılan verilere
anlam kazandırmak, bulgular arasındaki ilişkileri açıklamak, nedensonuç ilişkilerini belirtmek, bulgulardan bir takım sonuçlar çıkarmak
ve elde edilen sonuçların önemini ortaya koymak için kapsamlı
yorumlar yapılmıştır.
BULGULAR VE YORUM
Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların verdikleri cevaplar
doğrultusunda elde edilen bulgular çözümlenerek yorumlanmıştır.
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1. Sosyal Bilgiler Öğretimi Dersine İlişkin Bulgular
Tablo 2. Lisansta “Sosyal Bilgiler Öğretimi” dersini alıp almama
ile ilgili bilgiler
Sosyal
Bilgiler Cinsiyet
Toplam
Öğretimi Dersi
Aldım
22k
51
29e
Almadım
16k
33
17e
Tablo 2 incelediğinde öğretmenlerin çoğunluğunun lisansta
iken Sosyal Bilgiler Öğretimi” adında bir ders aldıkları, bu dersi
almayan kadın ve erkek öğretmen sayılarının biribirine yakın olduğu
görülmektedir.
2. Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Yöntem ve Tekniklere
İlişkin Bulgular
Tablo 3. Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Kullanılan Yöntemler/Teknikler Cinsiyet
37k
Anlatım Yöntemi
40e
36k
Soru-Cevap Yöntemi
37e
9k
Tartışma Yöntemi
12e
5k
Gösterip Yaptırma Yöntemi
4e
6k
Drama Yöntemi
7e
5k
Örnek Olay Yöntemi
6e
İşbirlikli Öğrenme Yöntemi
6e
14k
Beyin Fırtınası Tekniği
10e

Toplam
77
73
21
9
13
11
6
24

Tablo 3 incelediğinde öğretmenlerin çoğunluğunun Anlatım ve
Tartışma yöntemlerinin kullandıkları görülmektedir. Bu sonuç 2005
program değişikliğinin felsefi temelini oluşturan yapılandırmacı
öğrenme kuramıyla örtüşmemektedir. Bu kuram sınıf içinde öğretmen
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ağırlıklı geleneksel yaklaşımları eleştirmekte, öğrenmenin merkezine
öğrenciyi ve öğrenci merkezli yaklaşımları koymaktadır.
Öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme kuramına rağmen gelenesel
yöntemleri çok sık kullanmaları öğrencilerin üst düzey öğrenme
çıktılarına ulaşamsını da engelleyecektir.
3. Sosyal
Bilgiler
Dersinde
Materyallerine İlişkin Bulgular
Tablo 4. Kullanılan Öğretim Materyaleri
Kullanılan
Öğretim Cinsiyet
Materyalleri
Akıllı Tahta
30k
32e
Kitap
17k
20e
Yardımcı Kitaplar
10k
9e
Projeksiyon Cihazı
11k
13e
Tepegöz
2k
2e
Harita/Küre/Atlas
27k
39e
Takvim/Tarih Şeridi
11k
10e

Kullanılan

Öğretim

Toplam
61
37
19
24
4
66
21

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin genelde konu anlatırken
harita/küre/atlas gibi görsel materyallerden yararlandıkları ve akıllı
tahtayı sık kullandıkları (61); en az kullandıkları öğretim materyalinin
de tepegöz olduğu görülmektedir.Bu sonucun ortaya çıkmasında 2010
yılında “eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve
okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri
araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap
edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için başlatılan Fırsatları
Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi’nin (FATİH) önemli
katısı bulunmaktadır.
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4. Sosyal Bilgiler Dersinde İnternetten Yararlanma Durumu
İle İlgili Bulgular
Tablo 5. İnternetten yararlanma
İnternetten Faydalanma
Eğitici sitelerden (EBA, Morpa
KAMPÜS) faydalanıyorum
Konuyla
ilgili
eğitici
videolardan/oyunlardan
yararlanıyorum
Konuyla
ilişkili
değerlendirme
etkinlikleri indiriyorum
İnternetten fazla anlamadığım için
faydalanmıyorum

Cinsiyet
27k
31e
24k
32e

Toplam
58

3k
8e
5k
5e

11

56

10

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin genelde internetten eğitici
sitelerden (58) ve konuyla alakalı videoları/oyunları indirerek
yararlandıkları görülmektedir. Çevrimiçi sosyal eğitim platformlarının
eğitim ortamında kullanılması FATİH projesinin önemli bir
sonucudur. EBA, Vitamin ve Morpa KAMPÜS gibi platformlar
okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri
araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip
teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. Bu tablo da
öğretmenlerin teknolijiyi eğitime entegre etmek konusunda çaba
gösterdiklerini ortaya koymaktadır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu bölümde araştırmaya katılan öğretmenlerin bulgular
kısmında verdikleri cevaplar tartışılmıştır. Birinci alt problemin
sonuçları incelendiğinde öğretmenlerin lisansta iken Sosyal Bilgiler
Öğretimi” adında bir ders aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’de
1982 yılı “öğretmenliğin üniversiteleşmesi” sahfasının başladığı bir
dönemdir. Bu dönemden şimdiye kadar sınıf öğretmenliği lisans
programında sosyal bilgiler dersinin öğretimine yönelik dersler
bulunmaktadır. 1997 sınıf öğretmenliği programında Üçüncü sınıfta
okutulan “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi” adlı paket dersin,
2006 yılı sınıf öğretmenliği programında yapılan düzenleme ile
V.yarıyılda “Hayat Bilgisi Öğretimi”, VI. yarıyılda ise “Sosyal
Bilgiler Öğretimi” olarak değiştirilmiştir (Eraslan, 2008).
İkinci alt problemin sonuçları incelendiğinde öğretmenlerin
çoğunluğunu sosyal bilgiler dersinde anlatım ve tartışma yöntemlerini
kullandıkaları anlaşılmaktadır. Sınıfta kullanılan yöntem ve
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tekniklerin etkililiği ile ilgili olarak yapılan birçok çalışma öğrenmeler
için gerekli tek bir öğretim yönteminin olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Belirlenecek yöntem ve teknikler öğretmenin ve
öğrencinin özelliklerine, anlatılacak konuya, hedeflere göre farklılık
göstermektedir. Erden (1997) öğretmenlerin bir konuyu sınıf
ortamında sunarken en uygun yöntem ve tekniği seçmeleri
gerektiğinin önemine değinmiştir. Çelikkaya ve Kuşun’un 2008-2009
eğitim öğretim yılında Kırşehir il merkezinde 20 sosyal bilgiler
öğretmeni, 410 öğrenci ve 20 sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü
öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirdikleri “Sosyal Bilgiler
Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Teknikler” konulu çalışma
en çok kullanılan yöntem ve tekniğin(öğretmenlerin görüşlerine göre)
öğrencilerin hem birbirlerine hem de öğretmenlerine soru sormak,
görsel materyaller kullanmak, proje ödevleri verip sınıf içinde
sunmalarına imkân vermek, sınıf içerisinde tartışma havası
oluşturmak, ders sırasında öğrencilerim üst düzeyde düşünmelerini
sağlayan sorular sormak, konu ile ilgili kavram haritaları oluşturmak;
en az kullanılan yöntem ve tekniklerin sınıfa alanında uzman birisini
getirmek, konuları sürekli anlatmak, yakın çevre gezilerine götürmek,
öğrencilerin olayları tiyatro şeklinde canlandırmasına imkân vermek,
öğrencileri önemli karakterlerin rollerine koyup olayları onların
ağızlarından anlatmalarını istemek olduğunu ortaya koymuştur.
Sakallı, Hürsen ve Özçınar’ın 2005 – 2006 öğretim dönemi içinde
staja giden 74 öğretmen adayının gözlemine dayalı olarak yaptığı
“öğretmen adaylarının gözlemine göre öğretim yöntemleri kullanma
sıklıkları” konulu çalışmasında öğretmenlerin en sık kullandıkları
öğretim yöntemlerinin düz anlatım ve soru cevap yöntemleri
olduğudur. Konuyla alakalı olarak yapılan çalışmaların ikinci alt
problemin sonucunu desteklediği sonucuna ulaşılabilir. Öğretmenlerin
geleneksel öğretim yaklaşımlarını tercih etmelerinde, öğrenci merkezli
yaklaşımlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarının, sınıf
imkanlarının öğrenci merkezli yaklaşımları uygulamaya elverişli
olmamasının, sınıflarda öğrenci sayılarının fazla olmasının önemli
etkisi olduğu söylenebilir.
Üçüncü
alt
problemin
sonuçları
genel
olarak
değerlendirildiğinde öğretmenlerin akıllı tahtadan etkin bir biçimde
faydalandıkları, ders kitabı gibi basılı materyalleri, harita, küre ve
atlas gibi iki boyutlu yada üç boyutlu materyalleri sık kullandıkları
belirlenmiştir. Son yıllarda Türkiye’de akıllı tahta kullanımında ciddi
bir artış yaşanmış ve FATİH projesi ile tüm okullarda akıllı tahtalar
kullanılmaya başlanmıştır. Okullarda akıllı tahta kullanımı ile ilgili bir
çalışma öğretmenlere yönelik verilen dijital araçları kullanmaya
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yönelik hizmet içi seminerlerin yetersiz olduğunu öğretmenlerin
çoğunun akıllı tahtayı nasıl kullanacakları hakkında teknik bilgiye ve
sınıf etkinliklerine uyarlayacak pedagojik yetkinliğe sahip olmadıkları
belirlenmiştir (Ekici ve Yılmaz, 2009). Çelikkaya’nın 2009-2010
eğitim öğretim dönemi içersinde 50 sosyal bilgiler öğretmeni ile
yaptığı “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim araç-gereç ve
materyallerini kullanma düzeyleri” konulu çalışması öğretmenlerin
yarıdan fazlasının derste kullanmak üzere power point, grafikler,
haritalar, çalışma kâğıtları, fotoğraf, kroki, şemalar gibi basit görsel
materyaller hazırladıklarını ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmaların
üçüncü alt problemin sonucunu kısmen desteklediği sonucuna
ulaşılabilir. Öğretmenlerin FATİH projesi başlangıcında yeterli bir
teknoloji kullanım bilgisine sahip olmaması ve sonrasında verilen
hizmet içi eğitim çalışmalarının yetersiz olaması öğretmenleri kendi
bireysel çabaları ile bu işin üstesinden gelmeye sevk etmiş olabilir.
Bugün milli eğitim bakanlığı bünyesindeki birçok okulun teknolojik
araçlarla donatıldığını ve öğretmenlerin de bu araçları kullanma
konusunda yoğun bir çaba içinde olduğu görülmektedir.
Dördüncü alt problemin sonuçları değerlendirildiğinde
öğretmenlerin yerel ağdaki eğitici sitelerden ve konuyla alakalı
videoları/oyunları indirerek yararlandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Ünal, Özmen ve Er’in 2012-2013 eğitim öğretim döneminde sosyal
bilgiler öğretmenlerinin internet kullanma durumları üzerine yaptıkları
araştırmaya göre öğretmenlerin bilgisayarı internet kullanmada bir
araç olarak gördükleri, sosyal bilgiler dersinde öğrenme-öğretme
sürecini desteklemek için öğrencilerini en fazla devlet sitelerine
yönlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Okullarda akıllı tahta
uygulamasının yaygınlaşmasından sonra derslerin teknolojik ortama
uyarlanmasına dönük çalışmaların da yapıldığı bilinmektedir.
Özellikle devlet destekli hazırlanmış eğitici sitelerin hem sayısal
olarak hem de içerik olarak iyileştirildiğini ve okullarda görevli
öğretmenlerin de bu sitelerden aktif olarak faydalandıkları
bilinmektedir. Ama öğretmenlerin faydalandıkları bu eğitici siteler ile
alakalı bilimsel çalışmaların az olması, bu sitelerin ne oranda
kullanıldığıyla alakalı istatistiki bilgilerin eksikliği de ciddi bir
eksikliktir.
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EK-1 AÇIK UÇLU GÖRÜŞME FORMU
Değerli katılımcı, bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin
sosyal bilgiler dersini işlerken ne tür yöntemlerden ve materyallerden
yararlandıklarını ortaya koymaktır. Bu çalışmada, isimleriniz
kullanılmayacaktır.
Şimdidenvereceğinizsamimiveiçtencevaplardandolayıteşekkürederim.

1. Lisansta “Sosyal Bilgiler Öğretimi” ile Alakalı Bir Ders
Aldınız mı?
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2. Sosyal Bilgiler Dersini İşlerken En Çok Kullandığınız

Yöntem/Teknikler Hangileridir?
3. Sosyal Bilgiler Dersinde En Çok Yararlandığınız Öğretim
Materyalleri Nelerdir?
4. Sosyal Bilgiler Dersinde İnternetten Nasıl Yararlanırsınız?
EK-2 KODLAR VE TEMALAR
1.Sosyal Bilgiler Öğretimi
Aldım
Almadım
2. En çok kullandığınız yöntem ve teknikler
Anlatım Yöntemi
Soru-Cevap Yöntemi
Tartışma Yöntemi
Gösterip Yaptırma Yöntemi
Drama Yöntemi
Örnek Olay Yöntemi
İşbirlikli Öğrenme Yöntemi
Beyin Fırtınası Tekniği
3. En çok faydalandığınız öğretim materyalleri
Akıllı Tahta
Kitap
Yardımcı Kitaplar
Projeksiyon Cihazı
Tepegöz
Harita/Küre/Atlas
Takvim/Tarih Şeridi
4. İnternetten yararlanma
Eğitici sitelerden (EBA, Morpa KAMPÜS) faydalanıyorum
Konuyla ilgili eğitici videolardan/oyunlardan yararlanıyorum
Konuyla ilişkili değerlendirme etkinlikleri indiriyorum
İnternetten fazla anlamadığım için faydalanmıyorum
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AKADEMİK ÇELİŞKİ TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN
TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİKTUTUMARINA ETKİSİ VE
BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ1
Tuğba TÜZEMEN
YYÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Öğrencisi / Öğretmen (MEB)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ
YYÜ Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi ABD Öğretim Üyesi
mnkardas@yyu.edu.tr
Özet

Bu araştırmanın temel amacı akademik çelişki tekniğinin 6. sınıf
öğrencilerinin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına etkisini ve bazı
değişkenlerle ilişkisini tespit etmektir.
Araştırmada deneysel modellerden ön test -son test kontrol gruplu
deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarını 2014-2015
eğitim-öğretim yılında Van ili İpekyolu ilçesindeki Şehit Koray Akoğuz
Ortaokulu’nda 6. sınıfa devam eden 47 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada
veri toplama aracı olarak “Türkçe Dersi Tutum Ölçeği” ve “Kişi Bilgi
Formu” kullanılmıştır. Bu veri toplama araçlarından elde edilen verilerin
analizinde t-testi ve Tek Yönlü Anova kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen sonuçlar incelendiğinde,akademik çelişki
tekniğinin öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde
önemli ölçüde etkilediği belirlenmiştir. Bununla birlikte tekniğin, incelenen
bağımsız değişkenlerden (cinsiyet, sosyal çevrede konuşulan dil, gelir
durumu, ana dili, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, kitap okuma
durumu) yalnız “kitap okuma”yabir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler:Akademik çelişki tekniği, Türkçe dersi, tutum

Bu çalışma 1.Yazarın 2. Yazar Danışmanlığında Yaptığı Yüksek Lisans Tez’inden
Yararlanılarak Hazırlanmıştır.
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EFFECT OF ACADEMIC CONTROVERSY TECNIQUE ON THE
ATTITUDES OF STUDENTS TOWARDS TURKISH LANGUAGE
COURSE AND ITS CORRELATION WITH CERTAIN VARIABLES
Abstract
The main objective of the present study is to determine the effect of
academic controversy model with the attitudes of 6th grade students towards
Turkish language course and its relationship with certain variables.
In the study, pretest posttest experimental model with control group,
one of the experimental models, was used. Study group included 47 6 th grade
students that attended Şehit Koray Akoğuz Middle School in Van province
İpekyolu township during 2014-2015 academic year. “Turkish Course
Attitude Scale” and “Personal Information Form” were used to collect data in
the study. Collected data were analyzed with t-test and one-way analysis of
variance.
Findings of the present study demonstrated that academic
controversy technique significantly and positively affected the attitudes of
students towards Turkish language course. However, it was found that the
technique had only an effect on the “reading books” independent variable
among the scrutinized independent variables (gender, language spoken in the
social circle, income level, mother language, mother’s education level,
father’s education level, reading books).
Keywords: Academic controversy technique, Turkish language
course, attitude.

Giriş
Öğrencilerin derslerdeki başarılarını etkileyen önemli
etmenlerin başında duyuşsal durumları gelmektedir. Bu nedenle
öğrencilerin duyuşsal niteliklerinden kabul edilen ön bilgileri,
tutumları; derse-konuya, öğretim strateji yöntem ve tekniğine yönelik
ilgi ve eğilimlerinin eğitim-öğretim etkinliklerinde dikkate alınması
gerekmektedir.
Tutum, kişinin belli bir konu, ders, olay veya olguya karşı
gösterdiği anlayış ile duygularının bir göstergesi olan ve onu olumlu
ya da olumsuz bir davranış göstermeye güdüleyen bir özellik olarak
açıklanabilir. Buna göre tutumun gözlenebilen bir davranış değil,
davranışa hazırlayıcı bir eğilim, bir güdü, bir eğilim olduğu
söylenebilir (Aksoy, 1989: 12-13; Triandis, 1971: 3, Kardaş, 2013:
92).
“Öğrencinin bir öğrenme ünitesine ya da derse ilişkin elde ettiği
başarılar ve bu başarılarla ilgili algıları, öğrencinin öz güven
kazanmasını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu öz güven öğrencinin
derse ve konuya olumlu tutum geliştirmesine olanak sağlayacak
olumlu güdüyü beraberinde getirmektedir.” (Blom 1979: 31).
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Bölükbaş’a göre yeterli bir öz güven ve güdü ile derse yönelik olumlu
tutumlar beslemek; verilen konulara karşılık verme isteği duymak,
karşılık vermekten mutluluk duymak, dersten haz almak, verilenleri
değerli görmek, öğrenmek için duyarlı davranmaya meyilli olmak
şeklinde gözlemlenir(Akt. Kardaş: 2013). O halde eğitimcilere düşen
önemli görevlerin başında öğrencilerin derslere karşı olumlu tutum
geliştirmelerini sağlamak olduğu açıktır.
Öğretim etkinliklerinde öğrencilerin derse-konuya olumlu
tutum geliştirmelerini sağlamanın birçok yolu bulunsa da bunların
bizce en etkili olanı derse,konuya ve öğrenci hazırbulunuşuna uygun
öğretim uygulamaktır. Türkçe dersleri yoğun iletişim ve etkileşimin
yaşandığı derslerdendir. Öğrencilerin iletişim becerilerinin
geliştirilmesinde kullanılabilecek etkili tekniklerden biri, iş birlikli
öğrenme yöntemi ilkelerini büyük ölçüde karşılayan “akademik
çelişki” tekniği etkinlikleridir. Öğrencilerden beklenen problem
çözme ve üst düzey iletişim kurma yeteneklerinin geliştirilmesinde
kullanılabilen akademik çelişki tekniği Johnson ve Johnson (1988)
tarafından geliştirilmiştir.
Akademik çelişki, öğrencilerdeki düşünce ve çalışma sonuçları
ile fikirler arasındaki uyuşmazlıkları ortaya çıkarmak, konuyla ilgili
çelişkileri fark etmek ve çelişkileri kullanarak öğrenmede yüksek
verim almak amacıyla kullanılan bir tekniktir. Kişinin eleştirel ve
rasyonel düşünme becerisini geliştirerek farklı yargılara ulaşmayı
hedefler (Sevim ve Varışoğlu, 2014).
Johnson ve Johnson’a göre akademik çelişki tekniği, “güçlü,
dinamik, heyecan verici, katılım sağlayıcı” olsa da en az kullanılan
öğrenme uygulamalarından biridir. Bu durumun nedenleri arasında
çelişkinin bir öğretim anlayışı olarak nasıl kullanılacağının daha
önceden bilinmemesi, buna bağlı olarak öğretmenlerin akademik
çelişkinin nasıl uygulanacağını bilmeden yetiştirilmeleri ve genel
olarak insanların çelişkiden korkmaları sayılabilir. Oysa sağlıklı bir
öğrenme sırasında çelişkiler, çatışmalar kaçınılmazdır. Çelişki bir
öğretim fırsatı olarak değerlendirildiğinde öğrencilere akılcı yargılara
ulaşmayı öğretmede kullanılabilecek bir tekniktir (Ün Açıkgöz, 2006:
182).
Akademik çelişki tekniğinin uygulama basamakları şöyledir:
Grupların oluşturulması: Öğrenciler önce 4 kişilik gruplara
ayrılır, sonra bu gruplar da her biri çelişen düşüncelerden birini
savunmak için iki alt gruba ayrılır.
Çelişkinin sunulması: Önceden saptanan çelişkinin gruplara
sunumudur. Tartışmaya açık, yanıtı belirsiz, iki görüşünde
savunulacak tarafları olan konularda çelişki oluşturulur.
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Önerilerin hazırlanması: Bu aşamada öğrenciler ikili gruplarda
çalışıp bilgilerini örgütleyip sonuçlar çıkarırlar. Kendi aralarında o
görüşü nasıl savunacaklarını plânlayıp kendi savundukları görüşün
doğruluğunu ispatlayacak gerekçeler hazırlarlar.
Görüşlerin sunulması: Taraflar savundukları görüşü ve neden
onu savunduklarını açıklarlar. Daha sonra sunulan çelişkili durumda
en iyi kararın ne olacağı üzerinde tartışılır.
Savunma: Taraflar ileri sürdükleri görüşü savunurlar.
Karşıt görüşü anlama: Bu aşamada taraflar karşıt görüşün ne
olduğunu açıklarlar.
Bir karara varma: İki tarafında anlaşabileceği bir kara verilir.
Bu nedenle öğrenciler kendi görüşlerini savunmayı bırakıp en iyi
kanıtları özetleyip sentezleyerek bir anlaşmaya varırlar ve bir grup
raporu oluştururlar. Bireysel olarak alınacakları sınava hazırlanırlar
(Ün Açıkgöz, 2006: 183).
Bu çalışmada amaç, ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin Türkçe
dersinde uygulanan akademik çelişki tekniği etkinliklerine ve
dolayısıyla Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisini ve tekniğin
bazı bağımsız değişkenlerle ilişkisini belirlemektir.
Problem Cümlesi
Araştırmanın ana problem cümlesini “Akademik çelişki
tekniğinin 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarına
etkisi var mıdır?” oluşturmaktadır.
Araştırmanın alt problem cümleleri şu şekildedir:
 Deney-kontrol grubu öğrencilerin Türkçe dersi ön test tutum
puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
 Deney grubu Türkçe dersi ön-son test tutum puanları arasında
anlamlı bir fark var mıdır?
 Kontrol grubu Türkçe dersi ön-son test tutum puanları
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
 Deney-kontrol grubu öğrencilerin Türkçe dersi son test
tutum puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
o “Cinsiyet”, “Sosyal çevrede konuşulan dil”, “Gelir durumu”,
“Ana dili”, “Anne eğitim durumu” “Baba eğitim durumu”,
“Kitap Okuma Durumu” bağımsız değişkenlerine akademik
çelişki tekniğinin bir etkisi var mıdır?
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Yöntem
Bu araştırma nicel araştırma yöntemi ilkelerine göre yapılmıştır.
Araştırmada ön test-son test ölçümlerine dayanan kontrol gruplu
deneysel model kullanılmıştır.
Araştırma Deseni
Akademik çelişki tekniğinin 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe
dersine yönelik tutumlarına etkisinin araştırıldığı bu çalışmada
kullanılan ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen, bilimsel
yöntemler içinde en kesin sonuçların elde edildiği araştırma desenidir.
Çünkü araştırmacı karşılaştırılabilir işlemler uygular ve daha sonra
onların etkilerini inceler, bu tür araştırmaların sonuçlarının
araştırmacıyı en kesin sonuçlara götürmesi beklenir (Büyüköztürk,
vd,. 2013: 17).
Ön test- son test kontrol gruplu çalışmalarda yansız atama
yoluyla oluşturulmuş iki grup vardır. Bunlardan biri deney grubu
diğeri kontrol grubudur. Her iki grupta da deney öncesi ve sonrası
ölçmeler yapılır (Karasar, 2008: 97). Bu araştırmada da 6. sınıfa
devam eden öğrencilerden iki grup seçilmiştir. Yansız atama yoluyla
gruplardan biri deney grubu diğeri de kontrol grubu olarak atanmıştır.
Aşağıdaki tabloda çalışmanın deseni verilmiştir.
Tablo 1. Araştırmanın Deseni

2.

Deney

1.
2.

Öğrencilere
Türkçe
dersine yönelik tutum
ölçeği uygulanmıştır.
Kişi
Bilgi
Formu
uygulanmıştır.
Öğrencilere
Türkçe
dersine yönelik tutum
ölçeği uygulanmıştır.
Kişi
Bilgi
Formu
uygulanmıştır.

Süreç

Son test

Türkçe Öğretim
Programı
Etkinlikleri

Kontrol

1.

Ön test

1.
Öğrencilere
Türkçe dersine yönelik
tutum ölçeği
uygulanmıştır.

Akademik Çelişki
Tekniği İle Öğretim

Grup

1.
Öğrencilere
Türkçe dersine yönelik
tutum ölçeği
uygulanmıştır.

Çalışma Grupları
Araştırmanın çalışma gruplarını 2014-2015 eğitim-öğretim
yılında Van ili İpekyolu ilçesindeki Şehit Koray Akoğuz
Ortaokulu’nda 6.sınıfa devam eden, deney ve kontrol grubunu
oluşturan 47 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden deney
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grubunda 25, kontrol grubunda 22 öğrenci yer almıştır. Deney ve
kontrol grupları yansız atama yoluyla oluşturulmuştur.
Veri Toplama Araçları
Öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarını belirlemek için
“Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve demografik özelliklerini
belirlemek için ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ kullanılmıştır.
Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (TDYTÖ)
Tutum ölçeği katılmıyorum(1), kısmen katılıyorum(2),
katılıyorum(3) şeklinde derecelendirilmiştir. Öğrencilerin Türkçe
dersine yönelik tutumlarını uygulama başlamadan ve bittikten sonra
belirleyip karşılaştırmak amacıyla ön test ve son test olarak deney ve
kontrol grubuna uygulanmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan
20 en yüksek puan ise 60’tır. 6. Sınıf öğrencileri üzerine yapılan ön
uygulamada ölçeğin Cronbachalpha değeri 0,76 olarak hesaplanmıştır.
Bu değer tutum ölçeğinin bu çalışma için uygulanabilir olduğunu
göstermektedir.
Kişi Bilgi Formu (KBF)
Öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek için
kullanılmış 9 maddelik bir formdur. Öğrencilerin cinsiyeti, aylık
geliri, çevrelerinde konuşulan dil, bir yılda kaç kitap okudukları, anne
ve babalarının eğitim durumu, ana dilleri vb., özelliklerini belirlemek
için deney ve kontrol grubuna uygulanmıştır.
Uygulama Süreci
Deney Grubuna Yönelik Yapılan Çalışmalar
Bu çalışma 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde
yapılmıştır. Akademik çelişki tekniği uygulamaları öncesi deney
grubuna “Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”ve “Kişi Bilgi
Formu” öğrencilere dağıtılarak formları doldurmaları sağlanmıştır.
Deney grubunda toplam 25 öğrenci ön test ve son test uygulamalarına
dâhil edilmiştir.
Deney grubundaki öğrenciler akademik çelişki tekniğinin
uygulanması için 6 gruba ayrılmış ve sınıf düzeni de bu tekniğe uygun
olarak küme şeklinde oluşturulmuştur. Her grubun 2 erkek, 2 kız 4
kişiden oluşmasına özen gösterilmiştir. A, B, C, D, E, F şeklinde 6
grup oluşturulmuş ve her gruptaki bir öğrenciye A1, A2, A3, A4, B1,
B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, F1, F2,
F3, F4 Şeklinde kodlar verilmiştir.
Aşağıdaki tabloda deney grubunda olan öğrencilerle uygulama
sürecinde 6. sınıf Türkçe ders kitabında hangi konuların işlendiği,
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hangi grupların hangi çelişkileri tartıştığı gösterilmiştir. Her öğrenci
kendisine verilen tartışma konusu ile bilgi toplayıp sınıfa getirmiştir.
Bunun yanında araştırmacı da öğrencilere yardımcı kaynak ve bilgi
sağlamıştır. Tabloda verilen çelişkiler araştırmacı ve alan uzmanı
tarafından öğrencilerin seviyesine uygun olarak seçilmiştir. Ayrıca
çelişkilerin işlenen konuya uygunluğu da göz önünde
bulundurulmuştur.
Tablo 2.Deney grubuna yönelik uygulamalar
Tema

SEVGİ

SEVGİ

TarihSaat
24
Eylül3 Ekim
7 Saat

06-10
Ekim 6
Saat

Metin

Nilüfer
Prenses

Tartışma
Konusu
A) Ailede
sevgi daha
önemlidir.
B)Ailede
saygı daha
önemlidir.

Karame
lli
Akide
Şekeri

A) İnsanın
kişilik
özellikleri
nin
gelişimind
e aile daha

Kazanımlar

Gruplar

1.
Konuşma
kurallarını
uygulama
3.Bulunduğu
ortama uygun
bir
konuşma
tutumu
geliştirir.4.stand
art Türkçe ile
konuşur.
2.
Sesini ve
beden
dilini
etkili kullanma
1.Konuşurken
nefesini
ayarlar.2.
İşitilebilir
bir
sesle konuşur.
3.
Kelimeleri
doğru telaffuz
eder.
9.Dinleyicilerle
göz
teması
kurar.
3.
Hazırlıklı
konuşmalar
yapma
12.
Konuşma
yöntem
ve
tekniklerini
kullanır.
1.
Konuşma
kurallarını
uygulama
10.Konuşmada
sebep
sonuç
ilişkilerini kurar

A): A1-A2,
B1-B2,C1-C2,
D1-D2, E1E2, F1-F2
B):
A3-A4,
B3-B4,C3-C4,
D3-D4, E3E4, F3-F4

A): A1-A2,
B1-B2,C1-C2,
D1-D2, E1E2, F1-F2
B):

A3-A4,
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etkilidir.
B) İnsanın
kişilik
özellikleri
nin
gelişimind
e
çevre
daha
etkilidir?

SEVGİ

13-17
Ekim 7
Saat

Eskici

A)Eskicili
k mesleği
toplum
için
gereklidir.
B)Eskicili
k mesleği
toplum
için
gereksizdi
r.

2.
Sesini ve
beden
dilini
etkili kullanma
1.Konuşurken
nefesini ayarlar.
2. İşitilebilir bir
sesle konuşur.
3.
Hazırlıklı
konuşmalar
yapma
3. Konuşmasını
bir ana fikir
etrafında
planlar.10.Konu
şmasında
dikkati
dağıtacak
ayrıntılara
girmekten
kaçınır.12.
Konuşma
yöntem
ve
tekniklerini
kullanır.
5.
Kendini
sözlü
olarak
ifade
etme
alışkanlığı
kazanma.
1.
Duygu,
düşünce, hayal,
izlenim
ve
deneyimlerini
sözlü
olarak
ifade eder.
1.
Konuşma
kurallarını
uygulama
5.Türkçenin
kurallarına
uygun cümleler
kurar.
6.Yabancı
dillerden
alınmış, henüz
dilimize
yerleşmemiş
kelimelerin
yerine
Türkçelerini
kullanır.

B3-B4,C3-C4,
D3-D4, E3E4, F3-F4

A): A1-A2,
B1-B2,C1-C2,
D1-D2, E1E2, F1-F2
B):
A3-A4,
B3-B4,C3-C4,
D3-D4, E3E4, F3-F4
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Atatürk

20
Ekim31
Ekim 8
Saat

Atatürk
’ün
Hayatı

A)
Okuduğu
muz
kitaplarda
n
öğrendiği
miz
bilgiler
mesleğimi
zde daha
başarılı
olmamızı
sağlar.
B) Okul,
arkadaşlar
ımız
ve
ailemizde
n
öğrendiği
miz
bilgiler
mesleğimi
zde daha
başarılı
olmamızı
sağlar

10.Konuşmasın
da sebep sonuç
ilişkisi kurar
12.Tekrara
düşmeden
konuşur.
3.
Hazırlıklı
konuşmalar
yapma
6.
Atasözü,
deyim ve söz
sanatlarını
uygun
durumlarda
kullanarak
anlatımını
zenginleştirir.
12.
Konuşma
yöntem
ve
tekniklerini
kullanır.
1.
Konuşma
kurallarını
uygulama
5.Türkçenin
kurallarına
uygun cümleler
kurar
.11.Konuşmasın
da amaç-sonuç
ilişkilerini
kurar.
2. Sesini ve
beden
dilini
etkili kullanma
1.Konuşurken
nefesini ayarlar.
5.
Uygun
yerlerde vurgu,
tonlama
ve
duraklama
yapar.
3.
Hazırlıklı
konuşmalar
yapma
12.
Konuşma
yöntem
ve
tekniklerini
kullanır.
4.Kendi
konuşmasını

A): A1-A2,
B1-B2,C1-C2,
D1-D2, E1E2, F1-F2
B):
A3-A4,
B3-B4,C3-C4,
D3-D4, E3E4, F3-F4
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Atatürk

03-14
Kasım
10 Saat
1.
Yazılı
sınav

Atatürk
’ten
Anılar
Anadol
u’nun
Sesi

A) Halkmillet
kendi
geleceğini
kendisi
belirlemel
idir.
B) Devleti
yönetenler
–devlet
büyükleri
halkın,
milletin
geleceğini
belirlemel
idir.

Toplum
Hayatı

17-21
Kasım
6 Saat

Komşul
uk

A) Günlük
hayatımız
da
komşuları
mız daha
önemli bir

değerlendirme
1.Konuşmasını
içerik yönünden
değerlendirir. 2.
Konuşmasını dil
ve
anlatım
yönünden
değerlendirir.
3.Konuşmasını
sesini ve beden
dilini kullanma
yönünden
değerlendirir
1.
Konuşma
kurallarını
uygulama
4.Standart
Türkçe
ile
konuşur.
7.
Karşısındakinin
algılamakta
zorluk
çekmeyeceği bir
hızda ve akıcı
biçimde
konuşur
3.
Hazırlıklı
konuşmalar
yapma
12.
Konuşma
yöntem
ve
tekniklerini
kullanır.
5.
Kendini
sözlü
olarak
ifade
etme
alışkanlığı
kazanma.
1.
Duygu,
düşünce, hayal,
izlenim
ve
deneyimlerini
sözlü
olarak
ifade eder.
1.
Konuşma
kurallarını
uygulama
1.Konuşmaya
uygun ifadelerle
başlar.2.

A): A1-A2,
B1-B2,C1-C2,
D1-D2, E1E2, F1-F2
B):
A3-A4,
B3-B4,C3-C4,
D3-D4, E3E4, F3-F4

A): A1-A2,
B1-B2,C1-C2,
D1-D2, E1E2, F1-F2
B):

A3-A4,
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yere
sahiptir.
B)
Akrabaları
mız
günlük
hayatımız
da daha
önemli bir
yere
sahiptir

Konuşma
sırasında uygun
hitap ifadeleri
kullanır.
8.Konuşmasınd
a
nezaket
kurallarına uyar.
2. Sesini ve
beden
dilini
etkili
kullanma
5.
Uygun
yerlerde vurgu,
tonlama
ve
duraklama
yapar.6.Yapmac
ıktan,taklitten
ve
özentiden
uzak bir sesle
konuşur.7.Sözle
riyle jest ve
mimiklerinin
uyumuna dikkat
eder.9.Dinleyici
lerle göz teması
kurar.
3.
Hazırlıklı
konuşmalar
yapma
12.
Konuşma
yöntem
ve
tekniklerini
kullanır.
4.Kendi
konuşmasını
değerlendirme
1.Konuşmasını
içerik yönünden
değerlendirir.4.
Konuşmasını
sesini ve beden
dilini kullanma
yönünden
değerlediri.
5.Kendini sözlü
olarak
ifade
etme
alışkanlığı
kazanma.
3.Sorunlarına
konuşarak

B3-B4,C3-C4,
D3-D4, E3E4, F3-F4
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Toplum
Hayatı

24-28
Kasım
6 saat

Dostluğ
un
Değeri

A)
Arkadaşla
rımız için
her zaman
fedakarlık
yapmalıyı
z.
B)
Arkadaşla
rımız için
eğer zor
durumda
kalacaksa
k
fedakarlık
yapmamal
ıyız.

çözüm arar.
4.Yeni
öğrendiği
kelime
,
kavram, atasözü
ve
deyimleri
kullanır.
1.
Konuşma
kurallarını
uygulama
1. Konuşmaya
uygun ifadelerle
başlar.
.2.
Konuşma
sırasında uygun
hitap ifadeleri
kullanır.4.Stand
art Türkçe ile
konuşur.
8.Konuşmasınd
a
nezaket
kurallarına
uyar.10.Konuşm
asında
sebepsonuç
ilişkisi
kurar.
11.Konuşmasın
da amaç-sonuç
ilişkilerini
kurar.
3.
Hazırlıklı
konuşmalar
yapma
1.
Konuşma
konusu
hakkında
araştırma
yapar.2.Konuşm
a metni hazırlar.
5.
Konunun
özelliğine
uygun
düşünceyi
geliştirme
yollarını
kullanır.
9.Konuşma
sırasında
sorulan sorulara
açık, yeterli ve
doğru cevaplar

A): A1-A2,
B1-B2,C1-C2,
D1-D2, E1E2, F1-F2
B):
A3-A4,
B3-B4,C3-C4,
D3-D4, E3E4, F3-F4
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Tolum
Hayatı

01-09
Aralık
7 saat
2.
Yazılı
sınav

Erzuru
m’u
Böyle
Savund
uk

A) Savaş
her zaman
kötüdür,
savaş
yapmamal
ıyız.
B) Savaş
iyidir,
gerektiğin
de
savaşmak
önemlidir

verir.
11.Konuşmasını
belirlenen
sürede
ve
teşekkür
cümleleriyle
sonlandırır.
12.
Konuşma
yöntem
ve
tekniklerini
kullanır.
5.Kendini sözlü
olarak
ifade
etme
alışkanlığı
kazanma.
2.Anlamadıkları
nı ve merak
ettiklerini sorar.
1.
Konuşma
kurallarını
uygulama
3.Bulunduğu
ortama uygun
bir
konuşma
tutumu
geliştirir.
4.standart
Türkçe
ile
konuşur.
5.Türkçenin
kurallarına
uygun cümleler
kurar.
7.
Karşısındakinin
algılamakta
zorluk
çekmeyeceği bir
hızda ve akıcı
biçimde
konuşur.
10.Konuşmasın
da sebep-sonuç
ilişkisi kurar.
yy11.Konuşmas
ında
amaçsonuç
ilişkilerini
kurar.
2.Sesini
ve

A): A1-A2,
B1-B2,C1-C2,
D1-D2, E1E2, F1-F2
B):
A3-A4,
B3-B4,C3-C4,
D3-D4, E3E4, F3-F4
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Toplum
Hayatı

10-19
Aralık
7 saat

İki
Kardeş

A)
Kardeşler
birlik
olurlarsa
daha
başarılı
olurlar
B)Kardeşl
er bireysel
(ayrı ayrı)
hareket
edip
yaşarlarsa
daha
başarılı
olurlar.

Kişisel

22

Pulsuz

A) Anne-

beden
dilini
etkili kullanma
4.Konuşurken
gereksiz sesler
çıkarmaktan
kaçınır.
3.
Hazırlıklı
konuşmalar
yapma
7. Konuşmasını
sunarken görsel,
işitsel
materyalleri ve
farklı
iletişim
araçlarını
kullanır.
12.
Konuşma
yöntem
ve
tekniklerini
kullanır.
1.
Konuşma
kurallarını
uygulama
3.Bulunduğu
ortama uygun
bir
konuşma
tutumu geliştirir
.4.standart
Türkçe
ile
konuşur.
3.
Hazırlıklı
konuşmalar
yapma
12.
Konuşma
yöntem
ve
tekniklerini
kullanır.
5.
Kendini
sözlü
olarak
ifade
etme
alışkanlığı
kazanma.
2.Anlamadıkları
nı ve merak
ettiklerini sorar.
3. Sorunlarına
konuşarak
çözüm arar.
3.

Hazırlıklı

A): A1-A2,
B1-B2,C1-C2,
D1-D2, E1E2, F1-F2
B):
A3-A4,
B3-B4,C3-C4,
D3-D4, E3E4, F3-F4

A):

A1-A2,
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Gelişim

Aralık02
Ocak 7
saat

Dilekçe

babalar
çocukların
ı
yetiştirirk
en onları
serbest
bırakmalı.
B) Annebabalar
çocukların
ı
yetiştirirk
en serbest
bırakmam
alı,
hayatların
a
müdahale
etmeli.

Kişisel
Gelişim

05-16
Ocak
saat 3.
Yazılı
sınav

Kırmızı
Pabuçla
r

A) Para
olmadan
da
insanlar
mutlu
olabilirler.
B)
Para
olmadan
insanlar
mutlu
olamazlar.

konuşmalar
yapma
1.
Konuşma
konusu
hakkında
araştırma yapar.
2.Konuşma
metni hazırlar.
3. Konuşmasını
bir ana fikir
etrafında planlar
4.Ana
fikri
yardımcı fikirle
destekler.
8.
Konuşma
öncesinde
konuyla
ilgili
açıklamalar
yapar.
.9.Konuşması
sırasında
sorulan sorulara
açık,
yeterli,
doğru cevaplar
verir.
10.Konuşmasın
da
dikkati
dağıtacak
ayrıntılara
girmekten
kaçınır.
11.Konuşmasını
belirlenen
sürede
ve
teşekkür
cümleleriyle
sona erdirir.
1.
Konuşma
kurallarını
uygulama
10.Konuşmasın
da sebep-sonuç
ilişkileri kurar.
2.Sesini
ve
beden
dilini
etkili kullanma
1.Konuşurken
nefesini ayarlar.
2. İşitilebilir bir
sesle
konuşur.3.Keli

B1-B2,C1-C2,
D1-D2, E1E2, F1-F2
B):
A3-A4,
B3-B4,C3-C4,
D3-D4, E3E4, F3-F4

A): A1-A2,
B1-B2,C1-C2,
D1-D2, E1E2, F1-F2
B):
A3-A4,
B3-B4,C3-C4,
D3-D4, E3E4, F3-F4
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meleri
doğru
telaffuz eder.
4. Konuşurken
gereksiz sesler
çıkarmaktan
kaçınır.

Yukarıdaki tabloda verilen metinler hakkında öncelikle
araştırmacı tarafından 2 ders saatinde öğrencilere bilgi verilerek
öğrencilere tartışma konularıyla ilgili ek metinler hazırlanmıştır.
Daha sonra öğrenciler 1 ders saatinde öğrenciler ikili gruplarda
aynı tartışma konusunu araştırıp tartışmıştır. Ardından öğrenciler 1
ders saatinde de dörtlü gruplarda verilen konuları tartışmışlar ve
konularla ilgili fikirlerini/tezlerini savunmuşlardır. Sonraki 1 ders
saatinde de her grup kendi konusuyla ilgili hangi sonuçlara ulaştığını,
kendi fikirlerinin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak
tartışmış ve hazırladığı raporları sınıfa sunmuştur. Raporların sunumu
sonucunda öğretmenin de rehberliğiyle iki grup kendi fikirlerinin
olumlu ve olumsuz yönlerini güçlü kanıtlarla ortaya koyan tarafta
birleşerek ortak bir rapor hazırlamışlardır.
Akademik çelişki tekniği uygulamalarının amacı bir fikri karşı
tarafa kabul ettirmek değil öğrencilerin iki görüşü de anlayarak bir
yargıya varmalarını sağlamaktır. Böylece öğrenciler hem eleştirel
düşünmeyi hem de analiz ve sentez yaparak üst düzey bir öğrenmeyi
gerçekleştirmiş olurlar. Deney grubunda Türkçe Öğretim Programı
çerçevesinde ders ve kılavuz kitaplarında verilen metinler akademik
çelişki ilkelerine göre işlenmiştir.
Deney grubunda uygulama
çalışması haftalık 5 ders saati olmak üzere 12 haftada tamamlanmıştır.
Tablo 7’de verilen tarihlerde sınavlar yapılmıştır.
Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği öğrencilere son test
olarak uygulanmış ve çalışma bitirilmiştir.
Kontrol Grubuna Yönelik Uygulama Çalışmaları
Kontrol grubuna yönelik olarak çalışmanın başında “Türkçe
dersine yönelik tutum ölçeği’’ ve ‘’kişi bilgi formu uygulanmıştır.
Deney grubunda çalışma süresi boyunca akademik çelişki
tekniğine yönelik ders işlenirken kontrol grubunda Türkçe Öğretim
Programı (2006) çerçevesinde ders kitabında verilen etkinliklere göre
ders işlenmiştir. Dersler 6. Sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitabına
göre işlenmiş ve yine 6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabındaki
etkinlikler derste yapılmıştır.
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Verilerin Analizi
Araştırmada hem deney hem kontrol grubuna ait ön test ve son
test ölçümlerinden elde edilen Türkçe dersi tutum puanlarıyla kişi
bilgi formundaki değişkenlerin verileri bilgisayar ortamına aktarılarak
SPSS 20.0 paket programıyla analiz edilmiştir.
Veri analizinde hangi istatistik tekniklerinin kullanılacağını
belirlemek için, SPSS 20.0 programında değişkenlerin, dağılımının
normalliği incelenmiştir. “Grup büyüklüğünün 50’den küçük olması
durumunda Shapiro-Wilks, büyük olması durumunda KolmogorovSmirnov testleri veri dağılımının normalliği için kullanılır. Araştırma
gruplarında öğrenci sayısı (Kontrol: 22; Deney: 25) bu sınırın altında
olduğu için Shapiro-Wilk testi kullanılmıştır. Analizde p değerinin
,05’ten küçük olması verilerin normal dağılım sergilemediğini
göstermektedir” (Büyüköztürk vd. 2013). Ön test verileri üzerinde
verilerin normalliği incelenmiş ve ölçeklerden elde edilen verilerin
normal dağılım gösterdiği (p ›,05) belirlenmiştir.
Buna göre deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama
öncesi ve sonrasında “Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’’nden,
aldıkları puanlar arasında anlamlı bir değişiklik olup olmadığını tespit
etmek için t-testi analizi yapılmıştır. Deney ve kontrol grubu ön-son
test verilerinin analizinde “bağımsız örneklemler t-testi” kullanılırken
deney veya kontrol grubunun ön-son test verilerinin analizinde
“ilişkili örneklemler t-testi” ile analizler yapılmıştır.
“Kişi Bilgi Formu’’ndan elde edilen bazı demografik
değişkenlerin analizinde Tek Yönlü Anova (F) kullanılmıştır.
Bulgular ve Yorum
Bu bölümde veri toplama araçları kullanılarak ön test son test
uygulamalarından elde edilen verilerin istatistiksel analizlerine ilişkin
bulgular ve yorumlamalara yer verilmiştir.
Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeğine Ait Bulgular ve
Yorumlar
Akademik çelişki tekniğinin öğrencilerin Türkçe dersine
yönelik tutumlarını etkileyip etkilemediğini belirlemek için deney ve
kontrol grubundaki öğrencilere ön test ve son test olarak uygulanan
”Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”nden elde edilen bulgular
aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
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Tablo 4: Deney ve Kontrol Gruplarına Ait Ön Test Tutum
Puanlarının Karşılaştırılması
Test
Grup
N
Ortalama
T
p
Ön Test
Deney
25 42,68
-2,596
,013
Kontrol

22

49,18

Tablo 4’te deney ve kontrol gruplarına ait ön test ortalama
tutum puanları bağımsız örneklemlerde t testi ile karşılaştırılmış
kontrol grubu lehine anlamlı bir fark belirlenmiştir(p: ,013 ˂ 0,05; t: 2,596). Yani sürecin başında kontrol grubu öğrencilerinin ortalama
tutum puanlarının deney grubu öğrencilerininkine göre daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. Diğer bir deyişle uygulamalara kontrol grubu
daha bir tutum puanıyla başlamıştır.
5. Deney Grubuna Ait Ön Test-Son Test Türkçe Dersine
Yönelik Tutum Puanları
Grup
Test
Derse Yönelik N
Tutum
Ortalama t
p
Deney
Ön Test
25 42,68
-6,867 ,000
Son Test
25 55,04
Tablo 5’i incelediğimizde deney grubundaki öğrencilerin ön test
ve son test ortalama Türkçe dersine yönelik tutum puanları arasında
son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu
anlaşılmaktadır ( p: ,000 ˂ 0,05; t: -6,867). Deney grubundaki
öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutum puanları son testte daha
yüksek çıkmıştır. Yani akademik çelişki tekniğinin deney grubu
öğrencilerinin tutumlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.
Tablo 6.Kontrol Grubuna Ait Ön Test-Son Test Türkçe Dersine
Yönelik Tutum Puanları
Grup
Test
N
Ortalama
t
p
Kontrol
Ön Test
22
49,18
,767 ,451
Son Test
22
48,77
Tablo 6’da kontrol grubu ön-son test tutum verilerine yönelik
ilişkili örneklemler t-testi bulguları verilmiştir. Kontrol grubundaki
öğrencilerin ön test ve son test Türkçe dersine yönelik ortalama tutum
puanlarına bakıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir farkın
oluşmadığı anlaşılmaktadır(p: ,451˃ 0,05; t: ,767).Yani Türkçe
Öğretim Programı (2006) çerçevesinde hazırlanan etkinlikler
öğrencilerin derse yönelik olumlu tutum geliştirmelerine istendik
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düzeyde katkı sunmamıştır. Aksine ön test tutum puanının son testte
yaklaşık 1 puan kadar düşmüştür.
Tablo 7.Deney ve Kontrol Gruplarına Ait Son Test Tutum
Puanlarının Karşılaştırılması
Test
Gruplar
N
Ortalama
T
p
Son Test
Deney
25
55,04
2,899
,006
Kontrol
22
48,77
Tablo 7’de deney ve kontrol gruplarına ait son test Türkçe
dersine yönelik ortalama tutum puanları bağımsız örneklemlerde ttesti ile karşılaştırılmış ve gruplar arasında deney grubu lehine anlamlı
bir farkın olduğu belirlenmiştir( p: ,006 ˂ 0,05; t: 2,899). Ön testte
kontrol grubu lehine bir fark varken son testte bu farkın deney grubu
lehine gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, deney
grubundaki öğrencilerin ortalama tutum puanları kontrol grubuna göre
belirgin bir şekilde artmıştır. Bu da akademik çelişki tekniğinin
öğrencilerin Türkçe dersine yönelik olumlu tutum geliştirmelerinde
programda yer verilen etkinliklere nazaran daha başarılı sonuçlar
verdiğini göstermektedir.
Grafik 1’de deney-kontrol grubu ön-son test bulguları daha net

Türkçe Dersine Yönelik Tutum
55,04

49,18

48,77

42,68

Tutum Ön Test

Tutum Son Test
Deney

Kontrol

görülmektedir.
Grafik 1. Deney-Kontrol grupları ön-son test tutum puanlarının
karşılaştırılması
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Grafik 1 incelendiğinde ön test tutum puanlarının kontrol grubu
lehine olduğu net bir şekilde görülmektedir. Son test puanlarında ise
tutum puanlarının deney grubu lehine önemli ölçüde artış gösterdiği
görülmektedir. Bu bulgu, akademik çelişki tekniğinin Türkçe Öğretim
Programı (2006) çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere kıyasla
öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumları üzerinde oldukça etkili
olduğunu göstermektedir.
Aşağıda deney grubuna ait bazı değişkenlerin Türkçe dersi ve
akademik çelişki tekniği ile ilişkisine dair bulgular ve yorumlamalara
yer verilmiştir.
Tablo 8: Cinsiyet Değişkenine İlişkin Ön - Son Test Ortalama
Tutum Puanları
Grup Test
Cinsiyet N
Ortalama t
p
Deney Ön Test
12
41,42
-,702 ,490
n Kız
1 Erkek 13
43,85
Deney

Son Test

n Kız
1 Erkek

12

56,08

13

54,08

,778

,444

Tablo 8’de deney grubu kız ve erkek öğrencilerine ait ön test
Türkçe dersine yönelik ortalama tutum puanları t-testi ile
karşılaştırılmış ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın
olmadığı belirlenmiştir (p: ,490˃ 0,05; t: -,702). Uygulama sonrası
deney grubu son test ortalama tutum puanları karşılaştırılmış ve yine
aralarında anlamlı bir farkın oluşmadığı görülmüştür(p: ,444˃ 0,05; t:
,778). Fakat deney sonrasında hem kız hem de erkek öğrencilerin
ortalama tutum puanlarında artışın olduğu söylenebilir. Hem kız hem
erkek öğrencilerin son test puanları incelendiğinde son test lehine
yaklaşık 14 puanlık bir artışın olduğu görülmektedir.
Tablo 9.Sosyal Çevrede Konuşulan Dile Göre Ön - Son Test
Tutum Puanları
Grup Test
Dil
N
Ortalama t
p
Deney Ön Test
Türkçe
17
44,53
1,629 ,117
Deney SonTest

d1

Kürtçe
Türkçe

8
17

38,75
55,29

Kürtçe

8

54,50

,284

,779
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Tablo 9’da deney grubu öğrencilerine ait ön test ortalama tutum
puanları sosyal çevrede konuşulan dil açısından karşılaştırılmış ve
istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür (p: ,117˃
0,05; t: 1,629).
Deney grubu öğrencilerine ait son test ortalama tutum puanları
sosyal çevrende konuşulan dil açısından karşılaştırılmış ve istatistiksel
olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür(p: ,779˃ 0,05; t: ,284).
Fakat deney sonrasında hem Türkçe hem de Kürtçe konuşan
öğrencilerin ortalama tutum puanlarında artışın olduğu söylenebilir.
Tablo 10. Aylık Gelir Değişkenine Göre Ön-Son Test Tutum
Puanları
Grup Test

Aylık Gelir

Deney Ön Test

0-500 TL

N Ortalama
14 42,64

F
p.
,967 ,447

Deney Son Test

501-1000 TL
1001-2000 TL
2001-3000 TL
3001-üzeri TL
Toplam
0-500 TL

6
3
1
1
25
14

45,33
44,00
38,00
28,00
42,68
56,36

,546 ,704

501-1000 TL
1001-2000 TL
2001-3000 TL
3001-üzeri TL
Toplam

6
3
1
1
25

52,33
53,00
59,00
55,00
55,04

Tablo 10’da deney grubu öğrencilerine ait ön test ortalama
tutum puanları ailenin aylık gelirine göre F testi ile karşılaştırılmış ve
istatistiksel olarak aralarında anlamlı bir farkın olmadığı
görülmüştür(p: ,447˃ 0,05; F: ,967).
Deney grubu öğrencilerine ait son test ortalama tutum puanları
ailenin aylık gelirine göre F testi ile karşılaştırılmış ve istatistiksel
olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür (p: ,704˃ 0,05; F:
,546).
Tablo 11. Kitap Okuma Sayısı Değişkenine Göre Ön - Son Test
Tutum Puanları
Grup Test Kitap Sayısı
N Ortalama
F
P
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Deney Ön Test

48 ve üzeri

11 41,91

7,742 ,003

Deney Son Test

24-47
12-23
Toplam
48 ve üzeri

7
7
25
11

1,403 ,267

50,43
36,14
42,68
57,18

24-47
7 54,57
12-23
7 52,14
Toplam
25 55,04
Tablo 11’de deney grubu öğrencilerine ait ön test ortalama
tutum puanlarının okunan kitap sayısıyla ilişkisi F testi ile
karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu
görülmüştür( p: ,003 ˂ 0,05; F 7,742). Anlamlı farkın hangi gruplar
arasında meydana geldiğini görmek için yapılan Benferroni testinde
anlamlı farkın bir yılda 12-23 arasında kitap okuyanlarla 24-47
arasında kitap okuyan gruplar arasında olduğu anlaşılmıştır.
Deney grubu öğrencilerine ait son test ortalama konuşma
becerisi puanları bir yılda okunan kitap sayısına göre F testi ile
karşılaştırılmış ve aralarında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür
(p: ,267˃ 0,05; F: 1,403). Bu bulgu akademik çelişki tekniğinin
öğrencilerin kitap okuma durumu değişkeninin etkisini önemli ölçüde
düşürdüğü şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 12.Ana Dili Değişkenine Göre Ön - Son Test Tutum
Puanları
Grup Test
Ana Dili
N Ortalama T
p
Deney Ön Test
Kürtçe 11 42,82
,070
,945
Deney Son Test

Türkçe
Kürtçe

14
11

42,57
53,09

-1,378

,182

Türkçe 14 56,57
Tablo 12’de deney grubu öğrencilerine ait ön test ortalama
tutum puanları öğrencilerin ana dillerine göre t-testi ile karşılaştırılmış
ve aralarında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür(p: ,945˃ 0,05; t:
,070).
Deney grubu öğrencilerine ait son test ortalama tutum puanları
öğrencilerin ana dillerine göre t testi ile karşılaştırılmış ve aralarında
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anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür(p: ,182˃ 0,05; t: -1,378). Bu
bulgudan hareketle akademik çelişki tekniğinin ana dili değişkenine
bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
Tablo 13. Anne Eğitim Durumu Değişkenine Göre Ön - Son Test
Tutum Puanları
Grup Test Annenin Eğitim Durumu
Deney Ön Test

Lise

N
1

Ortalama F
p
39,00
3,008 ,053

Deney Son Test

Ortaokul
İlkokul
Okumamış
Toplam
Lise

8
8
8
25
1

38,13
41,25
49,13
42,68
57,00

,254

,857

Ortaokul
8 56,38
İlkokul
8 54,88
Okumamış
8 53,63
Toplam
25 55,04
Tablo 13’te deney grubu öğrencilerine ait ön test ortalama
tutum puanları annenin eğitim durumuna göre F testi ile
karşılaştırılmış ve aralarında anlamlı bir farkın olmadığı
görülmüştür(p: ,053˃ 0,05; F: 3,008). Deney grubu öğrencilerine ait
son test ortalama tutum puanları annenin eğitim durumuna göre F testi
ile karşılaştırılmış ve aralarında anlamlı bir farkın olmadığı
görülmüştür(p: ,857˃ 0,05; F: ,252). Yani öğrencilerin annelerinin
eğitim durumlarıyla Türkçe dersine yönelik tutumları arasında bir
ilişki tespit edilmemiştir. Ayrıca akademik çelişki tekniğinin anne
eğitim durumu değişkenine bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
Tablo 14. Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre Ön - Son
Test Tutum Puanları
Grup Test Babanın Eğitim Durumu
Deney Ön Test

Üniversite

N
2

Ortalama F
p
43,50
1,053 ,390

Lise
Ortaokul

4
4

43,75
35,75
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Deney Son Test

İlkokul
Toplam
Üniversite

15 44,13
25 42,68
2 58,00

Lise
Ortaokul
İlkokul
Toplam

4
4
15
25

,861

,476

59,00
53,25
54,07
55,04

Tablo 14’te deney grubu öğrencilerine ait ön test Türkçe dersine
yönelik ortalama tutum puanları öğrencilerin babalarının eğitim
durumlarına göre F testi ile karşılaştırılmış ve aralarında anlamlı bir
farkın olmadığı görülmüştür(p: ,390˃ 0,05; F: 1,053). Deney grubu
öğrencilerine ait son test Türkçe dersine yönelik ortalama tutum
puanları öğrencilerin babalarının eğitim durumlarına göre F testi ile
karşılaştırılmış ve yine istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı
görülmüştür(p: ,476˃ 0,05; F: ,861). Buna göre babalarının eğitim
durumu öğrencilerin Türkçe dersine yönelik ön test ve son test
puanlarını etkilemediği söylenebilir. Ayrıca akademik çelişki
tekniğinin baba eğitim durumu değişkenine bir etkisinin olmadığı
anlaşılmıştır
Sonuçlar ve Öneriler
Bu bölümde araştırmanın problem sorularına ilişkin ulaşılan
sonuçlar özetlenerek tartışılmıştır.
Akademik çelişki tekniğinin öğrencilerin Türkçe dersine
yönelik tutumlarına etkisine ilişkin ulaşılan sonuçlar şu şekilde
özetlenebilir:
 Deney ve kontrol gruplarına ait Türkçe dersine yönelik tutum
ölçeğinden elde edilen bulgularda deney grubunun ön test tutum
ortalaması 42,68 iken son testte bu puan 55,4’e yükselmiştir.
Kontrol grubunun ön test ortalama puanı 49,18 iken son testte
ortalamanın 48,77 olarak gerçekleştiği ve ön teste nazaran az da
olsa bir düşüşün olduğu belirlenmiştir. Ortalamalarla ilgili
ulaşılan bu sonuçlar, akademik çelişki tekniğinin öğrencilerin
Türkçe dersine yönelik tutumlarını oldukça önemli ölçüde
olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Buna karşılık
kontrol grubu uygulamalarının öğrencilerin derse yönelik
tutumlarını olumlu yönde etkilemediği anlaşılmıştır.
Sonuç olarak akademik çelişki tekniği ilkelerine göre
düzenlenen uygulamalar, kontrol grubunda Türkçe Öğretim Programı
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(2006) çerçevesinde düzenlenen uygulamalara kıyasla daha başarılı
sonuçlar vermiştir.
Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi incelenen değişkenlerle
ilgili sonuçlar da şu şekildedir.
o

Türkçe dersine yönelik tutumla ilişkisi incelenen “cinsiyet”
değişkenine akademik çelişki tekniğinin istatistiksel olarak
anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
o Türkçe dersine yönelik tutumla ilişkisi incelenen “aile
çevresinde konuşulan dil” değişkenine akademik çelişki
tekniğinin istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
o Türkçe dersine yönelik tutumla ilişkisi incelenen “gelir
durumu” değişkenine akademik çelişki tekniğinin istatistiksel
olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
o Türkçe dersine yönelik tutumla ilişkisi incelenen “kitap
okuma durumu” değişkenine akademik çelişki tekniğinin
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ön test bulgularında kitap okuma durumu Türkçe
dersine yönelik tutum üzerinde etkili ile iken uygulama
sonunda bu etkinin olmadığı anlaşılmıştır. Bu sonuç akademik
çelişki tekniği uygulamalarının kitap okuma değişkeninin
etkisini azalttığını göstermektedir.
o Türkçe dersine yönelik tutumla ilişkisi incelenen “ana dili”
değişkenine akademik çelişki tekniğinin istatistiksel olarak
anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
o Türkçe dersine yönelik tutumla ilişkisi incelenen “anne
eğitim durumu” değişkenine akademik çelişki tekniğinin
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
o Türkçe dersine yönelik tutumla ilişkisi incelenen “baba
eğitim durumu” değişkenine akademik çelişki tekniğinin
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Sonuç olarak akademik çelişki tekniğinin yalnız “kitap okuma”
bağımsız değişkenine olumlu yönde etki ettiği, bu değişkenin öğrenci
tutumlarına etkisini düşürdüğü, incelenen diğer değişkenlere anlamlı
düzeyde etki etmediği belirlenmiştir.
Çalışmanın tutumla ilgili sonuçları alan yazında yapılan benzer
araştırmaların sonuçlarıyla paralellik göstermektedir(Karabay, 2005;
Kardaş, 2013; Kayıran Kuşdemir, 2007).
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Kardaş ve Cemal (2015) yaptıkları meta-analiz çalışmasında iş
birlikli
öğrenme
tekniklerinin
öğrencilerin
tutumlarına
etkisininincelendiği15 araştırma belirlemişlerdir. Bu 15 araştırmanın
14’ünde iş birlikli öğrenme tekniklerinin öğrencilerin tutumları
üzerinde olumlu sonuç verdiğini belirlemişlerdir. Meta-analiz
çalışmasında iş birlikli öğrenme tekniklerinin öğrenci tutumlarıyla
ilişkisine yönelik ulaşılan sonuçlar bu çalışmanın tutumla ilgili
sonuçları desteklemektedir.
Yapılan bu çalışmada akademik çelişki tekniğinin öğrencilerin
derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Alan
yazında da bu yönde sonuç belirtençok sayıda çalışmanın olması,
Türkçe öğretmenlerinin iş birlikli öğrenme tekniklerine, derslerinde
daha çok yer vermeleri gerektiğine işaret etmektedir.
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Özet

2004-2005 eğitim öğretim yılında temel felsefesini yapılandırmacı
eğitim anlayışının oluşturduğu, ilköğretim Türkçe Ders Programının seçilen
illerde pilot uygulaması yapılmış uygulamalar sonucu elde edilen veriler ışığı
altında taslak olarak sunulan programa son hali verilerek 2005-2006 eğitim
yılından itibaren yeni program ülke genelinde uygulanmaya başlanmıştır.
Bu programla geleneksel ezberci eğitim anlayışının dışına çıkılarak bilgiyi
yapılandırmaya dayanan, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünmesini
destekleyen, problem çözme ve aktif öğrenme becerilerini ön plana çıkaran bir
eğitim anlayışı benimsendi. 2006 yılında uygulanmaya başlayan programla
Türkçe eğitimi ilköğretimin birinci kademesinde; dinleme, konuşma, okuma,
yazma, görsel okuma ve görsel sunu olmak üzere beş öğrenme alanına
ayrılırken ilköğretim ikinci kademede; dinleme, konuşma, okuma, yazma ve
dil bilgisi olarak öğrenme alanları belirlendi.
Yine bu programla birlikte okuma yazma öğretiminde uzun yıllar kullanılmış
olan ‘Çözümleme-Bireşim Yöntemi’ (cümle yöntemi) yerine Ses Temelli
Cümle Yöntemi kullanılmaya başlandı. Bu yönteme göre alfabedeki harfler
yazılış kolaylığı ve ses özellikleri açısından altı harf (ses) grubuna ayrılarak
bitişik eğik yazı (el yazısı) ile yazı eğitimi uygulamasına geçildi.
Programın uygulanmaya başlamasından bu yana geçen on yıllık süre içerisinde
uygulamada görülen birtakım aksaklıklar, yeni gelişmeler ve Millî Eğitim
Bakanlığı’nın 4+4+4 sistemine geçmesiyle birlikte okullarımızda uygulanan
öğretim programlarının gözden geçirilmesi gereği doğmuştur. Bu nedenle
Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK
Bu yazı, 1-4 Aralık 2016 tarihinde Antalya’da düzenlenen Uluslararası Türk
Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresinde sözlü bildiri olarak
sunulmuştur.

*
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arasında 14 Mart 2012 tarihinde "Eğitimde İşbirliği" protokolü imzalanarak,
TÜBİTAK bünyesinde alan uzmanları ve ilgili dersleri öğreten
öğretmenlerden oluşan çalışma grupları oluşturuldu. Bu çalışma grupları
kesintilerle yaklaşık iki yıllık bir zaman süresi boyunca 2006 yılında
uygulamaya konulan öğretim programları üzerinde çalışmalar yaptılar ve
hazırladıkları taslak programları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın
onayına sundular.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndan onay alan programlar tedrici olarak
uygulamaya konuldu. Üzerinde çalışılan ve bazı değişiklikler yapılan (revize
edilen) öğretim programlarından birisi de Türkçe programıdır. Yenilenen
Türkçe Dersi Programı da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndan onay
alarak 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren aşamalı olarak 1. sınıflarda
ve 5. sınıflarda uygulanmaya başlamıştır.
Bu çalışmanın amacı 2016-2017 eğitim yılından itibaren uygulanacak olan
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ne gibi yenilikler ve değişiklikler yapıldı
ve yapılan bu yeniliklerin ve değişikliklerin önceki programa göre olumlu ve
olumsuz yönleri üzerine bir değerlendirme yapmaktır.
Anahtar kelimeler: Türkçe programı, değişiklik, öğretim.

An Assessment Of The Renewed Turkish Curriculum
Abstract

Following the pilot scheme of primary education Turkish language
curriculum that was based on constructivist education philosophy conducted
in 2004 – 2005 academic year and based on the findings of the pilot scheme,
the curriculum draft was finalized and its implementation was commenced
nationwide in 2005 – 2006 academic year.
As a result of this curriculum, the rote-learning based education system was
discarded and replaced with an education approach based on structuring
knowledge that supports critical and creative thinking, focusing on problem
solving and active learning skills of the students. Turkish language education
was planned within the context of five learning divisions of listening, speaking,
reading, writing, and visual reading and presentation in primary schools in the
curriculum that was initiated in 2006, while it was planned as listening,
speaking, reading, writing, and grammar.
Also with this Turkish curriculum, “Analysis – Synthesis Method” (sentence
method), which was used for a long time, was replaced with Sound Based
Sentence Method. Based on this method, the letters in the alphabet are divided
into six groups based on spelling ease and sound characteristics and writing is
instructed using hand writing.
During the ten years that has passed since the introduction of the new
curriculum, it is now necessary to review the curricula in use at schools due to
certain problems experienced in implementation, new developments and the
new education system (4 + 4 + 4) adopted by the Ministry of National
Education. Thus, a “Collaboration in Education” protocol was signed by
Ministry of National Education, Ministry of Science, Industry and Technology,
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and TÜBİTAK on March 14, 2012, workgroups were organized in TÜBİTAK
including field experts and related branch teachers. These workgroups studied
on the curricula that were introduced in 2006 for two years at intervals and
they presented the draft curricula they worked on to the approval of Turkish
Education Board.
Curricula that were approved by the Turkish Education Board were gradually
introduced. One of the curricula that were revised in these joint efforts was the
Turkish language curriculum. Renewed Turkish curriculum was also approved
by Turkish Education Board and its introduction will be commenced gradually
in 1st and 5th grades in 2016 – 2017 academic year.
The objective of the present study is to determine the revisions and changes
implemented in the new Turkish curriculum that would be implemented in
2016 – 2017 academic year and assess these revisions based on their strengths
and weaknesses in comparison with the previous curriculum.
Keywords: Turkish language curriculum, innovation, change,
instruction.

Giriş
Türkçenin eğitim öğretimi konusunda ilk bilinçli çalışmalar
Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde hız kazanır. 3 Mart 1924
tarihinde ilan edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim öğretim
kurumları birleştirilirken okullarda Türkçeden başka dille eğitim
verilmesi yasaklanmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk Türkçe
programının 1926 yılında hazırlandığını görmekteyiz. Dil ve edebiyat
eğitimini beraber düşünüldüğü bu programda; Alfabe, Kıraat, Tahrir,
İmlâ ve Kavaid bölümlerinde Türkçe ve edebiyat öğretimi ele alınır.
1928 yılında yeni harflerin kabulünden sonra 1929 yılında hazırlanıp
yayınlanan Türkçe programı da dil ve edebiyat eğitimini bütüncül bir
yaklaşımla ele almış ve Türkçe derslerinde izlenecek yöntemler
konusunda açıklamalar getirmiştir. 1945 yılında yapılan program ve
ders kitabı çalışmalarıyla Türkçe öğretiminde ilk ve ortaokul
düzeylerinin birbirini bütünlemesine önem verilmiş, buna karşılık lise
düzeyindeki edebiyat dersleri farklı düşünülmüştür. 1957 yılında
hazırlanan Türkçe programları 2005 yılına kadar uygulanan
programların temelini oluşturmuştur. 1962 yılında hazırlıklarına
başlanıp 1968 yılında bitirilen ilkokul programı ilkokullarda okutulan
Türkçe ders programı olarak 1981 yılına kadar uygulanmıştır (Demirel,
1996: 3-4).
1981 yılında kabul edilen program, çağdaş program geliştirme
anlayışına göre hazırlanmış olup Türkçe dersini Anlama, Anlatım, Yazı
ve Dil Bilgisi bölümlerine ayırmıştır. Bu bölümlerden Anlama;
dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve görüp/izlediğini anlama
olmak üzere üç alt başlığa ayrılırken Anlatma; sözlü ve yazılı anlatım
olarak alt başlıklara ayrılmıştır. Sözlü anlatım öğrenme alanlarından
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konuşmayı karşılarken yazılı anlatımdan yazma öğrenme alanı
kastedilmiştir. Yazı alt başlığı ile de eğik yazı (el yazısı) öğretimi
amaçlanmıştır. Yazı ve dil bilgisi çalışmaları için herhangi bir
sınıflandırmaya gidilmemiştir.
1981 yılında uygulamaya konulan Türkçe Dersi Programı küçük
değişikliklerle 2005 yılına kadar eğitim kurumlarımızda uygulanmış,
2004-2005 eğitim öğretim yılında taslak olarak hazırlanan ve pilot
uygulaması yapılan yeni Türkçe programı 2005-2006 eğitim öğretim
yılından itibaren tüm ilköğretim okullarında uygulanmaya başlamıştır.
Hazırlanan bu programla uzun bir süre devam eden davranışçı
yaklaşımla hazırlanmış öğretim programları yerini yapılandırmacı
yaklaşımın (constructivism) temel felsefesini oluşturduğu, aktif
öğrenme, çoklu zekâ, öğrenci merkezli öğrenme, öğrenmeyi öğrenme
gibi öğrenme yaklaşımlarından yararlanılarak hazırlanmış olan
programa bırakmıştır.
2005 yılında hazırlanan bu programla Türkçe dersi, ilköğretimin birinci
kademesi (1-5. sınıflar) için; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel
okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarından oluşurken dil bilgisi ayrı
bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış diğer dil becerileri içerisine
dağıtılarak sezdirme yoluyla öğretilmesi amaçlanmıştır. İkinci kademe
(6-8. sınıflar) için hazırlanan Türkçe programı; dinleme, konuşma,
okuma, yazma ve dil bilgisi olmak üzere beş öğrenme alanına
ayrılmıştır.
Daha önceki programlara göre köklü bir değişiklik getiren bu
programla, etkinlik ağırlıklı bir öğrenme anlayışı hedeflenerek
öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım eğitime hâkim olmuştur. Bununla
birlikte okuma yazma öğretiminde uzun yıllar uygulanmış olan
Çözümleme Bireşim Yöntemi (Cümle Yöntemi) yerine Ses Temelli
Cümle Yöntemi uygulamasına geçilmiş ve yazı öğretiminin de bitişik
eğik yazıyla yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Türkçedeki
harfler sesi kolay sezdirilebilecek ve kolay yazılabilecek olma
durumlarına göre altı ses (harf) grubuna ayrılmış ve ilk okuma ve yazma
öğretimi bu ses (harf) gruplarına göre yapılmaya başlanmıştır. Yeni
programla birlikte daha önceki programlarda yer alan “hedef, davranış,
amaç, ünite” kavramları yerine “vizyon, kazanım, tema, temel
beceriler” terimleri kullanılmıştır. Daha önceki programlarda sınıf
seviyelerine göre belirlenen, hedefler, amaçlar ve kazandırılacak
davranışların yerine bu programla her sınıf seviyesinde öğrenme
alanlarına göre kazanımlar belirlenerek kazanımlar sarmal bir şekilde
sıralanmış ilk beş sene sonunda toplam 1001 kazanımın öğrencilere
kazandırılması hedeflenmiştir.
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2005-2015 yılları arasında on yıllık bir sürede uygulanan bu programa
dönük eleştiriler, kazanımların gözden geçirilmesi gibi ihtiyaçlar
sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında 14 Mart 2012 tarihinde imzalanan
"Eğitimde İşbirliği" protokolü kapsamında ders programlarının yeniden
gözden geçirilmesi ve gerekli görülen konularda revizyona tabii
tutulması yönünde çalışmalar yürütüldükten sonra gözden geçirilen
Türkçe Ders Programı 15.02.2015 tarihinde tamamlanarak Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur.
Program üzerinde yapılan değerlendirmeler sonunda Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı’nın 05.08.2015 tarih ve 71 sayılı kararıyla
İlköğretim Türkçe Dersi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim
Programı’nın,
2016-2017
eğitim
ve
öğretim
yılından itibaren 1 ve 5. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak
uygulanması yönünde karar verilmiştir. Bu karara binaen 2016-2017
eğitim ve öğretim yılında uygulamaya alınan programla 2005 yılından
beri uygulanan programa göre bazı değişiklikler yapılmıştır.
Yenilenen İlköğretim Türkçe Dersi Programı’ndaki Değişiklikler:
1.
İlk okuma Yazma Öğretimindeki Değişiklikler:
1.1
Ses gruplarının değiştirilmesi
İlk okuma yazma öğretiminde ‘Ses Temelli Cümle Yöntemi’
uygulaması ve bitişik eğik yazı kullanımı devam etmekle beraber eski
programda belirlenen ses (harf) gruplarında değişiklik yapılmıştır. Bu
değişiklikler aşağıda verilmişti:
Eski Harf (Ses) Grupları
1.
Grup:
2.

Grup:

3.

Grup:

4.

Grup:

5.

Grup:

6.

Grup:
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Yeni Harf (Ses) grupları

Eski ses gruplarında Türkçedeki sekiz ünlü ikişer olarak dört ses
grubunda öğretilirken yenilenen programda sekiz ünlü ilk üç grupta
öğretilmektedir. Yeni ses gruplarında bazı seslerin öğretim sırası
değiştirilerek okuma yazma öğretimi çalışmalarında daha fazla hece,
kelime ve cümle oluşturmak mümkün olacaktır.
1.2
Harflerin yazımındaki değişiklikler
Yenilenen Türkçe Dersi Programı’nda bazı harflerin yazılış biçimleri
uygulamada karşılaşılan yazım güçlüklerinden dolayı değiştirilmiştir.
Yapılan değişiklikler şunlardır:
1.2.1 Küçük ‘f’ harfi daha önce iki harekette yazılırken yeni
programla bu harfin
şekildeki gibi tek seferde yazılmasına karar
verilmiştir.
1.2.2 Eski yazılış şeklinde küçük ‘r’ kendisinden sonra gelen
harflerle birleştiğinde ‘ ’ “ ” olarak okunabiliyordu. Bu sebeple
harfin bitişik eğik yazıyla okuma yazma öğretilmeden önce yazı
derslerinde kullandığımız şeklinde yazılması uygun görülmüştür.
1.2.3 Okuma yazmaya yeni başlayan öğrencilerin yazmakta
zorlandığı harfler arasında küçük ve büyük ‘
;
’ harfleri yer
alıyordu. Bu nedenle bu harflerin yazılışları aşağıdaki gibi
değiştirilmiştir.
1.2.4

Daha önceki yazılışında

şeklinde yazılan büyük ‘L’ harfi

kendisinden sonra gelen harflerle birleştiğinde “

” öğrenciler bu
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heceyi ‘ ’ ile karıştırabiliyordu. Bu durumu önlemek için bu harfin
yazılışı da dik temel harflerle yazılışına benzer bir şekille
değiştirilmiştir.
Örnek:
1.2.5 Yazılış biçiminde değişik yapılan harflerden birisi de büyük
harfidir. Önceki yazılışında kendisinden sonra gelen küçük harfle
birleşmeyen bu harf, yenilenen programla sağa doğru kıvrılarak
kendisinden sonra gelen küçük harfle bitişik yazılması sağlanmıştır.
Örnek:
1.2.6 Yazılışı değişen bir başka harf de büyük
harfidir. Bu harfin
önceki yazılışı el kalkmadan tek hareketle olduğu için D’nin gövdesi
üzerinden tekrar aşağıya inerek yazılıyordu bu nedenle öğrencilerin
aynı hat üzerinden tekrar aşağıya gelmeleri özellikle harfi tahtada
yazarken zor olmaktaydı. Yeni yazılış biçiminde harf yazılırken ’nin
gövdesi yukarıya kıvrıldığında yazımın tamamlanarak kendisinden
sonra gelen küçük harfle bitiştirmeden yazılması daha uygun olmuştur.
Örnek:
2.
Öğrenme Alanlarıyla İlgili Değişiklikler
Dil öğretiminde dört temel dil becerisi esas alınır. Bunlar; dinleme,
konuşma, okuma, yazma öğrenme alanlarıdır. Bu becerilerden ilk
gelişeni dinleme becerisidir. Dinlemeye bağlı olarak konuşma becerisi
gelişir. Okul hayatının başlamasıyla da okuma ve yazma becerileri
gelişerek temel dil becerilerine sahip olunur. Daha önceki
programlardan 1981 ve 2005 Türkçe Dersi Programları hazırlanırken
bu temel dil becerileri gözetilerek programlar hazırlanmıştır.
Yenilenen programın Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na sunulan
taslağında bu anlayışa uygun olarak dört temel dil becerisi esas alınarak
kazanımlar belirlenmiş, dört temel becerisin dışında beşinci olarak daha
önceki programda yer alan görsel okuma ve görsel sunu yerine medya
okuryazarlığı öğrenme alanı olarak yer almıştır. Fakat taslak program
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda inceleme aşamasındayken
medya okuryazarlığı alanı programdan çıkarılmıştır. Taslak program
üzerinde yapılan değişikliklerle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na
111 sayfa sunulan program önce 25 sayfaya indirilmiş, kamuoyundan
ve akademik çevrelerden gelen tepkiler üzerine bazı ilavelerle 43 sayfa
olarak kurul tarafından kabul edilmiştir.
Değerlendirme sürecinde konuşma ve dinleme alanları birleştirilerek
sözlü iletişim olarak programa konulmuştur. Oysa dinleme ve konuşma
ayrı ayrı dil becerileridir. Yenilenen programda sözlü iletişim öğrenme
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alanı tanımlanırken tamamıyla konuşma öğrenme alanı üzerinde
durularak dinleme becerisinden hiç bahsedilmemiş, kazanımlar
bölümünde taslak programda dinleme için belirlenen kazanımların bir
bölümü sözlü iletişim öğrenme alanında konuşmaya ait kazanımlarla
birleştirilmiştir.
Yenilenen program, sunulan taslakta olduğu gibi öğrenme alanlarını
dinleme, konuşma, okuma, yazma ve medya okuryazarlığı olarak kabul
edilmiş olsaydı çağımızın ihtiyaçlarına cevap veren bir program
olacaktı. Çünkü günümüzde medya içeriklerini doğru analiz edebilmek,
medya organları yoluyla verilen mesajların eksiksiz alınması ve zararlı
içeriklere farkındalık geliştirmek önemlidir. Bu açıdan eleştirel bir
bakış açısı geliştirebilmek ve medya ortamlarından istenilen şekillerde
yararlanabilmek için ilköğretim düzeyinde okullarımızda medya
okuryazarlığının ayrı bir öğrenme alanı olarak sunulması gerektiğine
inanıyoruz.
Bu değerlendirmelerin dışında 2005 programında 6-8.sınıflarda ayrı bir
öğrenme alanı olarak dil bilgisi yer alırken gözden geçirilen yeni
programda dil bilgisi ayrı bir öğrenme alanı olmaktan çıkarılarak 1.
sınıftan 8. sınıfa kadar diğer dil becerileri içerisinde sezdirme yoluyla
öğretilmesi amaçlanmıştır. Dil bilgisi kuralları ezberletilmek yerine
temel dil becerileri içerisinde uygulamalı olarak öğretilmesi esas
alınmıştır.
3.
Kazanımların Dağılımı
2005 yılında hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda
kazanımların öğrenme alanlarına ve sınıf seviyelerine göre dağılımı:
Birinci kademe (1-5. sınıflar)
İkinci kademe (6-8. sınıflar)
Dinleme: 183
Dinleme: 42
Konuşma: 205
Konuşma: 42
Okuma: 280
Okuma: 51
Yazma: 226
Yazma: 46
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 107
Dil Bilgisi: 53
Toplam: 1001
Toplam: 234
Yenilenen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda kazanımların öğrenme
alanlarına göre dağılımı:
İlkokul (1-4. sınıflar)
Ortaokul (5-8. sınıflar)
Sözlü iletişim: 66
Sözlü iletişim: 67
Okuma: 87
Okuma: 109
Yazma: 47
Yazma: 117
Toplam: 200
Toplam: 293
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Eski programda birinci kademede beş öğrenme alanı için 1001
kazanım, ikinci kademede yine beş öğrenme alanında 234 kazanıma yer
verilmişken, yenilenen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ilkokullar
(1-4. sınıflar) için üç öğrenme alanında toplam 200 kazanım,
ortaokullar (5-8. sınıflar) için yine üç öğrenme alanında toplam 293
kazanıma yer verildiğini görmekteyiz.
Daha önce 1-5. Sınıflar birinci kademe, 6-8. sınıflar ikinci kademe
olarak anılırken 4+4+4 zorunlu eğitime geçildikten sonra 1-4. sınıflar
ilkokul, 5-8. sınıflar ortaokul olarak ayrılmıştır. Buna göre eski Türkçe
programında birinci kademede 1001olan kazanım sayısı yeni sistemle
bir sınıf ve yenilenen programla da iki öğrenme alanı eksildiğinden
kazanım sayısında da ciddi bir azalma görülmektedir. Yine 4+4+4
sistemiyle 5. sınıfların ortaokula dâhil edilmesiyle eski sisteme göre bir
sınıf artmakla beraber dinleme ve konuşmanın sözlü iletişim olarak
birleştirilmesi ve dil bilgisinin ayrı bir öğrenme alanı olmaktan
çıkarılmasıyla iki öğrenme alanı azalmış ve kazanım sayısı 293
olmuştur.
4.
Metin Seçimi
Programlarda görülen değişikliklerden birisi de metin seçimi
konusudur. Eski Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda her temada dört
metin öngörülmüştür. Bu metinlerden biri dinleme metni olarak
öğretmen kılavuzunda, üçü ise öğrenci ders kitabında verilmesi uygun
görülmüştür. Dinleme ve okuma metinleri öyküleyici, şiir ve
bilgilendirici türlerden seçilmesi istenmiştir. (MEB, 2009a: 169)
İkinci kademede 6. sınıfta; şiir, hikâye, anı, masal, fabl, deneme, tiyatro,
mektup
7. sınıfta; şiir, hikâye, anı, deneme, tiyatro, sohbet (söyleşi), gezi yazısı,
biyografi
8. sınıfta; şiir, hikâye, anı, makale, roman, deneme, sohbet (söyleşi),
eleştiri, destan türlerine mutlaka yer verilmesi ve bu türlerin dışındaki
türlerde
de
metinlere
yer
verilerek
öğrencilerin farklı türden metinlerle karşılaşması amaçlanmıştır. (MEB,
2009b: 57)
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Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda sınıf düzeylerine göre ders
kitaplarında yer alacak okuma ve dinleme metinlerinin
türleri ve dağılımı aşağıdaki gibidir.

Yenilenen programda 1-4. Sınıflar düzeyinde hikâye edici metinler
kapsamında hikâye, masal, fabl, anı türlerinden; bilgi verici metinler
kapsamında kronolojik sıralamaya, tanımlamaya/betimlemeye,
karşılaştırmaya, sebep-sonuca ve problem çözmeye dayalı metin
yapılarından örneklere olabildiğince yer verilmesi istenmektedir.
5-8. sınıflar düzeyinde hikâye edici metinler kapsamında hikâye, masal,
fabl, anı, destan, efsane, roman, tiyatro türlerinden; bilgi verici metinler
kapsamında kronolojik sıralamaya, tanımlamaya/betimlemeye,
karşılaştırmaya, sebep-sonuca ve problem çözmeye dayalı metin
yapılarından ve gezi yazısı, deneme, eleştiri, söyleşi, köşe yazısı,
makale, biyografi, otobiyografi, mülakat vb. türlerden örneklere ve
bütün sınıflarda düzeye uygun şiirlere yer verilmesi istenir. (MEB,
2015: 10)
Sonuç
Ders programları eğitim ve öğretimin etkili ve planlı bir
sistematik içerisinde gerçekleştirilmesi için sürekli gözden geçirilip
zamanın gereklerine ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde
dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Günümüzde bilgiye ulaşmak için
yeni öğrenme modellerinden ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak
hazırlanmış programlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle gerekli
görülen durumlarda ders programları 2005 yılında olduğu gibi ya yeni
bir eğitim felsefesi esas alınarak tamamen değiştirilir ya da daha önceki
programlarda ve 2015 yılında yapıldığı gibi gözden geçirilerek
güncellenir (revize edilir).
2015 yılında yenilenen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ilk okuma
yazma ile ilgili yapılan değişiklikler uygulamalarda karşılaşılan
güçlükler ve sınıf öğretmenlerinden gelen geri bildirimler de göz önüne
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alınarak yapılmıştır. Harf (ses) gruplarının ve bazı harflerin yazılış
biçimlerinin değiştirilmesi bu nedenledir.
Taslak programda birinci kademede var olan görsel okuma ve sunu
öğrenme alanın yerine daha kapsayıcı olduğu düşünülen medya
okuryazarlığı öğrenme alanı olarak sunulmuş, fakat Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı bu alanı kabul edilen programdan çıkarmıştır. Taslak
programda olmayan bir başka öğrenme alanı da sözlü anlatımdır.
Dinleme ve konuşma alanlarının sözlü iletişim olarak birleştirilmesi
bizce uygun olmamıştır. Çünkü dil ediniminde bir biriyle ilintili temel
dört dil becerisi mantığına aykırıdır. Bu temel dil becerileri ana dili
eğitiminde ve yabancı dil öğretiminde literatürde listening, speaking,
reading, writing olarak bilinen temel dil becerileridir.
Yenilenen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda dilbilgisinin ayrı bir
öğrenme alanı yerine diğer dil becerileri içerisinde sezdirme yoluyla
metin bağlamında öğretilmesi, uygulamalı dil bilgisi öğretimi açısından
önemlidir. Ayrıca bu programla sınıf seviyelerine göre dinleme/izleme
ve okuma amaçlı hazırlanan metin sayısında artış gözlenmektedir.
Metinlerin tür çeşitliliğinin ve sayısının artmasının etkili ana dili
öğretiminin
gerçekleştirilmesine
olumlu
katkı
sağlayacağı
kanaatindeyiz.
Kaynakça
Demirel, Özcan. Türkçe Programı ve Öğretimi. Ankara: Usem
Yayınları, 1996.
MEB. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu
(1-5. sınıflar).Ankara, 2009.
MEB. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu
(6-8. sınıflar). Ankara, 2009.
MEB. Türkçe Dersi (1-8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara,
2015.

165

166 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

PLATON’UN DEVLET TEORİSİNDE TOPLUMSAL
SINIFLAR VE KONUMLARI
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman MENGİ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
a.mengi76@hotmail.com
Özet

Bu makalede, Platon’un ideal devlet teorisinde yer alan ve
toplumsal tabakalaşmaya yol açan sınıflar ile bu sınıfların konumları
incelenmektedir. Toplumsal tabakalaşma ve sınıf olgusunun iyi
anlaşılmasının önemli bir yolu da Platon’un bu konu ile ilgili düşüncelerinin
anlaşılmasından geçtiği söylenebilir. Dolayısıyla çalışma esas itibariyle,
Platon’un bu konudaki düşüncelerinin anlaşılmasına yardımcı olabilecek üç
önemli yapıtına; Devlet, Devlet Adamı ve Yasalar ile onun ideal devlet
teorisi ile ilgili eserlere dayanmaktadır. Bu eserlerden hareketle; (1-)
Platon’un ideal devlet teorisinde toplumsal sınıflar ve konumları, (2-)
Yönetici sınıfın önemi ve eğitimi, (3-) Sınıflar arası geçiş, adalet ve eşitlik
gibi üç alt başlık halinde konu işlenmektedir. Böylece Platon’un toplumsal
sınıflar hakkındaki düşünceleri derinlemesine incelenerek analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Tabakalaşma, Sınıf, Yönetici Sınıf,
İdeal Devlet

SOCIAL CLASSES AND THEIR POSITIONS IN THE
STATE THEORY OF PLATO
Abstract

In this article, the classes leading social stratification and the
positions of these classes are examined in Plato’s ideal state theory. İt can be
sait that one important way of beter understanding of the social stratification
and class phenomenon passes through the ideas of Plato on this issue.
Therefor, this study is, grounded on three important work of Plato, namely,
the State, the State man and laws, and also his other works related with the
theory of the ideal state, which would be helpful for our understanding of
Plato’s ideas on this subject. Based on these works, (1-) Plato’s ideal state
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theory of social classes and positions. (2-) The importance of the ruling class
and its education. (3-) Transition between classes, justice and equality are
covered in three sub-title subject. So, Plato’s ideas about social classes have
been analyzed in depth by the examining.
Key Words: Social Stratification, Class, Executive Class, İdeal
State

Giriş
Devlet ve toplum yapısı üzerine derin düşünceler içeren ve
siyasal biliminin ilk metinleri olarak değerlendirmeyi hak eden
eserler,
Platon’un üç
önemli
yapıtı; Devlet (1993), Devlet
Adamı (2001) ve Yasalar (1998) adlı eserleridir. O, bu eserlerinde
sistematik akıl yürütmesini veya eleştirel araştırma yolunu siyasi
fikirlere ve kurumlara uygulayarak düşüncelerini açıklığa kavuşturur.
Platon’un
ideal
devletinde
söz
konusu
ettiği
sınıflar, Platon’un diyaloglarında yer almaktadır. Platon’un, öz
olarak Devlet adlı yapıtında değişmesi ve bozulması mümkün
olmayan ideal devletini kurmaya çalıştığı görülmektedir. Devlet
Adamı yapıtıyla geçmişteki hükümet tiplerinin mantıklı bir
sınıflamasını yapmakta, var olan yönetim biçimleri ile yönetici
tiplerini sıralamaktadır. Böylece, ideal devletini yönetecek olan
filozof-kral tipolojisini çizmektedir. Yasalar’da ise o güne kadarki
toplumların
yıkılış
ve
çöküş
nedenlerini
özetlemekte ve ideal temellere dayalı devletini oluşturan yasal
düzenlemeleri tartışmaktadır.
Bu çalışma esas olarak, Platon’un
toplumsal yapıyı değişik
sınıflardan hareketle nasıl kurduğunu ve bu sınıflar arasında çatışmayı
önlemek için nasıl bir sistem geliştirdiğini incelemektedir. Burada
öncelikli olarak şu sorulara cevap aranmaktadır: Platon’un ideal
devletinde toplum nasıl doğmuştur? Toplum ile insan organizması
arasında ne tür bir paralellik kurulmuştur? Toplumsal yapıyı kaç çeşit
sınıf oluşturmaktadır? Sınıfların oluşumunda iş bölümünün rolü
nedir? Sınıf çatışmalarını önlemek ve toplumsal bütünlüğü
sağlamak için sınıflar arasında nasıl bir denge kurmaya
çalışmıştır? Toplumsal çatışmanın temel dinamikleri olan ekonomik
çıkara ve özel mülkiyete nasıl yaklaşmıştır? Hangi sınıfa daha çok
önem vermiştir? Sınıfları bulundukları konumda tutmak için ne
tür yalana başvurmuştur? Platon’un ideal devletindeki sınıflar için
sınıflar arası geçiş ve eşitlik gerçekten söz konusu mudur? gibi
sorulardan hareketle konu açıklığa kavuşturulmuştur.
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1.
Platon’un İdeal Devlet
Teorisinde Toplumsal Sınıflar ve Konumları
Toplum, rol ve statüleri farklı olan bireylerin oluşturduğu
fonksiyonel bir bütün olarak düşünüldüğünde; toplumu oluşturan
organizma da güç ve gelir farklılıklarına göre sınıflandırılmış
olur. Sınıf, tarih boyunca toplumlarda rastlanan katman türlerinin
belki de en önemlisidir (Sencer 1974:177). Dolayısıyla toplumların
hiyerarşik yapısını sınıfların belirlediği söylenebilir. O halde
bir sınıfı; benimseyebildikleri bir yaşam biçimi olan, türlerini önemli
ölçüde etkileyerek ortak ekonomik kaynakları paylaşan büyük ölçekli
insan
gruplaşmaları olarak tanımlanabilir
(Gidins 2000:259).
Toplumsal
sınıfların
tanımlanmasında; gelir
düzeyi, yaşam
biçimi ve toplumsal saygınlık gibi ölçütler kullanılır (Sencer
1974:177). Bu anlamda düşünüldüğünde sınıfsız bir toplumun pek de
mümkün olmadığı gerçeği tarih boyunca tartışma konusu olmuştur.
Sınıflı toplum anlayışının dayandığı ilk kaynaklardan biri de
Platon’un eserleridir. Platon özellikle Devlet adlı eserinde
organizmacı bir yaklaşımla ontolojik olarak sınıflı bir toplum yapısını
tartışmaktadır. Platon, ontolojik olarak ideal devlet anlayışını sıkı
kurallarla
belirlenmiş
üç
temel
sınıf
üzerinden
inşa
etmektedir. Platon’a göre, insanların kendi kendilerine yetememeleri
ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için başkalarının yardım ve işbirliğine
gerek duymaları sonucu toplum doğmuştur (Platon 1993:59). Burada
Platon, işbölümü ilkesinden hareketle üç temel iş ya da meslek
olduğunu belirterek sınıflı bir toplum yapısına ulaşır. Ona göre; bu
sınıflar, toplumu parçalamak şöyle dursun, aralarındaki bağımlılık
ilişkileri nedeniyle, organik (Ağaoğulları 1989:169) bir dayanışma
yaratarak toplumsal birliğin daha da sağlam bir biçimde kurulmasını
sağlarlar.
Ancak, organik dayanışmanın sağlıklı bir şekilde gerçekleşip
varlığını sürdürmesi için öncelikle toplumun temel ihtiyaçlarının
giderilmesi esastır. Bunun gerçekleşmesi de üretici sınıfın varlığıyla
mümkün olur. Toplum büyüdükçe veya ürettikleri yetersiz kalınca,
komşu toplumlara saldırı durumuna gelinir. Karşılıklı mal yığma hırsı
da buna eklenince savaş ortaya çıkar (Platon 1993:64). Böylece
savaşla birlikte muhafızlar sınıfı (yardımcılar veya askerler)
toplumdaki yerini alır. Daha sonraları da toplumsal dayanışmayı
sürdürmek amacıyla, toplumun bir bütün olarak teşkilatlanmış hali,
zorunlu olarak yönetici (idareci) sınıfın varlığını gerekli kılmıştır.
Haliyle her sınıfın üzerine düşeni en iyi şekilde yapması, toplumsal
dayanışmadaki organik bağı kuvvetlendirerek toplumsal varlığı
istikrarlı kılacaktır. Bu tür bir toplumsal yapıyı düşünmekle Platon,

169

170 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

toplumun oluşumunu sağlayan iş bölümünü öylesine idealleştirir ki,
onu sorunların çözümü ve amaca varmanın yollarından biri olarak
görür (Bıçak 1996:49). Dolayısıyla Platon ideal devletinin inşasını,
toplumsal iş bölümü sonucunda meydana getirdiği üç sınıftan
hareketle yapmaya çalışmaktadır.
Platon’un devlet teorisinde yurttaşlar
topluluğunun
ayrıldığı üç sınıf, iş bölümü teorisinin yanı sıra O’nun ruhun üç
şubesiyle ilgili teorisine de karşılık gelmektedir. Devlet veya toplum,
Platon’a göre: Büyütülmüş insan’dır. O halde iyi bir devlet de
kendisinde bu üç kısma karşılık olan üç sınıf”ın bulunacağı ve bu
sınıfların birbirleriyle uyum ve barış içinde yaşayacağı
devlettir. Gerçekten, iyi modeline göre varlıklara varlık veren Tanrı,
devleti kuran sınıfları bir topraktan yaratmıştır. Tanrı, bazılarının
yapısına altın, bazılarına gümüş, bazılarına da demir ve tunç
karıştırmıştır. Birinciler buyuracak; ikinciler koruyacak; üçüncüler ise
çalışacaktır. İdeal bir devlet için iyi bir bekçi gerekir, bekçiler devletin
köpekleridir. Terbiye devletin ana meselesidir. İdeal devlet için iyi
eğitilmiş insanların yanında iyi bir ordu olduğunda o devlet hedefine
ulaşmış olur diyebiliriz bunun yanında hükümet bir istismar değildir,
bir
hizmettir.
(Platon
1993:28,29) Planton’un düşündüğü
devlette akıllı ve entelektüel
ruha felsefe
eğilimli yöneticiler
sınıf’ı denk düşmektedir. Devleti dışarıya ve içeriye karşı koruyacak
olan savaşçılar veya muhafızlar sınıfı ise cesur ve iradeli ruha karşılık
düşmektedir. Bu iki sınıfın gündelik hayatlarını devam ettirmeleri için
gerekli
maddi
üretimde
bulunacak
olan köylü
ve
tüccar sınıfı ise, hissî veya tutkulu ruha karşılık gelmektedir (Platon
1993:125).
Platon, her sınıf için özel erdemler tasarlamıştır. Buna göre;
yöneticilerin erdemi bilgelik, yardımcılarınki cesaret, işçi ve
esnaflarınki de kendini tutma ve isteyerek boyun eğmedir. Ayrıca
toplumu kendi sınıfı içinde hoşnut tutmak ve sınıfsal çatışmayı
önlemek için propagandaya ihtiyaç duyar. Yani, Tanrı’nın insanı üç
çeşit cevherden yarattığı yalanına başvurarak devletin bütünlüğünü ve
dolayısıyla sınıflı toplum yapısını korumaktadır: En iyilerin altından,
ikinci
iyilerin gümüşten ve
sıradan
halkın bakır
ve
demirden yaratıldığı,
dolayısıyla birincilerin yönetici,
ikincilerin savaşçı ve üçüncülerin el işçisi olmaya elverişli oldukları
şeklinde devletin cevher yalanı gibi bir yalan’ı uydurup insanlara
telkin etmesi gerekecektir (Platon 1993:105). Bu mit, yaklaşık iki
nesil sonra ortak bir inanç haline dönüşecektir. Yöneticilerin görevi;
devlete, örneğin gökte saklı bulunan devlete benzer bir biçim
vermektir. Yardımcıların görevi de askerî hizmet ve savaş yahut

The Journal of Social Sciences Institute

başkaldırı zamanlarında devleti korumak suretiyle yöneticilere yardım
etmektir. İşçilerinki ise ticareti, el işlerini ve sanatkârlığı sürdürmektir.
Böylece her sınıf kaderine razı olarak kendi görev ve sorumluluğunu
yerine getirmektedir.
Platon, toplum ile insan arasında bir paralellik kurmaktadır.
İnsan, Platon’a göre, beden ve ruhtan meydana gelir. İnsan ruhu da üç
kısımdan oluşur: Arzular, irade ve akıl. Bunlardan birincisi; insanın
yeme, içme, cinsel ilişkide bulunma gibi doğal ihtiyaçları ve arzuları
ile ilgili kısmıdır. İkincisi; ruhun, insanın arzularını gerçekleştirirken,
onların gerçekleştirilmesi için gerekli davranış ve cesareti gösteren
kısmıdır. Üçüncüsü olan akıl ise; insanda akıl yürüten, düşünüp
taşınan, seçen kısmıdır. Sağlıklı bir insan ruhsal olarak bu üç kısmın
birbiriyle uyumlu bir ilişki içinde olduğu insandır. Nasıl ki iyi, sağlıklı
bir insan, ruhunda fırtınalar kopmayan, aklı, iradesi ve arzusu
birbiriyle savaş içinde olmayan insan ise, sağlıklı ve güvenli bir
toplum da içinde her hangi bir sosyal çatışmanın, sınıf kavgasının
bulunmadığı toplumdur. Başka bir deyişle, topluluklar birbirleriyle
iletişim halinde olmadığı takdirde devletin öz denetime sahip olması
mümkün değildir. Fakat doğru devlet düzeni bu iletişimin
sağlanmasının
dışında
başka
bir
şeye
daha
ihtiyaç
duyar; iletişim ve bağlılık istekli olarak yapılmalıdır. Yani, işçiler
veya üreticiler, yöneticilerin ve muhafızların belirledikleri kurallara
uyarken bunu aynı zamanda istekli olarak, toplum yararına yapmak
durumunda olmalıdır. Platon’un sınıf anlayışını bir şema ile daha da
netleştirilebiliriz:
Tablo 1. Platon’un Sınıf anlayışı
Sınıflar

Yöneticiler
(İdareciler)

Cevherleri Altın Cevherliler

Muhafızlar
(Askerler)

Üreticiler (İşçiler)

Gümüş
Cevherliler

Demir ya da tunç
cevherliler

Ruhsal
Bölümleri

Akıllı Ruhlular

İradeliler

Arzucular

Erdemleri

Bilgelik

Yiğitlik

Ölçülülük

İnsan
Çeşitleri

Bilgi severler

Şöhret severler

Para severler
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Yukarıdaki şemadan da anlaşılacağı üzere Platon, değişik
ölçütlerden hareketle ideal devletindeki toplumsal yapıyı bilerek
farklılaştırmış ve bununla da sınıflı bir toplum yapısına ulaşmıştır.
Ancak, bu sınıflar bir birinden bağımsız birer parçadan ziyade
birbirlerine bağımlı organik bir bütünlük oluşturmaktadırlar. Gerek
insanın gerekse devletin temelde ortak bir yapıları vardır. Ve iyi
insan ile iyi devlet sorunları aynı sorunun iki yanıdır (Sabine
1939:47). Dolayısıyla birine verilen cevap öbürünün de mutlaka
cevabı olacaktır. Nasıl ki insanın herhangi bir organında baş gösteren
rahatsızlık tüm organizmayı etkiliyorsa, toplumun yapısını oluşturan
sınıflardan her hangi birinde de baş gösterecek mutsuzluk toplumun
tümünde etkisini gösterecektir.
2. Platon’un İdeal Devlet Teorisinde Toplumsal Sınıflar
ve Uyumları
Platon, ideal devletinde şu ya da bu sınıfın diğerlerine göre
daha mutlu olmasından ziyade toplumun tümünün mutlu olmasını
hedeflemektedir. O, bu hususu aşağıdaki paragrafta açık bir şekilde
dile getirmektedir.
“Yasaların kaygısı bir sınıfa ötekilerden üstün bir
mutluluk
sağlamak
değil,
yurttaşları
ya
inandırarak, ya da zorlayarak birleştirmek, her
birine toplum içinde görebileceği iş payını
aldırmak, böylece bütün toplumu birden mutluluğa
götürmektir. Devlet seçkin yurttaşlar yetiştirmeye
uğraşıyorsa, bu onların keyiflerince yaşayıp,
dilediklerini yapmaları için değil, devlet düzenini
sağlamlaştırmaya
yardım
etmeleri
içindir (Platon 1993: 204).”
Bir sınıfın mutsuzluğu bile sınıflar arası çatışmaya yol açar.
Bu
da
toplumun
varlığını
tehlikeye
sokar. Dolayısıyla
sınıf çatışması Platon’un ideal devleti için büyük bir tehlike
niteliğindedir. Bu çatışmaların önüne geçilmez ise devlet yıkılır. O
halde, Platon sınıf çatışmalarından nasıl kurtulmuş ve ekonomik
çıkarların etkisini asgarîye indirerek sınıfları kontrol altında
tutabilmeyi nasıl başarmıştır? Sorusu karşımıza çıkmaktadır.
Popper’a göre,
o
zamanki
Atina’da
güçlü eşitlikçilik yönelimleri vardı. Fakat Platon gelebilecek bir
devleti değil, evvelce gelmiş olan bir devleti, besbelli sınıfsız bir
toplum olmayan Sparta devletinin bir örneğini kurmak peşindeydi. Bu
bir köle devletiydi. Dolayısıyla Platon’un en iyi devleti de en katı sınıf
ayrımlarına
dayanan
bir kast devletidir.
Bu
devlette
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sınıf çatışmalarından kurtulma sorununu, sınıfları kaldırarak veya
sınıfsız bir toplum yapısını formüle ederek değil, yönetici sınıfa bir
üstünlük vererek çözer. Sparta’da olduğu gibi, yalnız yönetici
sınıfa silah taşıma izni verilir. Yalnız bu sınıfın siyasal ya da başka
ayrıcalıklı hakları da vardır. Mesela, sadece bu sınıfın
üyeleri eğitim görür, yani özel olarak insan koyunlarını ya da insan
sığırlarını baskı altında tutmak sanatıyla eğitilir. Yönetici
sınıfı birlik içinde oldukça onların otoritelerine karşı baş kaldıracak
kimse çıkamaz ve dolayısıyla sınıf çatışması olmaz (Popper 2000:58).
Platon bunlarla yetinmeyerek, ilave tedbirler olarak yönetici
kesiminin sayısını, bir tehlike oluşturmayacak şekilde belirli sınırlar
içinde tutmaya çabalar. Bütün sorun bundan sonra yöneticilerin (üstün
sınıfın) iç birliğini korumaktır. Yöneticilerin bu iç birliği nasıl
korunabilir? Eğitim ve
psikolojik
etkilerden (yalanla
inandırma) yararlanmaktadır. Ayrıca
sıkıntıya
yol
açabilecek belli ekonomik çıkarların yok edilmesiyle de yöneticilerin
iç birliğini korumaktadır. Bu ekonomik perhizi sağlamak ve
denetlemek için de komünizme (ortaklamacılığa) başvurmaktadır.
Yani özel mülkiyet – bilhassa değerli madenler üstündeki özel
mülkiyet – kaldırılmaktadır. Bu ortaklık, yalnız iç çatışmalardan
sakınılması gereken yönetici sınıf içindir; her çeşit mülkiyet ortak
mülkiyet olduğu için, kadın ve çocuklara da ortaklaşa sahip olunur.
Yönetici sınıfın hiçbir üyesi, kendi çocuklarını ya da ana – babasını
tanımamalıdır. Aile yok edilmeli, daha doğrusu, bütün savaşçı sınıfı
kapsayacak biçimde genişletilmelidir. Aksi durumda aile sadakatleri,
mümkün bir birliksizlik kaynağı olabilir. Onun için “herkes birbirine
tek bir ailedenmiş gibi bakmalıdır” (Platon 1993:104). Yoksul olmak
kadar zengin olmaktan da sakınılmalıdır.
Platon’un siyasal gelişmeleri çözümlemesinin başlıca
amaçlarından biri, bütün tarihsel değişimi betimlemektir. O bu
nedenle Yasalar adlı eserinde tarih incelemesine, açıkça bu amacı göz
önünde tutarak girişir ve bunu şu şekilde sorgular: “Bu süre boyunca
binlerce şehir doğmadı mı? ve her biri her çeşit hükümet altında
olmadı mı? Elinizden gelirse, bunca değişmenin nedenini yakalamaya
çalışalım. Böylece hem toplum düzenlerinin doğmalarının hem de
değişmelerin
sırrını
çözebileceğimizi
umuyorum” (Platon
1998:79) diyerek çözümlemelerini sürdürür.
Platon’a göre her hangi bir toplum düzeninin değişmesi,
yönetici
sınıfın içinden kaynaklanır.
Yani,
onların
arasına ayrılık girmesinden doğar. Onlar arasında tam bir birlik varsa,
ne
kadar
az
olsalar da sarsılmaları
olanaksızdır (Platon
1993:229). Yasalar’ında da belki devletin bu parçasını düşünerek,
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şöyle der: “Bir krallık ya da başka bir hükümet biçimi, yöneticilerin
kendilerinden başkasınca nasıl yıkılabilir ki (Platon 1998:76)?”
3. Yönetici Sınıfın Önemi ve Eğitimi
Antik Yunanistan’da küçük, bağımsız şehir devletleri içindeki
siyasî iktidar mücadeleleri M.Ö. VIII. yüzyıldan itibaren başlamış ve
aşağı yukarı üç yüzyıl sonra başta Atina olmak üzere birçok Yunan
şehir devletinde geniş halk kitlelerinin siyasal egemenliği ele
geçirmesiyle sonuçlanmıştır. Ancak, şehir devletleri içinde rakip
sınıflar arasındaki bu mücadeleler, bu mücadelelerin yarattığı
gerginlik ve sürekli iç savaş durumu, bunların yarattığı istikrarsızlık,
toplum hayatı için hayati değere sahip mevkilere yeteneksiz insanların
seçilmesi, kitlelerin güzel konuşan bir takım şarlatanların peşinden
bilinçsizce sürüklenmesi vb. olgular başta Platon olmak üzere birçok
Yunan düşünürünü halkın kendi kendisini yönetebileceği görüşünü
şüphe
ile
karşılamaya
ve demokrasiye
karşı
seçkinlerin, uzmanların, teknokratların
yönetimi
anlayışını
geliştirmeye itmiştir (Arslan 1999:168).
Platon’a göre, gerçek bir ahlâk ve gerçek bir mutluluk, gerçek
bilgi üzerine dayanır. Ahlâk bir bilim olduğu gibi siyaset de bir
bilimdir, bir uzmanlık işidir (Platon 2001:98). Dolayısıyla Platon’da
birey ile toplum arasındaki paralelliğin bir kez daha bütün açıklığıyla
ortaya çıktığını görüyoruz. Nasıl ki, bireyde yönetici güç olan akıl,
insan varlığının mutluluğu için gerekli yaşama ilkelerini
sağlayarak, bireyin iyi ve doğru yaşaması için rehberlik ediyorsa, aynı
şekilde plânlı toplumda da, bütün aklını temsil eden filozof–krallar
diğer sınıfları ve toplumun bütününü onların gerçek iyilikleri için
yöneteceklerdir. Onlar, bilgilerine dayanarak geleceği daha iyi görüp,
halkın
mutluluğu
için
yasa
koyup,
genel
politikalar
üreteceklerdir (Cevizci 2001:175).
Platon, yetenekli bireylerin yöneticiler olarak yetiştirilmesini
savunur.
Zaten, Devlet adlı kitabında
da yönetici sınıfın
eğitimini uzunca işlemektedir. Yönetici sınıfın önemini fark eden
Platon, bu sınıfı sıkı bir eğitim sürecinde geçirerek terbiye etmeyi
düşünür. Platon’un ideal devletinin beyni durumundaki yönetici
sınıfın terbiye edilmesi, toplumun tümüyle terbiye edilmesiyle eş
değerdir. Dolayısıyla devletin oluşumunda önemli bir konumu işgal
eden
yöneticilerin
ve
muhafızların
yerine
getirecekleri fonksiyonları itibariyle sıkı bir eğitim sürecinden
geçmeleri gerekmektedir. Eğitimin ilk olarak masalarla başlaması
gerektiğini savunur. Daha sonra jimnastik ve müzik dersleri
verilmelidir. “Ona göre her işte başlangıç en önemli kısımdır,
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bilhassa genç ve körpe yaratıklar için. Çünkü sokulmak istenen kalıba
girmeye ve biçim verilmeye en uygun zamandır gençlik… Çocukların
ruhları hikayelerle şekillenmelidir. Tanrı masallarda gerçeği ile
atfedilmeli. Tanrı iyi şeylerin sebebidir tanrı yalanı sevmez, tanrı ve
tanrılar yalanda azadedir. Tanrı sözünde ve özünde (işinde) tamamen
saf ve doğrudur. Ne kendini değiştirir nede başkalarını uyanıkken
veya rüyada, görüntüyle, sözle ya da işaretler göndererek
kandırır (Platon 1993: 87).”
Platon’un ideal devletindeki yönetici ve muhafız sınıfı
üyelerinin yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri tıpkı silah taşımaları gibi, bir
sınıf sembolü ve dolayısıyla bir sınıf ayrıcalığı niteliklerini
taşır (Platon 1998:15). Yetiştirilme ve eğitilme, boş semboller de
değildir. Bunlar tıpkı silahlar gibi, sınıf yönetiminin araçları olup,
yönetim istikrarını sağlamak bakımında zorunludur.
Bu amaca hizmet etmesi bakımından, egemen sınıfın
kendisini üstün bir egemen sınıf olarak hissetmesi büyük önem taşır.
Platon “bekçilerin ırkı saf tutulmalıdır” (Platon 1993:148) der.
Tecrübeli bir yetiştiricinin köpekleri, atları ya da kuşları üretmekte
kullandığı ilkelerin aynısının egemen ırkın yetiştirilmesine
uygulanmasını ister. “Onları bu yoldan üretmeseydin, kuşlarının ya da
köpeklerinin ırkı çabucak soysuzlaşmaz mıydı?” sorusundan
hareketle, muhafızlardan istenecek ırk nitelikleri, “özellikle bir çoban
köpeğinin nitelikleridir” der. Ona göre, bizim savaşçılarımız –
yarışçılarımız- bekçi köpekleri gibi canlı olmalıdır, sonra da şu savı
ortaya atar: “Bekçilik etmeleri için gerekli doğal durumları açısından,
besbelli, cesur bir gençle iyi yetişmiş bir köpek açısından hiç fark
yoktur” (a.e., 65).
Platon’un imtiyazlı sınıfın eğitiminde çektiği başlıca güçlük,
bekçilerle yardımcılara aynı zamanda hem yırtıcı, hem de yumuşak bir
karakter verilmesinde gözükmektedir. “Her türlü tehlikeyi korkusuz
ve yenilmez bir ruhla” karşılayacakları için, yırtıcı olarak
yetiştirilmeleri gereği açıktır. Ancak, “tabiatları böyle olursa
birbirlerine karşı ya da öteki vatandaşlarına şiddetle davranmaktan
nasıl alıkonacaklardır (a.e., 66)” Gerçekten, çobanların koyunları
tedirgin edecek köpekler beslemeleri, düpedüz korkunç olurdu. Bu
sorun siyasal denge ya da devletin istikrarı bakımından önemlidir.
Çünkü Platon, çeşitli sınıf güçleri arasındaki bir denge istikrarsız
olabileceğinden
ötürü,
böyle
bir
şeye
dayanmak
istemez. Yönetici sınıfın, onun keyfi iktidarının ve yırtıcılığının,
yönetilenlerin bir karşı gücüyle denetlenmesi söz konusu değildir.
Onun
için yönetici sınıf
bakımından
düşünülebilecek
tek
denetim, kendi kendini denetimdir.
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Yönetici sınıf, tıpkı ekonomik perhiz yapacağı, yani
yönetilenleri ekonomik bakımdan sömürmekten kendini alacağı gibi,
yönetilenlerle temaslarında çok fazla yırtıcılıktan da geri
durabilmelidir. Bu da, ancak tabiatının yırtıcılığı yumuşaklığıyla
dengelenirse gerçekleşebilir. Platon, bunu çok ciddi bir sorun diye
görmektedir. Çünkü Ona göre “yırtıcı tabiat; yumuşak tabiatın tam
karşıtıdır” (a.e., 66). Bu sorunun çözümü için tekrar köpekleri örnek
olarak verir. İyi yetiştirilmiş köpekler, tabiatları gereğince dostlarına
ve tanıdıklarına karşı çok yumuşak olurlar, ama yabancılara da tam
tersi, bir özelliğe sahiptirler. Bu sayede, bekçilerine vermek istediği
karakterin doğaya aykırı olmadığını kanıtlamak ister. Bir yöneticiye
yöneticilik vasfını kazandıran nitelik ne sadece iyilikseverlik, ne
de büyük hayvanın alışkanlık ve arzularından haberdar ve onları
münasip şekilde sevk ve idare etmesini bilen sofistin kurnaz
psikolojisidir. Bunun için yeterli olan iyinin bilgisi ve onun halkın
eğitimine uygulayabilme becerisidir.
Platon’un
eğitimdeki
amacı
yukarıda
betimlenenlerle paralellik arz etmektedir. Yöneticilerin karakterinde
bir yırtıcılık unsuruyla
bir yumuşaklık unsurunu
harmanlayarak,
devletin istikrarını amaçlar. Yunanlı çocuklara öğretilen iki
disiplin; jimnastik ve müzik, Platon tarafından karakterin iki öğesiyle,
yırtıcılık ve yumuşaklıkla üst üste getirilir. Platon, “Farkına varmadın
mı?” (a.e., 100) diye sorar. “Hayatları boyunca jimnastikle uğraşıp da
müziğe hiç dokunmamak karakteri nasıl etkiler? Ya tam tersini
yapmak? Yalnız jimnastikle fazlasıyla uğraşmak gereğinden çok yırtıcı
insanlara dönüşeceklerini yalnız müzikle uğraşanların ise, kendilerine
yakışmayacak kadar gevşek” olacağına dikkat çeker. Platon sonuç
olarak: “Bekçilerimizin karakterinde yumuşaklıkla yırtıcılığı
dengeleyen bir uyum mekanizmasını oluşturacağız” (a.e., 66) diyerek,
eğitim ve öğretim sisteminin ana çizgilerini çizmiş oluyor.
4. Sınıflar Arası Geçiş ve Adalet ile Eşitlik
Eşitsizliklere bütün insan toplumlarında rastlanmaktadır.
Servet ve güç arasındaki farklılıkların neredeyse hiç olmadığı en yalın
kültürlerde bile bireyler arasında yani erkeklerle kadınlar, gençlerle
yaşlılar arasında eşitsizlikler söz konusudur. Örneğin, bir kişi herhangi
bir konuda özel bir yeteneği olduğu için ötekilerden daha yüksek bir
statü elde edebilir. Eşitsizlikleri betimlemek için, sosyologlar özel
olarak toplumsal tabakalaşmadan söz ederler. Tabakalaşma; farklı
insan gruplaşmaları arasındaki yapılaşmış eşitsizlikler olarak
tanımlanabilir (Gidins 2000:256). Tabakalaşmayı daha çok dünya
yüzeyindeki jeolojik kaya katmanları biçiminde düşünerek ele almak
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yararlı olabilir. Diğer bir ifadeyle, toplumlar; daha çok tercih edilenin
üstte, daha az tercih edilenin de alta yakın olduğu bir hiyerarşi
içinde tabakalar’dan oluşmuş diye düşünülebilir.
Giddens’e göre
dört
ana tabakalaşma
sistemi ayırt
edilebilir: Kölelik, kast, mülk sistemi ve sınıf (a.e., 256). Bu dört
sistemin pratikleri, geçmişten günümüze kadar farklı kıtalarda yaşayan
ve varlığını sürdüren veya sürdüremeyen değişik devlet ve
toplumlarda görülebilir. Bunlardan kölelik ve mülk sisteminin etkisi
günümüzde azaldığı halde, sınıf ve kast sistemi hâlen varlığını
sürdürmektedir. Kast sisteminin etkisini sürdürmesi, inanç olarak
algılandığı içindir. Örnek olarak Hindistan verilebilir. Ancak, sınıfsal
eşitsizliklerin günümüzde devam etmesi, toplumsal yapıyla
ilişkilidir.
Platon’a göre, devlet gerek bireyin gerekse belli zümrelerin
iktidar
tutkusuna
dayanmamalıdır.
Her
şeyin iyi ideasının
gerçekleştirilmesi amacına uygun olması gerekir. Dolayısıyla
Platon’un devletinde, bireyin ve toplumun manevi ve fizikî
ihtiyaçlarının
doğru
şekilde
düzenlenmesinde iyi
ideası hâkimdir. Platon, ne hakların farklılığını, ne de böyle bir
farklılığın gerekli kılacağı siyasî formları kabul eder.
O, devletini farklı sınıfların aynı amaç doğrultusunda hareketiyle
mutlak anlamda idealleştirir. Gerçekten de Platon’a göre, siyasî
hakların dağıtımındaki mutlak bir eşitlikten daha yanlış bir şey
olamaz. Ona göre “hakların dağılımında hâkim olması gereken
ilke aritmetik (yani mekanik) eşitlik değil, fakat geometrik (yani
yurttaşların
yeteneklerine
göre
sıralandıkları
)
eşitliktir (Zeller 2001:188). Platona göre, efendi ile köle hiçbir zaman
dost olamazlar; erdemli kişiyle erdemsiz kişi de eşdeğer tutulamaz.
Çünkü eşit olmayanlar için eşitlik, doğru ölçü olamazsa, eşitsizlik olur.
Nitekim bu yüzden devletler ayaklanmalardan bir türlü kurtulamaz.
Asıl eşitlikte her sınıf ve insan doğal yapısına uygun ölçüyü kullanır,
özellikle erdem bakımından büyük olanlara her zaman daha büyük
onurlar kazandırır, erdem ve eğitim açısından tersi durumda olanların
her ikisine de uygun olanı doğru bir oranla verir. Nitekim bizim için
siyaset, işte bu adalettir (Platon 1998:163) diyen filozof bu eşitliği göz
önünde tutarak toplumsal sınıf yapısını meydana getirir ve herkesin
bulunduğu doğal durumuyla eşitlik ilkesine tabiî tutulacağını belirtir.
“Hatırlarsın demiştik ve tekrar tekrar da söylemiştik
şehrimizdeki her bir kimse yalnız bir işle, o da doğasına en uygun
olan işle uğraşmalıdır” (Platon 1993:65) ifadesiyle Platon, herkesin
kendi işine bakması, yöneticinin kendini yalnız yönetime,
üreticilerinin de kendilerini yalnız üretime vermesi gerektiğinin altını
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çizer. Böyle olmakla birlikte, iki işçi doğal yerlerini değiştirirlerse
bundan büyük bir kötülük gelmez. Fakat işçi olan bir kimse savaşçı
sınıfa girmeyi becerirse yahut savaşçının biri layık olmadığı halde
yönetici sınıfına çıkabilirse, o zaman bu değişim işlerin el altından
yürütülmesi devletin çökmesi demek olur. “Silah taşımak, bir sınıf
ayrıcalığı olmalıdır” ilkesiyle yakından ilişkisi bulunan bu savdan,
Platon, üç sınıf arasında değişme ve karışmanın adaletsizlik ve
dolayısıyla karşıtının da adalet olması gerektiği yolundaki sonucuna
ulaşmaktadır.
Platon, sınıfsal
yapıyı adil bulmaktadır. Platon adaleti, bireylere yapılan muamelede
bir çeşit eşitliğin gözetilmesi veya devletin sınıflar arasındaki
bağıntıyı dikkate alan bir nitelik olarak düşünmektedir. Dolayısıyla
onun
için
devlet; sağlıklı, kuvvetli ve
istikrarlı ise adildir.
Ayrıca adalet eşitliktir. Adalet’in yurttaşlar arasında ganimetlerin ve
şereflerin paylaştırılmasında bir çeşit eşitlik demek olduğu
görüşü, Platon’un Yasalar’ındaki görüşüne uygun düşmektedir. Platon
orada ganimetlerin
ve
şereflerin
dağıtımında iki
türlü eşitliğe değinmektedir. Daha öncede de belirttiğimiz gibi bunlar;
sayılı (aritmetik) eşitlik ve oranlı eşitliktir. İkincisinde, söz konusu
kimselerin sahip oldukları erdem, sınıfsal türeme ve servet
derecelerini hesaba katar ve bu oranlı eşitliğin siyasal adaleti
meydana getirdiğini söyler.
Sonuç
Platon bıraktığı eserlerle, Antik Yunandan günümüze usta bir
filozof olarak hep anıla gelmiştir. Bundan 2500 yıl önce çağının siyasî
çıkmazlarını ele alarak bir alternatif sunmaya çalışmış ve kendi
deyimiyle ideal bir devletin teorik inşasına girişmiştir.
Ancak, bir filozof ve toplum bilimcisi olarak Platon’un en büyük
hatası devlet yapısı içinde toplumsal hayatı sıkı kurallar kalıbıyla
dondurmaya çalışması ve toplumsal ilerlemenin önüne set
çekmesidir. Halbuki toplumsal hayat durağanlığı değil devingenliği
gerektirir. Toplumsal hayattaki devingenliğin de ister istemez iniş–
çıkışları olur. Fakat Platon’un ideal devleti için iniş–çıkışlar birer
felaket niteliğindedir.
Platon’a göre dünyada değişmez birtakım varlıklar vardır. O,
bu varlıklara idealler adını verir. Onun için gerçek ve asıl bilgi,
değişmez ve tümel olanın akıl yoluyla kazanılan ezelî ve ebedî
bilgisidir. Dolayısıyla Platon bu doğrultuda ideal devletini vücuda
getirmiştir. Böylece devlet ve devleti oluşturan üç sınıfın yapısında da
kalıcı ve değişmez özelliklerin olmasını zorunlu görmüştür. Bununla
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da devletinin istikrarını sağlamaya çalışmıştır. Onun için her değişim
beraberinde bir çürümüşlüğü ve yıkılışı getirir. Oysaki çağdaş
toplumlara bakıldığında; değişim ve gelişim onlar için var olma ve
varlıklarını sürdürmekle eşdeğer görülmektedir.
Platon, devletinin istikrarını sağlamak amacıyla ideal devleti
için uygun gördüğü üç sınıfı kesin ve katı kurallarla birbirinden
ayırmıştır. Hatta üç cevher yalanıyla toplumu üç sınıfa ayırarak her
sınıfı belirlediği kurallar kalıbıyla sınırlandırmış ve kast sistemine
uygun bir yapıyı savunmuştur. Bununla birlikte devletin kaderini
egemen sınıfın kaderiyle özdeşleştirmiş ve bu sınıf için her türlü
ayrılacağı gerekli bulmuştur. Bunlarla da kalmayarak eşitlik ve
adalet gibi insanlar için çok önemli kavramlara başvurarak her sınıfı
kendi kaderine razı olmaya sevk etmiştir. Böylece yönetici sınıfa yüce
ve üstün ırk olma özelliğini kazandırmıştır. İster bir düşünce, ister bir
ahlâk kaynağından gelsin, kişisel üstünlüklerin gerçekten var olduğu
kanıtlansa bile, bu asla birtakım siyasal ayrıcalıklar edinmeye hak
kazandırmaz.
Platon’un devlet adamlarının yetiştirilmesine yönelik
vurgusu, günümüzde de önemini korumaktadır. Ancak, Platon gibi
eğitim sadece devlet adamlarının yetiştirilmesi ekseninde
düşünülmemeli, aksine, toplumu oluşturan tüm bireyler için
vazgeçilmez bir hizmet olarak düşünülmelidir. Çünkü eğitimli toplum
sağlıklı, güvenli, adaletli, gelişmiş ve uygar toplumla eşdeğer
tutulmaktadır. Hatta birçok geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin
yöneticileri dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitimlerini almalarına
rağmen ülke insanının eğitim seviyesi düşük olduğu için her türlü
problemle başları derttedir.
Platon’un sınıflar arası çatışmayı önlemeye yönelik vurgusu
esasta toplumsal bütünleşmeyi sağlamaya dönüktür. O sınıflar
arası olası çatışmayı, büyük bir yalanı mitleştirerek herkesi bulunduğu
konumda razı olmaya inandırma yoluyla aşmaya çalışır. Diğer taraftan
sınıflar arası çatışmaya yol açabilecek olan özel mülkiyet ve
ekonomik çıkar gibi riskli durumları da yasaklar. Aslında Platon
bireyin organizmasından hareketle, devlet ile birey arasında parelel bir
ilişkinin olduğunu düşünür. Nasıl ki insan organizmasını teşkil eden
her organın bir işlevi varsa aynı şekilde devleti teşkil eden her sınıfın
da ayrı bir görevi ve işlevinin olduğunu düşünür. Dolayısıyla insan
organizmasını düşündüğümüzde ayağın baş, başın da ayak olması
nasıl ki yanlışsa aynı zamanda devlet yapısı içinde yer alan her sınıfın
yer değiştirmesi ve kendi görevinden farklı bir görevle meşgul
olmasını da o denli yanlış olarak görür. Ona göre her sınıf kendi
durumuna razı olduğu sürece mutlu bir toplum ve istikrarlı bir devlet
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var olabilir. O, devleti teşkil eden sınıfları ortak bir amaç etrafında
birleşmeyi umut ederek çıkar çatışmasına bir set çekmiş olur.
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عتبة التصدير داالً قرائياً

مجموعة (ثغرها على المنديل) لتحسين كرمياني مثاالً
أ.م .د .خليل شكري هياس
جامعة الحمدانية /كلية التربية
قسم اللغة العربية

تُشكل العتبات النصية حقالً معرفياً هاماً سعت الدراسات النقدية الحديثة إلى مظهرة دورها
في استبطان كوامن النص،ونقصد بالعتبات تلك المرفقات المحيطة بالمتن من عنوان واسم

المؤلف ولوحة الغالف واإلهداء ،وعتبة التصدير من العتبات المهمة التي ندرسها في هذا

البحث .يشتغل القاص تحسين كرمياني في مجموعة (ثغرها على منديل) اشتغاالً كبي اًر على

عتبة التصدير التي تأتي بمثابة الالزمة االستراتيجية التي تتكرر في بناء كل قصص

المجموعة دون استثناء ،وهي في جلها تشكل مفتاحاً قرائياً ال يقل أهمية عن العتبات األخرى

التي تحيط النص.

Bir Okuma Göstergesi Olarak Alıntı Aşaması –Tahsin
Germiyâni’nin “Mendildeki Ağzı” Seçkisi ÖrneğindeProf. Dr. Halil Şükrü HEYYAS
El-Hemedaniyye Üniversitesi
Eğitim Fakültesi- Arap Dili Bölüm
IRAK
Metnin aşamaları, modern eleştiri çalışmalarının, metnin gizemlerini
anlamada rolünü açıklamaya gayret ettiği önemli bilgi alanını
oluşturmaktadır. Aşamalardan kastımız, bu çalışmamızda incelediğimiz
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önemli merhaleler olan ve metni çevreleyen başlık, yazar ismi, kapak resmi,
adayış gibi ekli aşamalarıdır. Bu çalışmada ele aldığımız alıntı merhalesi ise
hikayeci Tahsin Germiyânî’nin “Mendildeki Ağzı” adlı hikaye seçkisinde,
istinasız bütün hikayelerinin kurgusunda tekrar ederek oluşturduğu ayrılmaz
bir strateji konumunda olan çok önemli bir aşamadır. Bu kısım, metni
oluşturan diğer aşamalardan önem bakımından az olmayan okumaya dönük
bir anahtar oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aşama, alıntı, Tahsin Germiyani, hikaye

Group (Tgrha a bandanna) to improve al-Germiyânî example
Form text thresholds field cognitively important modern critical studies
sought to showing its role in introspection and self-contained text, and we
mean thresholds of those surrounding annexes the text of the title and author's
name and the cover plate and the dedication and the threshold of export and
others surrounding the text, which is a procedural keys core, used by the
recipient to explore strategy It can be followed by the text in order to
interrogation and interpreted.
The export threshold - the subject of the study - with an important
deliberative value, beyond the installation law or synthesis spontaneous, or
irresponsible by the author, or the point of publishing, to see poetry Charnha,
and make them Mochora dyslexia can not be bypassed, as this threshold
creates a horizon dyslexia exciting carries with it the curiosity pushes the
reader to search or disclose what the correlation between export and text
threshold one hand, and between the export owner (Author real or supposed)
of the text quoted, and the author of the text, which guarantees the text export
threshold on the other hand, is gaining export other important in terms of
being "the first sentence to whom one speaks what is always the entrance to a
new space for the tongue.
Actuation storyteller improve al-Germiyani in a group (Tgrha on a
napkin) great Achtgala Export threshold that comes as a strategy needed to
build each group stories, without exception, which in mostly is key dyslexia
are not less important than the other thresholds fenced text, as guaranteed by
the narrator to be indicators literacy is embodied resonate in the body of the
text, and in a manner betrays the structural and aesthetic awareness of
distancing this threshold to be confined to their function or decorative
Alchehroah, to become finally a detailed structurally important.

تُعد العتبات النصية حقالالً معرفيالاً هامالاً سالعت الد ارسالات النقديالة الحديثالة إلالى مظهالرة
 لقالالد بالالدأ هالالذا الحقالالل يؤسالالع لعالالالم نصالالي كلالالي تتفاعالالل فالالي،دورهالالا فالالي اسالالتبطان ك الوامن الالالنص

 يفالت الالنص لهالا،داخله بنيات الالنص عبالر شالبكة مالن التعالقالات تهالدف إلالى فهالم شالامل للالنص
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كل بواباته لخلق شعرية منفتحة ،تؤمن بالأن الظالاهرة األدبيالة ليسالت الالنص حسالا ،بالل العمليالة

اإلبداعي الالة المص الالاحبة لل الالنص – أيضال الاً – ك الالون ال الالنص بني الالة داللي الالة تُن الالتة ض الالمن بني الالة نص الالية
ُمنتةجة( ،)1وتؤمن بدور القارئ في كونه الشريك الفعلي لمؤلف النص ،ومستوى حضالور األول
فالالي الالالنص ال يقالالل عالالن مسالالتوى حضالالور الثالالاني ،ومالالن ثالالم فالالون الالالنص يتكالالون مالالن مجمالالو رؤى

المؤلف والقارئ معاً(.)2

لقالالد أصالالبحت العتبالالات النصالالية ضالالرورة قرائيالالة تُشالالخص وتالالنمط ألن الوا مالالن العالقالالات
النصية داخل النص ،وترسم في النهاية استراتيجية جديدة من القراءة ،تتجاوز قوانين النالو أو

الجالالنع التالالي كانالالت تُكصبالالل الالالنص – فالالي الغالالالا – برؤيالالة قرائيالالة أحاديالالة يقالالوم بتفصالاليلها القالالارئ
على وفق مقاسات محددة سلفاً ،في حين أن القراءة على وفق االسالتراتيجيات القرائيالة الجديالدة

تتحرك في فضاء مفتوح وشامل ،يدفع القارئ إلى قراءة عبالر نصالية مالن جهالة ،وقالراءة تعالقيالة
تشابكية مع ما يحيط بالنص ذاته من أسيجة من جهة أخرى.

ونقصد بالعتبالات تلالك المرفقالات المحيطالة بالالنص التالي تعالد مفالاتي إجرائيالة أساسالية،

يستعين بها المتلقي الستكشاف االستراتيجية التي يمكن أن يسير عليها النص بغيالة اسالتنطاقه

وتأويلالاله ،فهالالي عناصالالر ضالالرورية فالالي تشالالكيل الداللالالة وتفكيالالك الالالدوال الرمزيالالة ،وايضالالاح الخالالار
قصد إضاءة الداخل(.)3

على هذا النحو تقوم العتبات النصية ببناء خارطة طريق القالراءة ،لتقالود القالارئ نحالو

فهالالم أوسالالع للالالنص ،وبموجبهالالا يتحالالول الفضالالاء النصالالي إلالالى محفالالل ق ارئالالي تعاقالالد بالالين العتبالالات
النصالالية والالالنص ذاتالاله ،وبالالين الالالنص والقالالارئ مالالن جهالالة أخالالرى ،إذ تكشالالف كالالل عتبالالة نصالالية عالالن

شكل من أشكال كينونة النص ،والعتبات هنا تقوم بمهامين هما:

 .1بناء جسد النص ،ويقوم بهذا المهام مؤلف النص عندما يضع لبنات النص لبنة تلو أخرى.

 .2توجيه الننص قرائيناً ،وذلالك مالن خالالل تضالافر جهالود كالل العتبالات فالي رسالم اسالتراتيجية قرائيالة
تأخذ بيد القارئ نحو داخل النص(.)4

وتعالد عتبالالة التصالدير – موضالالو الد ارسالة – ذات قيمالة تداوليالالة هامالة ،تتجالالاوز قالالانون

التركيا أو التوليف العفو  ،أو الالمسؤول من قبل المؤلف ،أو جهة النشر ،إلى رؤية شعرية

تشالالعرنها ،وتجعالالل منهالالا موشالالو اًر قرائي الاً ال يمكالالن تجالالاوز  ،إذ تخلالالق هالالذ العتبالالة أفق الاً قرائي الاً مثي ال اًر

يحمالالل فالالي طياتالاله فض الوالً يالالدفع بالقالالارئ إلالالى البحالالث أو الكشالالف عالالن ماهيالالة التعالالالق بالالين عتبالالة
التصالالدير والالالنص مالالن جهالالة ،وبالالين صالالاحا التصالالدير (المؤلالالف الحقيقالالي أو المفتالالر ) للالالنص
المقتالالبع ،وبالالين مؤلالالف الالالنص الالالذ يضالالمن نصالاله عتبالالة التصالالدير مالالن جهالالة أخالالرى ،ويكتسالالا
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التصالالدير أهميالالة أخالالرى مالالن حيالالث كونالاله ىالجملالالة األولالالى لمحكالالي مالالا ،هالالي دائمالاً مالالدخل لفضالالاء

لساني جديدى( ،)5يسهم بما فيه من سمات لسانية فالي ترتيالا اشالتغاله الالوظيفي القالائم علالى أناله

الجسر الذ ينقلنا مالن حالالة الصالمت والسالكون إلالى حالالة الحالراك الق ارئالي والتالأويلي ،إناله ىبنالاء
إد اركالالي أولالالي تتشالالكل معالاله أحاسالاليع وأفالالق انتظالالار منسالالجم أو معالالدل عالالن األفالالق الالالذ خلقالاله

العنالوان أو اسالالم المؤلالالف الحقيقالاليى( ،)6إذ إن مالالا يتضالالمنه الالالنص المستشالالهد بالاله تشالالي بحساسالالية
فكرية أو فنية متقصدة يحالاول معاله صالاحا االستشالهاد دعالم توجهاله فالي الالنص ،قصالد تقريالا

المسار بين النص وقارئه ،كما يخلق نوعاً من التصاد بين أكثر من نص ،ليحصل المؤلف

اء فالالي
فالالي النهايالالة علالالى تخصالاليا نصالاله وتعميقالاله وجعلالاله فالالي سالالياق تالالداولي أرحالالا وأكثالالر إغ الر ً
القراءة ،مستفيداً طبعاً من مكانة صاحا التصالدير ،والقيمالة المعرفيالة والثقافيالة التالي يتمتالع بهالا

هالالو ونصوصالاله المعرفيالالة ،إذ يشالالترط فالالي عتبالالة التصالالدير أن يكالالون الالالنص المستشالالهد بالاله السالالم

ثقافي أو معرفي مهم له باعه الطويل في هذا الجانا أو ذاك.

ومالن مميالزات التصالالدير أيضالاً هالالو ةخلقُاله لوجالاله مالن أوجالاله التنالاص الالالذ يتمظهالر مالالن
خالالل تعالالالق الالنص مالالع عتبتاله التصالالديرية ،أ بالين نالالص مسالتدعى أو محالالاكى يعالرف بالالالنص

الالحالالق (عتبالالة التصالالدير) ،وبالالين نالالص أصالاللي محالالاكي ،وهالالذا النالالو مالالن المحاكالالاة يالالدخل فالالي
متعال م
الال مالالن المتعاليالالات النصالالية عنالالد جينيالالت تعالالرف بال ال (الهندسالالة التناصالالية) ،والتالالي هالالي أكثالالر
األنماط تجريداً أو تضميناً حسا سعيد يقطين( ،)7إذ هي أشبه بعالقة تضمين يربط كل نص

بالنماذ المختلفة من الخطاا الذ ينتمي إليها.

والتصدير من منظور جيرار جينيت هو نص استشالهاد تالوجيهي يقالع خالار الالنص

المركز أو على هامشه بعد العنوان والمقدمة إن وجد _السيما فالي النصالوص النقديالة_ وقبالل

ال الالنص مباشال الرة( ،)8وه الالو ىن الالص ُمص الالغر ،ل الاله معطيات الاله الخاص الالة وتش الالكالته الجمالي الالة المرتبط الالة
بسياق هذا التوظيف أو ذاكى( ،)9وعلى نحو يضيء أو يومئ إلى جالوهر الالنص ،ويوجاله فعالل

الق الراء إلالالى اسالالتبطان الالالنص وفض ال نواي الا المعلنالالة أو المبيتالالة ،لتغالالدو يالالداً ثانيالالة يالالتم تشالالغيلها

كمخاطا حجة ،أو شهادة روح تطفو على جسد المتن وتغلفه(.)10

وتقوم العمليالة التواصاللية والتداوليالة للتصالدير عنالد جينيالت علالى مرتكالزات ثالثالة هالي:

التصدير :وهو العنصر األول في العملية التواصلية ،ويتمثل بالكاتا المقتبع عنه  /منه هذا

ِ
المحرك األساع والمهم في التصدير ،وهو من يضالع التصالدير
التصدير؛ والمص صدر الذ هو
حيالالز االستشالالهاد فالالي نصالاله ،أ المص ال صدر القالالانوني لالاله ؛ والمص ال ادر لالاله وهالالو القالالارئ المفتالالر

الالالذ يتخيلالاله المصالالدر (الكاتالالا) بأنالاله سالالينخرط فالالي فعالالل القالراءة ( ،)11هالالذا فضالالً عالالن الرسالالالة
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(نالالص التصالالدير) ،والنظ الرة الفاحصالالة لهالالذ العمليالالة تكشالالف عالالن دور محالالور للمص ال صدر الالالذ

يضع التصدير حيالز التنفيالذ ،والمضالفي علياله قيمالة دالليالة وجماليالة مضالافة إلالى قيمتاله الدالليالة
والجماليالالة فالالي نصالاله األصالاللي المقتالالبع منالاله ،ويمكالالن توضالالي هالالذا الالالدور المحالالور مالالن خالالالل

مخطط العملية التواصلية والتداولية للتصدير:

وللتصدير كما لكل عتبة قرائية وظائف حددها جينيت بأربع وظائف هي(:)12
 .1وظيفننة التعليننى علننى العن نوان وهالالي وظيفالالة تخالالتص بتوظيالالف العنالوان وال تعمالالل علالالى توجيالاله
القراءة نحو متن النص.

 .2وظيفننة التعليننى علننى مننتن النننص مالالن أجالالل تسالالليط الضالالوء علالالى بعال
بع

دالالته وذلك من خالل التعالق الموجود بين التصدير والنص.

المفاصالالل أو فضال

 .3وظيفة الكفالة  /الضمان غير المباشر ويأتي الكاتا بهذا التصدير من أجل شهرة صالاحا
االقتباع لتنزلق شهرته إلى عمله.

 .4وظيفننة الحضننور والغينناد للتصنندير وهالالي مالالن أكثالالر الوظالالائف انح ارف الاً علالالى داللالالة التصالالدير
الرتباطهالالا بالحضالالور البسالاليط للتصالالدير كيفمالالا اتفالالق ،وهنالالا يحالالذر جينيالالت مالالن مغبالالة االسالالتعمال
التزييني للتصدير دون أن ينخرط وضعه في فعل ثقافي وحضار .

يشتغل القاص تحسين كرمياني في مجموعة (ثغرها على منديل) اشتغاالً كبي اًر على

عتبالالة التصالالدير التالالي تالالأتي بمثابالالة الالزمالالة االسالالتراتيجية فالالي بنالالاء كالالل قصالالص المجموعالالة دون

اسالالتثناء ،وهالالي فالالي جلهالالا تشالالكل مفتاحالاً قرائي الاً ال يقالالل أهميالالة عالالن العتبالالات األخالالرى التالالي تسالالي

الالنص ،إذ يضالمنها القالاص لتكالون مؤشالرات قرائيالة يتجسالد صالداها فالي مالتن النصالوص ،وعلالى

نحو ينم عن وعي بنائي وجمالي ينأى بهذ العتبة على أن تكون محصالورة بوظيفتهالا التزيينيالة

أو الشهروية ،لتغدو في النهاية مفصالً بنائياً هاماً.

في قصة (األوراق ال تأتي في خريف الرغبات) تأتي عتبة التصالدير لتالؤد وظيفالة

تجسيرية بين عتبة العنوان ومتن القصة:

"سواء كانت الرياح عاصفة أو لطيفة  /وقفت دوماً  /يحندوها اممنل  /هنناق /نط  /يسنت/ر

بصرها  /ال يبدو ثمة سحر ي مكان آخر"()13( .توماس هاردي)
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الاء داللي الاً ترقبي الاً ،محالالور ونقطالالة االرتكالالاز فيالاله هالالي
تجسالالد مقولالالة تومالالاع هالالارد فضال ً
داللة األمل التي تعمل هنا بشحنة تفاعلية تُسيصر معها ثنائية الخير والشر (الريالاح العاصالفة /

اللطيفة) الوجهة التي ترتئيها ىالذات القابعة في المقولة لتكون دوماً في صف التفالاؤل ،ولتقالف
إلالالى جانالالا الالالذات وهالالي ترتقالالا وتنتظالالر إلالالى الال ال ال (هنالالاك) حيالالث مصالالدر األمالالل ومنبالالع السالالحر

بمعنا الجمالي الباعث على الفرح والسرور.

أمالالا الوظيفالالة التجسالاليرية لعتبالالة التصالالدير فتالالأتي مالالن خالالالل ربالالط العن الوان ذ الداللالالة

السالالالبة ،والمتمثلالالة بامتنالالا األوراق مالالن الوصالالول فالالي ظالالل رغبالالات خريفيالالة سالالائرة نحالالو الالالذبول؛
ب الالالمتن ال الالذ يعم الالل ف الالي ظ الالل ثنائي الالة الحاض الالر التع الاليع ،والماض الالي الس الالعيد ،إذ تتع الالالق عتب الالة

التصالالدير مالالع العن الوان تعالق الاً ضالالدياً يخلالالق معالاله ثنائيالالة اليالالأع  /األمالالل ،يالالؤطر اليالالأع فضالالاء

العنوان بينما يؤطر األمل فضاء التصالدير ،أمالا الالنص فيتعالالق مالع التصالدير فالي كوناله يجسالد
دوال التصالالدير المتمثلالالة بثنائيالالة (الريالالاح العاصالالفة  /الريالالاح اللطيفالالة) المسالالخرة فالالي خدمالالة الالدال

المركز األمالل ،المشالكل لفضالاء التصالدير ،إذ تمثالل الريالاح العاصالفة الالزمن الحاضالر بكالل مالا

يحمله من خيبات ويأع ،وتمثل الرياح اللطيفة زمن الماضي بكل أفراحه ومسراته:

" يمنننا مضنننى ،كاننننت تحلنننى بمجنننرد عينننون ترصننندها ،أو لسنننان يفلنننت ترنيمنننة آهنننة علنننى

ل/نال ق
مصاغيها ،وصفوها بالمتعالية ،وقالوا المشؤومة  !!..لنم تضن ل ق
وقينل ،متمسنكة ظلنت

بتاج شموخها تزداد صالبة وعناداً ،تهرد من واقعيتها ،عوالم وحدها منن قاطنتهنا قبنل أن
تهنبط منن عليناء الغنرور ألننى أرصنفة المتشنردين ،ألنى منزويننات عشناى /نراء تمشني بننين

درود ليال تفضي ألى موائد تجمع حولها حالمات يبذخن جنواهر الندنيا منن أجنل قبلنة منن

شفتي حبيد!!"(.)14

إن قال الراءة الم الالتن بمعي الالة التص الالدير تكش الالف ع الالن تع الالالق تناص الالي ،تتج الالاوز مع الاله عتب الالة

التصدير وضاليفتها الرئيسالة فالي رسالم خارطالة الطريالق أمالام القالارئ ،إلالى أن تغالدو نصالاً طرسالياً
يالالدخل مالالع مالالتن القصالالة فالالي عالقالالة اشالالتقاقية محاكاتيالالة ،تخضالالع لمنطالالق الطالالرع الجينتالالي فالالي

مسالعى مالن الالالذات القاصالة إلالى مالالن الالنص بعالداً دالليالاً أعمالق ،يجعالل مالالن داللالة األمالل مطلبالاً
تسعى الذات القابعة في النص  /الشخصية المركزية إلى تحققه على طوال مسار النص.

أما قراءة المتن بمعية العنوان ،فتكشف عن ص ار ذاتالي يتلالبع الشخصالية المركزيالة

فالالي القصالالة وهالالي تعالالاني مالالن حاضالالر عاصالالف مقفالالر ،ال تتحقالالق فيالاله األمنيالالات الملتفالالة سالاليميائياً

بعباءة ىاألوراقى ،والسبا في ذلك كون الرغبالات – كمالا قلنالا – تعالي

زمنهالا الخريفالي بكالل مالا
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تحمل الاله مف الالردة الخري الالف م الالن دالالت التس الالاقط واليب الالاع والم الالوت المعن الالو  ،ل الالذلك تح الالاول ه الالذ

الشخصية أن تستنجد بماضيها في شحن ذاتها بطاقة األمل.

أما عتبة التصدير في قصة (سراا أو ترنيمة لغزالة القلا) ،فتشتغل على نحو

مغاير عن عتبة التصدير في القصة السابقة ،عندما تعمل في منطقة قرائية مغايرة للعنوان،

الذ يعمل على خلق فضاء أولي مناف لما هو واقعي أو حقيقي من خالل مفردة السراا،

التي تسوق القارئ إلى رؤية ضبابية غير واضحة المعالم ،في حين أن التصدير يشتغل

برؤية استباقية تنبؤية تتحقق في نهاية القصة.

"وبعد صبر طويل ،أحتفت بنا الطرى التي سنمضي عليها" ".

(جيمس جوليس).

()15

إذ يعمل الفاعل التصدير هنا بلغة سردية إيحائية تختزل أحداث المتن القصصي

في جملة واحدة (وبعد صبر طويل) ،ثم تأتي الفارزة لتلعا دو اًر مهماً في ربط المتن

القصصي المختزل بالجملة التنبؤية التي تشير إلى بنية اإلقفال في النص القائمة على حدث

التالقي بين الحبيبين بعد ضيا .

"ساد الغرماء الذهول وارتضى بعضهم الهزيمة ،صارت (سراد) ح/ي/ة ،ونبت الحد ثانية

وعادت الشجرة من جديد لتورى وتغوي العصا ير ،كنا معاً ،هي تلتهمني بنظراتها البريئة

-

وأنا أحاول أزاحة سجف الخوف من حولي.
للم ل
علت كل هذا يا (سراد)؟؟
َ
تحديت الغرماء بق ،توهموا أنق غير جدير بفتنتي.
كدت أن أضيع يا (سراد)

-

عاش/ي ال يموت

-

ال تفعليها ثانية يا (سراد)

-

انتهت معركتنا

قولي ربحناها

اضت من بين شفتيها ابتسامة ،ر عت عينيها وندت منها تنهيدة طويلة.

-

ياللهول ،لكم هي سماؤنا بديعة بال حوش..؟؟" (.)16

ولعل من أهم سمات التعالق الموجودة بين جملة االستباق التنبؤ

في عتبة

التصدير ،والمقطع قيد الرصد والتحليل ،هي أن االثنين يشتغالن بطاقة تطلعية عالية،
الجملة االستباقية تتطلع إلى تحقق حدث التالقي ،ومن ثم دح

فكرة الضبابية التي جاءت

بها عتبة العنوان للوصول إلى كسر أفق التلقي مباشرة بعد العنوان ،أما المقطع قيد التحليل
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فيتطلع إلى حياة أجمل خالية من الحروا وأسلحة الدمار الفتاكة التي كانت تحاول سرقة

السعادة من الحبيبين( ،)17تلخصها الجملة الختامية على لسان الحبيبة (يا للهول ،كم هي
سماؤنا بديعة بال وحو ..؟؟).
وينطو الحوار الذ

يشكل النصف الثاني من المقطع على استراتيجية حوارية

تكتسا شعريتها من خالل السير بالسرد إلى نهاية الخط الدرامي الذ يصل إلى الذروة في

التطلع إلى حياة أرحا  -كما أشرنا  ، -وقد تسل الحوار بطاقة سردية عالية مزدانة

برومانسية التدفق اإلنساني المنبعثة من المحاورة العاطفية بين الحبيبين ،وبحع سيميائي
م
عال يولد فضاء ملؤ التفاؤل واألمل ليحدث بذلك مفارقة سيميائية مع العنوان ذ الداللة
التشاؤمية والضبابية.

وتأتي عتبة التصدير في قصة (أنا كاتا تلك القصة) بأسلوا مماثل لسابقتها في

قصة (س راا) من حيث تعالقها مع المتن على حساا العنوان ،إذ تعمل هذ العتبة على
خلق فضاء اجتماعي يئن تحت وطأة الكد والحزن إلى الحد الذ

يطلق تساؤله الوجود الذ طالما تغنى به الوجوديون:

يجعل صاحا التصدير

"عالم نكدح وحدنا  /نكدح ونكدح أول اآلخرين ،ونئن لألبد  /ي/ذ نا حزن لحزن..
(تنيسون)".

()18

إن المؤلف في هذا المقطع يحيك متنه حياكة سوداوية على نحو يتناسا تجربته

الذاتية كونه شاع اًر رومانسياً غير متصال مع واقعه الحياتي المرير ،لذلك ن ار يفت أفق

النص على تساؤل يحمل في طياته الكثير من اللوم والحسرة ،وتختصر بلغة تحمل الكثير

من الجلد واالصطبار سنينها الملغومة بالداللة المأساوية ،توحي بها صيغة االستفهام الحاملة
لجوابها معها ،وتكشف عنها الصورة الترميزية الحسية الموحية بالالجدوى السيزيفي (نئن

لألبد  ،ويدفعنا حزن لحزن) ،إمعاناً من المؤلف في تجسيد قوة السلا والعدمية في النص.
بهذ الروحية السوداوية ي ِ
دخل القاص قارئه إلى نصه ،وكأنه يهيئه إلى سوداوية
ُ
أخرى كفكاوية بامتياز تنتهي بانتحار وموت أكثر من شخصية في القصة ،وكما كانت
القصة تقوم في سردها على البناء الدائر يصطدم القارئ ومنذ الوهلة األولى بمشهد دمو

مرعا يؤكد عمق التعالق بين عتبة التصدير ومتن النص:
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"قال ضابط التحري للطبيد النفساني

-

لم نجد تفسي ارً آخر ..

أزمته تتطلد جهوداً استثنائية
سنتركه ونراقبه من كثد

ي نفس المجلة بعد مرور سنة !!؟

دوي طلى ناري ي البيت الذي صار قضية البلدة ،وتم العثور على المجنون غاطساً ي
بركة دمه ،وكانت المفاجأة ي غر ة النوم .جسد الممرضة زوجته الثانية يتدلى من

المروحة الس/فية.)19("!!..

جاء المقطع قيد التحليل ليؤد

على الحدث الجوهر في المتن الذ

وظيفة العتبة االستهاللية ،كونها سلطت الضوء

منه يبدأ القص واليه ينتهي ،إذ منه ينطلق السارد

الموضوعي بعد أن يصدم القارئ بهذا المشهد السوداو إلى الحياة القلقة والمتأزمة التي

كانت تعاني منها الشخصية المركزية في القصة والتي أوصلت الشخصية إلى هذا المصير
المأساو  ،ولنا أن نقف في هذا المقطع عند نقطة جوهرية تشكل بؤرة الحدث في المتن وهي

جنون الشخصية ،هذا الجنون الذ يتض مالمحه أكثر مع توغلنا في متن النص:

"أنا رجل يائس ،هكذا تشير صحيفتي ،بؤسي يورثني الشكوق ،بؤسي ي تركيبة مشاعري

وت/ليعة طباعي ،أقف أمام المرآة ،أريد أن أعرف الفوارى بيني وبين الناس ،ال أجد غرابة

وال تطر اً ي مالمحي ،هيئتي كهيئتهم ،ي/ول طبيبي أنت تحاور نفسق ي الطرقات،

حاولت أن أتأكد من ذلق ،كل من أجعله يراقبني يدهشني بما يرى ،ي/ولون أنني مغرم

بالعزلة ومحاورة الحيوانات السائبة ،أو أمشي ي الليل ي كل مكان معتم وخانى ،وكل

صغيرة وكبيرة مدونة ي علف عالجي ،ي/ولون أنني ضعت لمرات ...مرة كما ي/ولون

وجدوني وى م/برة أتوسد ثالثة قبور متالص/ة ،أنوح نوح اليتامى ،الثاكالت ،وكنت حسد
زعم ناقل الخبر أهذي هذاء المنكوبين.)20(".

تنحو الذات الساردة في هذا المقطع منحى سردياً مغاي اًر عن المقطع السابق عندما

تترك المجال للشخصية المركزية بالحديث عن نفسها ،كون المسرود في هذا المقطع شديد
الخصوصية وااللتصاق بالذات المسرودة ،تاركة لها المجال لتطرح قضيتها المصيرية

المتمثل ة بصراعها اإلنساني من أجل إثبات الوجود ،وأزمتها النفسية الخانقة التي تجعلها بين
كماشتي الوعي /والالوعي ،الحضور  /الغياا ،الحياة  /الموت ،وهي – أ الذات المسرودة

– في كل ذلك تعكع نفسية متأزمة وقلقة ،ال ترى أ

أمل في نهاية النفق ،األمر الذ
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يجعل منها سائرة إلى منطقة الغياا في سياق تصاعد يصعد باألزمة إلى الذروة ،وهي في
ذلك تواصل حوارها الذاتي المستجيا للبناء السرد

من جهة ،والموصل إلى

التصاعد

الحدث الذروة المتمثل بانتحار هذ الشخصية في النهاية من جهة أخرى.

في قصة (يوم اغتالوا الجسر) تعود عتبة التصدير ،إلى وظيفتها التجسيرية بين

العنوان والمتن ،إذ تكشف القراءة الجوالة بين هذ األركان الثالثة عن ثيمة مركزية تربط بينها
تتمثل بثيمة الموت التي نراها أمامنا منذ عتبة العنوان (يوم اغتالوا الجسر) ،وكذلك تبدو

شاخصة في التصدير على نحو يوشي للقارئ أن المتن سيحوم في هذا الفضاء:
"أنت ستمشين تحت الشمس أما أنا سأوارى تحت التراد "

()21

احتضاره).

(رامبو لش/ي/ته لحظة

تتخذ العالقة بين التصدير والعنوان من جهة ،والتصدير والمتن من جهة أخرى

صيغة المعادل الموضوعي ،إذ يتساوى كل من العنوان والتصدير في تركيزهما الثيمي على

ثيمة الموت الحاضر بقوة في العتبتين ليشكالن في مجموعهما مفتتحاً قرائياً مهماً يرسم
للقارئ أفق توقع أولي يتسل به القارئ وهو يل إلى متن النص ،ويتساوى التصدير مع

المتن في التفاعل المنت بينهما ،وذلك عبر تجلي التصدير في المتن على أكثر من صعيد

داللي ،ولعل أولى أوجه هذ التجلي ،أن التصدير يشترك مع المتن في تركيز على
شخصيتين مركزيتين تشكالن فضاء النص في التصدير والمتن ،هما :رامبو وشقيقته في

التصدير ،والشخصية المركزية وحبيبتها لمى في المتن:

"لمى أخشى عليق من التعد ،قدماق بلوريتان ،حرام أن تمشيا على شوارع وأرصفة

ستدكها ذات يوم أحذية الغزاة ومركبات امغراد".
-

دعنا دعنا نوزع حبنا على كل شبر من شوارع "بغداد" دعنا نكحل هذا الزمن الرديء

-

عراقية ورد الكعبة ،عيناق ( ار دانيتين) يالق من نخلة شاه/ة بوجه امعاصير"

بشيء من غرامنا.

()22

.

إن القراءة التعالقية بين هذا المقطع والتصدير تحمل في طياتها مالمحاً سيرياً

صريحاً في التصدير ،ومالمحاً إيحائياً ال تبتعد كثي اًر عما هو سير حميم ،كما تكشف عن
قيادة سردية مماثلة بطلها رامبو في التصدير ،والشخصية المركزية التي تأخذ على عاتقها

قيادة دفة السرد من أول القصة إلى آخر في النص ،أما أوجه التمايز بينهما فتكمن في
طبيعة التصدير االختزالية والتكثيفية القائمة على التلمي واإليحاء ،ومن ثم قول كل شيء

دفعة واحدة ،في حين أن المتن يتمتع بمزايا اتساعية تمكنه من التفصيل في الطرح لذلك نرى
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أن المقطع قيد االستشهاد جاء بمثابة تهيئة أخرى للقارئ قبل الوصول إلى بؤرة الحدث أو

القول في النص.

أما التجلي اآلخر لعتبة التصدير في المتن فيتمثل بالثيمة المركزية المتجوهرة في

الموت الذ

يعمل في االثنين على خطف روح إنسانية محبة للحياة ومتفاعلة مع محيطها،

مع فارق جمالي شعر يخلق نوعاً من المفارقة وكسر أفق التوقع يتمثل في موت رامبو

صاحا نص التصدير ،وبقاء شقيقتها لتودعه إلى مثوا األخير ،على النقي

تماماً مع متن

القصة الذ يؤثر فيه المؤلف بقاء الشخصية المركزية على الرغم من كونه يعي

من نار الحرا ،وقتل حبيبته الساكنة بعيداً من بركان الحرا:

في بركان

"ماتت لمى قبل أن أموت ،كانت تخشى علي ولم أكن أخشى عليها ،كانت ي (بغداد)

المسورة بحصن الطيبة والعلم ،وأنا المربوط وسط قنابل تمطر وقنابل تنبثى من امرض،
كل ما حولي موت وكل ما حولها برد وسالم ...كانت لمى خلف خط الموت بعدد ال متناه

من الكيلومت رات ،وكانت تواصل غزلها المريح كما اتف/نا ،هي تدوس رصيف الجسر وأنا
أنحت عيني ي ام ى ،هي تغذي شجرة الل/اء وأنا أدون تحركات الشر ال/ادم ..وى

الجسر باغتها نور عنيف ،وجدت نفسها تطير ،أ واج من الناس ت ار /ها ،ربما تخيلت أنها

ي لحظة ز اف ،كل شيء يحلى من حولها بمرح ،كل شيء يتشظى ألى ماليين من

الومضات ،وكان الجسر يتناثر ويتالشى"(.)23

تشكل قيمة الموت في هذا المقطع شعرية خاصة تنبثق منها جدلية الموت  /الحياة

التي تعمل هنا على خلق مفارقة جمالية تكسر أفق التوقع عندما تعلن هذ الجدلية عن موت
الحبيبة  /لمى التي تعي

( في بغداد المسورة بحصن الطيبة والعلم )  ,وبقاء الحبيا /

الشخصية المركزية على الرغم من عيشه ( وسط قنابل تمطر وقنابل تنبثق من األر

)

فكل ( ما حولها برد وسالم ) وكل ما ( حوله موت )  ,ويبقى كسر أفق التوقع فعاالً أيضاً
على صعيد التعالق مع التصدير  ,من خالل موت األنثى  /الحبيبة في المتن القصصي ,

وبقاؤها على قيد الحياة في التصدير كما اشرنا إلى ذلك قبل المقطع المستشهد .

هذ المفارقة الجمالية خلقت فضاء سردياً مفعماً بالعاطفة استطاعت من خالله

الذات القاصة التعبير عن خيوط التجربة العراقية مع الحرا بلغة مفعمة باإلحساع العالي

والعاطفة الشجية  ,بوصفها ذاتاً عراقية ظلت تعاني من مالحقة الموت له طوال سنين وحقا
 ,كذلك تجد الذات القاصة تغوص في عمق المأساة لتسرد تفاصيل هذا الموت لتلون بذلك

فضاء السرد بحزن عميق مجبول بهول الموقف .

192 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

وتتخذ الذات القاصة من التناص أسلوباً في توظيف التعالق بين قصة ( ثغرها

على منديل ) وبين عتبتها التصديرية ,وعلى وفق رؤية نفسية متشبثة بالحياة ,تنفت على
كون حكائي يجسد في االثنين لحظة من لحظات السعادة اإلنسانية التي تقف عندها الذات

الحكائية في التصدير والمتن ,لتخلدها وتسكن فيها :
" ل
ليأت الليل ولتدى الساعة  /وتمضي النهارات وأب/ى أنا  /تمر النهارات وتمر امسابيع /

ق
ماض  /وال الحد يعود " ..
ال زمن

()24

( أبو لينير ) .

أن القالراءة التفكيكيالالة للالالدوال المشالالكلة لفضالالاء الالالنص ,تكشالالف عالالن تحالالرك هالالذ الالالدول فالالي

دالالت زمنيالالة تعمالالل علالالى تجسالاليد حركالالة زمنيالالة آنيالالة تقالالف فيهالالا الالالذات المؤلفالالة للالالنص فالالي هالالذ
اللحظالالة اآلنيالالة ( وأبقالالى أنالالا ) لتتطلالالع إلالالى زمالالن م
الدق السالالاعة,
آت/مسالالتقبل ( ليالالأتي الليالالل ،ولتال ع
وتمضي النهارات ) ,ولكنها في الوقت نفسه ,ال تنسى ماضيها السعيد زمن الحا ،لتطلق في

النهايالالة حلمهالالا وأمنياتهالالا فالالي عالالودة ذلالالك الالالزمن المحمالالل بالحالالا ( ال زمالالن مالالا م  ,وال الحالالا
يعالالود) ,وأمالالام ثنائيالالة المسالالتقبل الالالذ ال يتصالالور الالالذات أنالاله سالاليأتي بشال م
اليء جديالالد ,ومالالا م عبالالق
وسعيد ,تقف الالذات أمالام لحظالة نفسالية تجالرد الالزمن الحاضالر والمسالتقبل مالن فاعليتهالا الحركيالة

ليتساوى الزمنين في سكونهما من جراء توقف حركة الزمن عند الحاضر الالذ ال يتحالول إلالى

الماضي ،في إشارة من الذات المؤلفة إلى ماضيها الذ تتمنا الذات علاله يعالود بالحالا الالذ

كان.

على وفق هذ الرؤية تؤسع الالذات القاصالة متنهالا القصصالي فالي ( ثغرهالا علالى نالديل

) ،وعلالالى نحالالو تكشالالف عالالن تنال م
الاص كبيالالر بالالين النصالالين ،ولعالالل أفضالالل مالالا يجسالالد هالالذا التعالالالق

التناص الالي ب الالين م الالتن القص الالة والتص الالدير م الالا ج الالاء ف الالي بني الالة الخاتم الالة الت الالي امت الالازت بوظيفته الالا

التلخيصية للقصة وبأسلوا اختزالي وتكثيفي عاليين :

" تمر اميام – امشهر – السنوات – ال جديند يسنتعيد الت/نويم دورتنه يبندأ ت/ليند أوراقنه
مننن جدينند  ...تواصننل الشننمس شننروقها وغروبهننا  ..الفصننول تتعاقنند  ..عليننه أن يواصننل
االنتظار ما دام اممل يعدوه ما دام يتسلح بثغنر عنذد نناطى ثغنر ينذكره بمسناء مسنراته

 ..مسنناء بعينند  ..مسنناء سننعيد  ..مسنناء جدينند  ..مسنناء يننذكره بفتنناة هبطننت مننن كوكنند
منسنني وقفننت أمامننه ودون شننعور منننه طوقننت رقبتننه ورسننمت علننى خن ل
نده اليمننين جننوة
اممل " ..

()25

تنس ال الالالذات المؤلفالالة عتبالالة الخاتمالالة – كمالالا قلنالالا سالالابقاً – بطاقالالة اختزاليالالة عاليالالة ,

يتكثف فيها اإلحساع العالي بحالة الشخصية المركزية الراهنة في السرد التي آلت إلى وض مع
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نفسي مسكون بهاجع الحا الذ زارها ( أ الشخصية المركزية ) يوماً ,ومضالى إلالى سالبيل
حاله ,وكل ذلك من خالل حراك سرد عالي اإليقا يحتشالد بصالور حسالية تعمالل فياله تقانالات

القالالص بالالأعلى كفاءتهالالا لتبنالالي مشالالهداً سالالردياً ختامي الاً تتحالالول بحالالد ذاتالاله إلالالى قصالالة قصالاليرة جالالداً

تتوافر على كل عناصر السرد من زمن ومكان وحدث وشخصية .

أم الالا القال الراءة التعالقي الالة له الالذا المقط الالع م الالع التص الالدير فتكش الالف ع الالن تع الالالق ف الالي س الالكون

الشخصية المركزية في ما م ال تريد نسيانه وتتمنى أن تعي
حاضر ومستقبل ال تحع به الشخصية ألنه م
خال من حضور الحبيبة فيه .

فيه وال تبرحه ,في مقابالل زمالن

الهوامش واإلحاالت
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بركات.138 :

()3بارت ،روالن وجينيت ،جيرار  ،من البنيوية إلى الشعرية ،ترجمة :غسان السيد.73 :

()4حمداو  ،جميل السيموطيقيا والعنونة ، ،مجلة عالم الفكر ،الكويت ،المجلد  ،25العدد  ،3لسنة
.100 ،1997

( )5ينظر :حسين  ،د .خالد حسين  ،في نظرية العنوان :مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية:،
.36

()6حليفي  ،شعيا ،نقالً عن :هوية العالمات في العتبات وبناء التأويل.92 :،

( )7م .ن .92 :

( )8انفتاح النص الروائي.97 :

( )9نقالً عن :اشهبون ،د .عبد الملك ،عتبات الكتابة في الرواية العربية.176-175 :،
( )10م .ن.176 :

( )11ذاكر ،عبد النبي ذاكر،عتبات الكتابة ،مقاربة لميثاق المحكي الرحلي العربي  ،منشورات
مجموعة البحث األكاديمي في األدا الشخصي.139 :1998 ،)115( ،

( )12نقالً عن :بلعابد ،عبد الحق ،عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص.110-109 :
( )13نقالً عن :عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص.112-111 :

194 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

()14كرمياني ،تحسين  ،ثغرها على منديل.152 :،
( )15م.ن.157-156 :
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مكتبة البحث


اشننهبون ،عبنند المالننق،عتبننات الكتابننة نني الروايننة العربيننة ،دار الح نوار للنشننر والتوزيننع،



بلعابنند ،عبنند الحننى  ،عتبننات جي نرار جينيننت مننن النننص ألننى المننناص،ت/ننديم سننعيد ي/طننين



جينيننت ،جي نرار نحننو شننعرية منفتحننة ،كريسننتين مونتنناليني ،ترجمة غسننان السننيد ووائننل
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الالذقية_سوريا ،ط2009 ،1

الناشر الدار العربية للعلوم-ناشرون ،منشورات االختالف.2008 ،
بركات ،دار الرحاد ،وزارة اإلعالم ،دمشى ،ط.2001،1

التكوين للطباعة والنشر والتوزيع،دمشى -سوريا ،ط.2007 ،1

لسنة .1997

الدار البيضاء ،ط.2005 ،1
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ذاكنننر ،عبننند النبننني ،عتبنننات الكتابنننة م/اربننة لميثنناى المحكنني الرحلنني العربنني؛ منشنننورات

مجموعة البحث امكاديمي ي امدد الشخصي ،دجنبر .1998
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نبذة عن المؤلف

الكاتا تحسين كرمياني ،مواليد  - 1959جلوالء  -ديالى  -العراق· قاص وروائي
وكاتا مسرحي ومقال ،وهو عضو اتحاد األدباء والكتاا/العراق منذ · 1995
من مؤلفاته:

)(1هواجع بال مرافئ (مجوعة قصصية) دار الشؤون الثقافية العامة  -بغداد ·2001 -
)(2ثغرها على منديل (مجموعة قصصية) ط  - 1دار ناجي نعمان  -لبنان ·2008 -
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)(4الحزن الوسيم (رواية) دار الينابيع  -دمشق ·2010 -

)(5أوالد اليهودية (رواية) دار  -تموز/رند  -دمشق ·2011 -

)(6بعل الغجرية (رواية) ط  - 2دار  -تموز/رند  -دمشق 2012 -
Author improve Ckramaani, born in 1959 - Jalawla - Diyala - Iraq · storyteller and
·novelist, playwright and essay, a member of the Union of Writers / Iraq since 1995
His works include:
)1(concerns without ports (Mjuah anecdotal) House General of Cultural Affairs
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·)4(grief handsome (novel) House Springs - Damascus - 2010
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)6(Baal Roma (novel) i 2 - Dar - July / Rand - Damascus - 2012
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Özet

Arapça, başta Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’ân-ı Kerim’in,
Peygamber (s.a.v)’in hadislerinin ve tefsir, fıkıh, kelam gibi temel İslam
bilimlerinin ana kaynaklarının dili olması sebebiyle Müslümanlar için büyük
önem arz etmektedir. Ayrıca, günümüzde geniş bir coğrafyadaki halklar
tarafından kullanılıyor olması ve Birleşmiş Milletler Örgütünün de resmi
dillerinden biri olması bu önemi daha da arttırmaktadır.
Ülkemizde, Arapça eğitiminin tarihi çok eskilere dayanmaktadır.
Önceleri daha çok medreselerde öğretilen bu dil, günümüzde İmam-Hâtip
liselerinde, İlahiyat Fakültelerinde ve Edebiyat Fakültesi Arap Dili
Bölümlerinde de öğretilmektedir. Ancak öğrenciler bu dili öğrenirken, onu
diğer birçok dilden farklı kılan hareke olgusu, kelimenin müzekker-müennes,
marife-nekre olması, şahıs zamirlerinin fazlalığı ve tekil, ikil ve çoğul
formatında olması gibi nedenlerden dolayı kullanım hatası yapmaktalar. Bu
çalışmada, en çok kullanım hatası yapılan bazı konularda sorular
hazırlanmaktadır. Bu sorular, Van Merkez İmam-Hatip Lisesi son sınıfta ve
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfını yeni bitirip
birinci sınıfta eğitim gören öğrencilere sorulmaktadır. Bu öğrencilerin
yaptıkları kullanım hataları, konu başlıklarına ayrılarak tek tek tespit
edilmektedir.
Çalışmanın sonucunda, iki öğrenci grubunun yaptıkları kullanım
hatalarının olası sebepleri ve bu hatalara çözüm önerileri işlenmektedir.
AnahtarKelimeler: Arapça Öğrenimi, Kelime Hatası, Cümle
Hatası, İlahiyat, İmam-hatip Lisesi.
Not: Bu makale YYÜ BAP tarafından 2010-SOB YL021 numarayla desteklenen
yüksek lisans tezinden çıkarılmıştır.
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USE ERRORS IN ARABIC LEARNING
Abstrack

Arabic is a very important language for Muslims because of being
language of Muslims’ holy book, The Holy Quran, and being Arabic is
language of the prophets’s hadiths and the main source of Islamic science
such as tefsir, fiqh, kalam. Moreover, nowadays this importance is further
increased due to use of this language by people in a large geographical area
and to be the official language of the United Nations Organization.
In our country, history of Arabic education goes back a long way.
In the beginning, this language that is mostly taught in madrasas, today in
Islamic divinity students at high-school, in the Faculty of Teology and
Faculty of Arts in Arabic Language Department are also taught. However,
when students learn this language, they do use errors for some reasons like
vowel point fact, wor to be masculine gender- feminine gender, definiteindefinite, excess of personal pronouns and to be in singular, dual and plural
format that make this language different from many other languages. In this
study, we have prepared some questions about the common mistakes of some
subjects. The questions have been asked to the both last year students of
VAN Merkez İmam Hatip High School and the students who have just
finished preparatory class at The Faculty of Theology, Yüzüncü Yıl
Universty. We have determined and classified their mistakes under the
different names.
In conclusion, we discussed the possible causes of the mistakes
that the two groups of students made, and we looked for solutions to common
mistakes.
Key word: Arabic Learning, Word Error, Sentence Error, Theology,
Imam-hatip High School

GİRİŞ
Günümüzde yirmiyi aşkın ülkede konuşulmakta olan Arapça,
Birleşmiş Milletlerde de kullanılan resmi dillerden birisidir.
Ülkemizin pek çok Arap ülkesiyle kültürel, siyasi, ticari ve askeri
alanlarda ilişkisi bulunmaktadır. Gerek geniş bir coğrafyada
konuşulması ve gerekse Kur’ân dili olması, ülkemizde Arapça
öğrenimine olan ilgiyi arttırmaktadır. Bu faktörlerden dolayı Arapça
ülkemizde en çok öğrenilen yabancı dillerden biridır.
Ülkemizde, Arapça eğitim tarihinin, çok eskilere dayandığı ve
günümüzde bu eğitimin artarak devam ettiği herkes tarafından bilinen
bir gerçektir. Her dili öğrenen öğrencilerde olduğu gibi Arapça
öğrenen öğrenciler de, çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya
kalabilmektedirler. Arapça eğitimini alan öğrencilerin karşılaştığı
önemli sorunlardan biri, kullanım hatalarıyla ilgilidir. Bunlar, bazen
kelime, kelime grubu ya da cümle şeklinde olabilmektedir. Biz de bu
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çalışmamızda öğrencilerin yaygın olarak yaptıkları kullanım hatalarını
tespit etmeye çalıştık. Bu amaçla 168’i Van Merkez İmam-Hatip
Lisesi son sınıf öğrencisi ve 114’ü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 282
öğrenciye, Arap dili grameri başta olmak üzere Arapça’ya dair çeşitli
konularda sorular yöneltilmektedir. Ankete katılan öğrencilerin
sayısını yüksek tutarak daha nesnel bir sonuç elde etme
amaçlanmaktadır.
Gramer hatası denilince “hata” sözcüğünün sözlük ve dini
literatürdeki anlamları akla gelmektedir.
Sözlükte doğrunun zıddı olan1 hata kavramı; iyi
düşünmemekten, deneyimsizlikten, becerisizlikten kaynaklanan,
isteyerek veya bilmeyerek yapılan yanlış, yanlışlık, yanılgı, kusur ya
da yanılma anlamlarına gelir.2 H. Yunus Apaydın ise hatayı, bilgi ve
eylem alanlarına göre, istem dışı yapılan yanlış ve yanılgı; sonucu
önceden görememeden kaynaklı yapılan yanlış olmak üzere ikiye
ayırmaktadır.3
Hata kelimesi ve bu kelimeyle aynı kökten olan diğer bazı
kelimelerin örneklerini Kur’ân-ı Kerim’de de sıkça bulmak
mümkündür. Mesela Bakara suresinde geçen “Kim bir günah işlemiş
de kendi günahı kendisini her yandan kuşatmış ise, işte öyleleri ateş
ehlidirler4” ayetinde ve Hakka suresinde “Fir’avun, ondan öncekiler
ve altı üstüne getirilen beldeler de hep o hatayı işleye geldiler”.5
Ayetinde hatîe çoğulu hatîât ve hatâyâ kelimesi “suç” anlamında;
İsra suresinde “Bir de geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin,
onlara da size de rızkı biz veririz. Şüphesiz ki onları öldürmek, çok
büyük bir suçtur.6” Ayetinde hıt’e kelimesi “bile bile günah işlemek”
anlamında, yine Hakka süresinde “onu günahkârlardan başkası
yemez7” ayetinde hâtı’ kelimesinin çoğulu hâtıûn “kasten günah
işleyenler” anlamında kullanılmıştır.8

1
Cemalüddin Muhammed b. Mükrim ibnManzur, Lisanu’l-Arab, 1. Baskı,
Beyrut 2005, II. 1111.
2
Afet Kutlu, Türkçe Sözlük, , Dil Derneği Yay. s.829.
3
H.Yunus Apaydın, “hata”, DİA, XVI, 437-442.
4
Bakara, 2/81.
5
Hakka, 69/9.
6
İsra, 17/31.
7
Hakka, 69/37.
8
El-Beydavi, Nasırüddin Ebu Said Abdullah b. Ömer b. Muhammed eşŞirazi, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Tevil, Terc: Abdulvehhab Öztürk,
Kahraman yay. İst. 2011, V, 335.
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Yabancı bir dili öğrenmenin bazı zorlukları olduğu bir
gerçektir. Arapçanın konuşmaya ilaveten yazımının da farklı oluşu,
hareke olgusu, ismin marife-nekreliği, muzaf-muzafileyhin, sıfatmevsufun uyumu, mübteda- haberin cümle içerisindeki harekeleri,
harf-i cerlerin kullanımları, fiil-fail ve mef’ulün harekeleri ve bu dilin,
buna benzer diğer birçok özelliğe sahip oluşu, dil öğrenmenin
zorluğunu daha da artırmaktadır.
Ülkemizde İmam-Hatip Liselerindeki öğrenciler ile İlahiyat
Fakültelerindeki öğrencilerin, Arapça öğrenirlerken teorik veya pratik
açıdan birçok hatayla karşılaştıkları bir gerçektir. Arapça öğreniminde
öğrencilerin kullanım hataları, nedenleri ve çözüm yollarının
araştırması, bu dilin daha kolay öğrenilmesinde ve öğretilmesinde
büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Bu da ilgili araştırmanın önemini
arttırmaktadır.
“Arapça Öğreniminde Yapılan Kullanım Hataları” adlı bu
çalışmada, Arap dilbilgisi alanının temeli sayılan yirmiden fazla
konuda, öğrencilerin yaptıkları hatalar ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Bu çalışmayla, ülkemizde Arapça öğreniminde yapılan hataların daha
aza indirilmesi ve Arapça öğreniminin bulunduğu noktadan bir adım
daha ileriye taşınması hedeflenmektedir.
Çalışmanın alanı, Van ilindeki İmam-Hatip Lisesi son sınıf ile
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi birinci sınıfta okuyan
öğrencilerle sınırlıdır.
Belirtilen amaca ulaşmak için hazırlanan anketler Van ili
sınırları içerisindeki, Van Merkez İmam-Hatip Lisesi ile Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi birinci sınıfta eğitim gören
öğrenciler tarafından cevaplandırılmıştır. Hazırlanan ankete 114’ü
İlahiyat Fakültesi öğrencisi ve 168’i İmam-Hatip Lisesi öğrencisi
olmak üzere toplam 282 öğrenci katılmıştır. Bu çalışma için belirtilen
sınıfların seçilmesindeki amaç, İmam-Hatip Lisesi öğrencisi ile
İlahiyat Fakültesi öğrencisi arasında bir karşılaştırma yapma imkânı
bulmaktır.
Uygulanan başarı testi ile, İmam-Hatip Lisesi son sınıf
öğrencileri ile İlahiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin hangi tür
kullanım hataları yaptıklarını tespit etmek, bu iki örneklem grubu
arasındaki seviyeyi belirlemek ve uygulanan eğitimin başarı düzeyini
ortaya konmak hedeflenmektedir.
Sonuç bölümünde yapılan değerlendirmeler, uygulanan başarı
testlerine ve düzenlenen anketlerin sonuçlarına dayandırılmaktadır.
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ANKET VERİLERİ VE DEĞERLENDİRME
A- Uygulanan anketin ilk dört sorusu, “Marife” ve “ Nekira”
konusuna ayrılmıştır. Bilinen belirli varlıkları gösteren kelime olan
“Marife”; ve başında belirlik takısı  الbulunmayan, sonu tenvinli olup
belirsiz bir varlığı gösteren “Nekira”9 konusu Arapçada önemli
konuların başında gelmektedir. Öğrencilere bu konuyu sormadaki
amaç, öğrencilerin isim ve sıfatların belirli olduğunu göstermek üzere,
başlarına belirlik takısı olan  الtakısını10 getirebilme bilgisini
sınamaktır. Ancak Arapça’da bazı isimler başlarında harf-ı tarifi
taşımadıkları halde yine de marife olarak kabul edilirler ve cümle
içerisinde marife bir ismin oynayabileceği tüm dilbilgisi rolleri
oynayabilmektedir. Nitekim Arapça’da özel isimler marife kabul
edilir. Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli husus vardır: a)
Kadın isimleri kural gereği sonlarına tenvin ve kesre almazlar; b) Bazı
şehir ve ülke isimlerinin başında harf-i tarif bulunabilmektedir. Ancak
hangi şehir veya ülke isminin başında harf-i tarif bulunup
bulunmayacağına dair belirli bir kıstas yoktur. Bu konu zaman
içerisinde kazanılan tecrübeyle bilinebilmektedir. Zamirler Arap
dilinde marife olarak kabul edilen başka bir isim çeşididir. Yine ism-i
işaretler ve ism-i mevsuller marifedir. İzafet terkibinde bulunan
“muzaf” bir ismin “marife” olabilmesi için bu ismin mutlaka marife
bir isme muzaf olması gerekmektedir. Bir başka ifade ile
“muzafunileyh”olan kelime “nekre” olmamalıdır. Zira “nekre” bir
isme muzaf olan kelime, kural gereği “nekre” kabul edildiği gibi
Marife bir isme muzaf olan kelimenin de marife olduğu kabul
edilmektedir.11
Birinci soruda, Arap dil gramerine göre, başında elif-lam
olmadığı halde, marife kabul edilen ism-i işaret, özel isim ve
zamirlerin öğrenciler tarafından marife olduklarının bilinip
bilinmediği sınanmaktadır.
1-Aşağıdaki kelimelerden ma’rife (belirli) olanları “M”ve
nekre (belirsiz) olanları “N” harfleri ile işaretleyiniz.

el-Meylani, Muhammed b. Abdurrahman el-‘Umeyrî, Şerhu’l-Muğnî,
İstanbul, ts. s. 6.
10
el-Meylani, a.g.e.,s.7.
11
İbn Hişam, Cemaluddin b. Ahmet b. Abdullah, Şerhu katri’n-neda ve
belli’s-seda, Daru’l Erkam b. Ebi Erkam, ts. Beyrut, 85-87.
9
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Grafik 1
Grafik 1’e göre İlahiyat öğrencilerinden 27’si; İmam-Hatip
öğrencilerinden de 70’i ve genel toplamda 97 öğrenci yanlış yanıt
vermiştir. İsm-i mevsul, zamir, özel isim ve diğer bazı isimlerin
sorulduğu bu soru tipinde öğrencilerin yaklaşık 1/3’ü yanlış yanıt
vermiştir.
2-Aşağıdaki kelimelerden nekre olanları ma’rife yapınız.
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Grafik 2’de görüldüğü gibi ankete katılan İlahiyat
öğrenclerinin 25’i ve İmam-Hatip öğrencilerinin 77’si harf-i tarifi
yanlış kelimenin başında kullanarak harf-i tarifi kullanım hatası
yapmıştır. Böylece toplam 282 öğrenciden 102 öğrenci bu kullanım
hatasını yaparak konuyu bilmediklerini göstermişlerdir.
3-Aşağıdaki kelimelerden hangilerinin başına  الtakısı
getirilemez?
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Grafik 3
Grafik 3’te harfi tarifin kullanımıyla ilgili ortalama veriler
görülmektedir. Grafiğe bakarak İlahiyat öğrencilerinin bu konuda
hayli başarılı olduğunu söylemek mümkün iken İmam-Hatip
öğrencilerinin başarısının 2/3 oranında kaldığı söylenebilmektedir.
4- Aşağıdakilerden hangileri nekre yapılamaz?
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Grafik 4
Grafik 4’e göre İlahiyat öğrencilerinin doğru cevaplama oranı
%72, İmam-Hatip öğrencilerinin doğru cevaplama oranı %51 ve genel
doğru cevaplama oranı %60’tır. Böylece bu grafiğe bakarak İmamHatip öğrencilerinin toplamda neredeyse yarısının burada kullanım
hatası yaptığını söyleyebiliriz.
B- Öğrencilerin Arapçayı öğrenirken kullanım hatalarına
düşme olasılığının yüksek olduğunu düşündüğümüz bir başka önemli
konu da sıfat-mevsufun cümledeki durumudur. Sıfat, varlıkları
niteleyen kelimedir. Bir sıfatın bir ismi nitelemesine sıfat tamlaması
denir. Nitelenen kelimeye, mevsuf, niteleyene ise sıfat adı verilir. Söz
konusu sıfatlar cümle halinde bulunmamaları durumda “müfret sıfat”
adını almaktadırlar.
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Nekre bir isimden sonra gelen ve bu nekre ismi niteleme
durumunda olan; gerek isim cümleleri, gerek fiil cümleleri ve gerekse
şibh-i cümleler, bir bütün halinde nekre kelimenin sıfatı
durumundadır12. Arap dili gramerinde sıfat tamlamasında sıfat daima
tavsif ettiği, erillik, dişilik; teklik, ikilik, çokluk; belirlilik ve
belirsizlik bakımlarından daima uymalı13 kaidesini Arapça öğrenen
kişilerin bilmesinin ve bu konuda hata yapılmamasının gerekli olduğu
temel konulardan biridir. Burada yapılacak kullanım hataları
beraberinde gramer hatası ve anlam karışıklığı getirebilmektedir. Bu
amaçla hedef kitleye bu konuyla ilgili soru sormanın önemi ortaya
çıkmaktadır.
Bu soruyu sormanın nedenlerinden biri de, öğrencilerin
öğrenmeye çalıştıkları dili, kendi ana dilleri ile birebir kıyaslamaları
sonucu yaptıkları kullanım hatalarını tesbit etmektir. Öğrenciler bu
karşılaştırmayı yaparken farklılıklara takılıp kaldıklarında çok basit
kullanım hatası yapabilmektedirler. Kaldı ki, Türkçe ile Arapçaya ait
oldukları grup ve yapı olarak birbirinden tamamen faklı dillerdir. Bu
farklılığı ortaya koymak amacıyla, Aksan, Türkçe ile Arapçayı değişik
açılardan karşılaştırmış ve morfolojik açıdan Türkçe bağlantılı diller
grubuna girerken, Arapça bükümlü diller grubunda yer aldığını,
bağlantılı dillerde değişmeyen bir köke yetenek, işteşlik, zaman, kişi
gibi görevleri olan morfemler getirilirken, bükümlü dillerde eylem
kökünde değişiklikler yapılarak çeşitli anlamların ifade edilmesinin
sağlandığını anlatmıştır.14Çağdaş dil araştırmacılarından ed-Dehdah
da iki dil arasındaki farklılıklardan bahsederken özellikle fiil çekimleri
ve zamirlere dikkat çekmekte ve Türkçenin fiil çekiminde altı şahıs
esas alınırken, Arapçada bu sayının on dörde çıktığını
vurgulamaktadır.15 Arapçadaki fiil kalıplarının, bu ayırıma göre
yapıldığını gören öğrenciler, ilk başta bir hayli şaşırmaktalar ve bu
farklılığı sorgulamaya başlarlar.
5-Aşağıdaki sıfat tamlamalarından (sıfat-mevsuflardan)
hangileri uyumludur?

İsmail Güler, Arapça Dil Bilgisi, Alfa Yay. İstanbul, 2001, s.267.
Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dil Bilgisi, 14. Baskı, Ensar Neşriyat,
İstanbul, 2009, s.239.
14
Aksan, a.g.e., s.35.
15
Antuvâned-Dehdah, el-Mu’cemu’lVasît fi-Tasrîf’l-Ef’âl, Beyrut, 1994, s.34.
12
13
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Grafik 5
Grafik 5’teki verileri incelediğimizde İlahiyat öğrencilerinin
genel başarı oranı %64’tür. Ancak soru kökünün aynı olduğu sadece
soru şeklinin değiştiği bu beş tablonun geneline baktığımızda İlahiyat
öğrencilerinin verilerinde büyük değişiklikler görülmektedir. Buda
İlahiyat öğrencilerinin bu konudaki kullanımlarda kararlı
olmadıklarını göstermektedir. İmam-Hatip öğrencilerine gelince genel
başarı ortalaması %46’tır. Bu oran düşük olmasına rağmen tablonun
tamamına baktığımızda İlahiyat öğrencilerinin verilerine göre daha
istikrarlıdır. Ayrıca grafik 5’e göre genel başarı oranının %53
seviyesinde olduğu görülmektedir.
6-Aşağıdaki müzekker olan sıfatları müennese çeviriniz.
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Grafik 6’da başarı oranı İlahiyatta %78, İmam-Hatip
öğrencilerinde %64 iken;
200
150
100

Doğru
Yanlış

50
0

İlahiyat

İmam-Hatip

Genel

Grafik 6
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İlahiyat öğrencilerinin bu sorudaki doğru kullanım oranları
%82, İmam-Hatip Lisesindeki öğrencilerinin bu sorulardaki başarı
ortalamasının oranı %61 ve genel ortalamanın oranı %70’tir.
7-Aşağıdakilerden hangileri bir mevsufa sıfat olabilir?
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Grafik7
İlahiyat öğrencilerinin sıfat-mevsufu doğru kullanma oranının
%85, İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin doğru kullanım oranlarının
%59 ve genel olarak kullanımın doğruluk oranı %69 olduğu
görülmektedir.
8-Aşağıdaki sıfat tamlamalarından (sıfat-mevsuflardan)
hangileri müfreddir?
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Grafik 8
25 İlahiyat öğrencisinin ve 48 İmam-Hatip öğrencisinin
kullanım hatası yaptığı bu soru grubunda grafik 8’de şu oranlar
görülmektedir:
Cevaplamadaki
doğruluğun
oranı
İlahiyat
öğrencilerinde %78, İmam-Hatip öğrencilerinde %71 ve genel olarak
tüm öğrencilerde %74’tür.
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C- İzafet, sözlükte “dayamak, katmak” demektir. Yani bir
ismi diğer isme dayandırmak suretiyle elde edilen bir terkiptir16. Biz
buna Türkçede “İsim tamlaması” diyoruz. İzafet terkibi en az iki
isimden oluşur. Bunlardan birincisine “muzaf”, ikincisine
“muzafunileyh” denir. İkinci ismin marife olması tamlamaya marifelik
kazandırmaktadır.
Muzafunileyh daima mecrurdur. Dolayısıyla; muzafunileyh
olmaları durumunda tekil, cem’i teksir ve cem’i müennes salim
sözcüklerin sonları meksurdur. Muzafın aksine muzafunileyh, bir
cümlenin temel öğelerinden kabul edilen mübteda, haber, fail, mef’ul
gibi müstakil bir öğe görevini yüklenemez. Muzafunileyhin cümlede
oynadığı tek rol, kendisinden önceki sözcüğü bir biçimde tamlayarak
ondaki anlamsal kapalılığı gidermeye çalışmaktan ibarettir. Bu
nedenle bir Arapça cümleyi analiz ederken muzafunileyh olan bir
sözcüğe
“muzafunileyh
olmanın”
dışında
bir
görev
yüklenmemelidir.17
İsim tamlaması (izafet terkibi) Arap dilinin en temel gramer
konularından bir tanesi olup Arapçayı öğrenmeye çalışan herkesin
karşılaşacağı kapsamlı bir konudur. Bu nedenle ankette önemli
görülen bu konuya yer verilmektedir.
İsim tamlamasının temel kurallarından birisin muzafta tenvin,
tesniye veya çoğul nununun bulunması durumunda bunların düşeceği
olduğundan.18 dolayı aşağıdaki soruyu sorarak öğrencilerin bu kuralı
bilim bilmediklerini test ettik.
9-Aşağıdaki tamlamaların (muzaf-muzafunileyh) hangisinde
uyumsuzluk vardır?
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el-Meylani, a.g.e.,31.
Güler. a.g.e., s.61.
18
el-Meylani, a.g.e.,49.
16
17

Genel
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Arap dili gramerinin en temel konularından olan muzafmuzafunileyhin doğru bir şekilde kullanılması çok önemli bir
konudur. Grafik 9’u incelediğimizde bu konuda ilahiyat
öğrencilerinden 35’i, İmam-Hatip öğrencilerinden 71’i ve genel
toplamdan 106’sı kullanım hatasına düşmüştür.
10-Aşağıdaki
muzafunileyh’lerden
hangileri
yanlış
kullanılmıştır?
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Grafik 10
Grafikteki verileri incelendiğinde İlahiyat Fakültesinin 114
öğrencisinden 74’ü bu sorularda kullanım hatasını yapmadığı ve 168
İmam-Hatip Lisesi öğrencisinden de 84’ü aynı şekilde kullanım
hatasını yapmadığı; bu sayıların oran olarak İlahiyat öğrencilerinde
%78ve İmam-Hatip öğrencilerinde %50’ye denk geldiği
görülmektedir.
11-Aşağıdaki
tesniyemuzaflardan
hangileri
yanlış
kullanılmıştır?
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Grafik 11
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Grafikteki verilere bakıldığında bu soru için İlahiyat
öğrencilerinden38 ve İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinden 84 olmak
üzere toplamda 122 öğrencinin kullanım hatası yaptığı görülmektedir.
İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin doğruluk oranları %50’nın altında
olduğuna bakılırsa bu öğrencilerin bu konuyu yeterince bilmedikleri
ve bu nedenle kullanım hatalarını yaptıkları söylenebilmektedir.
12-Aşağıdaki cemi muzaflardan hangileri yanlıştır?
طبيبات المستشفي ضيوفنا مصلي الجامع دواليب الغرفة أبواب البيوت
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Grafik 12
Grafik
12
dikkatlice
incelendiğinde
İmam-Hatip
öğrencilerinin hemen hemen yarısının ve ilahiyat öğrencilerinin ise
yaklaşık1/3’ünden fazlasının kullanım hatası yaptıkları görülmektedir.
D- Türkçede isimlere “-ler, -lar” ekleri getirilerek çoğul
yapılır. Büyük ünlü uyumuna uyularak ismin son ünlü harfi kalınsa “lar”; inceyse “-ler” getirilir. Örnek: Masalar, hatalar, defterler,
kalemler gibi.
Arapçadaki isimler ise belirttiği varlığın sayısı açısından,
müfred, tesniye ve cemi olmak üzere üç kısma ayrılır. Müfred, eril
veya dişil tek bir varlığı belirten isim türüdür. Tensiye, eril veya dişil
iki varlığa işaret eden isim türüdür. Cemi ise ikiden daha çok eril veya
dişil varlığa işaret eden isim türüdür.19
Müfred ve cemi teksirin cümle içindeki irabları tüm
harekelerledir. Yani ref halleri damme, nasb halleri fetha ve cer halleri
ise kesra iledir. Cemi müennes salimin irabı bazı harekelerledir. Ref
hali damme ve nasb ile cer hali kesra iledir. Ancak müsenna ve cemi
müzekker salimin irabı bazı harflerle olmaktadır. Şöyleki:
Müsennanınref hali elif ( ;) اnasb ve cer hali ise ye ( ) يiledir. Cemi

19

el-Meylanî, a.g.e.,s.10.
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müzekker salimin irabı ise ref hali vav ( ;) وnasb ve cer hali ise ya () ي
iledir.20
Arapçada üç çeşit cemi vardır.
1-Cemi müzekker salim (kurallı eril çoğul): Eril özel isimlerin
ve bu isimleri niteleyen; ism-i fail, ism-i meful v.s gibi fiilden
türetilmiş sıfatların çoğul şekilleri cemi müzekker salim formunda
yapılır. Fiilden türetilmiş sıfatların zaman içerisinde isimleşmesi de
mümkündür.21 Cümledeki irabının durumuna göre müfred ismin
sonuna ونveya  ينgetirmek suretiyle cemi müzekker salim elde edilir.
Ref hali  ونla; nasb ve cer hali ise  ينile olur. Müfred isimden bu
şekilde cemi müzekker salim elde edilebilmesi için müfred ismin
sonunda yuvarlak ta bulunmaması ve terkip olmayan özel bir isim
olması gerekir. Ayrıca akıllı erkeklerin sıfatı olan bir isim olması da
unutulmamalıdır.
2-Cemi müennes salim (kurallı dişil çoğul): Dişil özel
isimlerin ve bu isimleri niteleyen; ism-i fail, ism-i meful v.s gibi
fiilden türetilmiş sıfatların çoğul şekilleri cemi müennes salim
formunda yapılır. Sonunda yuvarlak ta bulunan müennes isimler cemi
yapılmadan önce ta’ları atılıp sonuna  اتgetirilerek cemi yapılır.
Sonunda müenneslik elifi bulunan maksur veya memdüd isimlerin
elifleri cemi yapılmadan önce tıpkı tesniyelerde olduğu gibi asıllarına
döndürülür.22
3-Cemi teksir: Cemi teksir veya cemi mükesser, kırık cemi
demektir. Bu cem’ türüne kırık cemi denmesinin sebebi, kelime cemi
yapılırken müfredinin şeklinin değişmesidir. Bu cemi yapılırken
müfredine bazen harf eklemek veya çıkarmak ya da hareke
değiştirmek gerekebilir.

el-Meylanî, a.g.e.,s.19.
Güler, a.g.e., s.23.
22
Taceddin Uzun, Anlatımlı Arapça, , Sebat Yay. 2.Baskı, Konya, 2005, s.47.
20
21
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13-Aşağıdaki çoğullardan hangileri doğru yazılmıştır?
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Grafik 13
Bütün dillerde olduğu gibi Arap dilinde de tekillik ve çoğulluk
konusu en temel konulardandır. Diğer birçok dilden farklı olarak Arap
dilinde müfred ve cemi dışında bir de müsenna konusunun olması
öğrencilerin yanlış kullanımlarına sebep olmaktadır. Grafik 13’te
İlahiyat öğrencilerinin 35’i ve İmam-Hatip öğrencilerinin 82’si bu
konuda kullanım hatasına düşmüştür. Grafik incelendiğinde doğruluk
oranlarının ise İlahiyat öğrencilerinde %70, İmam-Hatip
öğrencilerinde %50 ve genel toplamda %58 olduğunu görmek
mümkündür.
14-Aşağıdaki çoğullardan hangileri kurallı(salim)değildir?
بحار
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Grafik14
Grafikteki bilgilere bakıldığında diğer konulara göre bu
konuda her iki hedef kitlede de başarı oranlarının yükseldiğini
görmekteyiz. İlahiyat öğrencilerinin başarısı %83 civarındayken,
İmam-Hatip oğrencilerinin başarısı %65 civarlarındadır.
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15-Aşağıdaki müfred isimlerden hangisi/hangilerinin cemisi
cem’u teksir (kırık çoğul, kuralsız çoğul) gelir?
ذنب
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Grafik 15
Grafikteki
verilere
bakıldığında,
oranların
İlahiyat
öğrencilerinde %79 ve İmam-Hatip öğrencilerinde %58 olduğu
görülmektedir. Bu oranlar bu konunun diğer konulara nazaran daha iyi
bilindiğini göstermektedir. Ayrıca değerlerin grafiğe göre çok fazla
değişken olmaması dab u tezi doğrulamaktadır.
16- Aşağıdaki tesniyelerden hangilerinin çoğulu kurallı
müzekker (cem’i müzekker salim) çoğuldur?
مسلمان
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Grafik 16
Tesniyeler ve bu tesniyelerin çoğullarının kurallı ya da
kuralsız olması ile bu kurallı ve kuralsız çoğulların doğru
kullanımlarıyla ilgili bu soruda, grafikte doğru kullanım oranlarının
İlahiyat Fakültesi öğrencilerinde %79, İmam-Hatip Lisesi
öğrencilerinde %61 ve genel toplamda%68 olduğuaçıkca
görülmektedir.
E- Arapçada sayılar konusu karmaşık bir konu olup çoğu
zaman yanlış yapılan bir konudur. Birçok konuda olduğu gibi bu
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konuda da Türkçeden çok farklı kullanımlar var. Arapçada sayıya العدد
denir; sayılana  المعدودdenir. Bir cinsten iki varlığı göstermek için اثنان
ve  اثنتانpek kullanılmaz; isim doğrudan doğruya tesniye kılınır,
müsenna yapılır.23 Bir başka deyişle Arapların 1 ve 2 sayılarını
çoğunlukla ma’dud (sayılan) ile birlikte (sayılandan önce)
kullanmadıklarını şöyle ki: واحدة/واحدsayısında ma’dudun (sayılanın)
müfredi(tekili), اثنتان/ اثنانsayısında ma’dudun (sayılanın) tesniyesi
(ikili) ile yetindiklerini.24 söyleyebiliriz. Ancak bazı yerlerde manayı
kuvvetlendirmek için kullanıldığını.25 da unutmamak gerekir.
Bu konuda kullanım hatalarını en aza indirmek için konuların
detaylı bir şekilde bilinmesi ve pratikte de bu bilgilerin doğru
uygulanması şarttır.
3 ile 10 arasında adedma’dudun zıt cinsinden olur. Ma’dud
cem olarak gelir ve mecrurdur.26
11 ile 19 arasındaki sayılara “mürekkep sayılar” denir. Sayılar
birleşiktir. Her iki bölümün de son harekesi”fetha”dır. Bu mürekkep
sayılardan sadece 12 sayısı mu’rabdır. 12 sayısı da sondaki elif, merfu
durumda elif olarak kalır, mansub ve mecrur durumlarında ise ye ye
dönüşür. Diğer mürekkep sayılar mebnidir. Ne durumda bulunursa
bulunsun, hiçbir değişikliğe uğramazlar.
20 ile 90 arasındaki onluksayılara “ukud” sayılar denir. Bu
sayılar hem müzekker hem müennes için ortak kullanılır. Bu sayıların
irap hali tıpkı cem müzekker salim gibi ref hali vav, nasp ve cer halleri
ise ya ile olur.

el-Meylanî, a.g.e.,s.64.
Nevzat Yanık, Arapçada Sayılar, FEF Ofset Tesisleri, Erzurum, ts, s.23.
25
İbn Hişam, a.g.e., 278.
26
el-Meylanî, a.g.e.,s.49.
23
24
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17-Aşağıdaki madudlardan
temyizi yanlış yazılmıştır?

(sayılanlardan)
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Garfik 17
Grafik 17’ye bakıldığında birçok öğrencinin kullanım hatasına
düştüğü bir konu olan aded-madud konusunda iki hedef kitleden
birincisi olan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin başarı oranları %63
iken İmam-Hatip öğrencilerinin başarı oranları %49 olduğu
görülmektedir.
18- Aşağıdaki sayıların hangilerinin madudu (sayılan) çoğul
ve mecrur gelir?
خمسة
ماءة
تسعة وسبعون
ثلثة
سبعةعشر
Arap gramerinin önemli konularından biri olan sayılar
konusunun bir bölümünün- 3-9 arası sayıların-irab durumunun
sorulduğu bu soruda İmam-Hatip Lisesi son sınıf öğrencilerinin doğru
kullanım oranı % 47; İlahiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin
doğru kullanım oranı % 62 olmuştur.
Özellikle bu soru tipinin son şıkkında doğru kullanım oaranı
İmam-Hatip öğrencilerinde % 47 iken ilahiyat öğrencilerinde %
62’dır.
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Grafik18
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Grafik 18 bakıldığında, İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinden 90
öğrencinin kullanım hatası yaptığı, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden
ise 78 öğrencinin kullanım hatasına düştüğü görülmektedir. Grafik
18’dedoğruluk oranların ilahiyat fakultesi öğrencilerinde %64 iken
İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinde %46 olduğu görülmektedir.
19-Aşağıdaki aded ve ma’dudların hangilerinde müzekker
uyumu yanlıştır?
ثلث رجال عشر طلب
اثنتاعشرة طالبة ثلثةعشر مراة سبعةعشر طالبا
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Grafik 19
Grafik 19’daki ortalama verilere baktığımızda doğru kullanım
oranlarının ilahiyat fakültelerinde %67 olduğu fakat İmam-Hatip
öğrencilerinde bu oranın %45 seviyelerinde olduğu görülmektedir.
Bu verilerden hareketle İmam-Hatip öğrencilerinin bu konuda
başarılarının gayet düşük olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca
İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin aynı konunun değişik soru tiplerine
verdikleri cevaplar incelendiğinde, doğruluk oranlarının çok değişken
olmasına bakarak, bu öğrencilerin konuya hakim olmadıklarını
söylemek mümkün görünmektedir.
20-Aşağıdaki sayıların hangilerinde sayılan (ma’dud) müfred
ve mecrur gelir?
عشر
مائتان
ألف
أربعة
خمسون
سبعة
Sorumuzun bu şıkkında kullanım hatası yapmayan öğrenciler,
İlahiyat Fakültesinde % 62, İmam-Hatip Lisesinde % 48’dır.
Son şıkta ise bu oranlar İlahiyat Fakültesi öğrencilerinde %
62, İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinde % 48’dır.
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Grafik 20
Aded-Ma’dud uyumunu ölçen grafik 20’ye baktığımız zaman,
iki hedef kitlenin de yanlış kullanım oranlarının yüksek olduğu
görülmektedir. Özellikle İmam-Hatip öğrencilerinin doğru kullanım
oranlarının aynı konunun değişik soru tiplerinde, hep yarının altında
olması bu kitlenin konuyu pek bilmediği veya İmam-Hatip liselerinde
bu konunun çok iyi öğretilmediğini göstermektedir. Aynı konunun son
soru tipinin verileri grafik 20’de şu şekildedir: İlahiyat Fakültesi
öğrencilerinin doğru kullanım oranı %63, İmam-Hatip Lisesi
öğrencilerinin doğru kullanım oranı %46 ve genel doğru kullanım
oranı %53’tür.
F- Dinimizin birinci kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim’i, Kur’ân-ı
Kerim’in Arapça tefsirini veya herhangi bir Arapça metnini tam
olarak anlamak için harfi cerleri ve fiillerin harfi cerle kullanımlarını
çok iyi bilmek gerekir. Hangi fiillerin harfi cerle hangilerinin harfi
cersiz kullanıldığı ve harfi cerle kullanılan fiillerin hangi harfi cerle
kullanıldığı konusu Arap dili gramerinde önemli bir yere sahiptir.
Fiille birlikte kullanılan harfi cerin o fiilin anlamını tamamen
değiştirdiği unutulmamalıdır. Gerek Arapçadan Türkçeye gerekse
Türkçeden Arapçaya yapılan tercümelerde bu konuya hâkim olmanın
sağlıklı bir tercüme için en önemli şart olduğu da bilinmelidir. Cer
harflerinin kullanıldığı isim veya fiil cümlelerine çok daha farklı ve
yeni anlamlar kazandırdığını bilmeli ve bir anlam zenginliğinin ortaya
çıktığının farkına varılmalıdır.
Mustafa Kurt, harf-i cerlerin kullanımlarının önemini
anlatırken Kur’ân-ı Kerimden örnek vererek şu önemli bilgileri bize
aktarmaktadır: Fiillerin cer harflere göre değişik manalara geldiğini
çok iyi bilmek gerekir. ( )وانا او اياكم لعلي هدى او فى ضلل مبين27 Bu

27

Sebe, 34/24.
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ayette
 عليhak tarafında  في.ise sapıklık tarafında kullanılmıştır.
Çünkü hak sahibi yüksektedir. Nazarını dilediği şekilde evirip çevirir.
Delalet ehli ise çukur bir yerdeki karanlığın içine dalmış gibi olup
nereye yöneleceğini bilmez. Görülmektedir ki cer harflerinin değişik
olması manda da değişikliğe yol açar. Hatta cer harfleri muhtelif
ayetlerde değişik manalar ifade etmektedir. İşte bundan dolayı cer
harflerinin manalarını özellikle Kur’ân’daki misalleri ile belirtmek
zarureti açık bir şekilde görülmektedir.28
Cer harflerin diğer kelimelerle birleşip onları lafız, i’rab ve
mana bakımından etkilediği de 29göz önüne alarak ankette bu konuya
oldukça geniş yer verilmektedir. Kullanım hatalarının yoğun bir
şekilde yapılması ihtimalinin yüksek olduğu bu konuda değişik soru
tipleri hazırlayarak doğru bir sonucun ortaya çıkarılması
hedeflenmektedir. Bilinmelidir ki, aynı fiil farklı harf-i cerle
kullanıldığında farklı anlamlar ifade etmektedir. Bu da Arap dilinin en
önemli konularından olan harfi cerlerin doğru kullanılmasının oldukça
güç bir konu olduğunu göstermektedir.
21-Aşağıdaki edatlardan hangisi kendisinden sonraki ismi
mecrur eder?
هل في لن عن الي
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Grafik 21
Yukarıda değinildiği gibi, Arap dili gramerinin en geniş ve en
önemli konularından olan harfi cer konusu kullanım hatasına en
müsait konuların başında gelmektedir. Burada aynı konuyla ilgili
hazırlanan birçok soru tipi ile daha nesnel bir sonuca ulaşmak
hedeflenmektedir. Böylece, grafik 21’e göre öğrencilerin kullanım
hataları oranının çok yüksek olduğu görülmektedir. Grafikteki verilere

28
29

Mustafa Kurt, Arap Dilinde Cer Harfleri, İfav Yay. İstanbul, 1999, s.13.
Kurt, a.g.e., s.31.
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bakıldığında İlahiyat öğrencilerinin doğru kullanım oranlarının %54,
İmam-Hatip öğrencilerinin doğru kullanım oranlarının %41 ve genel
doğru kullanım oranının %46 olduğu görülmektedir. Burada dikkat
çeken husus oranların diğer sorulara nazaran bir hayli düşük
olmasıdır.
22-Aşağıdaki mecrur isimlerin hangileri doğru yazılmıştır?
ِمنَ ال ُم َوا ِطنُونَ فِي ال َمنَا َم
ب
ََعلَي َر ُج َل ِن اِلَي البَيت
ِ ُفي ال ُكت
ِ
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Grafik22
Tüm hareke ya da kısmi hareke veya bazı harflerle irab yapma
bilgisinin sınadığı bu soruda, grafik 22 dikkatlice incelendiğinde
İmam-Hatip Lisesi öğrencilerin bu konudaki doğru kullanım
oranlarının %46 olduğu ve İlahiyat öğrencilerinin doğru kullanım
oranlarının %56 görülmektedir.
23-Aşağıdakilerden hangileri harf-i cerdir?
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Grafik 23
Grafik 23’e bakıldığında kullanım hatası yapmayan öğrenci
oranının İlahiyat Fakültesinde % 56, İmam-Hatip Lisesinde % 42
olduğu görülmektedir.
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24-Aşağıdaki fiillerin
kullanılmıştır?
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Grafik 24
Grafik 24’e göre doğru kullanım oranının İlahiyat
öğrencilerinde neredeyse yarı olduğu ancak İmam-Hatip
öğrencilerinde ise % 38’e kadar düştüğü görülmektedir.
25-Aşağıdaki kelimelerin hangilerinin başına harf-i cer
gelmez?
يكتبون
جمهورية
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Grafik 25
Genel olarak aynı konunun beş farklı sorudaki sonuçlarına
bakıldığında, bir istikrarın olmadığı görülmektedir. Buna dayanarak
doğru cevapların kesin bilgiye dayanmadığını söylemek mümkün
görünmektedir. Beş şık sonunda grafik 25’te İlahiyat öğrencilerinin
doğruluk oranı % 56 iken İmam-Hatip öğrencilerinin doğruluk oranı
% 41 civarındadır.
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26-Aşağıdaki kelimelerden hangileri harf-i cerle mecrur olmuş
haldedir?
َخلفَ الَّش ِري َك ِة
لجا ِم َع ِة
يق
ِعن َد الَّنافِ َذ ِة
َ ِمنَ ا
َ
ِ سقفَ الَبي
ِ ت فِي الَّط ِر
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Grafik 26
Mecrur kelimenin hangi amilden dolayı mecrur olduğu
bilgisinin sınandığı bu sorunun doğru kullanım oranını veren grafik
26’ya bakıldığında, oranların çok düşük olduğu görülmektedir. Bu
grafikteki bilgilere bakıldığında, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin
doğru kullanım ortalaması % 45 iken İmam-Hatip Lisesi
öğrencilerinin ortalaması % 39 olduğunu görmek mümkündür.
G- Arap dil gramerinin en önemli konularından biri olan
fiillere araştırmada geniş yer verilmektedir. Arapça’nın akıcı bir
biçimde konuşulup yazılması büyük ölçüde fiilleri kullanma
becerisine bağlıdır denebilir. Bu beceri yalnızca fiil çekimlerini
ezberlemekle değil, aynı zamanda fiilleri cümle içinde kurallarına
uygun olarak kullanmakla elde edilir. Bu nedenle çalışmada, gerek
fiillerin babları konusunda olsun gerek fiillerin çekimleri konusunda
olsun gerekse de fiillerin türleri konusunda olsun oldukça çeşitli
sorular hazırlanmaktadır. Katılımcılara herbiri beş ayrı şıktan oluşan
toplam on soru sorulmaktadır.
Bilindiği gibi asli harfleri içerisinde illet harfi bulunmayan
fiillere sahih fiiller; asli harflerinden biri veya ikisi illetli olan fiillere
de mu’tel fiil denir.30 Öğrenciler özellikle illetli fiillerin çekimlerinde
önemli hatalar yapmaktadırlar. Öğrenci hata yapmaya fiilin çeşidini
bilmemekle başlamakta ve bu hatalar çekim ve yazımda çoğalarak
devam edebilmektedir.

Günday, a.g.e., s.43.
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27-Aşağıdaki fiillerden illetli ve illetsiz fiilleri belirtiniz.
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Grafik 27
Grafik 27’deki bilgilere bakıldığında her iki öğrenci grubunun
da başarılarının diğer sorulara göre arttığını görmekteyiz. Buna göre
İlahiyat öğrencilerinin doğruluk oranı % 78, İmam-Hatip
öğrencilerinin doğruluk oranları ise % 58 olmuştur.
28-Aşağıdaki illetli fiillerden hangileri yanlış yazılmıştır?
يدعوين
رضوت دعوا يرموان مشيتم
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Grafik 28
Öğrencilerin, yazım hatalarından dolayı yaptıkları kullanım
hatalarını görmek amacıyla sorulan bu sorunun grafiğine bakıldığında,
genel ortalamanın, İlahiyat öğrencilerinde % 67, İmam-Hatip
öğrencilerinde ise % 47 olduğunu söylemek mümkün görünmektedir.
Bilindiği üzere sülasi fiillerin ism-i faili
 فَا ِع ٌلkalıbında
gelmektedir. Fiilin orta harfi illetli ise hemzeye dönüşür. Eğer fiil
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mezid ise muzaraat harfi dammeli mimle değiştirilir ve sondan bir
önceki harf kesreli yapılarak ism-i fail elde edilir.31
Örnekler:  ُمح ِكم/ أحكم
 بائع/ باع
 ناصر/  نصرgibi
29-Aşağıdaki ism-i faillerden hangileri doğru yazılmıştır?
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Grafik 29
İsm-i failin doğru yazılması ile ilgili sorulan bu sorunun
sonuçlarına göre bazı şıklarda İmam-Hatip öğrencilerinin doğru
kullanım yüzdesinin İlahiyat öğrencilerinkinden yüksek olduğu
görülmektedir. Burada dikkat çeken bir başka husus da her iki öğrenci
grubunun sonuçlarındaki dalgalanmalardır. Öğrenciler aynı konunun
farklı soru tiplerinde istikrarsız bir grafik çizmişlerdir.
30-Aşağıdaki mastarlardan hangileri doğru yazılmıştır?
اشقاوتا احتواء
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Grafik 30
Grafik 30’a bakıldığında, bu soruda İlahiyat Fakültesi
öğrencilerinin doğru kullanım yüzdeleri % 63 ve İmam-Hatip Lisesi
öğrencilerinin doğru kullanım oranları % 47 civarında olduğu
görülmektedir.
Mecmuatü’s-sarf : emsile, bina, maksud, izzi. İstanbul ts.s.141.
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31-Aşağıdaki
yapılmıştır?
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Grafik 31
Grafik 31 dikkatle incelendiğinde İlahiyat Fakültesi
öğrencilerinin doğruluk yüzdeleri yarıdan fazla iken İmam-Hatip
öğrencilerinin doğruluk yüzdesi % 50’nin altında kaldığı
görülmektedir.
32-Aşağıdaki mezid fillerden hangilerinin sülasi lefiftir?
استوحي
تساوي
تأثر
جاور اوحي
Sülasi fiillerin çeşitlerinin sorulduğı bu sorudaki sonuçlara
bakıldığında İlahiyat öğrencilerinin doğruluk yüzdeleri % 65, İmamHatip öğrencilerinin doğruluk yüzdeleri ise % 41 olduğı görülecektir.
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Grafik 32
Grafik 32’deki bilgilere bakıldığında114 İlahiyat öğrencisinin
% 63’ü ve 168 İmam-Hatip öğrencisinin % 41’i fiilleri doğru
yapmıştır.
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vardır?

33-Aşağıdaki mezid fillerden hangisinde harf (yazım) hatası
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Grafik 33
Grafik 33’e bakıldığında İlahiyat öğrencilerinin doğru
kullanım oranının bir hayli düşük olduğu ve % 36 civarında olduğu
buna karşın İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin doğru kullanım
oranlarının ise biraz daha yüksek olduğu görülecektir. Sorunun beş
şıkkındaki sorulara teker teker bakıldığında ise hemen hemen her
soruda İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin doğru kullanım oranlarının
İlahiyat öğrencilerinden daha yüksek olduğu görülecektir.
34-Aşağıdakilerden hangisi rüba’imezid fiildir?
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Genel

تَ َراب ُ َل

ب
َ تَ َذب َذ
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Grafik 34’e bakıldığında 114 İlahiyat öğrencisinden yaklaşık
63’ü doğru kullanım yaptığı bunun da yüzde olarak % 56’ ye denk
geldiği ve 168 İmam-Hatip öğrencisinden 53’nün doğru kullanım
yaptığı bunun da yüzde olarak % 32’ye denk geldiği görülecektir.
35-Aşağıdaki fillerden
mute’addi olduğunu belirtiniz.
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Grafik35
Grafik 35’e bakıldığında İlahiyat öğrencilerinin beş sorudaki
ortalama doğru kullanım oranlarının % 55 olduğu İmam-Hatip
öğrencilerinin ise aynı sorulardaki doğru kullanım oranlarının % 30
civarında kaldığı görülecektir. Beş sorunun sonuçlarına bakıldığında
aşırı bir dalgalanmanın da olmadığı görülecektir.
36-Aşağıdaki fillerden hangileri lazımken mute’addi
olmuştur?
س اَخ َر َج
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Grafik 36
Grafik 36’daki verilere dikkatle bakıldığında
ilahiyat öğrencisinin sorulara doğru cevap verdiği,
öğrencilerinden de 75 kişinin doğru cevap verdiği
yüzdeliklerinin ilahiyat öğrencilerinde % 62,
öğrencilerinde ise % 45 olduğu görülecektir.

ortalama 71
İmam-Hatip
ve bunların
İmam-Hatip
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H- Arap dili gramerinin önemli konularından bir tanesi de
gayrı munsarıf konusudur. Gayrı munsarıf olan isimler tenvin ve cer
kabul etmezler. Ancak bu isimler muzaf olurlarsa ya da elif-lam
takısıyla marife olurlarsa diğer munsarıf isimler gibi cer alabilirler.
Klasik kaynaklarımız, kelimeyi munsarıf olmaktan men eden
sebeplerin dokuz tane olduğunu zikrederler. Bunları da şu şekilde
sıralarlar: Özel isim olmasının yanında, tenis,  عائشةgibi; fiil vezninde
olması,  احمدgibi; dönüşmüş olması,  عمرgibi; birleşik isim olması, معدي
كربgibi; yabancı kelime (ucme) olması,  ابراهيمgibi; ismin sonunda
ziyade elif-nun ( )انbulunması,  عثمانgibi. Ayrıca sıfat olmasının
yanında, fiil vezninde olması  احمرgibi; dönüşmüş olması  أُخَرgibi:فعالن
kalıbında olması  عطشانgibi. Bunların yanında siğa-i muntehe’lcum’u
olması,  مساجدgibi; ve sonuna tenislik alameti olarak elif-i memdûde
ile elif-i maksureyi alan isimler  صحراءve  حبلىgibi.32
37-Aşağıdaki kelimelerden hangileri gayri munsarıftır?
اَليَو َم
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Grafik 37
Grafik37’deki bilgiler incelendiğinde, doğru kullanım
oranlarının İlahiyat öğrencilerinde % 41 iken İmam-Hatip
öğrencilerinde % 40 olduğunu görmek mümkündür.
I- Buradan itibaren her iki öğrenci grubuna yönelttiğimiz
sorularla öğrencinin dil öğreniminde elde ettiği başarının ya da
yaşamış olduğu başarısızlığın olası nedenlerini tesbit etmeye çalıştık.
39-Arapça dersini hangi yolla daha kolay öğreniyorsunuz?

32

el-Meylani, a.g.e., s.23.
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Grafik 39
Grafik 39 dikkatle incelendiğinde, İlahiyat öğrencilerinden
21’i Arapça dilini okuyarak öğrendiğini, 7’sinin dinleyerek, 12’sinin
yazarak, 40’nın konuşarak ve 34’ünün de, bunların hepsini yaparak
dili daha iyi öğrendiklerini söyledikleri görülmektedir. Buna karşı,
İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinden 51’i Arapçayı okuyarak
öğrendiğini, 12’sinin dinleyerek, 21’nin yazarak, 54’nün konuşarak
ve 30unun da, bunların hepsini yaparak dili daha iyi öğrendiklerini
söyledikleri görülecektir. Yüzde olarak ifade etmek gerekirse, İlahiyat
öğrencilerinin % 18’i, İmam-Hatip öğrencilerinin % 30’u okuyarak,
İlahiyat öğrencilerinin % 6’sı İmam-Hatip öğrencilerinin % 7’si
dinleyerek, İlahiyat öğrencilerinin % 11’i, İmam-Hatip öğrencilerinin
% 12’si yazarak, İlahiyat öğrencilerinin % 35’i, İmam-Hatip
öğrencilerinin % 32’sikonuşarak dili öğrendiğini ifade etmiştir.
İlahiyat öğrencilerinin % 30 ve İmam-Hatip öğrencilerinin % 18’i ise
bunların hepsini yaparak dili öğrendiğini söylemişlerdir.
40- Arapça dersinde başarısız iseniz nedeni nedir?
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Tablo 40’a göre, İlahiyat öğrencilerinin % 8’i, İmam-Hatip
Lisesi öğrencilerinin % 10’u başarısızlık sebebinin dersi sevmemek
olduğunu, İlahiyat öğrencilerinin % 7’si, İmam-Hatip öğrencilerinin
% 9’u sebebin konuları sevmemek olduğunu, İlahiyat öğrencilerinin
% 11’i, İmam-Hatip öğrencilerinin % 12’sinin sebebin öğretmeni
sevmemek olduğunu ifade etmiştir. İlahiyat öğrencilerinin geri
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kalanının % 23, İmam-Hatip öğrencilerinin % 15’i sebebin dersi
anlamamak olduğunu, İlahiyat öğrencilerinin % 21’i, İmam-Hatip
öğrencilerinin % 17’si sebebin temelinin zayıf olması olduğunu ve
İlahiyat öğrencilerinin % 22’si ile İmam-Hatip öğrencilerinin % 17’si
ise sebebin dersin işleniş biçimi olduğunu belirtmiştir.
41-Başarılı iseniz nedeni nedir?
Dersi
seviyorum

Konular
çok zevkli

Dersi
anlıyorum

Öğretmeni
seviyorum
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41- Dersinizde resimli levha, video, cd, tv gibi görsel
materyaller kullanılıyor mu? Cevabınız hayırsa kullanılmasının yararlı
olduğunu düşünüyor musun?
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Grafik 41
42- Aşağıdaki Arapça cümleleri Türkçeye çeviriniz.
ا) كنت طالبا في السنةالماضية وأصبحت مهندسا اآلن
ب ) أحمد اذكي طالب في الصف الثاني
ج)أنت وأنا يعني نحن من نحن
د) إن تجلس في مجرى الهواء تمرض
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Grafik 42
Öğrencilerin doğru bir teknikle sağlıklı bir tercüme
yapabilmelerini sınamak amacıyla sorulan bu soruda grafik verilerine
bakıldığında İmam-Hatip öğrencilerinin başarı oranının düşük olduğu,
İlahiyat öğrencileirnin başarı oranı ise %63 civarında olduğu
görülmektedir.
43- Aşağıdaki Türkçe cümleleri Arapçaya çeviriniz.
A) Dün yolda babanı gördüm
B) Evden çıkıyorum, otobüsle çarşıya gidiyorum
C) Masanın üzerinde beş kitap var
D) Yılda 365 gün var
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Grafik 43
Okunan basit Türkçe cümleleri Arapçaya çevirebilme yeteneği
ve bilgisinin sınandığı 43. Soru grubunda öğrencilerin büyük
çoğunluğu doğru kelimeyi kullanamamış ya da kelimeyi doğru
kullanamamıştır. Grafik 43, öğrencilerin bu sorudaki doğru kullanım
oranlarını şu şekilde göstermektedir: İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin
doğru kullanım oranları %51, İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin doğru
kullanım oranları %29 ve genel olarak doğru kullanım oranı %38’dır.
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Grafik 44
BULGULAR VE VERİ ANALİZİ
Çalışmamızın
sonucunda
elde
ettiğimiz
verileri
incelediğimizde genel olarak yapılan kullanım hatalarını şu
kategorilere ayırmamız mümkün görünmektedir.
İSİMLERLE İLGİLİ YAPILANKULLANIM
HATALARI
İsimlerin Ma’rife ve Nekira Olması ile İlgili Hatalar
Yapılan çalışmanın grafik sonuçları incelendiğinde,
öğrencilerin, isimlerin marife ve nekre oluşları ile ilgili çeşitli
kullanım hatası yaptıkları görülecektir. Bu kullanım hatalarını yapan
öğrencilerin toplamına baktığımız zaman, İmam-Hatip Lisesi
öğrencilerinin İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden daha fazla kullanım
hatası yaptıkları görülmektedir. Yapılan hata çeşitlerinin, genellikle,
marife kabul edilen zamirlerin, ism-i mevsullerin ya da özel isimlerin
başına marife yapmak amacıyla tekrar harf-i tarif kullanımı şeklinde
veya kelimenin yapısında değişiklik yapmak suretiyle yapıldığı
görülmüştür. Bu kategoride yapılan en bariz kullanım hatalarından bir
tanesi de fiilllerin başına gelmesi Arap dil grameri açısından mümkün
olmayan harfi tarifin, fiillerin başına getirme hatası olduğu tesbit
edilmiştir. Bir diğer kullanım hatası ise tamlamalarda kelimenin
marife-nekre olmasına dikkat etmeden kullanılan kelimelerdeki
kullanım hatası olduğu görülmüştür.
İsimTamlamalarıyla İlgili Hatalar
Gerek İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin gerekse İmam-Hatip
Lisesi öğrencilerinin en çok kullanım hatası yaptığı konulardan bir
tanesi de tamlamalar konusudur. Hedef kitle olarak seçilen öğrenciler,
bazen sıfat tamlamasında, sıfat-mevsufun uyumuna uymayarak bazen
de muzaf- muzafunileyh uyumuna uymayarak hata yapmışlardır.
Müzekker olan mevsufun müennes sıfatla kullanılması ya da müfred,
müsenna ve cemi olan muzafınmuzafunileyhle uyumsuzluğu gibi
hatalar göze çarpan önemli kullanım hataları olmuştur.
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İsimlerin Tekil, İkili ve Çoğul Olmalarıyla İlgili Hatalar
Yapılan ankette katılımcıların, isimlerin tekil, ikil ve çoğul
kullanımlarında hata yaptıkları, bu kullanım hatalarının başında
müfred ismin tesniye ve cemi kullanımlarında yanlış yapı
kullandıkları görülmüştür. Kurallı (salim) çoğul yerine kuralsız (kırık)
çoğul kullanımı, cem’i müzekker salim yerine cem’i müennes salim
kullanımı veya cemilerim irabında kullanılan harflerin hatalı olması
gibi kullanım hataları tesbit edilmiştir. Her iki öğrenci grubunun da
müfred, müsennâ ve cemilerde i’rab olgusuna dikkat etmedikleri ve bu
kelimelerin i’rabına uygun olmayan hareke ve harflerin kullanılması
tesbit edilen başka bir hata çeşidi olmuştur. Ayrıca çoğulu kırık çoğul
olan bazı isimlerin çekimlerinin düzenli çoğulmuş gibi yapılmasından
kaynaklanan kullanım hatası yapıldığı tesbit edilmiştir.
Sayıların Madudu/Sayılanı ile İlgili Hatalar
Arapçayı öğrenen öğrencilerin en sık hata yaptıkları
konulardan biri de sayılar konusudur. Anket uygulanan öğrencilerde,
bu konuda çeşitli hatalar tespit edilmiştir. Bu hataların, adedma’dudunmüfred ve cemi uyumuna uymama, müzekker ve müennes
olmasına dikkat etmeme ve aded ve ma’dudun irabına dikkat
etmemekten kaynaklandığı görülmüştür. Bu kullanım hatalarının,
İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinde çok fazla olması, araştırmada tespit
edilen başka bir husus olmuştur.
Masdar ve İsmi Faillerle İlgili Hatalar
Verilen fiilin, yanlış ism-i faille kullanılmış olması, ism-i
failin yazılışının hatalı olması ve yine verilen fiilin mastarının yanlış
kullanılması çalışmada tesbit edilen kullanım hatası çeşididir. Sülasi
ve mezid fiillerinin mastar ve ism-i faillerinin karıştırılması veya
birbirlerinin yerine kullanılmış olması tesbit edilen temel hatalardan
bir diğeridir. Diğer konularda olduğu gibi bu konularda da hareke
olgusuna dikkat edilmemesi ve iraba uymayan harekelerin
kullanılması en temel kullanım hatalardan biri olmuştur.
FİİLLERLE İLGİLİ HATALAR
Tesbit edildiği kadarıyla her iki öğrenci grubunun da fiillerle
ilgili değişik hatalar yaptığı görülmektedir. Bu hatalar, fiilin yanlış
harfi cerle kullanılması, fiilin yanlış çekimlenmesi, fiilin türünün
yanlış işaretlenmesi ve fiillerde yazım hatası yapılması şeklinde
olmuştur. Lazım ve müteaddi fiillerin birbirileirinin yerine
kullanılması fiillerde yapılan başka bir hata çeşidi olmuştur.
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Harfi Cerle Kullanılan Fillerde Yapılan Hatalar
Arapçada fiillerin hangilerinin harfi cerli kullanıldığı
hangilerinin harfi cersiz kullanıldığı; harfi cerle kullanılan fiillerin
hangi harfi cerle kullanılacağı bilgisi gramer ve tercüme açısından son
derece önemli olan konulardandır. Fiille kullanılan harfi cerlerde
yapılan kullanım hataları anlamca son derece yanlış olabilmektedir.
Katılımcıların anket sonuçları incelendiğinde, verilen fiillerin yanlış
harfi cerlerle kullanıldığı, bu kullanım hatasının özellikle İmam-Hatip
Lisesi öğrencilerinde bir hayli fazla olduğu görülmüştür. Sıkça yapılan
diğer bir hata da sadece isimlerin başına gelen ve başına geldiği ismi
cer eden harfi cerlerin fiillerin başına getirilmesidir. Ayrıca harfi
cerlerin tam olarak bilinmemesinden dolayı diğer bazı edatlarla
karıştırılmış olması da yapılan bir hata çeşidi olarak tesbit edilmiştir.
Fiillerin Çekimleri ile İlgili Hatalar
Bu çalışmada, ankete katılan katılımcılara illetli ve sahih
fiiller, bu fiillerin çekimleri ve yazımları, bu fiillerin mastar ve ismi
failleri, babları ve ait oldukları grupları konularında çeşitli sorular
soruldu. Mezid fiillerin sülasi kalıpları ve hangi baba ait oldukları
konularında da katılımcılara sorular yöneltildi. Bu sorulara,
katılımcıların verdikleri cevaplar incelendiğinde çeşitli hataların
yapıldığı açıkça görülmektedir. Verilen fiillerin ismi failleri hem kalıp
olarak hem de yazım olarak hatalı kullanılmıştır. Bu
kullanımhatalarının çoğunun illetli fiillerde yapılması da dikkat çeken
başka bir sonuçtur.
Fiil çekimlerinde öğrencilerin çeşitli kullanım hataları
yaptıkları görülmüştür. Burada dikkat çeken husus bu kullanım
hatalarının illetli fiillerde daha fazla olmasıdır. Sahih fiillerde
kullanım hataları daha az iken, her iki öğrenci grubu da illetli fiillerin
çekimlerinde fazlaca kullanım hataları yapmışlardır. Bunun olası
nedenleri ve çözüm önerileri sonuç bölümünde belirtilmektedir.
HARFLERLE İLGİLİ HATALAR
Harfi Cerlerle İlgili Hatalar
Bu çalışmada, tespit edildiği kadarıyla, kullanım hatası
konusunda öğrenciler en çok hatayı bu konuda yapmışlardır. Harfi
cerlerin tam olarak bilinmemesi dolayısıyla başka edatlarla
karıştırılması, mebni olan fiillerin veya gayri munsarıf olan isimlerin
başına harfi cer getirilerek kelimenin bu yolla mecrur yapılması veya
fiilin doğru harfi cerle kullanılmaması şeklinde yapılan hatalar bu
hataların başlıcalarıdır. Muzafunileyhinmecrur olmasının nedeninin
harfi cer olarak işaretlenmesi yapılan başka bir hata çeşidi olmuştur.
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İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin konunun bütün soru çeşitlerinde
yarısından fazlasının kullanım hatası yaptığı, ilahiyat öğrencilerinin
ise diğer konulara göre daha fazla hata yaptıkları harfi cer konusunda
yapılan önemli hata da başına harfi cer getirilmeyecek bir kelimenin
başına harfi cer getirmek olmuştur. Araştırmada tespit edilen
hatalardan bir tanesi de kendisinden sonra gelen kelimeyi mecrur etme
özelliği olmadığı halde bazı edatların harfi cer gibi kullanılarak
kendisinden sonraki kelimeyi mecrûr etme hatasıdır.
Harf ve Edatlarla İlgili Hatalar
Araştırmamızın sonunda hedef kitlenin yaptığı hatalardan bir
tanesinin de çeşitli harf ve edatlarla ilgili olduğu görülmüştür. Muzari
fiilini nasb eden edatların harfi cer gibi kullanılması yada istifham
edatlarının nasb edatı gibi ya da cer harfi gibi kullanılması bu
hataların bir bölümünü oluşturmuştur.
DİĞER KONULARLA İLGİLİ HATALAR
Her iki öğrenci grubunun da yoğun olarak kullanım hatası
yaptığı konulardan biri de bazı munfasıl zamirlerin ya da üç-dört
harften oluşan fiil veya isimlerin edat veya harf görevinde
kullanılması hatasıdır. Arapçadan Türkçeye veya Türkçeden Arapçaya
çeviri sorularında hatalar yapıldığı özellikle Türkçeden Arapçaya
yapılan çevirilerde gramer, yazım ve hareke yanlışı çok fazla yapıldığı
tesbit edilmiştir.
SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Katılımcılarımızın, bu kullanım hatalarını yapmalarının
değişik sebepleri olduğunu tesbit ettik. Ancak burada her iki öğrenci
grubunun başarısızlık sebeplerinin ayrı ayrı ele alınmasının iki grubun
karşılaştırılması açısından faydalı olacağı düşünmekteyiz.
Grafikler incelendiğinde İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin
kullanım hatası oranları ile İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin kullanım
hatası oranları birbirinden farklı oldukları, İmam-Hatip Lisesi
öğrencilerinin daha fazla kullanım hatası yaptıkları görülecektir.
İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden
daha fazla kullanım hatası yapmalarının değişik sebepleri olduğu
düşünülmektedir. Gerek aratırmamızda tesbit ettiğimiz gerekese de
etkisinin olduğunu düşündüğümüz sebepleri, şu şekilde sıralamak
mümkün görünmektedir:
1- Bu sebeplerin başında, İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin,
lise son sınıfa gelmelerine rağmen, eğitim-öğretimde herhangi bir
yükseköğretim programına kanalize edilmemiş olmalarından dolayı,
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üniversite sınavına yoğunlaşmaları zorunluluğu gelmektedir. Yabancı
dil öğrenmek, hayatla ilgili genel beklentiler arasında yer bulan ve bu
beklentilerle birlikte anlam kazanan bir faaliyettir. Hayattaki amacını
tam olarak bilmeyen ve misyonunun farkında olmayan birisinin diğer
etkinliklerde olduğu gibi yabancı bir dili öğrenmede de zayıf kalacağı
unutulmamalıdır. Kendi amacını ve önceliklerini gerçekleştirmek için
değil de, sadece sıradan bir ders olduğu için veya konjuktür
gerektirdiği için yabancı dil öğrenmeye çalışan kişilerin, genel olarak
bu konuda başarılı olmaları mümkün gözükmemektedir
2- Bununla beraber, İmam-Hatip Lisesinin bütün son sınıf
öğrencilerinin ilahiyat fakültesine girme planlarının olmaması da bu
derse karşı ilgilerinin azalmasına neden olan başka bir sebeptir.
İlahiyat fakültesine girme amacı olmayan öğrenciler ileriki
hayatlarında
Arapçanın
kendilerine
lazım
olmayacağını
düşünmektedirler. Dolayısıyla bu dersi önemsememektedirler.
Önemsenmeyen ve ilgi duyulmayan dersten de başarı beklemek
mümkün değildir
3- Lise dönemindeki öğrencilerin, yaşadıkları ergenlik çağı
problemleri, arkadaş çevresi ve yeni bir kimlik arayışları gibi etkenler,
ancak düzenli ve yoğun bir çalışmayla elde edilmesi mümkün olan
yabancı dil başarısının önündeki başka bir engel olarak görülmektedir.
Bu tür problemler bu çağda yoğun olarak yaşanabilmektedir.
Dolayısıyla öğrenci derslere özellikle de yabancı dile
yağunlaşamamakta ve başarısız olabilmektedir
Şimdi ise her iki öğrenci grubunun kullanım hatalarının
yapmalarının sebeplerine göz atalım.
1- Yabancı dilin önemini tam olarak kavramama ve yeterli
yabancı dil bilincine sahip olmama, her iki öğrenci grubunun dili
gereği gibi öğrenmelerini engelleyen sebeplerin başında geldiğini
düşünmekteyiz. Öğrenciler okul sıralarında yabancı dil çalışmayı pek
sevmezler. Ancak okul bitip bir işe başladıklarında ya da işe başlamak
için dile ihtiyaç duyduklarında dilin önemini kavramaya başlarlar. O
andan itibaren de dil kurslarına veya dil eğitim merkezlerine ücret
ödeyerek dil eksikliğini gidermeye çalışırlar. Ancak bu sefer de farklı
işlerle uğraşmak zorunda kaldıkları için yabancı dile gereken önemi
veremezler. Sonuç olarak da yabancı dil seviyesinde kısa zamanda
önemli bir değişiklik olmayınca, dil öğrenen kişide umutsuzluk sorunu
baş göstermektedir. Yabancı dil öğrenmeye karşı umudunu kaybeden
kimi öğrencilerde de dile karşı kin ve öfke duygusu gelişebilmektedir
2- Kendi ana dili ile öğrendiği yabancı dil arasında birebir
kıyaslama yapmaları ve öğrendiği yabancı dile ana dili mantığıyla
yaklaşmaları, her iki öğrenci grubunun da kullanım hatası yapmasının
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bir diğer nedeni olduğu düşünülmektedir. Öğrenci, kıyaslama yoluyla
dil öğrenmeye çalışınca, ana dili ile hedef dil arasında bir çok
farklılığın olduğunu görmektedir.
Müzekkerlik-müenneslik kavramı bakımından da Türkçe’de
kişiler ve nesneler arasında böyle bir durum sözkonusu değildir. Yani
“Ahmet kitap okuyor.” tümcesi ile “Ayşe kitap okuyor.” tümcesinin
yüklemi olan “okuyor”, öznelerin bay ya da bayan olmasına göre
değişmemektedir. Aynı şekilde, ana dili Türkçe olan öğrenciler
Arapçadaki eşyaların müennes-müzekkerliği karşısında şaşırıp
kalmaktadır. Güneşin ya da pencerenin müennes olması onları
şaşırtmaktadır. Ayrıca Türkçe’de çoğullar arasında, akıl sahibi çoğul
ve akıl sahibi olmayan çoğul kavramları da bulunmamaktadır.
Dolayısıyla öğrenci amaç dilde karşılaştığı ama ana dilinde olmayan
kavram ve yapıları öğrenmede bir takım zorluklar yaşamaktadır. Ana
dil girişimi (interference) denilen bu durum33, öğrencinin ana dilinin
etkisiyle yabancı dilde yanlış yapılar kullanması olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kısacası Arapça, alfabenin farklı oluşu, hareke olgusu,
isim ve sıfat tamlamaların birçok yönden uyumu, fiil çekimlerinin çok
çeşitliliği, isimve fiillerin dişilik-erkeklik özellikleri, bazı kelimelerin
dişilik-erkekliğin belli bir kurala bağlı olmaması, kelimelerin türeme
farklılığı, fiillerin illetli-illetsiz bakımından ayrılmaları ve illetli
fiillerin çekimlerinin farklı olması gibi daha birçok yönden
Türkçe’den tamamen farklı bir dildir. Öğrencilerin yaptıkları kullanım
hatalarının büyük bir kısmı ana dil ile hedef dil arasındaki bu farklılık
olduğu düşünmekteyiz.
3- Öğrencilerin, öğretmenden başka kaynak tanımamaları,
yabancı bir dili öğrenmeyi yavaşlatmakta hatta engellemektedir.
Öğrencilerin, öğretmen faktörünün dışında, yabancı dilde filmler
seyredebilecekleri veya ses dosyaları dinleyebilecekleri ve bu şekilde
her yerde yabancı dil öğrenmeye devam edebilecekleri fiziki
ortamlarının olmayışı ya da var olan ortamları da kullanamamaları
yabancı dil öğrenme sürecini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin
başında gelmektedir. Yabancı dil öğreniminde kullanılan
materyallerin dil öğrenim sürecini direk olarak etkilediği
unutulmamalıdır.
4- Kanaatimizce yabancı dil öğrenimini yavaşlatan ve
kullanım hatalarına sebep olan en önemli sebeplerden bir tanesi de
öğrencilerin ders çalışmada sürekliliği yakalayamamalarıdır. Yabancı
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Emrullah İşler, Karşıtsal Çözümleme ve Arapça Öğretimi, Nüsha yıl 2, S. 6,
s.123-134.
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dil, ancak sürekli bir çalışmayla elde edilen bir beceridir. Yabancı
dilde öğrenilen bilgiler, sürekli ve düzenli olarak tekrar edilmezse
başarının sağlanamayacağı kanaatindeyiz. Öğrenci, programlı bir
çalışmayla dili, daha kolay ve daha kısa sürede öğrenebilmektedir.
Yabancı dil çalışırken sadece bir program yapmak yetmeyecektir
elbette, o programa bağlı kalmak da esastır.
5- Yabancı dil öğrenen öğrencilerin başarısızlıklarının temel
nedenlerinden birisinin de öğrenilen kelime, deyim, tamlama, terim ve
kelime gruplarının sesli olarak tekrar edilmemesi olduğunu
düşünmekteyiz. Sesli tekrar, yeni öğrenilen kelimeyi bilinçaltına
yerleştirmekte
ve
uzun
süreli
hafızaya
kaydetmektedir.
Burada,yaradılış gereği, beynimizde bir uzun süreli hafızanın bir de
kısa süreli hafızanın var olduğu,sadece derse girip çıkmanın, kısa
süreli hafızayıetkilediği; eğer öğrenilen şey tekrar edilmezse aynı
hafta içinde ya da o gün dersten çıktıktan sonra, uzun süreli hafızaya
alınmadığı için beynin onu atıl bırakacağı, sonra tamamen atacağı ve
bir kere uzun süreli hafızaya yerleştikten sonra uygulamayla pekişe
pekişe, kelimenin hafızaya yerleşeceğini düşüncesini34 savunan
Mustafa Özay’a katıldığımızı ifade etmek isteriz.
6- Arapça öğrenen öğrencilerin en çok kullanım hatası
yaptıkları konulardan biri de fiillerin çekimleri konusudur. Bunun
birçok nedeninin olduğunu düşünmekteyiz. Öncelikle diğer dillere
nazaran Arapçada şahıs zamirlerinin sayılarının fazla olması,
kullanılan fiilin müzekker-müennes şahsa göre çekimlenmesi ve
özellikle illetli fiillerde harflerin değişikliğe uğraması, bu kullanım
hatalarının sebebi olabilir. Verilerdeki bilgilere baktığımızda
öğrencilerin illetli fiillerde daha fazla kullanım hatası yaptıkları
görülmektedir. Bunun nedeninin bu tür fiillerdeki harf değişikliği
olduğu kanaatindeyiz.
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جماليات املكان املفتوح واملغلق في رواية"نزوح مريم"
ملحمود الجاسم
ماجد حسن حاج محمد





عبدالهادي تمورتاش

الخالصة
نص روائي،فال
يكتسب املكان أهمية كبرى في العمل الروائي ،فاملكان هو القلب النابض ألي ٍّ
أحداث وال شخصيات وال زمان دون املكان ،وتأتي أهمية املكان ألنه ُّ
يمد العمل الروائي بجماليات تزيده
ً
ً
بريقا وتألقا ،واملكان ينقسم إلى أقسام عدة ،من أهمها :املكان املغلق ،و املكان املفتوح ،و املكان
آلاليف ،و املكان املعادي.
ٌ
و تنقسم هذه الدراسة إلى ثالثة أقسام رئيسة ،هي:تمهيد تحدثنا فيه عن الرواية
وعناصرها ،وعن أنواع املكان في الرواية وجمالياته ،وأهميته في العمل الروائي ،وفي القسم الثاني
ُ
نية الرواية و دالالتها و جمالياتها ،و في
تحدثنا عن املكان املفتوح واملكان املغلق ومالهما من تأثير على ب ِ
القسم الثالث بينا أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة .
مفاتيح البحث :سارة – محمود الجاسم  -املكان املفتوح –املكان املغلق -جماليات املكان-
البيت
MAHMÛD EL-CÂSİM’İN NUZÛHU MERYEM ADLI
ROMANINDA AÇIK VE KAPALI MEKAN ESTETİĞİ
Özet

Roman çalışmalarında mekân büyük bir önem arz eder. Romanlarda
mekân çarpan kalbi konumundadır. Mekânın olmadığı yerde ne olaylar ne
kahramanlar ne de zaman vardır. Mekânın önemi roman gibi edebi metne
sağladığı estetikten doğar. Mekânın başlıca çeşitleri şunlardır: Kapalı mekân,
açık mekân, alışık mekân ve karşıt mekân.
Çalışmamızın giriş bölümünde romanın unsurları, romanda mekân
ve sağladığı estetik ile mekânın önemi irdelenmiştir. Açık ve kapalı mekânın
romanın yapısına yönelik sağladığı güzelliğin yanında kattığı anlam üzerinde
de durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sare, Mahmud el-Casim, Açık Mekân, Kapalı
Mekân, Mekân Estetiği, Ev.
طالب دكتوراه وأستاذ محاضر بجامعة هكاري في كلية اإللهيات .البريد اإللكترونيhalap-200200@hotmail.com :
عضو هيئة التدريس بجامعة يوزونجو ييل في كلية اإللهيات .البريد اإللكترونيatimurtas@yyu.edu.tr. :
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Abstract
The place occupies an essential role in any novel writing process
because this element is the beating heart of the narrative work Withaut place
neither characters nor any other element in, the setting can exist. This
importance comes from its ability to provide the novel with aesthetics which
gives it that glittering shine.
Places are three kinds:
The enclosedspace, the opened atmosphere and the familiar place.
The research is divided into three main sections:
An introduction where l talked about the novel and its elements,
kinds of places in a novel and its aesthetics and significance, in the second
section l discussed opened and enclosed places and their effects on the
novel’s structure and its indications and aesthetics, while in the third section l
explained the most important results which l reached in this study.
Keywords: Saar, Mahmoud Casem, Opened Place, Closed Place,
Place Aesthetics, House.

التمهيد :
لقيت الرواية عناية فائقة في الدراسات العاملية على وجه العموم والدراسات الغربية على
وجه الخصوص ،وقد امتد هذا التأثير إلى العالم العربي ،فبدأت الرواية تدخل معترك الحياة آلادبية في
ً
ً
أصيال منه ،وظهر العديد من الروايات التي القت استحسان القارئ
العالم العربي ،وغدت جزءا
العربي ،فانبرى لها آلادباء العرب يدرسونها دراسة أدبية علميةمفصلة ،فدرسوا الرواية من كل جوانبها
من حيثالبنية القصصية ،والزمان ،و الشخصية ،و أدبية الراوي ،والعالقات بين أجزاء الرواية .
وقد بقي معظم الدراسات تدور في هذا الفلك إلى أن ظهرت دراسات اهتمت باملكان
وجمالياته في العمل الروائي ،غير أنها كانت في بداياتها خجولة وقليلة ،ثم مالبثت أن انتشرت انتشار
ً
النار في الهشيم ،فظهرت العديد من الدراسات التي فصلت الكالم في املكان وجمالياته وقسمته أقساما
عدة ،منها :املفتوح واملغلق وآلاليف واملعادي.ومن أهم هذه الدراسات ( ،جماليات املكان في روايات
جبرا إبراهيم جبرا ) ،1و(جماليات املكان في ثالثية حنا مينا ) ،2و(جماليات املكان في الرواية السعودية
) ،3وغيرها من الدراسات التي يضيق املقام عن ذكرها.
ً
ً
وتأتي دراستنا للمكان كونه ُجزءا مهما من إلابداع آلادبي على تنوع أشكاله ،وتعدده ،
ً
والسيما في العمل الروائي  ،فاملكان "جزء أساس يعبر عن هندسة الرواية ومعماريتها  ،وليس مظهرا

1شاهين ،أسماء" ،جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا" ،األردن  ،دار فارس للنشر
والتوزيع.2001 ،
2البليهد ،حمد بن سعود" ،جماليات المكان في الرواية السعودية" ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
المملكة العربية السعودية  ،جامعة اإلمام محمد بن سعود.1427 ،
3عبيدي ،مهدي"،جماليات المكان في ثالثية حنا مينا" ،دمشق ،وزارة الثقافة ،الهيئة العامة السورية
للكتاب.2011 ،
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ً
تزويقيا ،بمعنى أن جمالياته تتفق وتتناسق وتتماش ى مع جماليات الرواية الكلية .4فإدراك جماليات
املكان مرتهن بالتقرب من الذات املبدعة الشاعرة الحاملة  ،اليقظة ،الخيالية  ،الواقعية  ،الفرحة ،
الحزينة ،الراضية الغاضبة  ،الذاهلة ،املتفكرة ،آلاليفة ،الوحشية ،ومرتهن بإدراك الوسائل التي
اعتمدها الشاعر في جعل املكان يسكن في عبير الكلمة ،وجناح الخيال ،ومرتهن بقدرة املتلقي على تذوق
العمل الفني ،والتفاعل معه.فكلما تعددت القيم تعددت نواحي الغنى الجمالي .5وقد رأى غاستون
ً
ً
باشالر أن "املكان الذي َي َ
نج ِذ ُب نحوه الخيال ال يمكن أن يبقى مكانا ال مباليا ذا أبعاد هندسية
ُ
َ
َ
فحسب .فهو مكان قد عاش فيه َبش ٌر ليس بشكل موضوعي  ،بل بك ِل ما في الخيال من ت َح ُّيز ،إننا
ُ ُ
كثف الوجود في حدود الحماية ".6
ننجذب نحوه ألنه ي ِ
ُ
ُ
ئ
بحر في عالم الخيال ليرسم صوره  ،بل
فاملكان الذي ِ
يؤثر في القار ويستوقفه ويجعله ي ِ
ً
يجعله في حالة اشتياق لرؤيته ،والتعرف عليه ،ال يمكن أن يكون عاديا ،بل هو مكان مشبع بصفات
ً
الجمال  ،وهذا حال املكان في رواية ( نزوح مريم ) فهو مكان يبوح بجماله للقارئ سواء أكان مفتوحا
ً
ً
َ
َ ُ
أم ُمغلقا ،فقد قد َم للقارئ ُجملة من القيم والدالالت التي جعلته ُيك ِون إزاءه موا ِقف إيجابية أو
سلبية،
لذلك آثرنا أن نكتب في هذا املجال و عزمنا على تناول جماليات املكان في رواية( نزوح مريم
)،التي تناولت املأساة السورية ،لكاتبها املبدع املـتألق الدكتور محمود الجاسم .غير أننا اقتصرنا على
املكان املفتوح واملغلق ،دون غيرهما من آلامكنة .فبينا أنواع آلامكنة وتقسيم آلادباء لها ،ووقفنا عند
كل منهما وتحدثنا عن دورهما في الرواية وقدمنا أمثلة
املكان املفتوح واملغلق وعرفنهما وبينا جماليات ٍّ
عليهما من الرواية،ثم بينا في خاتمة الدراسة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،فيما يخص
املكان املفتوح واملغلق وارتباط كل منهما بالنص الروائي ،والصور الجمالية التي قدماها سواء أكانت
هذه الصور إيجابية أم سلبية .
ُ
َ
قدم ملحة عن أهمية آلاماكن املفتوحة واملغلقة التي
فحاولنا من خالل هذه الدراسة أن ن ِ
وردت في رواية ( نزوح مريم ) ،وما أضافته من جماليات على الرواية .و ال نزعم أننا في هذه الدراسة
آلادبية أحطنا بجميع جماليات املكان في رواية ( نزوح مريم ) ،وإنما سعينا بحكم املقام واملقال إلى
استجالء أهم السمات الجمالية للمكان والسيما املكان املفتوح واملغلق .
الكاتب والرواية :
محمود حسن الجاسم ،روائي سوري من مدينة حلب ،أستاذ دكتور متخصص في النحو
ً
والصرف في اللغة العربية،عمل مدرسا للنحو و الصرف في جامعة حلب كلية ﻵاداب والعلوم ﻹا�سانية
ً
ً
سابقا ،و في جامعة قطر كلية ﻵاداب والعلوم ﻹا�سانية حاليا ،له العديد من املؤلفات العلمية وآلادبية
والبحوث العلمية املحكمة والسيما في مجال النحو و الصرف،وقد اتجه في السنوات آلاخيرة للعمل
4زغودة ،إسماعيل"،بنية المكان في الرواية الجزائرية المعاصرة" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،
الجزائر ،جامعة أبي بكر بلقايد  ،2014 ،ص.123
5العويشي  ،فاديا رضا" ،جماليات المكان في شعر ذي الرمة"،رسالة ماجستير  ،غير منشورة ،جامعة
البعث ،سورية  ،حمص ،2010 ،ص82
6باشالر ،غاستون"،جماليات المكان"  ،ترجمة  :غالب هلسا ،لبنان  ،بيروت ،المؤسسة الجامعية
للنشر والتوزيع ،1984 ،ط ،2ص.31
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الروائي ،فصدرت له روايات أربع،هي ( :غفرانك يا أمي ) و ( نظرات ال تعرف الحياء ) و ( نزوح مريم ) و
( الجئة بين زوجين).
تنوعت رواية ( نزوح مريم ) بين السياسية والاجتماعية والعاطفية والتوثيقية  ،فالكاتب
ً
يضع القارئ أمام آلاحداث التي تجري في سورية معبرا عن واقع سياس ي حقيقي وليس من محض
الخيال ،وفي أثناء حديثه يعرج على قصة حب جرت بين بطلي الروايةُ ،توجت بالزواج َر َ
غم ُمعارضة
ٍّ
ِ
يوث ُق معاناة الالجئين الهاربين من جحيم
أهل الزوجة؛ ألنها من دين يختلف عن دين زوجها ،ثم ِ
ُ
ضمنها الكاتب للرواية تجعل القارئ في حيرة من أمره !
املعارك على أرض سورية.فهذه آلاحداث التي ي ِ
أي نوع من الروايات يقف.
أمام ِ
وقد ولدت هذه الرواية من رحم املعاناة السورية ،فصورت هذه املأساة املستمرة بكل
شفافية وصدق وكأن القارئ أمام كاميرا تنقل آلاحداث بواقعيتها،تروي حكاية أسرة تعيش في الرقة
ُ
وتعاصر آلاحداث التي تمر بسوريا ،وقد كانت البطلة والشخصية الرئيسة في الرواية آلام سارة (
املسيحية ) التي تزوجت بعد قصة حب من املهندس هاشم ابن الرقة في سوريا ،تروي البنتها الطفلة
مريم ما يحدث في محافظة الرقة خاصة وفي سوريا عامة ،كما تروي لها قصة حبها ألبيها وكيف تم
الزواج بينهما رغم معارضة آلاهل .كما تعرض الرواية مجمل التغيرات الفظيعة التي تتعرض لها
سوريا ،حيث تبدأ الرواية ببداية آلاحداث بالرقة وتتطور بدخول املعارضة املسلحة و تراجع النظام ثم
سيطرت أصحاب الرايات السوداءعلى املدينة ،ثم تتصاعد آلاحداث بهروب بشير واعتقال هاشم
وموت أمه وتزداد وتيرة آلاحداث بهروب سارة مع ابنتها عبر بعض آلاصدقاء لتصل إلى مسقط رأسها في
محردة ،وتستمر التطورات متصاعدة حتى تقرر آلام أن تهاجر مع مريم .وهنا تبدأ املعاناة بوجه آخر ثم
تنتهي الرواية بموت سارة في مخيمات اللجوء السوري في تركيا حيث تركت مريم ملصير مجهول ،غير أن
الكاتب يفاجئ الجميع بعودة هاشم من سجون الظالم ويلتقي بمريم.
املكان املفتوح واملغلق:
التعدد والتنوع ال يقتصر على الشخصيات في العمل الروائي الواحد ،بل إن آلامر يمتد إلى
ً
آلامكنة أيضا ،فاألمكنة تتعدد وتتنوع وتختلف وتتلون "،وقد اختلف النقاد والباحثون في تحديدهم
ألنواع املكان في الرواية ،كما اختلفوا في تحديد مسميات هذه آلانواع و في تحديد املنطلقات التي
ً
ينطلقون منها في تحديدهم ألنواع املكان ،فللمكان أكثر من ثالثين نوعا ،غير أن هذه آلانواع جميعها قد
ال تتواجد في العمل الروائي الواحد ،فقد نجد املكان الرمزي ،واملكان املركب ،واملكان النفس ي ،واملكان
الرحمي ،واملكان الفوتوغرافي ،واملكان الجسد ،واملكان املفتوح،و املكان املغلق وغيرها من آلامكنة " .7
ً
وقد اهتم النقاد باملكان كثيرا ونحتوا له مفاهيم عدة كاملكان الروائي ،والفضاء الجغرافي ،واملكان
ً
بوصفه منظورا.8وسنقتصر في دراستنا هذه على املكان املفتوح واملغلق فقط دون غيرهما من آلاماكن ،
ُ
فن َب ِي ُن معنى املكان املفتوح واملغلق ونضرب أمثلة على ورود كل منهما في الرواية.
7بن يحي  ،سعدية "،داللة المكان في رواية عابر سرير ألحالم مستغانمي"،جامعة الجزائر،رسالة
ماجستير غير منشورة ،2008 ،ص.12
8الظفيري ،ناصر  "،داللة المكان في رواية الصهد" .مقالة ،2015 - 4 -19،
./http://www.nizwa.com
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وقد جسد الكاتب في رواية ( نزوح مريم ) مجموعة من آلامكنة ،تنوعت بين املفتوح
ً
ً
واملغلق ،وبين هذه آلامكنة تختبئ دالالت ذات نكهة مختلفة ،أعطت النص ذوقا وإيقاعا وصد ًى ،ألن
ً ً
ً
ً
ً
ً
حسيا وجغرافيا جافا ،بل كان تعامال فنيا  ،فيه من
تعامل الكاتب مع هذه آلامكنة ،لم يكن تعامال
ِ
آلاحاسيس واملشاعر ما يضع القارئ في موقف املجادل املحاور معها ،املحب الكاره لها  ،فالقارئ يشعر
وكأنه جزء من النص ،يعيش مع شخصياته يتمنى لها النجاح والتوفيق أو يتمنى لبعضها ا َ
لهالك
والوقوع في شر أعمالها.
والكاتب في روايته هذه ذكر العديد من آلامكنة ،فذكر ( الرقة  ،ومحردة  ،ومزرعة النجاة،
وحماة  ،و ريف حماة،و دمشق ،و حمص ،و طرطوس ،و بيروت ،و اسطنبول ،و أزمير  ،و كندا  ،و
فرنسا ،و استرليا ،و أملانيا ،وأمريكا ،والكثير من الدول آلاوربية ،كما ذكر البيت ،والكنيسة ،واملسجد،
والقبو  ،واملدفن ،والبحر ،والنهر ،وغيرها )لكن املقام ال يتسع للوقوف عند داللة كل مكان من هذه
َ
آلامكنة ،بل سنقتصر في دراستنا هذه على أهم آلامكنة التي أث َرت في العمل الروائي وأث َرته ،وأضفت
ً َ ً
عليه جماال َمكا ِن ِيا .ونبدأباملكان املفتوح:

أ -املكان املفتوح:

ً
ً
يزيد النص الروائي جماال وتألقا كونه يعطي الحرية املطلقة للشخصية بالتحرك داخل
النص الروائي  ،فكل شخص يمتلك حق ارتياد هذا املكان ،فهو فسحة هامة تتي ُح للناس الالتقاء
والتواصل ،و تسمح بالحركة والتفاعل والنمو داخل النص الروائي ،و تكمن أهمية املكان املفتو ح
بحجم املعلومات والتصورات التي يوفرها للمتلقي ،والتي تمكنه من تحديد أهمية وقيمة وداللة آلامكنة
املتوضعة داخل النص الروائي.9
ورواية نزوح مريم تزخر باألمكنة املفتوحة ،فالكاتب جنح في روايته إلى املكان املفتوح
ً
املأهول غالبا ،حيث تنتقل الشخصية الرئيسة ( سارة ) وترتحل من مكان إلى آخر وهذه آلاماكن في
غالبيتها مفتوحة ،فمن محردة إلى مزرعة النجاة إلى الرقة ومن الرقة إلى حماه فمحردة فدمشق
ً
ً
فلبنان ،فتركيا ،غير أننا في دراستنا هذه سنقت ِص ُر على آلاماكن آلاكثر ورودا في الرواية وتأثيرا في
مجرياتها ،ونبدأ بمدينة الرقة:

الرقة :
كر مدينة الرقة ،فوصف حال الرقة ومراقبتها لألحداث الدائرة في
استهل الكاتب روايته ِب ِذ ِ
ََ
سورية بعين خائفة،وذك َر توافد النازحين على املدينة؛ نتيجة الاقتتال الدائر بين النظام واملعارضة
والازدحام الشديد الذي أصابها،ثم انتقل لوصف التظاهرات التي وصلت لشوارع الرقة  ،وراح يصف
ً
ً
ً
ً
املدينة  ،ويذكر أسماء بعض الشوارع غير أن وصفه لم يكن وصفا تفصيليا دقيقا بل كان عاما ،
"فليس من السهل على الروائي أن يستغرق في وصف املكان دون تكثيف أو تركيز مع التوسع في

9زوزو ،نصيرة  "،بناء المكان المفتوح في رواية طوق الياسمين لواسيني األعرج" ،مجلة المخبر ،
جامعة محمد خيضر ،الجزائر ،بسكرة ،العدد الثامن  ،2012 ،ص.23
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الداللة و إبقاء مساحة من التأويل القرائي للمتلقي ،فالروائي يقول بعض ما يمكن قوله ثم يترك
أشياء كثيرة لخيال املتلقي".10
َ
وهذا ما قام به الروائي إذ اقتصر على ذكر أسماء بعض آلاحياء ،والشوارع ،وترك املساحة
لخيال القارئ ليتجول في مدينة الرقة ،ويتخيل أحيائها وأزقتها ،غير أن الكاتب قد َم للقارئ ما يعينه
َ
ف من ذكره لألحداث التي أمدت خيال القارئ
بصور
على إبحاره في فضاء املدينة من خالل خياله ،فكث
ٍّ
ً
َ
عن مدينة الرقة ،فالكاتب استخدم الحدث لتصوير املكان الواسع ،يقول واصفا حال الرقة :
" تراقب الرقة تلك ألايام بعين خائفة .....الشوارع تغلي بالتظاهرات .....يتوافد النازحون
ً
إلى الرقة وتزداد املدينة ازدحاما ......التظاهرات وصلت إلى الرقة .هناك تظاهرات متفرقة في شارع
ً
تل أبيض ،وعند جامع الفردوس ،وبعض ألاماكن في أطراف املدينة ...واختفت تقريبا النزهات
املسائية ألهل الرقة بتنوعهم الجميل .يتمدد السكون في شارع املنصور منذ العاشرة!".11
واملدينة من آلاماكن املفتوحة و الحديث عنها إنما هو "حديث عن أماكن ذات مساحات
هائلة توحي باملجهول كالبحر  ،والنهر  ،أو توحي بالسلبية كاملدينة " .12فاملظاهرات التي ذكرها الكاتب
تؤكد لنا على املكان املفتوح ،فهي تحتاج إلى مساحة واسعة ومفتوحة من املدينة ،كالشوارع وامليادين.
َ
ف ِذك ُر الكاتب للمظاهرات يؤكد على أن الرقة كانت في بدايات الرواية من آلاماكن املفتوحة.
فالقارئ أمام مكان مفتوح يبوح بكافة أسراره ،فاألحداث تسير على أرض الواقع وأمام
الجمهور ،املظاهرات تخرج على عين الدولة ،الجماعات املسلحة تسيطر والنظام يتراجع ،بعض الناس
مشهد درامي ال يخفى عليه ش يء من أحداثه ،وإن حاول الكاتب في
بدأ بمغادرة املدينة ،فالقارئ أمام
ٍّ
ُ
بعض املواضع أن يفاجئ املتلقي بأحداث لم يتوقع حدوثها ،دارت في غفلة منه ليؤكد الكاتب على
َ
قدرته في تحويل املدينة إلى مكان مغلق تخفى أحداثه على املتتبع ،وهذا ما حدث في رواية" رابع
املستحيل" 13للقاص عبدالكريم السبعاوي ،الذي حول املدينة إلى مكان مغلق.
الكاتب ُي ِش ُير إلى آلاحداث املفاجئة التي طرأت على املدينة بقوله ،على لسان سارة "يحس
ً
ألاهالي بتغير جذري في كل ش يء .تغير بدأ فجأة من دون مقدمات .تغير بدا مهينا يختلف عن عادات
أهل املدينة".14
واملكان املفتوح رمز للحرية بكافة أشكالها ،واملدينة أحد هذه آلاماكن التي تعبر عن ذلك،
فالشخص يملك حق التجول في هذا املكان وحق التعبير عن آرائه ومعتقداته ،غير أن املكان املفتوح
قد يتحول إلى مكان مغلق يحتجز حرية الفرد ،بل يفرض عليه آرائه ومعتقداته"،فتضيع معه حرية

10العف ،عبد الخالق محمد "،الزمان والمكان في رواية" الرابع المستحيل" للقاص عبد الكريم
السبعاوي"،مجلة الجامعة اإلسالمية ،غزة ،المجلد  ،16العدد  ، 2،2008ص.32
11الجاسم ،محمود حسن" ،نزوح مريم"،دار التنوير ،لبنان ،2015 ، ،ط ،1ص.10-8
12عبيد ،مهدي" ،جماليات المكان في ثالثية حنا مينا" ،ص.95
13العف " ،الزمان والمكان في رواية " رابع المستحيل"  ،ص.31
14الجاسم ،محمود" ،نزوح مريم " ،ص.92
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الفرد ويشعر بالضياع والاغتراب عن مدينته"  ،15وهذا ما ذهب إليه عبد الخالق العف حين رأى " أن
املكان املفتوح الذي يتمثل في آلاماكن الواسعة قد تختفي فيه حرية الفرد بينما تظهر الجماعة.16
وهذا ما يجده القارئ املتتبع لألحداث الدائرة في مدينة الرقة،إذ ُ
يجد أن آلاحداث الج َسامَ
ِ
التي دارت في الرقة ،كخروج الناس في مظاهرات و سيطرة الجماعات املسلحة ومن ثم أصحاب الرايات
السوداء على املدينة ،هذه آلاحداث مجتمعة دفعت ( سارة ) إلى مغادرة املدينة بعد أن ضاقت بها
ُ
الخطر يقترب من
الرقة التي تحولت إلى أشبه ما يكون بسجن مغلق ،غادرتها إلى محردة ،وبعد أن بدأ
ً
غادرت الوطن نهائيا .
محردة
ِ
ُ
تفرض آراء
فالكاتب حول الرقة من مكان مفتوح إلى مكان مغلق تسيطر عليه الجماعة ،ف ِ
ً
ََ ً
ها على ﻵاخرين ،فكل مكان في الرقة أضحى ُمستل َباُ ،ومغي َباُ ،ومغطى بالظلمة ،والسواد ،ولعل هذا
الواقع الجديد املُ َت َجه َم َ
جماليات،للمكان بغض النظر عن إيجابيات هذه الجماليات
امللت َبس ،قد أعطى
ٍّ
ِ
ً
أو سلبياتها ،فجمال املكان هنا يكمن في تحوله من مفتوح إلى مغلق .وهذا ما يعطي املتلقي "جانبا من
ً
املتعة النابعة من الشعور باملكان والارتحال شعوريا إلى عوالم مختلفة " 17.كما يمكننا تسمية هذا
الجمال السلبي بالقبح الجمالي" فهو جمال من نوع خاص ،أي أنه جمال على صعيد الوظيفة
والقيمة".18
وعليه نجد أن مدينة الرقة قدمت داللة نفسية وفكرية مهمة للقارئ ،فبعد أن كانت في
ً
ً
ً
ً
نظره مكانا مفتوحا ،غدت سجنا إجباريا ،انعزل فيه الناس عن الواقع ،وأقامت الجماعات املسلحة
ً
ً
بينهم وبين العالم الخارجي حجابا سميكا فصلهم عن محيطهم ،وهذه داللة نفسية ،وفكرية معبرة
وموحية عما يجري في مدينة الرقة.
ً
ً
ً
كما نجد أن املدينة في رواية ( نزوح مريم ) شكلت رمزا سلبيا وإيجابيا في الوقت ذاته،
ً
فبعد أن كانت رمزا للحب والسالم والتعايش بين مختلف آلاعراق وآلاديان وآلالوان ،وبعد أن فتحت
ً
ذراعيها للنازحين والهاربين واملظلومين ،غدت رمزا للخوف والقسوة والظلم ،فأضحى السواد يغطي ليلها
صد َع العالقات الاجتماعية التي كانت تربط بين أبنائهاَ ،وز َ
ونهارها ،وتحولت إلى سجن كبيرَ ،
عز َع
َ
القيم ،وق َه َر إلانسان بداخلها وحاصره وسحقه ،فأضحت املدينة مع سكانها تحت رحمة سجا ِنيها،
َ
رمز لألخوة واملحبة والتعايش.
تنتظر قدر هللا في أرضه ،لعلها تعود إلى ماكانت عليه من ٍّ

مزرعة النجاة :

مزرعة نائية موحشة جنوب بلدة مسكنة بين الرقة وحلب ،تعتبر من ريف بلدة مسكنة "
وآلاصل في الريف أنه مستودع الرفاه ،ففيه إلانتاج الزراعي املتنوع ،وفيه تبدأ دورة الاقتصاد وهو
الفطرة ،حيث الخير
متكأ املدينة وسندها  .....،أما من جهة إلانسان فاألصل في أهل الريف أنهم على ِ

15العمامي ،محمد نجيب،البنية والداللة في الرواية دراسة تطبيقية،السعودية ،مطبوعات نادي القصيم
األدبي ،2013 ،ط ،1ص.55
16العف" ،الزمان والمكان في رواية رابع المستحيل" ،ص.32
17العف" ،الزمان والمكان في رواية رابع المستحيل" ،ص.32
18نقرش ،عمر محمد"،جماليات القبح في النص المسرحي" ،مجلة دراسات العلوم اإلنسانية
واالجتماعية  ،الجامعة األردنية  ،المجلد  ،40العدد ،2013 ،2ص .364
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والصفاء والصدق وإلاخالص واملروءة والكرم " ،19إال أن مزرعة النجاة كانت من املزارع البائسة
البعيدة ،تكاد الحياة فيها تختلف عن باقي املناطق السورية.
وقد حاول الكاتب وصف هذه املزرعة ،و أسهب في الحديث عنها أكثر من مدينة الرقة
َ
آلابعاد
ومحردة ،فجعل منها "النقطة املحورية للعمل الروائي برمته ،فأضاء الكاتب من خالل تصويره
َ
املزرعة،فبي َن أن غالبية سكانها من املوظفين القادمين
الاجتماعية والاقتصادية والدينية" 20لسكان
من مناطق بعيدة عن الرقة ،يأتون ليؤدوا الخدمة إلاجبارية في املناطق النائية ( مناطق الريف ) تقول
ً َ ًَ
وكنت قد ُعي ُ
ُ
سارة":
نت معلمة ُمبت ِدئة في املزرعة ،ألمض ي خدمة الريف".21
ِ
وقد جعل من املزرعة" بؤرة آلاحداث ومجال الحركة للشخوص ،ومثل هذه الفضاءات
املكانية ُّ
تمد املتلقي بكثير من الصور واملشاهد التي تساعد في تحديد السمات آلاساسية التي تتصف بها
مثل هذه الفضاءات".22
َ
ُ
فالقارئ لرواية ( نزوح مريم ) يرى نفسه أمام مكان ي ِنبض بالحب والحيوية والعمل ،وأمام
مسرح لقصة عشق ،دارت بين اثنينُّ ،
وأي اثنين! ( هاشم ) الشاب آلاسمر املسلم ابن الرقة ،و( سارة )
َ
املعلمة املسيحية بنت محردة .فمزرعة النجاة هذا املكان املتواضع قد َم لنا الكثير من الدالالت وبين
كل داللة وأخرى تكمن ُ
ص ٌ
ور جمالية تحتاج إلى عديد الصفحات للحديث عنها.
ُ
ويلحظ القارئ أن براعة الكاتب تظهر في تصويره للمكان حيث اتكأت الساردة ( سارة ) على
مخزون ذاكرتها العميقة؛ ُلت َ
ص ِو َر لنا املزرعة من خالل تذكرها للرقة أثناء تواجدها في مخيمات اللجوء
َ
في تركيا ،فالكاتب وضع املتلقي أمام ثالثة أمكنة ( تركيا – الرقة – مزرعة النجاة ) فـ ـ ــ(سارة ) تع ُب ُر بنا
ََ
ُ
إلى فضاء املكان وتت َنق ُل بين َج َن َبا ِت ِه من خالل ذاكرتها ،وامل َت َم ِع ُن في هذا املشهد الروائي يجد أن الكاتب
َ
قد طو َع املكان ووضعه في خدمة الحدث بلغة سردية متدفقة ،سلسة.
كما يجد أن الكاتب جعل من مزرعة النجاة سورية مصغرة ،اجتمع فيها الكثير من أبناء
املحافظات السورية على اختالف عاداتهم ،وأعراقهم ،وأديانهم،وقد ذكر ذلك على لسان مريم :
" سكان مزرعة النجاة خليط .أكثر العمال من أبناء الفرات .وبعضهم من البدو الذين
هاجروا من عمق البادية جنوب املزرعة ،واستقروا فيها .أما املسؤولون من مهندسين وفنيين فمن
املناطق الغربية والوسطى.23".
فهي بذلك تتجاوز صورة املزرعة النائية،الجامدة ،الهادئة؛ لتكشف لنا عن العديد من
الصور الجمالية من خالل هذا املكان .
َ
َ
فيمكننا القول:إن داللة مزرعة النجاة الرمزية عبرت لنا عن التعايش الاجتماعي الذي كان
ً
موجودا في سورية ،فنشوء قصة حب على أرض مزرعة بائسة مليئة بالذباب والبعوض ،وبين
19بتقه ،سليم"،الريف في الرواية الجزائرية دراسة تحليلية مقارنة" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،
جامعة الحاج لخضر  ،باتنة  ،2010 ،ص.272
20حمدان،عبدالرحيم"،المكان في رواية " بكاء العزيزة " لعلي عودة ".2016 /4 /15،
https://drabedhamdan.wordpress.com
21الجاسم ،محمود" ،نزوح مريم"  ،ص.11
22حمدان،عبد الرحيم"،المكان في رواية " بكاء العزيز" لعلي عودة".2016 /4 /15،
.https://drabedhamdan.wordpress.com
23الجاسم  ،محمود "،نزوح مريم"  ،ص.14
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َ
شخصين من دينين مختلفين هو دليل قوي على التعايش الديني الذي قل نظيره في العالم  ،لكنه كان
ً
موجودا في سورية .
كما أن املتتبع لهذا املشهد يلحظ أن الكاتب تعرض لتفاصيل دقيقة وحميمة في وصفه
ملزرعة النجاة ،جسد في هذه التفاصيل إلانتماء الحقيقي للوطن وللعادات والتقاليد السورية" فإذا
فقد إلانسان تفاصيل مكانه من الذاكرة فقد انتماءه  ،وبالتالي فقد هويته ". 24

البحر:

ً
ً
ُّ
يعد البحر من آلاماكن املفتوحة بل أكثرها اتساعا وانفتاحا فهو مكان ال محدود ،والقارئ في
رواية (نزوح مريم) يجد أن الكاتب لجأ إلى ذكر هذا املكان الفسيح الذي ُيضرب به املثل في الاتساع
والعظمة ،في الفصل آلاخير من الرواية بل في الصفحات آلاخيرة.
ً
ً
فالبحر في وجدان إلانسان عموما والعربي خصوصا ،له مكانة خاصة ،فرؤية البحر تعني
الراحة ،والطمأنية،و الترويح عن النفس من متاعب الحياة وهمومها فـ ـ ـ" البحر كمكان ،غامض وممتع
في آن واحد ،مصدر للرزق و سد العوز ،تعامل معه إلانسان فأخذ من خيراته ....فالحديث عن البحر
يعني الحديث عن الحنين والانتظار  ،والحديث عن الكوارث والعواصف املدمرة ،الحديث عن الخوف،
والفراق ،فالبحر يقدم نعمة الحياة ،ويفتح أبواب العالم ونوافذه ليعرف إلانسان ما يجهله ،لكنه غير
صادق في عواطفه ووجدانه .هو كريم وسخي ،لكنه غدار وخائن ".25
ً
َ
و قد وظف الكاتب البحرفي الرواية "بوصفه مكونا من مكونات العالم الروائي ،فهو فضاء
ُ
26
سه ُم في إلايهام
تجري فيه آلاحداث ،وتتنفس فيه الشخصيات"  ،وتوظيفه في الرواية بهذا الشكل ي ِ
بالواقع ،وإحداث َوق ٍّع في القارئ والتأثير فيه ،ويساعد في بناء املعنى ،وفي تشكيل موقف الشخصيات
من العالم.27
وقد َر َم َز البحر في الرواية إلى ثنائية الحياة واملوت في الوقت ذاته،فهذا املكان الواسع ضاق
ُ
في أعين السوريين ،فغدا في نظرهم املوت املحتم املنتظر  ،فكل سوري يهاجر قد يبتلعه البحر  ،ومع
ذلك قرروا أن يواجهوا البحر ،وأن يشقوا عبابه بقواربهم املطاطية والخشبية املهترئة البائسة ؛
لعلهم يفوزون بأرض آلاحالم التي كانت تدور في مخيلتهم ،حيث آلامان والاستقرار  ،فيصف حالهم على
لسان سارة بقولها:
" الكوماندوز ألاملاني ألقى بطفل عمره ست سنوات في البحر ،فلحقت به أمه ،ليموت
ألاثنان  ،بين أزمير واليونان.
ً
ً
قرأت خبرا يؤكد غرق ثمانية وخمسين مهاجرا غير شرعي ،معظمهم من السوريين بين
تركيا واليونان.
24حمدان "،المكان في رواية " بكاء العزيز".2016 /4 /15،
.https://drabedhamdan.wordpress.com
25عبيدي ،مهدي"،جماليات المكان في ثالثية حنا مينه" ،ص.116-115
26ميفراني،عبد الحق "،األدب والبحر ..المجرد و المحسوس" ،2016/5/8،الساعة،12:10،
/http://www.aldohamagazine.com
27ميفراني،عبد الحق"،األدب والبحر ..المجرد و المحسوس" ،2016/5/8،الساعة،12:10،
/http://www.aldohamagazine.com
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على هذا الطريق هاجم سمك القرش قارب مهربين وأغرقه!
العصابات تكثر على هذا الطريق" .28
"هدرت ألامواج في الظالم وارتطمت بالصخور .لطمتها بقسوة قبل أن تتبدد في
البحر".29
"رطوبة البحر لزجة تسبب الضيق ،أرتجف وأتجمد من البرد في ظالم حالك
ً
أمواج عالية تفاجئنا وترفعنا عاليا و يميل املركب ثم يهبط بنا ،وكأننا في كهف يغور في
البحر .نتصور أننا سنغرق فنطلق صرخات.30"..
ً
ً
ضي ٍّق ،كانوا يرون
إن البحر باعتباره مكانا مفتوحا وال متناه قد ضاق بهم ،فتحول إلى قبر ٍّ ِ
َ
فيه املخلص ،لكنه رأى فيهم الضحية ،خي َب ظن الكثير ين منهم فابتلعهم وضمهم وأعطاهم الراحة،
وآلامان آلابدي ،وأعطاهم جواز السفر ،وإلاقامة التي كانوا يحلمون بها ،فلم يعودوا يرون الطائرات
التي تقصف وال البراميل املتفجرة واليسمعون صوت القذائف والصواريخ .نعم هي الراحة آلابدية التي
قدمها لهم .أعطاهم ما لم يعطهم أشقاؤهم العرب واملسلمون وأصحاب الضمير إلانساني ،إنه البحر.

الجسر :

تتعد ُد الجسور في مدينة الرقة فتكاد تكون من أهم معاملها ،إذ تشكل بوابة الدخول إليها ،
َ
وقد ذكر الكاتب الجسر غير مر ٍّة في روايته ،ولكنه لم ُي َس ِم ِه وت َر َك تسميته لخيال القارئ ،غير أنه أمده
بكلمات -وصف بها الجسر  -قد تساعده على تحديد هوية الجسر ،وإن لم يكن تحديد هوية الجسر
مهما ،غير أن غالب الظن أنه جسر الرشيد .
ً
فقد بقي هذا الجسر شامخا رغم كافة املآس ي والحروب التي تعيشها محافظة الرقة ،وهو
من أهم الصروح التي َتد ُّل على عراقة املدينة ،فقد ُبني على نهر الفرات الذي ُّ
يعد الشريان الرئيس
ً
للمدينة .والجسر الذي ُذك َر على لسان( سارة ) ُي ُّ
عد الرابط بينها وبين ذاكرتها ،فبعد أن كان رمزا
ِ
ً
للمحبة والخير والجمال ،أضحى طريقا للهروب من هذه املدينة و كأننا أمام تحول في آلامكنة ،فقد
تحول هذا املكان من آلاليف إلى املعادي ،إذ يقول على لسان سارة:
" وأنا على الجسر فقدت كل ش يء  ،لم يبق من هاشم سواك  ،يا مريم .......أذكر ملا
تجاوزنا الجسر لفتت نظري الخضرة وجمال الفرات  ،وشدني مشهد أسراب الحمام في سماء الرقة
 ،من الفرات إلى املدينة".31
أما ﻵان فقد أضحى الجسر بال�سبة لــ(سارة ) سبيل النجاة والخالص من الظالم الدامس
الذي يحيط باملدينة.وقد َدل الجسر في هذه الرواية على الحالة النفسية للشخصية الرئيسة ،فبعد أن
كانت ترى في الجسر الجمال والخضرة والحياة  ،أخذت ترى فيه طريق النجاة من املحرقة السوداء
ً
ً
التي تالحق أبناء الرقة ،فالكاتب أظهر قدرا كبيرا من الذكاء في تحويل الجسر من رمز للحياة ،إلى رمز
للنجاة من املوت.

28الجاسم  ،محمود ،نزوح مريم  ،ص.225
29الجاسم  ،محمود ،نزوح مريم  ،ص.227
30الجاسم  ،محمود،نزوح مريم  ،ص.228
31الجاسم  ،محمود،نزوح مريم ،ص.137
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الحواجز :
خيم كثيرة
الحاجز هو مكان واسع مفتوح على الجوار ال تحيط به مبان ،قد يتكون من ٍّ
ُّ
تمتد على مساحات واسعة ،أو من غرفة اسمنتية متنقلة توضع بين الشوارع وآلاحياء واملدن ،يتواجد
فيه عدد من الجنود ،يتحصنون فيه بشكل جيد ،يراقبون املكان املحيط بهم ،اليستطيع أحد
الاقتراب منه إال بإذنهم ،مهمته الفصل سواء بين شيئين أو شخصين أو بلدين أو مدينتين أو حيين أو
ً
شارعين  ،فيمنع التواصل بينهم بحرية وسهولة ويفرض على الطرف املقابل شروطا قد تكون في غاية
الصعوبة،
و ظاهرة الحواجز ليست نادرة  ،و غريبة بل هي ظاهرة شائعة في العالم عموما وفي العالم
ً
ً
العربي خصوصا ،وخير مثال على ذلك القضية الفلسطنية ،فاالحتالل الصهيوني غالبا مايضع الحواجز
بين املدن الفلسطنية ،وكذا كان حال العديد من البلدان العربية،فقد انتشرت فيها الحواجز إبان
الحروب آلاهلية التي دارات فيها،وقد نجد بعضها في أوقات السلم ،والغاية منها التشديد آلامني على
املواطنين ،ليظلوا يسبحون بحمد القادة والرؤساء وامللوك.
ً
ً
ً
أدبية تتناول الحواجز وتصفها
أما في آلادب فكان انتشارها قليال ونادرا ،فقلما نجد
ٍّ
كتابات ِ
وتقف عندها ،غير أننا وجدنا لها حضور ًا في الرواية العربية ،فقد ظهر ٌ
عدد من الروايات تناولت
الحواجز وتحدثت عنها ووصفتها ،و منها رواية ( الحاجز) لعزمي بشارة  ،والتي تحدث فيها عن املعاناة
واملآس ي التي يواجهها الفلسطيني عند هذا الحاجز ،32
وأما في سورية فقد بدأت الحواجز في الظهور مع بداية آلازمة السورية ،وفي بداياتها كانت
مقتصرة على النظام السوري ،ثم مالبثت أن تعددت الحواجز وتنوعت بين النظام و حلفائه من
إلايرانيين وآلافغان وبين الجماعات املسلحة على اختالف أصنافها وراياتها ،وقد صورت الدراما
السورية في العديد من املسلسالت ،هذه املأساة التي يعيشها إلانسان السوري فهو اليعرف هذا
الحاجز ملن ؟و هل جنود هذا الحاجز من السوريين؟ ومن أي السوريين؟ من املعارضة ،أم من النظام؟
أم من أصحاب الرايات السوداء؟ أم من آلافغان ؟ أم من إلايرانيين؟ تعددت الحواجز واملصير واحد،
إلاهانة وإلاذالل والخوف أو املوت.
وقد َ
صو َر الكاتب تعدد الحواجز في سورية وتنوعها وتوزعها،ووصف حال الجنود فيها
وأشكالهم وطريقة تعاملهم مع الناس ،وكأننا أمام عمل توثيقي للحالة الاجتماعية التي وصلت إليها
سورية ،وكأنه أراد أن يوضح للمتلقي أن سورية املوحدة قد انتهت ،وتحولت إلى سورية الحواجز ،وكل
حاجز من هذه الحواجز ،يعبر عن انتماء يﺨتلف عن ﻵاخر  ،يقول على لسان ( سارة ) التي تصف
ً
ً
واقع الحال ":قبل أن نصل البلدة رأينا حاجزا ضخما ،عناصر ينتشرون بتأهب يصوبون بنادقهم
نحونا من وراء أكياس متراكمة .موقع الحاجز كان استراحة يقف فيها املسافرون.كنا أنا وهاشم
نرتاح هنا  ،فنشرب املاء البارد ،والقهوة والعصائر  ،لها ذكريات عزيزة يا مريم ".33

32عباد ،عبد الرحمن"،الحاجز شظايا المكان واإليقاع في أعمال عزمي بشارة األدبية " (،موسوعة
أبحاث ودراسات في األدب الفلسطني الحديث األدب المحلي ،مجمع القاسمي للغة العربية  ،مكتبة أم
الفحم  ،2011 ،ط ،1ص.272
33الجاسم  ،نزوح مريم ،ص.163
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ً َ
إذا ت َحو َل الوطن إلى دول عدة تفصل بينها الحواجر،وقد أشار إلى ذلك الكاتب على لسان (
سارة ) بقولها:
"وهم يدققون في الهويات ،وكأننا على بوابة دخول إلى دولة ثانية "34
 .نعم من يقطع أرضنا ليسوا
من السوريين فقط بل من جنسيات مختلفة من أعوان النظام كاإليرانيين وداعش ،وهذا ما أملح
إليه الكاتب على لسان أبو سلطان بقوله":خرجت من حدود داعش طلع بوجهي إلايراني".35

ب -ألاماكن املغلقة :

ً
التختلف آلامكنة املغلقة عن املفتوحة من حيث تجسدها في عالم الرواية ،فنجدهاحاضرة
ُ
في أغلب الروايات العربية والعاملية ،و آلامكنة املغلقة "ت ِعب ُر عن خلجات شخوصها الذين يقيمون فيها،
تفوح منها رائحة التفاعل امللموس بين أناسها ،ألنها خاصة بعدد محدود من آلاشخاص الذين يقطنون
فيها ،أو يترددون عليها .ولها خصوصيتها وتأثيراتها على شخوصها"،36وتتنوع آلامكنة املغلقة في الرواية
ُ
ً
واحد ،فقد نرى آلامكنة املغلقة "آلاليفة كالبيت آلاسري وآلامكنة
العربية عموما فال تقف عند شكل
ٍّ
ُ
ُ
املغلقة املسلية كاملقهى وامللهى ومنها آلامكنة املغلقة املخيفة كالسجن والنظارة " ،37وقد يتحول املكان
مكان مغلق في عين الشخصية والكاتب بحسب أحداث الرواية.
املفتوح إلى ٍّ
ُ
وعليه فاملكان املغلق هو ":املكان الذي ح ِددت مساحته ومكوناته ،كغرف البيوت،
والقصور ،فهو املأوى الاختياري في بعض آلاحيان أو إلاجباري في أحيان أخرى،وقد تكشف آلامكنة
ً
املغلقة عن آلالفة وآلامان وقد تكون مصدرا للخوف .38
ً
َ َ َ
حيزا في رواية( نزوح مريم) وقد تعددت آلامكنة في هذه الرواية،
وقد شغل املكان املغلق ِ
ولكل منها صفاتها املختلفة ،فمن أمثلة آلامكنة املغلقة البيت والقبر والسجن و غرفة النوم  .وقد تكون
هذه آلاماكن اختيارية كالبيت وغرفة النوم ،وقد تكون جبرية كالسجن والقبر  ،وفي الرواية العديد من
آلامكنة املغلقة ،ومنها:

داللة البيت:

َ
بض
وظف الكاتب الداللة التعبيرية والرمزية للبيت ،وحوله من مكان جامد إلى مكان نا ٍّ
ً
ً
ُ
ُ
قب ُل عليه أحيانا وقد تدبره أحيانا أخرى  ،غير أن
خافق بالروح تحسه الشخصية وتتفاعل معه ،فقد ت ِ
الكاتب لم يقدم الدالالت التي يحملها البيت للقارئ دفعة واحدة بل قدمها على دفعات ،و خلق مسافة
بينها ،وما دفعه إلى ذلك كون البيت من أنواع آلامكنة املغلقة آلاليفة بالنسبة للقارئ.
فال يستطيع القارئ أن يكتشف جميع دالالت البيت من أول مرة ،بل عليه أن يتابع القراءة
ُ
وأن يدقق النظر ،ليكتشف هذه الدالالت ،فالبيت هو املكان الذي ت ِعب ُر من خالله الشخصية عن أملها
مكان في حياتنا ألنه "عالم الشخص الذاتي فيه تتكشف خبايا نفسه
وفرحها وحزنها وقلقها ،فهو أهم ٍّ

34الجاسم  ،نزوح مريم ،ص.163
35الجاسم  ،نزوح مريم ،ص.164
36عبيدي" ،جماليات المكان في قصص سعيد حورانية" ،ص.56
37عبيدي" ،جماليات المكان في قصص سعيد حورانية" ،ص.56
38عبيدي" ،جماليات المكان في ثالثية حنا مينه" ،ص.44
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وفيه يعبر عن مواقفه إزاء الناس وآلاشياء ،فهو مكان آلالفة والحماية" .39وقد عد ُه باشالر املكان
الطفولي آلاول.40
ويظهر إبداع الكاتب في تقسيمه للبيت ،فالقارئ الحاذق يجد أنه أمام أربعة أنواع من
البيوت في رواية(نزوح مريم ):
 -1بيت( أم هاشم ) وقد حمل دالالت متنوعة ،تنوعت وتغيرت بتغير الوضع امليداني في
ً
ً
ً
بيت تسلل إليه
سورية ،ففي البداية كان بيتا يتوهج محبة وحنانا وتآلفا بين أفراده،ثم تحول إلى ٍّ
َ
الخوف والذعر؛ نتيجة ما يجري في البلد ،وكل أفراده يتمنون أن تمض ي هذه آلازمة على خير،ثم ساده
َ
النظام في حمالت قمع
إلاضطراب والقلق والخوف من املجهول والسيما بعد مشاركة ( بشير )
املتظاهرين.
فقد حاول الكاتب " أن يكشف عن تلك العالقة الحميمة التي تربط البيت بساكنيه من
خالل الكشف عن حضور الشخصية في املكان وتألقها الوجودي".41كما بي َن لنا ارتباط املكان
ً
بالشخصية ،وكأن املكان قد أضحى امتدادا للجسد ذاته .تسري فيه أحاسيس صاحبه جيئة وذهابا
 ،42فرأينا الكاتب يصور منادة املكان لـ ــ( سارة ) وكأنه يطلب منها عدم الرحيل ،فقد غدت( سارة )
ً
جزءا منه يشعر بها وبآالمها"غرفة عمتي خديجة كانت تناديني ألودعها".43
ُ
ثم فجاة تحول بيت أم هاشم إلى بيت منتهك الحرمة ،فالجماعات املسلحة املعارضة
َ
ً
للحكومة انتهكت ُح َرمة هذا البيت ،بحثا عن عميل النظام ( بشير) ،ولكنها أخذت ( هاشم ) بجريرة
أعمال أخيه ،فخي َم الحزن وآلاس ى ،وتلقى البيت الضربة القاضية بموت (أم هاشم)،فنحن أمام
أحداث متسارعة تعصف ببيت ( أم هاشم ) ،ومع تسارع آلاحداث تتسارع الدالالت  ،فالكاتب أضفى
ُّ
بتشت ُته وتنوعه ُّ
وتمزقه.
على بيت ( أم هاشم ) الواقع السوري
ِ
ً
 -2بيت والد ( سارة ) في محردة ﻵامنة نوعا ما  ،يشعر القارئ وكأنه املكان ﻵامن الذي
َ
المفر ل ـ ــ( سارة ) من اللجوء إليه والتخلص من الظالم الذي خي َم على مدينة الرقة ،ولكنه في النهاية
تحول إلى مكان للحزن والذكريات آلاليمة ،واضطرت( سارة )ملغادرته بعد أن شعرت باقتراب الخطر ،
وبعد أن تدهورت الحالة الصحية ل ـ ــ( مريم ).ومع ذلك فصورة بيتها الذي قضت فيه مرحلة طفولتها
ً ُ
ُ
ذك ُرها بأيام الطفولة.
كانت تطاردها دائما ت ِ
َ
وال عجب في ذلك فبي ُت الطفولة في نظر غاستون هو املكان الذي تتكون فيه"مالمح آلالفة
وأحالم اليقظة فالحياة تبدأ بداية جيدة ،تبدأ ُمسيجة محمية دافئة في صدر البيت .فال يوجد حالم
واحد يستطيع أن يظل غير مبال وهو يطالع صورة البيت".44فبقيت صورة البيت تطارد ذاكرة سارة
أينما حلت وارتحلت.
39محمد آبادي ،محبوبة محمدي ،جماليات المكان في قصص سعيد حورانية،دمشق ،وزارة الثقافة،
منشورات الهيئة العامة للكتاب ، ،2001 ،ص.56
40ابنت يحي  ،سعدية" ،داللة المكان في رواية عابر سبيل ألحالم مستغانمي" ،ص.56-55
41آبادي و محمدي ،جماليات المكان في قصص سعيد حورانية ،ص .57
42مونسي ،حبيب،فلسفة المكان في الشعر العربي ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،2001 ،ص.17
43الجاسم  ،نزوح مريم ،ص.134
44غاستون ،باشالر" ،جماليات المكان"  ،ص.7-6
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ُ
 -3بيت املهربين املتاجرين بالبشر،وقد شبهه بالقبو املظلم املعتم ،وهذا وصف لعالم
املهربين الذين يتاجرون بالبشر ،وكشف لطريقة تعاملهم مع إلانسان ،فهذا البيت حمل في طياته
داللة تسليط الضوء على واقع الهجرة ومآسيها،يقول":رمينا في بيت مظلم مهجور ،مكان يشبه القبو
غرفة ضيقة معتمة رطبة ليس فيها سوى حمام كريه ". 45
ً
ً
 -4خيمة اللجوء ،نعم خيمة اللجوء غدت بيتا بديال للسوريين فهناك ﻵاالف من آلاطفال
السوريين الذين ُوِلدوافي الخيم ،اليعرفون إلاسمنت و الجدار و الحمام و غرفة الجلوس و النوم أو
املطبخ ،أضحت الخيمة في أعينهم البيت و املأوى،و الوطن البديل.
فإن سألت أي طفل سوري إلى أين ستذهب؟ سيقول لك إلى خيمتي ،هي البيت في لغتنا
وفي عرفنا ،أما هم ال يعرفونه إال في التلفاز والرسوم ،وقد يشعر القارئ أنهم في رحلة ترفيهية ،فالخيم
موجودة في الرحالت الترفيهية أو في حاالت العزاء ،أما بالنسبة للسوريين فقد أضحت البيت البديل،
هي كل ش يء ،حتى إن بعضهم رأى فيها آلامان املفقود،تقول سارة :
رحت تنظرين وقد انزاح عنك ذلك الخوف
"حين وصلنا إلى املخيم وأنزلتك عن يدي ِ
الذي كنت أراه في عينيك منذ أن دخلنا ذلك الكهف املشؤوم في بيروت ،تنظرين هنا إلى الناس.
إنهم يشبهونك  ،ويشبهوني! أخذني شعور خفي  ،كطفل وجد أمه ،مع أن الحمى تشتد......لم
يخصصوا لنا خيمة مستقلة .وضعونا مع عائلة من أم وابنتيها".46
ً
"الفتاتان تذهبان يوميا ملدة أربع ساعات إلى مدرسة في املخيم...عندما تعود الفتاتان
من املدرسة،تأخذانك في جولة في املخيم".47
غدا املخيم الوطن البديل فيه مدراس وأسواق ودكاكين وحدائق وأماكن للتجول ،ولكنه
مع ذلك أشبه بسجن كبير يحيط بأهله ،مكان مفتوح تضيق فيه النفوس ،العيون تراقب أسواره
وتتسأل متى العودة إلى الوطن الحبيب؟ ،مكان واسع في مساحته ضيق في أعين ساكنيه .إنه الشتات
الجديد الذي يعيشه إلانسان السوري.

الغرفة :
وقف العديد من النقاد عند داللة الغرفة وتحدثوا عنها و منهم الناقد العراقي ياسين
النصير ،الذي رأى "أن للغرفة دالالت عميقة في حياة الشخصية بما تحتويه من أسرار املاض ي،
والسيما غرفة النوم" ،48فالكاتب أوجد في هذه الرواية نوعين من غرف النوم ،أولهما :غرفة النوم التي
سادها ﻵامان وﻻاستقرار ثم مالبث أن انقلب إلى خوف قادم تتربصه العيون ويؤرق آلاجفان وهذا
ماحدث في غرفة نوم سارة وهاشم  ،يقول على لسان سارة :

45الجاسم  ،نزوح مريم  ،ص.212
46الجاسم ،نزوح مريم  ،ص.234
47الجاسم  ،نزوح مريم ،ص.236-235
48آبادي ،مريم اكبري موسى ،أصفهاني  ،محمد خاقاني "،داللة المكان في رواية موسم الهجرة إلى
الشمال" ،مجلة إضاءات نقدية  ،العدد السابع ،2012 ،ص.14
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ً
" في غرفة النوم أبعدت الستارة ،ألفتح النافذة قليال  .لم أر سوى الظالم والصمت في
الرقة ".49
ً
متربصا بصاحبها ،وهي غرفة والد (سارة ) التي
وثانيهما :غرفة ٍّ
نوم يسري في أرجائها املوت ِ
فارقها الحنان منذ وفاة والدتها .فالصورة الفنية -التي قدمها الكاتب للغرفة  -تعكس حالة الشخصية.
املتمثلة بوالد ( سارة ) شخصية بائسة في حالة سكر دائمة ،وكأنه ينتظر لحظة املوت .
فالشخصية
ِ
ُ
ُّ
فالكاتب استخدم غرفة النوم التي تعد من آلاماكن املغلقة بداللتين مختلفتين ،آلاولى وقد بث فيها
الحياة وعبر فيها عن العالقة الزوجية التي كانت قائمة بين( سارة )و ( هاشم )  ،والثانية عبر من خاللها
عن البؤس واملوت اللذين كانا يعشعشان في هذه الغرفة .
ً
ُ ُ
حدث( مريم ) عن ذكريات املاض ي ،كثيرا ما كانت تسترجع
فــ(سارة ) الراوية التي كانت ت ِ
َ
الذكريات من غرفة نومها ،فالكاتب تقص َد أن تذكر (سارة ) ذكرياتها في غرفة نومها؛ ألن غرفة النوم
ً
من آلاماكن املغلقة  ،فهي أشبه " بحفرة عميقة تتجمع فيها كل أسرار ها  ،فهذه الغرفة ليست مكانا
للنوم أو الرحة بل مكان لحفظ آلاسرار  ،لحفظ إلارث الثمين ،الكتب  ،ﻵاثار القديمة  ،اللوحات
الزيتية ،آلاشياء الثمينة ،في مثل هذه الغرف التي توجد في أكثر البيوت تتوزع الظلمة
باستمرار،التصلها يد آلاطفال ".50
َ
وكأن الكاتب مزج بين غرفتي نوم (سارة) ووالدها َوبين أوجه الشبه بينهما ،فاألب وابنته
ََ
عاشا املعاناة ذاتها  ،فاألب فق َد زوجته وهي في ريعان شبابها ،فتحولت غرفته إلى ما يشبه املأتم ،إذا
معاد بالنسبة له ،بعد أن كانت العش الزوجي
دخلها تذك َر املاض ي ومآسيه ،فالغرفة تحولت إلى مكان ٍّ
واملكان الدافئ له ولزوجته،كذلك (سارة ) فقد فقدت ( هاشم ) بعد أن أخذوه من بيته بجريرة أخيه.

السجن:

السجن ُّ
يعد أحد آلاماكن املغلقة واملانعة لحرية الفرد ،ويرتبط السجن في ذهن إلانسان
بالعقوبة والحرمان وبهذا املعنى يكون السجن مكان اعتقال املحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ،51
ضي ٍّق
وقد يكون السجن هو البيت الذي يحبس فيه السجين ،وقد يأتي بمعنى الاعتقال في مكان ِ
الق َد ِم  ،عرفه إلانسان منذ أن استوطن
حرج .52ومما الشك فيه أن عقوبة السجن معروفة ضاربة في ِ
آلارض وبدأ في عمرانها ،ولكن طرق تنفيذ هذه العقوبة وأساليب تنفيذها و وسائلها هي التي عرفت
ً
ً
اتساعا وتطورا مع اتساعا الحضارة وتكون املجتمعات،53

49الجاسم ،نزوح مريم  ،ص.21
50آبادي ،مريم اكبري موسى ،أصفهاني  ،محمد خاقاني" ،داللة المكان في رواية موسم الهجرة إلى
الشمال" ،ص.14
51منصوري ،علي" ،البطل السجين السياسي في الرواية العربية المعاصرة" ،رسالة دكتوراه غير
منشورة  ،الجزائر  ،جامعة الحاج لخضر – باتنة  ،2008 ،-ص.136
52قدور  ،سكينة" ،الجسيات في الشعر العربي" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجزائر ،قسنطينة،
جامعة منتوري ،2007،ص.20
53قدور ،سكينة" ،الجسيات في الشعر العربي"  ،ص.30
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ً
وقد حمل السجن في رواية( نزوح مريم ) عددا من الدالالت  ،منها :الاعقتال التعسفي
إلاجباري الذي تعر َ
ض له ( هاشم) زوج( سارة ) ،و السجن في هذه الداللة ارتبط "بالظالم والقسوة"54
َ
و اتصف بالضيق بالخوف والقلق و الاضطراب الدائم ،وقد خص الكاتب السجن بشخصية (هاشم)،
ف ــ(هاشم ) هو من ُا ُ
عت ِق َل و ُس ِج َن في رواية( نزوح مريم )  ،ولكن من اعتقل ( هاشم )؟ وأين هو ﻵان ؟
ُ
أي سجن؟ وهذا السجن تابع ملن ؟وهل يعامل معاملة إنسانية ؟ وهل تطبق عليه قوانيين الاعتقال
وفي ِ
املتبعة والسائدة في كل دول العالم ؟وهل هو على قيد الحياة ؟
املتتبع يجد أن الكاتب لم
هذه آلاسئلة مجتمعة عجز الجميع عن إلاجابة عليها ،حتى إن ِ
يعطنا إجابة شافية لها ،بل ترك آلامر لخيال القارئ ،وكأنه أراد أن يجعل القارئ يشارك ( سارة ) في
حيرتها ،وقد طرحت (سارة) العديد من آلاسئلة ولكنها لم تتلق الجواب الشافي ،وإنما عاشت حيرة
القارئ ،بقولها:
" أتساءل :هل جروحه قاتلة؟ هل تشافى ؟ أين يسجنونه ؟ال أستطيع التفكير في احتمال
أن يكون قد قتلوه" .55كما حاولت أم هاشم أن توضح للقارئ هذه آلاسئلة الغامضة التي تدور في
ذهنه ولكنها عادت بخفي ُحني ٍّن،حينما ترجت واستعطفت ذلك الرجل الذي أوصل أغراض هاشم إلى
البيت بقولها له :
" يا بني ،هللا يوفقك .هاشم ابني ؟ ميت  ،طيب ؟
 قد يكون في السجن ،أو .........هللا أعلم . يا بني ،هللا يخليك ألمك ،ويحميك!56
ال أعرف  ،قد يكون في الحبس إذا لم يقتل ،أو يكفر ،أو يتعامل مع ألاعداء الكفرة" .ً
إذا فنحن أمام كلمات جديدة ومصطلحات مغايرة وعجيبة لم يتعود السوريون على
ً
ً
واقع جديد أشبه
سماعها ،التكفير ،التعاون مع الكفر ،هذا لم يكن موجودا سابقا .نحن أمام ٍّ
بكابوس ،اليصدق معظم السوريين أنهم يعيشونه.
والدالالت التي يحملها السجن التقتصر على الظلم والقسوة والعنف ،بل إن الكاتب قد
أعطى للسجن داللة في غاية الجمال أال وهي الانتظار  ،فاملتمعن في موقف( سارة ) بعد اعتقال( هاشم
) يجد أن دافعها آلاول للبقاء في الرقة هو انتظار( هاشم ).
"هل أذهب وأترك عمتي خديجة؟ و هاشم هل يرض ى أن أحمل ابنته وأعود إلى
محردة؟.......يابنتي ذرية هاشم ما تطلع من بيتي! وهاشم يا سارة هل نتركه؟".57وبعد الرحيل عن
الرقة بقيت( سارة ) تنتظر هاشم وهذا ما أكدته ل ــ(نورية ) أخت هاشم بقولها  " :يانورية سأرحل إلى
محردة  ،والبيت أمانتك !
وهاشم يا سارة ؟
هاشم يريد ذلك ،وفي أي وقت يعود ،أنا بانتظاره".58
54قاسم  ،سيزا " ،جماليات المكان"  ،ص.27
55الجاسم ،نزوح مريم ،ص.86
56الجاسم،نزوح مريم ،ص.119-118
57الجاسم ،نزوح مريم ،ص.87
58الجاسم،نزوح مريم ،ص.132
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كذلك يتحدث الكاتب عن هجرة( سارة ) وشب َه هذه الهجرة أو اللجوء باالعتقال ،فكل
مسارات رحلة اللجوء تضع القارئ أو املتلقي أمام َسج ٍّان ظالم قاس ي وكأنه يتعامل مع حيوانات،
فيتحدث عن رحلتها بقوله:
"رمينا في بيت مظلم مهجور  ،مكان يشبه القبو  ،غرفة ضيقة معتمة ......كنا كأننا
حيوانات مربوطة بحبل واحد ......الشقة مكونة من غرفتين صغيرتين مظلمتين  ،مع حمام بائس
.نسكنها ،عشرة أشخاص ......تبدو لي الشقة أشبه بالنظارة التي يتحدثون عنها في مراكز الاعتقال
! .....يحرسوننا كأننا مساجين ،ويحيطون بنا مثل العسكر ".59
فإبداع الكاتب يتمثل في تحويله رحلة لجوء سارة وأماكن توقفها إلى ما يشبه السجن أو
املعتقل ف ــ"املكان قد يتحول إلى سجن" 60هذا ما رأته سيزا قاسم.

الخاتمة :
وبناء على الدراسة التي تقدمت يمكننا القول:
 تميزت رواية ( نزوح مريم ) بغزارة آلاماكن الروائية املذكورة سواء املفتوحة أو املغلقة ،فهذه آلامكنة املتعددة تتقاطع في ذاكرة السارد فنجد أن ( سارة ) تنتقل من مكان إلى آخر أثناء سردها
لذكرياتها.
السعة املادية للعديد منها.
 إن إلانغالق هو السمة الطاغية على آلامكنة في الرواية رغم ِن
فالرقة بعد سيطرت الجماعات املسلحة عليها وأصحاب الرايات السوداء تكاد تكو منغلقة على نفسها
وعلى عاداتها وثقافتها وحضارتها .
ً
 تدر َج الكاتب في ذكر آلامكنة تبعا ملجريات آلاحداث في الرواية ،فبدأ باملكان املفتوحكالرقة ،ومزرعة النجاة ،ومحردة ،وحماة ،وحمص ،ودمشق ،ولبنان ،وتركيا  ،وكأن القارئ أمام كاميرا
َ
سينمائية تدرجت بلقطاتها فأول ما تعرف عليه آلاماكن املفتوحة ثم بدأت هذه آلامكنة تضيق على (
َ
أشبه بسجن مغلق.
سارة ) حتى أصبحت
ُ
َ
 تأثير آلامكنة على شخصيات العمل الروائي ،فقد ط ِبع معظم هذه الشخصياتبطابعها،فأم هاشم كانت َ
صلبة كحجارة البيت ،تحملت غياب( بشير ) وسجن( هاشم ) وجاهدت
ً
املتقلبة ،مرة بيد
وكابرت وصبرت إلى أن وافتها املنية ،الرقة الحزينة الجريحة الحائرة املتخبطة املتوترة
ِ
ُّ
النظام،ومرة بيد الجماعات املسلحة ،فهذه التقلبات التي كانت تعيشها الرقة أثرت على هاشم بشكل
ً
مباشروانعكست على شخصيته فنراه حائرا مضطربا ال يدري ماذا يفعل،فقد جعل من آلاماكن
ات مجازية عن الشخصيات. .
تعبير ٍّ
 براعة الكاتب ظاهرة واضحة في توظيفه لألمكنة في العمل الروائي ،فقد عبرت هذهدالالت عدة ،اختلفت باختالف توظيفها في العمل الروائي ،وقد تراوحت هذه الدالالت بين
آلامكنة عن
ٍّ
آلامور السياسية والدينية والعقائدية وآلاخالقية،كما دلت على طبيعة املجتمع السوري وعاداته
وتقاليده التي بدأت بالتغير ،مع دخول أصحاب الرايات السوداء إليه ودخول إلايرانيين وآلافغان.
59الجاسم ،نزوح مريم  ،ص.225-222-212
60قاسم  ،سيزا" ،جماليات المكان" ،ص.30
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 حاول الكاتب التعريف باألماكن السورية من خالل هذه الرواية ،فالقارئ لهذه الروايةيتعرف من خاللها على مدينة الرقة ،و مزرعة النجاة ،ومحردة ،وحماة،و حمص ،ودمشق وغيرها من
املدن السورية  ،وعليه أصبحت الرواية بمثابة الدليل السياحي لسورية ،ولكن بعد أن أصبحت
ً
سورية كومة من آلانقاض.
 تطويع املكان لخدمة آلاحداث الروائية ،فعن طريق آلاماكن كالرقة ،ومحردة ،والحواجزَ
وضع الجمهور العربي القارئ للرواية أمام حقائق واضحة،و صورة
،والجسر ،ومخيمات اللجوء،
مفصلة،وشبه مؤكدة عن آلازمة السورية ،فالكاتب تحدث على لسان سارة التي عايشت الواقع
السوري بكل تفاصيله ،ورأت الجماعات املسلحة ،والنظام ،وأصحاب الرايات السوداء ،ومختلفة
َ
القوى املوجودة على آلار ض السورية ،بل ووصف طباع بعضهم ،وطريقة تعاملهم مع السوريين،و
كأننا أمام كاميرا تصور الواقع السوري بحذافيره والسيما في مدينة الرقة وريفها وآلاماكن التي مرت بها
سارة.وتنقله للقارئ العربي ليطلع على حقيقة ما يجري على آلارض السورية.
ُّ
 استخدم املكان ( بمزرعة النجاة ) للتعبير عن اللحمة السورية ،والتعايش الذي كانً
موجودا في سورية قبل عام  ،2011فمن خالل املكان أعطى الكاتب ملحة عن الواقع السوري قبل
املأساة التي حلت باملجتمع السوري.
استطاع الكاتب من خالل املكان أن يصور الذهنية السورية أو تفكير إلانسان السورياملستقبلي كيف يفكر للمستقبل ؟وماذا يتمنى؟ وذلك من خالل تفكير سارة بالهجرة إلى فرنسا وأسباب
ودوافع الهجرة .
َ
 طوع املكان وجعله في خدمة جميع عناصر الرواية ،فرأيناه يزاوج بين السرد والوصفوالحوار والشخصيات.
آلاماكن الروائية التي ذكرها الكاتب ،كلها مستوحاة من الواقع السوري ،فلم نرى أماكنخيالية أو أسطورية غير موجودة في سورية ،فكل آلاماكن التي ذكرها موجودة على آلار ض السورية،
ً
تماماً .
وبناء على ما تقدم ذكره نجد أن املكان في رواية ( نزوح مريم ) قد تأسس على
أي أنها واقعية
ثنائية السعة و الضيق و الانفتاح والانغالق .
املصادر و املراجع :
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الشمال" ،مجلة إضاءات نقدية  ،العدد السابع.) 11-29( ،2012 ،
باشالر ،غاستون"،جماليات املكان" ،ترجمة  :غالب هلسا ،بيروت،ط ،.2املؤسسة الجامعية للنشر
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البليهد ،حمد بن سعود"،جماليات املكان في الرواية السعودية" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،اململكة
العربية السعودية  ،جامعة إلامام محمد بن سعودن .1427
بن يحي  ،سعدية" ،داللة املكان في رواية عابر سرير ألحالم مستغانمي" ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الجزائر.2008 ،
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MEMLÛKLARA KADAR SİS (KOZAN) VE ÇEVRESİNDE
GÖRÜLEN FETİHLER (CONQUESTS MADE AT SIS
(KOZAN) UNTIL THE MAMLUKS)
Ali HATALMIŞ
Çukurova Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
ahatalmis@cu.edu.tr
Özet

Sis (Kozan), Çukurova’nın kuzey hududunda Torosların eteğinde
kurulmuş antik bir şehrin ve genel olarak Kilikya yöresinin adıdır. Kilikya
kale şehirlerinin en önemlilerindendir. Asurlulardan Hititlere, Fenikelilerden
Makedonlara, Perslerden Romalılara ve Bizanslılardan Müslümanlara birçok
devlet ve medeniyet tarafından yönetilmiştir.
İlk İslam fetihleri ile İslam topraklarına katılan Sis ve yöresi,
Sugûr/Avâsım içinde yer almıştır. Bölge sıklıkla yıkım ve tahribata uğramış,
Abbasîlerin gücünü yitirdiği zamanlarda ise el değiştirmiş, Bizans ve
ardından Ermenilerin kontrolüne girmiştir.
XI. Yüzyıldan itibaren Sis merkezli kurulan Ermeni baronluğu
zamanla prenslik ve krallığa dönüşmüştür. Bu krallık, Çukurova ve etrafını
çevreleyen dağlık bölge ana merkez olmak üzere; İç Anadolu’dan Suriye’nin
kuzeyine kadar geniş bir bölgede varlık göstermiştir. Ancak bu devletin tam
bağımsız olamadığı, güç dengelerine göre Bizanslılar, Haçlılar ve
Müslümanlara bağlı (vassal) olarak yaşadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kozan/Sis, Bilâd-i Sis/Kilikya, Bizans, Emevî,
Abbasî, Ermeniler, Türkler ve fetih.

Abstract

Sis (Kozan) is the name of an ancient city located in Çukurova’s
northern borders at the foothills of the Taurus Mountainsandal soused in
general as the name of the region of Cilicia. Cilicia is one of the most
important citadelsand it was ruled by many states and civilisations such as
Hittites, Phoenicians, Macedonians, Persians, Romans Byzantines and
muslims.
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During the first Islamic conquests, Sis and its neigh bourhood were
annexxed to the Thugur/Avasimterritories. The region was often exposed to
destruction and devastation and changed hands when the Abbasid lost power.
It was first controlled by the Byzantine and then the Armenians.
As from the XI century the Armenian barony, founded based on Sis,
evolvedin to prince domand kingdom over time. This kingdom, centrally
located in Çukurova and its neighbouring mountains, existedover a large
region from the central Anatolia to Syria. However it is seen that it could not
be fully independent and remained (vassals) under the rule of the Byzantines,
Crusaders or muslims over the change of power.
Key Words: Kozan/Sis, The Land of Sis/Cilicia, Byzantine,
Umayyad, Abbasid, Armenians, Turksand Conquest

Giriş
İslam tarihlerinde Bilâd-i Sis diye anılan bölge, batı
kaynaklarında Kilikya olarak geçmektedir. Burada kurulan Ermeni
krallığın ulaştığı sınırlara bağlı olarak da, İç Anadolu’nun güneyi ile
Suriye’nin kuzeyine kadar genişlemektedir. Gerçekte Kilikya, yüksek
ve geçit vermez dağlarla çevrili bir ovanın (Çukurova) adıdır. Bu
verimli ova; fizikî ve beşerî olarak Toroslar tarafından beslenmekte ve
korunmaktadır.
Günümüz Adana vilayetinin sınırları içinde yer alan Sis
(Kozan), stratejik konumu ile tarihte pek çok devlet ve medeniyetin
dikkatini çekmiştir. Sis, Toros sıradağlarının başladığı bir tepe
üzerinde muhkem bir kaleye sahiptir. Asurlular tarafından inşa
edildiği söylenen bu kalenin eteğine Sis kenti inşa edilmiştir. Kentin
yazları oldukça sıcak bir mevkide kurulmuş olması, halkın yüksek
yaylalara ilgisini sürekli kılmıştır.
Dağlar, Çukurova ve yaşayanlar açısından hayati önemdedir.
Seyhan ve Ceyhan nehirleri bu verimli ovaya hayat vermektedir. Bu
iki nehir arasında kalan arazilerin sulanması sorunu menkıbevî
hikâyelere konu olmuştur. Halk arasında Anavarza kralının şehrine su
getirtme hikâyesi pek meşhurdur. Hikâyede Anavarza kralı, güzel
kızını almak için yarışan Sis ve Misis prenslerine, “şehrine en kısa
zamanda su getirtme/bendini yaptırtma” şartını koşmuştur. Kente
kilometrelerce uzaklıktan su getirilmiş, ama güzel prenses
istemediğine varmamak için şehrin yüksek surlarından kendini atarak
intihar etmiştir.1

1 Anavarza antik kentinde söz konusu hikâyenin kral kızı mozaiği üzerine
resmedildiği söylenir ve pek çok mahalli araştırmacılar bu hikâyeyi naklederler.
Abdurrahman Kütük, “Anavarza Efsanesi”, Kozan Sevdası Dergisi, Çukurovalı Yay.,
yıl 2, S.4, Adana Mayıs 2008, ss. 37-37.
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Kilikya şehir ve yerleşimlerin kim tarafından kurulduğu ve
isimlendirildiği hakkında farklı görüşler vardır. Söz gelimi Sis 2 ve
hemen yakınındaki Anavarza,3 Misis4 ve Adana5 isimleri nereden ve
nasıl geldiği tartışılmıştır. Şu anki telaffuz şekline gelinceye dek
birçok değişime uğradığı şüphesizdir. Sis yöresine Ermenilerin gelip
yerleşmesi konusu da tartışmalıdır. Kanaatimizce Ermenilerde din ve
etnik kimlik eş zamanlı gelişmiştir. Doğu Anadolu ile Armania
(yüksek yer) arasındaki ilişki hatırlanmalıdır. Doğu Anadolu’daki
Hristiyanlığı benimseyen halk(lar)ın ortak adlandırılmış olması da
imkân dâhilindedir.6
Toros dağlarının tobografik yapısı ve bitki örtüsü saklanma ve
sığınmaya müsaittir. Sis (Kozan) ve çevresi bunun en tabii örneklerini
sunmaktadır. Nitekim ilk Hristiyanların yöreye gelmesi ve gizlice
dinlerini yayması hep anlatılmıştır. Sis, Hristiyanlık ve İslamiyet’in
ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren, müntesiplerinin yaşadığı en
önemli merkezlerden biri olmuştur.7
2 Asur kaynaklarında (M.Ö. V. Yüzyıl) “Sizu” olarak geçer ve zamanla “Sis” olarak
telaffuz edilmeye başlar. (Buchner, V.F., “Sis”, İA, MEB Yay., İstanbul 1964, X,
708-712, s. 708). Arapçaʼda “Sîsîyye” diye de anılsa da “Sîs” tercih edilir. Mesela
Arapça isimlendirme hakkında bkz. SafiyeddinAbdülmü’min b. Abdülhak el-Bağdâdî
(739/1338), (tah. Ali Muhammed el-Peçâvî), Merâsıdu’l-Itlâˊ ˊale’l-Esmâi’lEmkinetive’l-Bukâˊi, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1992, I, 766.
3 Arapçaʼda “ʽAynzerbe” (el-Bağdâdî, Merâsıdu’l-Itlâˊ,I, 977), batılı kaynaklarda
“Anazarbos” olarak anılır. Günümüzde Adana ili Kozan ilçesi Dilekkaya köyü içinde
Anavarza antik kenti harabeleri olarak bilinir. Kozan şehir merkezine 20 km.
uzaklıktadır. Yurtsever, Kozan Tarihi, s. 17.
4 Eskiçağ kaynaklarında Mopsuestia, Bizans ve Haçlı kaynaklarında Mopsuesta,
Mamistra (Mampsista, Mamista, Malmistra) şeklinde geçer. Şehir Süryanicede
Masista, Arapçada Massîsa (Masîsa), Türkçe’de Misis olarak adlandırılır. Ceyhan
nehrinin sağ kıyısında kurulan Antik Misis kenti Adana’ya 27 km. uzaklıktadır. Işın
Demirkent, “Misis”, DİA, İstanbul 2005, XXX, 178-181, s. 178.
5 Arapça kaynaklarda (çoğunlukla) “Ezene” ve “Edene” şeklinde geçer (el-Bağdâdî,
Merâsıdu’l-Itlâˊ,I, 48.) Çivi yazılı Hitit tabletlerinden, M.Ö. II. binyılda
Kizzuvvatna’daki(Kilikya) büyük Samri(Saros, Seyhan) nehrinin kıyısında, içinde
bulunduğu bölgeye adını verecek kadar önemli bir Adaniya veya Ataniya şehrinin
mevcut olduğu öğrenilmektedir. Adana ismi Danualılara mı Romalılara mı (Gök
Tanrısı Uranus’un oğlu Adanos) ait olduğu tartışılmaktadır. Yapılan bazı etimolojik
yorumlarda ise kelimenin a(n); “üzerinde, yanında”, -dânu “nehir” şeklinde
olabileceği ve “nehir yanında” manasını taşıyabileceği belirtilmektedir. Yusuf
Halaçoğlu, “Adana”, DİA, İstanbul 1988, I, 348-353, 348-349.
6İbnü’l-VerdîEbûHafsSirâceddîn Ömer b. el-Muzaffer (852/1448), Harîdatü’l-ʻAcâib
ve Ferîdetü’l-Garâib, (tah. Enver MahmûdZennâtî), Mektebetü’s-Sekâfeti’dDîniyye, Kahire 2008, I, 79.
7 Âdem Tutar, “XIX. Yüzyılın Sonlarında Kozan Sancağında Müslümanlar ve
Gayrimüslimler”, Dini Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2002, c. V, S. 13, ss.149-163, s.
149.
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İlk İslam fetihleri Anadolu’nun güneyi ve doğusunda daha
etkili ve başarılı olmuştur. Toros sıradağları iki ülke arasında doğal
sınır kabul edilmiş ve “Sugûr ve Avâsım” adıyla yönetilmiştir. Sis
(Kozan) ve yöresi, Anadolu’ya yapılacak akınlarda üst vazifesi
görmüştür. Bizans İmparatorluğu Yermük yenilgisinden sonra hızla
yöreyi terk etmiş ve boşaltmıştır. Dört Halife döneminde yöreye ilk
akınlar olmuştur. Asıl fetih ve yerleşme, Emevîler döneminde
başlayarak Abbasîler’in güç ve iktidarını yitirmesine kadar sürmüştür.
Abbasî döneminde yöreye Türklerin yerleştirildiği de görülmüştür.8
Kilikya’da İslamlaşma büyük ölçüde sağlanmış olsa da,
Hristiyanların sayısı ve bölgesel etkinliği devam etmiştir. Abbasîlerin
zayıflaması ve güç kaybetmesi üzerine bölgenin denetimi
Bizanslıların eline geçmiştir. 9 Ermenilerin Bizans tarafından Doğu
Anadolu’daki vassal krallıklarına son verilmesi üzerine batıya,
Kapadokya ve Çukurova’ya göçleri hızlanmıştır. XI. yüzyıla
gelindiğinde özellikle Sis’in dağlık kısımlarında bazı Ermeni
derebeyleri görülmeye başlamıştır. Bazı derebeyler Bizans’ın desteği
ve kontrolünde baronlaşmıştır. Bu baronluk Haçlı seferleriyle birlikte
birErmeni prensliğine (490/1097) ve yüzyıl sonra da krallığa
(595/1198) dönüşmüştür. Tarsus, Kilikya’daki (Sugûr/Uç) merkez
konumunu yitirmiş ve yerini Sis’e bırakmıştır. Kilikya doğrudan ve
dolaylı Ermeni krallar eliyle yönetilir olmuştur.10
Ermenilerin Kilikya’da kurduğu bu krallığın gücü ve etkinliği
batıdan doğuya Alanya, Ermenek, Ereğli, Kayseri, Sivas, Urfa ve
Halep’e kadar ulaşmıştır. Haçlılar ve Moğollarla ittifak kuran krallık,
daha çok çevredeki güçlü Müslüman yönetimlere bağlılık göstermiştir.
Memlûklar, Sis ve çevresini yeniden alarak bu krallığa son vermiştir
(766/1375). Bunu Türkmen beylerinin desteği ile sağlamışlar ve
yöreyi onlar eliyle yönetmişlerdir. Böylelikle Kilikya’daki
Türkmenlerin nüfus ve nüfuzu giderek artmıştır.11
8 İbn Haldûn EbûZeydVeliyyeddin Abdurrahman b. Muhammed (808/1406),
Kitâbu’l- ʻİber ve Divânü’l-Mübtedeive’l-Haber fî Eyyâmi’l-ʻArabve’lʻAcemve’l-Berber (Tarîh), Beyrut 1996, III, 285.
9İbnVâzıhEbü’l-Abbâs Ahmed b. İshâk b. EbîCaʿfer el-Yaʿkûbî, (284/897), Târîhu’lYa‘kûbî, thk. AbdülemîrMühennâ, I-II, Dâru’l-A‘lemî, Beyrut 2010,II, 328; İbnü’lEsîr, İzzeddin Ebü’l-Hasen (630-1232), el-Kâmil fi’t-Tarih, (İslâm Tarihi İbnü’lEsîr el-Kâmil fi’t-Târîh Tercümesi), Bahar Yay., I-XII, İstanbul 1986, V, 127.
10ClaudeCahen, Osmanlılar’dan Önce Anadolu’da Türkler, (çev. Yıldız Moran), E
Yay., İstanbul 1979, s. 26.
11İbnTagriberdîEbü’l-MehâsinCemaleddin Yusuf (874/1469), en-Nücûmu’z-Zâhire,
(Neşr: M. Hüseyin Şemseddin), Beyrut 1992, XI, 105; Ebü’l-Abbas
TakiyyüddinAhmed
b.
Ali
el-Makrîzî
(845/1442),
Kitâbü’s-Süluk liMaʻrifetiDüveli’l-Mülûk, (neşr. Muhammed Mustafa Ziyâde), I-IV, Lecnetü’t-Telif
ve’t-Terceme, Kahire 1970-1973, I, 287; İbn Hacer Ahmed b. Ali el-
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Araştırmamızın konu ve tarihsel aralığı, VI.-XIII. yüzyıllar
arasında Sis ve çevresinde meydana gelen siyasal gelişmelerdir.
Kaynaklarda “Bilâd-ı Sis, Kilikya veya Küçük Ermenistan
Krallığı” 12 şeklinde geçen devletin ulaştığı sınırlar makalemizin
coğrafi sınırlarını teşkil etmiştir.
KISA TARİHÇE: SİS VE YÖRESİ
Sis (Kozan) ve yöresine Kilikya adı verilmiştir. Kilikya’da
paleolitik ve neolitik devirlerinden kalma ilk yerleşimlere rastlanır.
Hititler, Asurlar, Fenikeliler, Büyük İskender ve Selevkoslar bölgeye
hâkim olmuştur. Kilikya’nın ilk sakinleri Fenikeliler oldukları bilinir.
Bölge bir ara Simerienlerin eline geçmiş, Pers istilasına uğramış ve
Kapadokya Satraplığı’na bağlanmıştır. Roma-Pers, Bizans-Sasanî ve
Haçlı-Müslüman mücadelesi aralıksız sürmüştür.13
Kilikya, Anadolu’nun güneybatısında yer alan Seyhan (Sarus)
ve Ceyhan (Pyranus) nehirlerinin suladığı Mersin, Tarsus, Adana,
Misis, Anavarza (Dilekkaya) ve Sis (Kozan) gibi şehirleri içene alan
günümüzde Çukurova diye anılan yerdir. Kilikya/Ermeni Krallığı’nın
ulaştığı sınırlara bağlı olarak da, Silifke’den Elbistan’a, Antakya’dan
Kayseri’ye kadar bu sınırlar genişletilebilir.14
Kozan ve Sis kelimelerin menşei hakkında farklı görüşler ileri
sürülür. Kozan sözcüğünün Türkçe olduğu üzerinde durulurken15 Sis

Askalânî,İnbâ’ü’l-Gumrbi-Ebnâ’i’l-ʻUmr, (tah. Hasan Habeşî), I-IV, el-Meclisü’lAʻlâli’ş-Şüûni’l-İslâmiyye, Kahire 1969-1998, I, 74.
12 Arapça kaynaklarda “Memleketüİrmîniyye es-Sugrâ” geçmektedir. Muhammed b.
Muhammed b. Abdullah b. İdris el-Hüseynî el-İdrîsî (560/1165), Nüzhetü’l-Müştâk
fî İhtirâki’l-Âfâk, DâruÂlemi’l-Kütüb, Beyrut h. 1406, II, 814; ŞehâbeddinEbû
Abdullah Yakût el-Hamevî (626/1228), Muʽcemü’l-Büldân,Dâru’s-Sadır, Beyrut
1977, I, 160; İbnSaʻîdEbü’l-Hasen Ali b. Mûsâel- Mağribî, Kitâbü’l-Cuğrâfyâ, (neşr.
İsmâʻîl el-Arabî, Manşûrâtü’l-Mektebi’t-Ticârî, Beyrut 1970, s. 116, 129, 130.
13 MehlikaAktok Kaşgarlı, Ermeni Tabi Kilikya Baronluğu, Proses Yay., Ankara
1990, s. XI, XIII-XIV, 2.
14 Kaşgarlı, Kilikya, s. 1-2; İlyas Gökhan, “Türkiye Selçukluları İle Kilikya
Ermenileri Arasındaki Siyasi İlişkiler”, NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı
1, Nevşehir 2012, ss. 70-108, s. 71.
15 Kozan sözcüğü, “tavşan, kuzeyde/soğukta/gölgede kalan (kuzan)” anlamına geldiği
söylenir. Sözlükte ayrıca “Kozan, 1. ekini biçilip kaldırılmış tarla. 2. Ekin biçildikten
sonra toprakta kalan kökler. 3. renkli tülbent, yazma, çocuk bezi” anlamındadır. Yaşar
Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük, I-III, Ötüken Yay., İstanbul 2007, III. 2270. En
eski Türkçe sözlük Divân-ı Lügati’t-Türk’te “Kozanmak, (koza-n-mak ); süslenmek,
bezenmek” şeklinde geçer. Besim Atalay, Divân-ı Lügati’t-Türk Tercümesi, TTK
Yay., Ankara 1986, II, 155; IV, 353; Yaşar Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük III,
Ötüken Yay., İstanbul 2007, s. 2270.
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sözcüğü daha eskidir ve Arapça olduğu ileri sürülür.16 Kozan kelimesi
Arapça kaynaklarında pek kullanılmazken17 onun yerine; “Sîs, Bilâd-ı
Sîs, Diyâr-ı Sîs” şeklinde ifade edilir. Bir anlamda tarihi “Kilikya”
ismi yerine İslam tarihlerinde “Bilâd-ı Sis” kullanılır. Sis hem şehir,
hem bölgesel/yöresel bir ad olarak anılır.18
Sis ve yöresinin birçok batılı müellif tarafından sürekli
“Ermenistan/Ermeniye” şeklinde söylenmesi tarihi olmaktan çok
siyasi mülahazalara dayanır. Tarihte Ermenistan olarak anılan elbette
bir memleket vardır. İslâm tarihlerinde de kullanılan
“İrminya/Ermeniye” tabiri, muhtemelen “Armania”kavramından
alınmıştır. Persler, İran’a göre nispeten daha yüksek rakımlı Doğu
Anadolu toprakları için “yüksek yer” anlamında bu tabiri kullanmıştır.
Yine benzer şekilde Bizanslılar da “Armanus” tabirini tercih
etmişlerdir. 19 Kazvinî, “İrmînîye denilen bu bölge başlangıçta
Azerbaycan ile Diyâr-ı Rûm (Anadolu) arasında kalan geniş bir yerdi.
Sis; Grekçe Sision, Sisium, Latince Sisia, Assis, Oussis kelimelerinin Arapça Sîs
veya Sîsiyye olarak telaffuz edilmiştir. (V.F. Buchner, “Sis”, İA, MEB Yay., İstanbul
1964, X, 708-712, 708.) Arapça’da Sis değişik telaffuzlarıyla “Sîs, Sîsâ, Sîsîyye”;
“yönetme, idare etme (Sâse), ayar verme, hayvanın sırtını kaşarlama, at eğitme ve
yetiştirme, midilli at” gibi birçok anlama geldiği ileri sürülmektedir. EbûNasr İsmail
b. Hammâd el-Cevherî (400/1009), es-Sıhâh, (tah. AhmedAbdulğafûr ‘Attâr), I-VI,
Dâru’l-ʽİlmli’l-Melâyîn, Beyrut 1987, III, 939; Ebü’l-Kasım Kemaleddin Ömer b.
Ahmedİbnü’l-ʽAdim (660/1262), Zübdetü’l-HalebminTarîhiHaleb, (thk. Süheyl
Zekkâr), Dâru’l-Kütübi’l-ʽArabî, Dımaşk 1997, s. 225; İbnManzûrEbü’l-Fazl
Muhammed b. Mükerrem (711/1311), Lisânü’l-‘Arab, I-XV, Dâru Sâdır, Beyrut ts,
VI, 109; Ebü’t-Tâhir Muhammed b. Ya‘kûb el-Fîrûzâbâdî (817/1415), el-Kâmûsü’lMuhît, (tah. Muhammed Nu‘aym el-‘Arkasûsî), Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 2005, I,
551.
17 XVIII. ve XIX. Yüzyıldan itibaren Sis ve çevresine egemen olmaya başlayan
Kozanoğulları derebeyliğinden sonra Kozan ismi yaygınlaşmış ve kullanılmaya
başlamıştır. Adana vilayetine bağlı Kozan Mutasarrıflığında (Sancak: il) merkez Sis
olmak üzere; Kars-ı Dulkadir (Kadirli), Belenköy (Feke) ve Haçin (Saimbeyli) adlı üç
kaza ile Karsantı (Aladağ) ve Mağra (Tufanbeyli) nahiyeleri vardı. Cumhuriyetin
başında il (vilayet) olan Kozan 1926’da kazaları ile birlikte Adana’ya bağlandı. Kozan
mutasarrıflığının yani ilinin kurulmasında Ahmed Cevdet Paşa’nın öncülüğünde
“Fırkây-ı Islâhiyye” kurulmuş ve yörede derebeylik yapan Kozanoğulları itaat altına
alınmak istenmiştir. Konu ile ilgili bkz. CâvidBaysun, Cevdet Paşa Tezâkir 40Tetimme, TTK Basımevi, Ankara 1991, s. 174-175, 204-207.
18 ŞehâbeddinEbû
Abdullah Yakût el-Hamevî (626/1228), Muʽcemü’lBüldân,Dâru’s-Sadır, Beyrut 1977, III, 297; İbnSaʻîd el-Mağribî, Kitâbü’lCuğrâfyâ, s. 118, 130; Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Osman b.
Kaymaz ez-Zehebî (748/1348), el-ʻİber fî Haberi men Gaber, (thk. Muhammed esSaʻîd b. BesyûnîZağlûl), I-IV, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1985, I, 166.
19 Yunan mitolojisinde; Armenus adı verilen kahraman Sason (Jason) ile birlikte deniz
seferlerine katılmış, Armenus daha sonra, söz konusu bölgeye yerleşince Anadolu’nun
doğusu Armania diye anılır olmuştur. Cahit Külekçi, İslâm Tarihinde Ermeniler ve
Ermenistan Fetihleri, s. 45-46, 70.
16
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Zamanla üstünde 1000 kadar şehrin olduğu geniş coğrafyaya erişti.”
diyerek Ermenistan ve ulaştığı sınırlara işaret etmektedir.20
Konumuz bağlamında XI. yüzyıldan sonra Sis ve çevresi için
de
“Ermeniye,
Küçük
Ermenistan,
Kilikya
Ermeni
Baronluğu/Prensliği/Krallığı” tabirleri kullanılmıştır. 21
Ermeni
kimliğinin oluşum ve gelişimi Anadolu’nun doğusunda teşekkül
etmiştir. Nitekim Bizans’ın “Armenia/Ermeniye”théması bu günkü
“Doğu Anadolu” bölgesini içine almıştır. Armenia toprakları, bazen
Sasanîlerin kontrolüne geçerken, çoğu kez Bizans’a bağlı bir krallık
olarak yönetilmiştir. İlk İslam fetihleri sonrasında da bu thémanın adı
muhafaza edilmiştir.22
İslamiyet’in doğuşu sırasında Sis ve yöresi, Sasanî (Pers)
İmparatorluğu’nun işgaline uğradı. Ancak Bizans İmparatorluğu
çabuk toparlandığı görüldü. İmparator Herakleios (610-641), 627 yılı
sonunda Ninova yakınında Persleri kesin bir yenilgiye uğrattı. Yapılan
antlaşmaya göre kaybedilen Sis dâhil tüm Anadolu, Suriye, Ermeniye
ve Mısır yeniden Bizans’a bağlandı.23İlk İslam fetihleri esnasında Sis
ve yöresinin dâhil olduğu “Kilikya” bölgesi doğrudan Bizans
İmparatorluğu sınırları içinde idi.24
Herakleios yönetim alanında köklü reformlar uygulayarak
devleti yeniden yapılandırmış, Anadolu’da tüm vilayetleri thémalar
adı altında birleştirmişti. Bu sayede askeri kolordular kurulmuş,
savaşa hazır ordu kıtʽaları teşekkül ettirilmişti. ThémaAnatolikoi,
şimdiki Doğu Akdeniz (Kilikya) ve İç Anadolu’yu kapsamıştı.25
Yukarıda ifade edildiği gibi Ermeniler, Anadolu’nun doğu
ucuna yakın bir bölgede (Erivan-Gökçe Göl bölgesi) yaşarlarken,
İslam fetihleri ve Bizans’ın müdahaleleriyle, daha sonraları aşamalı
olarak batıya doğru yayılmışlardır. Doğu Anadolu’da Van Gölü
havzasından Fırat nehrinin batısına ve güneyine göç etmişlerdir. XI.
yüzyılda da çoğunlukla Kilikya denilen Toroslar ve Antakya bölgesine

20EbûYahyâCemâlüddînZekeriyyâ b. Muhammed b. Mahmûd el-Kazvînî (682/1283),
Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-ʽİbâd, Daru Sadır, Beyrut ts., s. 494.
21Ebü’l-Abbas ŞehabeddinAhmed b. Ali el-Kalkaşendî (821/1418), Subhu’l-Aʻşâ fî
Sinâʻati’l-İnşâ, (neşr. Muhammed Hüseyin Şemseddin- NebilHalid el-Hatib- Seyyid
Ali Nabit, Beyrut 1987, IV, 125.
22 Mehmet Tezcan, “İranArmeniası (Pers Armenia)”, Tarihte Türkler ve Ermeniler,
c. I, ss. 149-182, s. 180.
23Işın Demirkent, “Herakleios”, DİA, İstanbul 1998, XVII, 210-215.
24İbnü’l-ʽAdîm, Buğyetü’t-Talib, s. 225.
25AleksandrAleksandroviçVasiliev, Bizans İmparatorluğu Tarihi, (çev. Arif Müfit
Mansel), Ankara 1943, s. 288.
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yerleşmişlerdir.
Bu
durum
Kilikya-Ermeni
Baronluğu/Prensliği/Krallığı’nın kuruluşuna imkân ve ortam
hazırlamıştır.27

DÖRT HALİFE: İLK AKINLAR
Hz. Ebû Bekir döneminde Bizans’a karşı önemli bir zafer
(Ecnâdeyn) kazanılmıştır. Onun vefatından sonra Hz. Ömer
döneminde fetihler aralıksız sürmüştür.Yermük Muharebesi (15/636)
sonrasında, Bizans İmparatorluğu Suriye’den ümidini tamamen
kesmiş ve Anadolu’da savunmaya çekilmiştir. 28 İslam orduları
Bizanslıları Anadolu’da takip amaçlı ilerlemiştir.29
Hz. Ömer ve Hz. Osman dönemlerinde, Müslüman fatihler,
Bilâd-ı Şam’a dâhil olan Tarsus’tan Misis’e, Sis’e oradan Maraş’a, o
hattan güneye ve doğuya uzanan şehirlere ulaşmış ve önemli fetihler
gerçekleştirmiştir.30
Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ali el-Kalkaşendî (821/1418), Nihâyetü’l-Ereb fî
MaʽrifetiEnsâbi’l-ʻArab, (tah. İbrahim el-Ebyârî), Beyrut 1980, s. 28; Kalâidü’lCümânfî’t-TaʽrîfiKabâiliʻArab, (tah. İbrahim el-Ebyârî), Beyrut 1982, s. 9; Ebü’lFidâİmâdüddînİsmâʻîl b. Ali (732/1331), el-Muhtasar fî Târîhi’l-Beşer, I-IV, elMatbaʻatü’l-Huseyniyyeti’l-Mısrıyye, Kahire 1907, I, 92; İbnü’l-Verdî, Harîdatü’lʻAcâib, I, 79; Urfalı MeteosVekâyinâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136-1162), (çev. Hrand D. Andreasyan, notlar EdouardDulaurer, Mükrimin Halil
Yinanç), TTK Yay., Ankara 1987, s. 259 vd.
27 Kilikya’da Ermeni krallığının daha doğrusu prensliğinin kurulması ancak Bizans’ın
izni ve onlara vassal olmakla mümkün olmuştur. 1073 yılında Doğu Anadolu’dan
gelen ve asilzadelerden olduğunu iddia eden Rupen ailesi tarafından (Sis ve yöresinde
bir Ermeni Baronluğu) kurulmuştur. Kaşgarlı, Ermeni Tabi Kilikya Baronluğu, s. 7.
28 EbûCa’fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî (310/922), Târîhu’t-Taberî, tah.
Muhammed Ebü’l-Fadlİbrâhîm, I-XI, Dâru’l-Me‘ârif, Kahire ts., III, 394-415, 417.
29 Herakleios; “Sozo Suriye…” (Selametle kal Suriye…) demek zorunda kaldığı ve
Anadolu topraklarında savunmada kalmayı yeğlediği görülmüştür. Hristiyanlığın dinî
merkezi Kudüs’ün fethini (16/637) Akdeniz sahilindeki Kayseriyye izlemiş, Yenilgi
haberini Antakya’da öğrenen İmparator Herakleios birliklerini Torosların gerisine
çekerek savunmaya geçmiştir. İbnKuteybeEbû Muhammed Abdullah b. Müslim
(276/889), Kitabu’l-Meârif, Beyrut 1970, s. 182, 570; Ahmed b. Yahya Cabir elBelâzurî (279/892), Futûhu’l-Büldân/T. Ülkelerin Fetihi, (çev. Mustafa Fayda),
Siyer Yay., İstanbul 2013, s. 160 (366), 164-165 (374-377); Yaʻkûbî, Tarih, I-II,
Beyrut 1960, II, 150, Taberî, Tarih, III, 603-605; IV, 62; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II,
454-457; İbnKesîr, Ebü’l-Fidâ’ İsmail b. Şihâbeddîn (774/1372), el-Bidâye ve’nNihâye Büyük İslâm Tarihi İbnKesîr, (çev. Mehmet Keskin), I-XIII, Çağrı Yay.,
İstanbul 1994, VII, 96-102; Bar HebraeusGregoryEbü’l-FerecYuhannaİbnü’l-ʻİbrî
(685/1286), Abu’lFarac Tarihi, I-II, (çev. Ömer Rıza Doğrul), TTK Yay., Ankara
1987, I, 178.
30Ebü’l-Kâsım Ubeydullah b. Abdullah b. Hurdâzbih (300/912-13), Yollar ve Ülkeler
Kitabı (Kitabü’l-Mesâlikve’l-Memâlik),(çev. Murat Ağarı), Kitabevi Yay., İstanbul
2008,s. 86, 87, 91.
26
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Hz. Osman döneminde Şam valisi Muaviye’nin, yetki ve
sorumluluğu artırıldı ve o, vakit kaybetmeden Bizans kontrolündeki
topraklara yöneldi. Müslüman Arap orduları Antakya’ya girdi. Yezîd
b. Hür el-Absî komutasındaki başka bir ordu çıktığı yaz seferinde
Antakya sınırlarını aşarak Kilikya’daki Tarsus’a ulaştı. 31 Hz.
Osman’ın halifeliği döneminin sonuna kadar Anadolu üzerine seferleri
devam ettiren Şam valisi Muaviye, fethedilen toprakların bir kısmına
Arap kabilelerini yerleştirmek suretiyle bölgede sınırlı da olsa bir
iskân politikası izledi.32
Bilâd-ı Şam’ın kudretli valisi Muaviye ile halife Hz. Ali
arasında yaşanan liderlik/hilafet mücadelesi, Anadolu fetihlerini
kesintiye uğrattı.33 Ancak Muaviye’nin hilafeti üstlenmesinden bir yıl
sonra (42/662) seferler yeniden başlatıldı ve kayda değer başarılar
elde edildi.34 İstanbul’un fethini hedefleyen bu seferler hem karadan
ve hem denizden yapılmaktaydı. Bu seferler 43-44/663-664 yıllarında
gerçekleştirildi. Bundan böyle Anadolu topraklarına iklim vs. şartlar
dikkate alınarak yılda iki kez düzenli yaz ve kış seferleri şeklinde
oldu.35
EMEVÎLER: FETİH VE YERLEŞME
Bizans İmparatorluğu, Mısır ve Suriye’yi kaybetmesinden
hemen sonra başkent İstanbul’u kaybetmemek üzerine kurulu
Anadolu’da savunmaya çekilme politikasını yürürlüğe koymuştur. Bu
amaçla Toros sıradağları iki ülke arasında doğal sınır kabul edilmiştir.
Bizans Kilikya’nın içinde bulunduğu toprakları boşaltmış ve buralarda
kendilerinden olan ahaliyi Anadolu içlerine göç ettirmiştir.36 Sis tam
da söz konusu Toros sıradağlarının yamacında ovaya bakan bir
mevkide kurulmuştu. Dört Halife döneminde Kilikya yöresi tam
anlamıyla fethedilmemiş, takip amaçlı akınlara maruz kalmıştır da
denilebilir.
Tarîh, I, 205; Taberî, Tarih, IV, 250; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III, 91;
İbnKesîr, el-Bidâye, VII, 221. RûmDiyarı’na ilk giren Abdullah b. Kays el-ˊAbdî
veya Meysere b. Mesrûk el-ˊAbsî olduğu rivayet edilmektedir. İbnKesîr, el-Bidâye,
VII, 168, 236.
32Belâzurî, Futûh, s. 191; Bar Habreaus, Abu’l-Farac Tarihi, I, 179-180.
33İbnKesîr, el-Bidâye, VIII, 204.
34Ya’kûbî, Tarih, II, 239; Taberî, Tarih, V, 172; İbnü’l-CevzîEbü’l-FerecCemaleddin
Abdurrahman b. Alî b. Muhammed el-Bağdâdî (ö.597/1201), el-Muntazam fî
Tarihi’l-Ümemve’l-Mülûk, (thk. Muhammed Abdülkadir Atâ-Mustafa Abdülkadir
Atâ), I-XIX, Beyrut 1992,V, 193.
35İbnKesîr, el-Bidâye, VIII, 213; Bar Habreaus, Abu’l-Farac Tarihi, I, 180-181.
36Taberî, Tarih, III, 572; Yakût el-Hamevî, Muʽcemü’l-Büldân,II, 227;İbnü’l-Esîr,
el-Kâmil, II, 519.
31 Yaˊkûbî,
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Kaynaklarda Sis ve çevresinin Emevîler döneminde
fethedildiğine dair ipuçlarına ulaşılırken, Sis şehrinin fethedildiğine
dair açık bir bilgiye rastlanmaz. Emevîler hemen her yaz mevsiminde
Amanos ve Toros sıradağları yoluyla Anadolu içlerine akınlar yaptığı,
bol esir ve ganimet aldıktan sonra geri döndükleri anlatılır. Bu harekât
tarzı ile Müslüman Arapların, Anadolu’da kalıcı olmayı ve kendilerine
vatan edinmeyi, pek düşünmediklerini çıkarmak mümkündür. Belki de
Anadolu’nun iklim ve coğrafi şartları Araplara pek sıcak gelmemesi,
Bizans İmparatoru Herakleios’un Torosların gerisine çekilerek Toros
sıradağlarını her iki ülke arasında doğal sınır kabul etme politikası da,
bunda etkili olmuş olabilir. Bizans İmparatoru Herakleios, Suriye’yi
boşaltmak zorunda kalınca bölgedeki şehirleri Müslümanlara
bırakmamak adına yakıp yıktığını, sakinlerini göçe zorladığını
görülür. Bu bir anlamda Bizans’ın sınır boyunca izlediği insansız
topraklar oluşturma politikasıydı.37
Doğal olarak Emevîler döneminde Sis ve yöresinin fazlasıyla
Bizans saldırılarına maruz kalması kuvvetle muhtemeldir. Sis şehrinin
ve bu şehrin kuzeyindeki yani Toroslardaki yerleşimlerin bundan
etkilenmemesi düşünülemez. Bizans için öncelikli koruma alanı
İstanbul (ve Anadolu), Emevîler için ise Bilâd-ı Şam (Suriye)
olmuştur. Bu sebeple her iki bölgenin de ortasında yer alan bu bölge
(Sugûr), iki taraf için de tam sahiplenme olmadığından olsa gerek,
taraflarca sık sık el değiştirmiştir.38
Emevî halifesi Muaviye b. EbûSüfyan tarafından yaz ve kış
düzenli Anadolu seferleri başlatıldı. 39 Ama Muaviye döneminde
gerçekleştirilen Anadolu seferlerinin en önemlisi İstanbul’un fethi
girişimiydi.40 53/673 yılında gerçekleştirilen Rûm (Anadolu) seferinde
Tarsus’a kadar olan tüm yerleşimler alındı.41
Kaynaklarda Emevîler döneminde Halife Velid’in, 84/703
yılında Abdullah b. Abdülmelik komutasında Rûm (Anadolu) seferine
Futûh, s. 190.
el-Bidâye, VIII, 223, IX, 48, 131, 141.
39 İbnKesîr, el-Bidâye, VIII, 213. Anadolu’ya yönelen ilk askeri harekât, Büsr b.
EbîErtât komutasında gerçekleştirilmiştir. İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, V, 201, 209;
İbnKesîr, el-Bidâye,VIII, 47. Diğer bir komutan Malik b. Hübeyre de 46/666 ve
47/667 yıllarında, emrindeki ordular da Rûm topraklarında yerleşmiştir. Yaʿkûbî,
Tarih, II, 138;Taberî, Tarih, V, 181, 212, 227, 229, 288; İbnü’l-Cevzî, elMuntazam, V, 217, 220, 223-224.
40Taberî, Tarih, V, 232; İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, V, 224; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil,
III, 465; İbn Kesîr el-Bidâye, VIII, 105, 213, 373.Taberî, Tarih, V, 288; İbnü’l-Esîr,
el-Kâmil, III, 503.
41 Yaʿkûbî, Tarih, II, 153; İbnü’l-Esîr Muaviye tarafından görevlendirilen komutan
Yezîd b. Hür el-Absî tarafından Tarsus ile Antakya arasındaki tüm kalelerin
yıkıldığını nakletmiştir. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III, 91.
37Belâzurî,

38İbnKesîr,
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çıktığı ve Abdullah’ın Antakya’yı aştıktan sonra günümüzde Adana
şehri sınırları içinde yer alan Masisa’yı fethettiği, buranın kalesini inşa
ettirdiği ve buraya iyi savaşçılardan üç yüz kişi yerleştirdiği ve mescit
inşa ettirdiği kaydedilmiştir.42
İbnü’l-Esîr’de geçen bir rivayette, “87/706 yılında Mesleme b.
Abdülmelik tarafından Bizans’a gaza yapıldı, Massîsa (Misis)
dolaylarında Sûsene (muhtemelen Sis) alınarak burada pek çok kişi
öldürüldü ve bazı kaleler fethedildi.”43ve “93/712’de Abbâs b. Velîd,
Bizanslılara gaza yaparak Sabestîye, Merzubân ve Tarsus’u aldı. Aynı
yıl Mervân b. Velîd yaptığı gazada Hancere’ye kadar vardı. Mesleme
de yine Bizanslılara yaptığı gazada Massîsa, Hısnu’l-Hadîd ve
Gazâle’yi (Malatya tarafları) fethetti.” denildikten sonra Sugûr
bölgesine Müslümanların yerleştirildiğini ve en uçtaki Dârende dâhil
Sugûr’a Müslümanların iskân edildiği belirtilmektedir.44
Ostrogosky, “Emevîler döneminde Kilikya’nın merkezi
Tarsus, diğer önemli şehirleri Misis, Anavarza ve Sis idi. Yine Kilikya
çevresinde bulunan Antakya, Maraş, Besni, Hısn-ı Mansur, Malatya,
Tiyana (Kemerhisar) ve Dülük gibi şehirler vardı. Tüm bu şehirler
Emevîler tarafından fethedildi ve İslamlaştırıldı.” tespitinde
bulunduktan sonra,“ 717’de Bizans tahtına geçen İmparator III. Leon
(717–741) Maraş kökenli bir Ermeni’ydi.” demektedir.45Bilâd-i Sis’te
az da olsa meskûn Ermeniler olabilir. Ermenilerin yöreye intikali ve
çoğunluğu teşkil edişi XI. asırdan sonra gerçekleşmiştir. Söz konusu
tarihlerde Bizans ve Emevîlerin stratejileri doğrultusunda yörede Rum
Ortodoks ve Müslümanların bulunması ve iskân edilmesiher zaman
imkan dahilindedir.
ABBASÎLER: SUGÛR VE AVÂSIM
Abbasîler kuruluş yıllarında kendi iç sorunları ile meşguldü.
İkinci Abbasî halifesi Ebû Cafer el-Mansûr’dan itibaren Sugûr’un

42 Masisa Adana ile Ceyhan arasındaki tarihi bir yerleşim yeri. Halîfe b. Hayyât,
Tarih, 346; Belâzurî, Futûh, s. 191-192, 225-226; Yaʿkûbî, Tarih, II, 328;
İbnKuteybe, el-Meârif, s. 514; Taberî, Tarih,VI, 385, VIII, 623; İbnHurdazbih,
Yollar ve Ülkeler, s. 86. İbnü’l-Esîr, “Bundan önce Müslümanlar burada iskân olmuş
değillerdi. Burada ayrıca mescit de inşa ettirdi.” kaydını düşmüştür. İbnü’l-Esîr, elKâmil, IV, 448.
43 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, IV, 473. Bu bilgiler Bar Habreaus tarafından da teyit
edilmektedir. Bar Habreaus, Abu’l-Farac Tarihi, I, 190-191.
44İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, V, 54.
45 III. Leonayrıca ikon (kutsal tasvir) kırıcı olarak da tarihe geçmiştir.
GeorgOstrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, (çev. Fikret Işıltan), TTK Yay, Ankara
2011, s. 145-155.
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yeniden ikmal ve inşa süreci başladı.46 Halife Harun Reşid döneminde
Sugûr bölgesi tahkim edilerek yeniden yapılandırıldı. Sugûr, 170/786787 yılında “Sugûreş-Şâmiye” ve “Suğur el-Cezîre” olarak ikiye
ayrıldı. Buralar “Avâsım“ adıyla yeniden örgütlendi.47 Hudut kale ve
şehirleri tahkim edildi. Buralara devamlı konuşlanan ve askeri
harekâta hazır birlikler yerleştirildi. Bu süre zarfında Bizans ile olan
savaşlar hem kara, hem de denizde kesintisiz bir şekilde devam etti.48
Birçok kaynakta, Halife Harun Reşid’inSafsaf kalesinin
fethini Bilâd-i Sis üzerinden gerçekleştirdiği (181/797) 49
anlatılmaktadır. İlerleyen yıllarda Harun Reşid, 187/804 yılında
Anadolu seferlerini sürdürmüş, 50 188/805 yılında Misis (Massisa), 51
191/806-807 yılında Tarsus alınmış ve buralara Horasan ahalisinden
bir topluluk ile Masisa ve Antakya halkından biner kişi iskân
edilmiştir.52Harun Reşid, Türk asıllı komutan Ebû Süleyman el-Hâdim
et-Türkî’yi, Anavarza kentini onarmak ve Müslümanları buraya iskân
etmekle görevlendirilmiştir (191/807). 53 Bilâd-ı Sis’te Bizans ile esir
mübadeleleri yapılmıştır. 54 Verilen bu bilgilerde geçen Misis ve
Tarsus şehirleri, Sis şehrine uzak olmayan güzergâhta yer almaktadır.

el-ʽİber, I, 166; İbnü’l-‘İmâdAbdülhay b. Ahmed el-Hanbelî (1089/1678),
Şezerâtü’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb, thk. Abdülkâdir el-Arnaût-Mahmûd elArnaût, I-XI, DâruİbnKesîr, Beyrut 1986-1993, II, 236; Kalkaşendî, Subhu’l-Aʻşâ,
IV, 136; . Halife Mansûr, Massîsa şehrini Cebrail b. Yahya eliyle imar ettirdi. Ayrıca
burada bir de cami inşa etti. Halife Mansûr, bu şehirde bin kişiye mal dağıttı ve birçok
kişiyi Massîsa’ya yerleştirdi. (İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, V, 408. Bar Habreaus, Abu’lFarac Tarihi, I, 200) Halife Mehdi Harun Reşid’iSugûr’a yakın Ermeniye ve
Azerbaycan valiliğine atadı. İbnKesîr, el-Bidâye, X, 245.
47 Belâzüri, Futûhu’l-Buldân, s. 154 (355), 190 (431)/223; İbnü’l-Cevzî, elMuntazam, VIII, 328. Harun Reşid’inSugûr bölgesine ilgisi halife Mehdi zamanında
başlamıştı. Zira Harun Reşid o dönemde Sugûr üzerine başarılı seferler tertip etmiştir.
Yaʻkûbî, Tarîh, II, 271.
48İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, VIII, 329-331.
49Taberî, Tarih, IV, 645; İbnü’I-Cevzî, el-Muntazam, IX, 182; İbnKesîr, el-Bidâye,
X, 299; KerimeddinMahmud b. Muhammed Aksarâyî, (720/1320),Selçuki Devletleri
Tarihi (Müsameretü’l-Ahbâr), (çev.: M. Nuri Gençosman), Ankara 1943, s. 73;
Ebü’l-Fidâİmâdeddîn İsmail b. Ali (732/1331), el-Muhtasar fî Târîhi’l-Beşer, I-IV,
el-Matbaʻatü’l-Huseyniyyeti’l-Mısrıyye, Kahire 1907, II, 15.
50Belâzurî, Futûh, s. 159-164, 165, 178-179, 190-192, 192-193; Yaʿkûbî, Tarih, II,
375-376, 382; Taberî, Tarih, III, 604, IV, 62, 396-397; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, VI,
166-167, 177; İbn Kesîr, el-Bidâye, X, 328.
51 Belâzurî, Futûh, s. 196; Yaʿkûbî, Tarih, II, 376; Taberî, Tarih, IV, 62. Bar
Habreaus, Abu’l-Farac Tarihi, I, 209.
52Yaʿkûbî, Tarih, II, 328; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, V, 127; İbn Haldûn, Tarîh, III, 285.
53Yakût el-Hamevî,Muʻcemü’l-Büldân, IV, 177.
54Taberî, Tarih, VIII, 338, 340, 506; İbnü’l-Esîr, VI, 187-188; İbn Kesîr, el-Bidâye,
X, 516.
46Zehebî,
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Halife Me’mûn fetih ve iskân politikalarına sürdürmüştür.
Me’mûn’un
215/830’te
Musul-Urfa-Antakya-Misis
ve
Tarsushattından Anadolu topraklarına giriş yaptığı, Eşnâs et-Türkî,
Uceyf b. Anbase ve Cafer b. Dinar el-Hayyât adlı komutanların Sis
civarındaki Sündüs ve Sinan kalelerini fethettiği kaydedilmiştir. 55
Verilen bu malumatta açıkça Sis civarındaki bazı kalelerin alındığı
söylenmiştir.
Meʼmûn’un Anadolu seferleri vefatına kadar devam
etmiştir.56Bölge için stratejik öneme sahip Heraldea (Ereğli),57Tuvana
(Kilisehisar),58Antîgû (Niğde) ve 30 kadar yer altı şehri (Matmûre ç.
Metâmira) 59 fethedilmiştir. Tarsus, Adana, Misis ve Sis’i içine alan
Sugûr-ı Şâmiye valiliğine Sâbit b. Nasr el-Hüzâʻî getirilmiştir.60
Me’mûn komutasında Lü’lü’e kalesini kuşatılmış (216/832)61
ve oğlu Abbas Tuvana’nın imarı için görevlendirilmiş ve oraya
Müslümanlar iskân edilmiştir (218/833). 62 Me’mûn tarafından
Sugûr’da (bir anlamda Kilikya’da) asker toplanılmasına yönelik
verdiği emir ve Bizans’ın fethedilen yerleri vergi karşılığında iade
isteğinin reddetmesi;63Sugûr’da (Kilikya’da) çok sayıda Müslüman’ın
yaşadığı şeklinde yorumlanabilir.
Me’mûn’un, Anadolu şehirlerine Arapları iskân etme amacına
belki de ölümü engel olmuştur. Halife, İmparator’un elçisine ret
Tarih, II, 298-299; Taberî, Tarih,VIII, 623-624; Mesʽûdî, Murûcu’zZeheb, IV, 42-43; İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, X, 265-266; İbnü’l-Esîr, elKâmil,VI; 361-362; İbn Kesîr, el-Bidâye,X, 128; İbn Haldûn, Tarîh, III, 320.
56 Me’mûn Bizans’ın Sugûr’a saldırdığını haber alınca harekete geçmiş ve Bizans
imparatoru ile savaşmıştır. Bu savaşta Misis ve Tarsus halkından 1600 kişi
öldürülmüştür. 10 Cemaziyelevvel 216 Pazartesi günü de Rum topraklarına girmiştir.
Bizans İmparatoru Theophilos barış istemek amacıyla elçilerini Adana’ya göndermek
zorunda kalmıştır. Taberî, Tarih, VIII, 625; Mesʽûdî, Murûcu’z-Zeheb, IV, 42.
57İbnKuteybe, el-Meârif, s. 382; Taberî, Tarih VIII, 625; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, VI,
363; İbnKesîr, el-Bidâye, X, 456.
58Yaʿkûbî, Tarih, II, 424; Taberî, Tarih, VIII,625.
59Matmûre (ç. Metâmir), yer altı şehirleri anlamındadır. Korunmak, yiyecek ve erzak
saklamak için kullanılır. (Kapadokya yöresinde sık rastlanır.)Ayrıca MatmûreSugûr
bölgesinin merkezi Tarsus’a bağlı bir beldedir. Yakût el-Hamevî,
EbûAbdillâhŞihâbüddîn b. Abdillâh, Muʻcemü’l-Büldân, I-V, Dâru Sâdır, Beyrut
1977, V, 148, 151.
60Yaʻkûbî, Tarîh, II, 292.
61 Yaʿkûbî, Tarih, II, 426; Taberî, Tarih, VIII, 628-630; İbnü’l-Cevzî, elMuntazam,X,274, XI, 3-4; İbnKesîr, el-Bidâye, X, 456. Lü’lüe kalesi Sis-Kayseri
yolu üzerinde bir kaledir.
62 Yaʿkûbî, Tarih, II, 426. Me’mûnTuvana’ya Müslümanları iskan etmişken, çok
geçmeden meydana gelen bir takım olay üzerine MuʻtasımTuvana’nın yıkılmasını
emretmiştir (218/833). Taberî, Tarih, VIII,667.
63Yaʿkûbî, Tarih, II, 428-429; Taberî, Tarih, VIII, 631; İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam,
X, 15.
55 Yaʿkûbî,
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cevabı verdiği Badandun (Pozantı) suyu kenarındaki ordugâhında kısa
ve ateşli bir hastalıktan sonra vefat etmiştir. Sugûr’un (Kilikya)
merkezi konumundaki Tarsus’a defnedilmiştir.64
Halife Me’mûn’un ölümüyle sona eren, İslâm-Bizans
mücadelesi, dört yıllık bir fasıladan sonra Halife Muʿtasım döneminde
(218-227/833-842) yeniden başlamıştır (223/837).65Muʽtasım, Bilâd-ı
Şam’ı aşıp Anadolu içlerine ilerlerken yolda (Sugûr’da) gaza için
bulunan kuvvetler orduya katılmaktaydı. Yol üzerinde birçok kale ve
şehir alınmaktaydı.66Yine Muʻtasım zamanında Zut adlı bir topluluk
Basra civarında çıkardığı karışıklık ve isyandan dolayı, Sis’teki
Anavarza kentine nakledilmiştir.67
Muʽtasım’dan sonra Abbasîlerin güç ve iktidarı giderek
zayıflamıştır. Mütevekkil döneminde Bizanslılar Anavarza’ya
saldırmışlar ve şehri yağmalamışlardır. 68 Yaʻkûbî’de geçen bir
rivayette, Mütevekkil zamanında Sis ve çevresine özelde Tarsus’a
Ahmed b. Yahya el-Ermenî’nin amil olarak görevlendirilmiştir. 69
261/835’te Halife Muʻtemid zamanında Türk asıllı komutan Boğa esSagîr’in oğlu Fâris Sis’i onarmıştır. 70 Bu rivayetlerden hareketle
Ermeni ve Türk asıllı Müslümanların görevlendirilmeleriyle Bilâd-ı
Sîs’te yaşayanlar arasında bir irtibat kurulabilir mi? Bu durumun en
azından yerel halkla iletişim amaçlı olduğu düşünülebilir.
Bizanslıların Sugûr’a konumuz bağlamında Sis ve yöresine
saldırıları X. yüzyılın başından itibaren hızlandığı görülür. 331/942’de
Kilikya işgale uğramış, Sis’e yakın sayılabilecek Hammuş’tan 15.000
kişi esir alınarak götürülmüş, tüm köyler yakılıp yıkılmıştır. 337/949
ve 345/956’da Maraş ve Tarsus işgal ve yağmaya uğramıştır.71Robert
W. Edwards’ın araştırmalarına göre Bizans’ın bölgeyi ele geçirmesi
sonrasında yaklaşık bir asır boyunca Sis ve çevresinde çok sayıda
devasa Bizans kilisesi inşa edilmiştir.72
Tarih, II, 429; Mesʽûdî, Murûcu’z-Zeheb, IV, 44-45; Bar Habreaus,
Abu’l-Farac Tarihi, I, 222.
65Taberî, Tarih, VIII, 646.
66 Halîfe b. Hayyât, Tarih, s. 477, 568; Yaʿkûbî, Tarih, II, 437; İbnKuteybe, elMeârif, s. 389, 392; Taberî, Tarih, IX,57-58; Mesʽûdî, Murûcu’z-Zeheb, IV, 61;
Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar, II, 34.
67 Sayıları 27.000 kişiyi bulan Zut’la kayıklara bindirilmişler, Sugûr’a getirilmişler ve
Anavarza’ya iskân edilmişlerdir. Halîfe b. Hayyât, Tarih, s. 476; Belazûrî, Fütûh, I,
162, 364, 420; Taberî, Tarih, IX, 10; Yakût el-Hamevî,Muʻcemü’l-Büldân, IV, 380.
68 Bar Habreaus, Abu’l-Farac Tarihi, I, 233.
69Yaʿkûbî, Tarih, II, 312; İbnü’l-ʻAdîm, Buğyetü’t-Taleb fî Tarîhi’l-Haleb, I, 225.
70İbnü’l-ʻAdîm, Buğyetü’t-Taleb fî Tarîhi’l-Haleb, I, 225.
71 Bar Habreaus, Abu’l-Farac Tarihi, I, 250, 255-256, 258, 259.
72 Sis kentine yakın Mazılık (Kızılgedik) ve Akdam köylerinde inşa edilmiş devasa
Rûm Ortodoks kiliselerini tanıtmaktadır. Robert W. Edwards, “Two New
64 Yaʿkûbî,
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Bizans İmparatorluğu’na peş peşe gelen üç isim,
“NikeforFokas, Jan Çimiskes ve Basil II Bulgarokton” isimleri
önemlidir.73 Bu imparatorlar zamanında Bizans atağa geçecek Abbasî
ve vassal Müslüman devletleri mağlup edecektir. 74 Onların bu
başarısının Avrupa’da kutsal toprakları alma fikrinin doğmasına ve
yüzyıllar sürecek Haçlı Seferleri’nin başlatılmasına zemin hazırladığı
söylenecektir.75
NikeforFokas (351-359/963-971), Sugûr’a saldırmış, Tarsus’u
işgal ettikten başka, tüm Çukurova’yı ve Kıbrıs adasına ardından
Antakya şehrini ele geçirmiştir. 76 Bar Hebraeus, Sis adını açıkça
zikredip, “Romalılar (Bizanslılar) Kilikya’yı tekrar istila ederek Sis
kalesini zapt ettiler. Buraya muhafızlar ve askeri kuvvetler koyarak
Halep’e karşı yürüdüler.” tespitinde bulunmuş ve Anavarza’nın
zaptına dair ayrıntılı bilgiler vermiştir.77
Abbasî döneminde Sis ve çevresi çoğu zaman Abbasîlerin
denetiminde kaldı. Merkezi Tarsus olan Sugûru’ş-Şâmiye içindeydi.
Bu Sugûr’da 100 bin atlı muharip asker bulunmaktaydı. 78 Misis
(Adana), Anavarza (Kozan) ve Antakya önemli şehirlerdi. Yine
Haruniye (Düziçi), Sis, İskenderun, Tinat, Avlas, Bagras, Maraş,
Hades (Göynük) gibi müstahkem yerleşimler bulunurdu. Bu şehirlerin
her birinden önemli muhaddisler, zahitler ve âlimler çıkmıştır. 79
ByzantineChurchesInCilicia”, AnatolianStudies, Vol. 32 (1982), pp. 23-32,
Publishedby
British
Institute
at
Ankara,
Stable
URL:
http://www.jstor.org/stable/3642669, erişim: 15-08-2016 13: 04 UTC.
73Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar, II, 226.
74Aksarâyî,Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 101; Vasiliev, Bizans İmparatorluğu Tarihi, s.
390-391. NikeforFokas Ermeni asıllıdır ve diğer adı Domestikos’dur. Müslümanlara
karşı giriştiği katliam ve zulümlerle ünlenmiştir. İbnKesîr, el-Bidâye, XI, 417-418.
75 Haçlı sözcüğünde geçen “Haç” muhtemelen Haçlı Seferleri sırasında Ermeniceden
Türkçeye geçmiştir. Vladimir AleksandroviçGordlevskiy, Anadolu Selçuklu Devleti,
(çev. Azer Yaran), Onur Yay., Ankara 1988, s. 308.
76İbnManzûr, Muhtasar,XVII, 47.
77351/962’de NicephorusDomasticus 160.000 atlı ile Kilikya’ya geldi ve Anavarza’yı
işgale başladı. Şehir halkı dışarıdan yardım ümidini kesince teslim olmak zorunda
kaldı. Şehirde evlerde, iş yerlerinde saklanan ve sokaklarda yakalanan binlerce kişi
öldürüldü. Ulu camide toplananların sayısı oldukça fazla idi. Şehirde 40.000’den fazla
zırhlı elbise (tarpanse) ele geçirildi.
Camidekilere hava kararmadan şehri terk
edebilecekleri söylenince, onlar da bir birini ezdiler ve kırıldılar. Bar Hebraeus,
Abu’lFarac Tarihi, I, 261-262.
78 İbnHavkal’ın verdiği bu rakam abartılı görülebilirse de bu bölge sık sık el
değiştirdiğinden asker sevkiyatının sürekliliğinden söz edilebilir. Bkz. İbnHavkal, 10.
Asırda İslâm Coğrafyası, s. 160.
79 İbnKesîr, el-Bidâye, X, 350. Tarsus, Bilâd-ı Şam’da en önemli dinî ve kültürel
merkez olma hüviyetini uzun süre korudu. İslâm orduları bu şehirden hareket ederek
bereketli Çukurova topraklarına ulaştı. Çukurova’nın kalbi Tarsus’u bir an önce
fethetme azminde olan Müslümanlar çok geçmeden şehre hâkim oldular. İslâm’la
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Mesela Ebu’l-Kasım Yahya b. Ahmed b. Ahmed b. Muhammed esSîsî, 80 Ebü’l-Fazl Yunus b. Muhammed b. Bendâr es-Sîsî 81 ve
Abdullah b. Yusuf es-Sîsî 82 önemli muhaddislerdendir. Eyyûbîler
tarafından Kahire’de inşa edilen Necmiyye Medresesi hocalarından
Şeyh Şerafeddinİbn es-Sîsî, 83 devlet adamlarından (vezir) Ebû
Abdullah Muhammed b. Ebî Hâmid es-Sîsî 84 ve (kâtip) Bişâre b.
Abdullah85 sayılabilir.
Sis ve çevresinde İslamlaşmanın büyük ölçüde gerçekleştiği
de söylenebilir. Nitekim İbnTeymiye (728/1328); “Bilâd-i Sis’te 300
yıldan fazla süren İslam egemenliği süresince bölge halkının
ekseriyeti Müslümanlardan meydana gelmiştir.” tespitinde
bulunacaktır.86 Çoğunluğu Arap, Türk ve Farslardan oluşan Müslüman
nüfusun yanında Hıristiyan toplumlardan Rum, Ermeni ve Süryani
gibi unsurla da az da olsa yaşamaktaydı. Ermenilerin Anadolu’nun
orta ve güneyinde nüfuslarının artması 411/1020’lerden sonra
olmuştur.87
Sis ve yöresinin dâhil olduğu Sugûr’da Bizans’ın
Müslümanlara uyguladığı katliam, yıkım ve tahribatlar bir anlamda
“İnsansızlaştırma/ Müslümansızlaştırma” politikalarını devam
ettirdiğini gösterir.Sugûr’da yaşayan Müslümanlardan kurtulanlar,
Halep ve Şam taraflarına kaçıp kurtulurken, geride kalan ve esir
tanışan
şehirde,
İslâmiyet’in
girmediği
hane
kalmadı.
EbûYahyâCemâlüddînZekeriyyâ b. Muhammed b. Mahmûd el-Kazvinî, (682/1283),
Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-ʽİbâd, Daru Sadır, Beyrut ts., s. 150-151, 219-220.
80 Ebû Abdullah Muhammed b. Abdülvâhid el-Makdisî (643/1245), el-Ehâdîsü’lMuhtâremimmâlemYuhrichü’l-Buhârî ve Müslim fî Sahîhayhimâ, thk.
Abdülmelik b. Abdillah b. Dehîş, I-XIII, Dâru’l-Hadr, Beyrut 2000, I, 286 (h.no:
176); İbnAsâkir, Ali b. el-Hasen b. Hibetullah b. Abdullah ed-Dımeşkî
(571/1175), TârîhuMedînetiDımaşk, thk. MuhibbüddînEbûSa‘îd Ömer b. Garâme
el-‘Amravî, I-LXXX, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1995-2000, XIV, 301.
81İbnü’l-ʽAdîm, Buğyetü’t-Talib, V, 2287.
82İbnAsâkir, TarîhuDımaşk, XXXIII, 397.
83Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve Vefeyâtü’l-Meşâhîrve’l-A‘lâm, tah. Ömer Abdüsselâm
Tedmürî, I-LIII, Dâru’l-Kütübi’l-Arabî, Beyrut 1986-2000, XLIX, 88.
84Nüveyrî, Nihâyetü’l-Ereb, XXVIII, 156.
85İbnKesîr, el-Bidâye, XIII, 358.
86
TakiyyüddînAhmed b. AbdülhalîmİbnTeymiyye (728/1328), Câmiʻu’l-Mesâil, (tah.
Muhammed Azîz Şems), I-VIII, DâruÂlemi’l-Fevâid, Mekke 1422-1432, V, 358;
Kalkaşendî, Subhu’l-Aʻşâ, IV, 136.
87 Gökhan, “Türkiye Selçukluları İle Kilikya Ermenileri…”, s. 73. Mesela İbnü’lVerdî, “Halât (Ahlat) güzel bir şehirdir. Geçmişte Ermenilerin bir üssü idi. Sugûr’daki
bu çoğunluk Ermeniler Sis’e intikal ettiler (  وكانت في القديم قاعدة بالد. وهي مدينة حسنة:وخالط
 ”)األرمن فلما تغلبت األرمن على الثغور انتقلوا إلى سيسkaydı onların Sis’e sonradan gelip
yerleştiklerini göstermektedir. İbnü’l-Verdî, Tarîh, I-II, Kahire 1285, I, 79;
a.mlf.,Harîdetü’l-ʻAcâib, I, 109. Aynı bilgi İbnHaldûn’da da geçer. İbn Haldûn,
Tarîh, V, 480.
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edilenler (sayıları 200 bini bulan), Anadolu’nun batı uçlarına
götürülmüştür. Kilikyaʼya Doğu Anadolu bölgesinden ekseriyeti
Ermeni olan Hıristiyan halk yerleştirilmeye başlanmıştır.88
X. yüzyıldan itibaren Bilâd-ı Sis’te Müslümanların yaşadıkları
zulüm ve katliamlara İslam dünyasının tepkisi ve müdahalesi
anlatılmaktadır. Burada Türk asıllı hükümdar, vali ve komutanlar
dikkat çekilebilir. Sugûr bölgesi 294/907 yılında valiliğe atanan
İbnKıyıklık’ın uzun yıllar Bizanslılara karşı başarılı mücadele ve
savaş verdiği kaydedilir. 89 İhşidîler’denKâfûr zamanında
görevlendirilen Ahmed b. Tolun, Bilâd-ı Sis’i Bizanslılardan geri
almıştır. Ahmed b. Tolun bölgeye geldiğinde, Bizans İmparatoru
NikeforFokas tarafından şehirler çoktan yakılıp yıkılmış, insanlar
katledilmiş, hayvanlar telef edilmiş, hatta ağaçlar bile kökünden
kesilmiştir.90
Tolunoğullarıve HemdânîlerKilikyaʼyı (Sugûr’u) ancak kısa
süreliğine ellerinde tutabilmişlerdir. Bizanslı komutan Philaretos
Müslümanlardan geri almış ve buraya vali olarak atanmıştır. Malazgirt
zaferi sonrasında doğan boşlukta Philaretos bağımsız hareket etmeye
başlamıştır. Bölgedeki Ermeni ve Süryaniler onun uygulamalarından
oldukça rahatsız olmuştur. Philaretos, SüleymanşahʼınAntakyaʼyı
almasından sonra ortadan kaldırılmıştır.91
Sis ve yöresi dahil MalatyaʼdanMaraşʼa kadar yani Sugûr
bölgesinde Ermeni nüfusunda büyük artış olmuştur. Ermenilerin bir
kısmı Suriyeʼnin kuzeyine de giderek yerleşmiştir. Ermeniler çıkarları
ve amaçlarına ulaşmak uğruna Fatımîlerle iş birliği yapmışlardır.92
Bar Hebraeus; Bizans İmparatoru Nikoferos’un Kilikya’da Müslümanları nasıl
mağlup ettiğini, katliam ve yağma yaptıktan sonra 200.000 kişiyi esir alıp götürdüğü
rivayetine bakılırsa bölgedeki Müslüman nüfus yoğunluğu hakkında önemli ayrıntılar
yer vermektedir.Bar Hebraeus,Abu’lFarac Tarihi, I, 261-266, 274; Ersan,
Anadolu’da Ermeniler, s. 20.
89Taberî, Tarih, X, 130, 134, XI, 22, 24; İbnManzûr, Muhtasar, III, 219.
90 Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Abdülvehhâb b. Muhammed en-Nüveyrî (159/776),
Nihâyetü’l-Ereb fî Fünûni’l-Edeb, (tah. MüfîdKumeyha), I-XXXIII, Dâru’lKütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2004, XXXII, 203; Muhammed b. Şâkir b. Ahmed elKütübîed-Dârânîed-Dımeşkî (764/1363), Fevâtü’l-Vefâyât, I-V, (tah. İhsan Abbas),
DâruSadr, Beyrut 1983, II, 180; Zehebî, Tarîh, L, 15.
91 İbnBîbîHüseyin b. Muhammed b. Ali el-Caʽferî er-Rugâdî (670/1272), elEvâmiru’l-ʽAlâiyye fî Umûri’l-ʽAlâiyye I (Selçuknâme), (çev.: Mürsel Öztürk),
Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1996, s. 12; Aksarâyî,Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 113114; Süryani Patrik Mihail Vekâyinâmesi, s. 31, 37; Ersan, Anadolu’da
Ermeniler, s. 19, 20.
92 Fâtımîlerin Kahire şehrinin kurucusu Ermeni asıllı ünlü komutanı Cevher b.
Abdullah (ö. 381), Fâtımî halifesi Adûdü’d-Devle’nin veziri ve kayınpederi
FâriseddinEbü’l-GaratTalaʻî b. Razîk el-Ermenî (ö. 556) sayılabilir. İbnKesîr, elBidâye, XI, 526, XII, 442.
88
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METBÛ
(VASSAL)
SİS
ERMENİ
BARONLUĞU/PRENSLİĞİ
Yüzyıllar boyunca Anadolu’nun doğusunda siyasal varlığını
sürdüren Ermeniler, bir veya birden fazla kralın hükmü altında
yaşamıştır.
Selçuklu fetihleri öncesinde Bizanslılar Ermeni
krallıklarını lağvetmiş ve onları dağıtmıştır. Ermeniler Doğu
Anadolu’da bir daha toparlanamamıştır. İşte eski hanedan mensubu
olduğunu iddia eden birçok Ermeni asilzâdesi bundan böyle, Sis ve
çevresinde siyasi varlık göstermiştir.93
Ermenilerin Sis ve çevresinde (Kilikya) kurdukları krallık,
daha doğrusu baronluk/prenslik; Malazgirt zaferinden sonra iyice
gücünü yitiren Bizans’ın destek ve himayesinde gerçekleşmiştir.
Çukurova’nın üstündeki dağlık bölgelerdeki şehir ve kalelerle işe
başlayan Ermeniler zamanla tüm Çukurova’ya ve etrafına doğru
sınırlarını genişletmişlerdir.94
Ermeni asilzâdeleri diyebileceğimiz sülâle ve şahıslar kendi
aralarında sürekli mücadele halinde olmuşlardır. Bazen aynı hanedan
mensupları arasında bile tahta geçebilmek adına birbirine rakip
devletlerle ittifaklar kurulmuştur. Dağlık bölgeden ziyade verimli

93 Bar Harbeaus, Abu’lFarac Tarihi, I, 274. Bizans İmparatoru IX. Monomakhos
(1042–1055), 1042’de Vaspurakan (Van gölü) bölgesinden Ardzruni sülalesine
mensup Ortodoks mezhebine bağlı bir Ermeni soylusu olan Apilkarip’i Tarsus şehrine
vali tayin etmiştir. Onun Ermeni asıllı olması, soydaşlarının bu bölgeye yerleşmesine
neden olmuştur. Karabağ bölgesinin bir kısmına hâkim olan Heysûm’un (Heithum)
oğulları Oşin, Halgam ve Pazuni adlı üç kardeş, 1072’de kalabalık bir Ermeni
kitlesiyle birlikte Çukurova’ya gelmiştir. Tarsus valisi Apilkarip’in tavsiyesiyle
Bizans İmparatoru I. AleksiosKomnenos (1081–1118) tarafından Lambron (Nimrun)
Kalesi Oşin’e babadan oğula geçmek şartıyla vermişti. Bu bölgede Oşin’in varisleri
Heithum Hanedanını kurmuşlardı. Mehmet Ersan, Selçuklular Zamanında
Anadolu’da Ermeniler, (Ege Ü. S.B.E. Doktora Tezi Danışman: Prof. Dr. İsmail
Aka), İzmir 1995, s. 21.
94Başkumandan SimbatVekâyinâmesi (951-1354), (çev. Hrant D. Andreasyan), y.y.
1946, IX, 115 s., 30 cm. fotokopi nüshadır. s. 47-48. Kilikya Ermenileri Akdeniz’den
Malatya’ya kadar uzanan Torosların güneyinden Antakya ve Urfa’yı da kapsayan
alanda yaşıyorlardı. Çeşitli kalelere sığınmış birçok “Küçük Ermeni Derebeyi” yöreye
dağılmıştı. Bu derebeyler arasında yol kesen ve soygun yapan eşkıyaların sayısı
çoğalmıştı. Bazıları çok zenginleşmişti mesela Kogh (Hırsız) Vasil bunlardandı. Öyle
zenginleşmişti ki Dânişmendlilerin elinden Haçlı kontu Bohemond’u 100.000 altın
vererek kurtarmıştı. (Kaşgarlı, Kilikya, s. 32.) Bizans valisi Philaretos bölgede
bağımsız hareket edince ortadan kaldırılmış, onun yerine Ermeni derebeylerinden
Baron Konstantin getirilmişti. Maraş merkezli bu baronluk, Ermeniler tarafından ilk
Kilikya krallığı olarak kabul edilmektedir. Gökhan, “Türkiye Selçukluları İle Kilikya
Ermenileri…”, s. 72, 75.
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Çukurova topraklarına sahip olmak için savaşmaktan geri
durmamışlardır.95
Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti, kuruluşundan itibaren
Sis yöresine gelmişler ve bölgeyi itaat altına almışlardır.
KutalmışoğluSüleymanşah Anadolu’nun güneyine yönelmiş ve
Kilikya’da önemli fetihler gerçekleştirmiştir. 474/1081 ve 477/1084
yıllarında iki kez Tarsus, Adana, Misis, Anavarza ve Antakya’yı
almıştır.96 Sayılan bu şehirlerin birçoğu en azından Bilâd-ı Sis’te yer
almaktadır. Bu fetihlerle birlikte Ermeni Prensliği’nin Anadolu
Selçuklu Devleti’nin vassalı olmuştur. 97 Nitekim I. Kılıçarslan özel
dostluk kurduğu Ermeni prensi Toros’u himayesi altına alarak Sis ve
çevresine hükmetmiştir.98
Haçlı seferleri esnasında Ermenilerin Haçlılara destek verip
kucak açması, Selçuklular kadar Bizanslıları da rahatsız edecektir.
Nitekim Bizans İmparatorluğu, Kilikya’yı Haçlılar ve onların yerel
destekçisi Ermenilerden almak isteyeceklerdir. Bizanslılar Kilikya’ya
gelecekler ve Ermenileri mağlup edeceklerdir (523-531/1129-1137).99
Çukurovaʼya gelen Haçlı komutanları arasında da farklı görüş
ve yaklaşımlar söz konusuydu. Bu verimli topraklara sahip olmak için
her bir komutan temsil ettiği ülkenin çıkarı doğrultusunda, Ermeni
asilzâdeleri ile işbirliği ve ittifak arayışına girdiler. Ermeniler
Haçlılara gıda ve giyecek dâhil her türlü lojistik desteği verdiler.
Selçuklulara ve Bizanslılara karşı Haçlıların yanında oldular. Haçlı
Seferleri Kilikya üzerinde hak iddia eden tüm devlet ve beyliklerin
gücünü sarstı ve zayıflattı.100
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, X, 248; Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar, III, 84; İbnKalânisî,
TarîhuDımeşk, I, 356; Urfalı MateosVekâyinâmesi, s. 225. Mesela Rupen
hanedanından Konstantin Vahga (Feke) kalesini, Heysûm’un elinden almış, ardından
Adana’ya saldırmıştır (490/1097) ve bağımsız davranmaya başlamıştır. Rupenler
kendilerini Ermeni kralı Gagikʼe dayarlar. Gakikʼin en küçük oğlu David ile Bizansʼın
Tarsus valisi Apilgaripʼ kızından doğma Rupenʼin çocukları bu hanedanı
oluşturmuştur. SimbatVekâyinâmesi, s. 52; Urfalı MateosVekâyinâmesi, s. 201;
Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, (çev. Fikret Işıltan), TTK Yay., Ankara
1986-1987, I, s. l51 vd.
96İbnBîbî, el-Evâmiru’l-ʽAlâiyye, s. 12; Aksarâyî,Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 113-114;
Süryani Patrik Mihail Vekâyinâmesi, s. 31, 37.
97 Kaynaklarda adı geçen bu şehirler içinde en çok Tarsus ve özellikle Antakya’ya atıf
yapıldığı görülmektedir. Sis ve yöresinin belli bir vergi vermeleri karşılığında
Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlandığı anlatılmaktadır. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, X,
128; İbnBîbî, el-Evâmiru’l-ʽAlâiyye, s. 12; İbnü’l-’İmâd, Şezerâtü’z-Zeheb, V, 343;
Aksarâyî,Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 114-115.
98SimbatVekâyinâmesi, s. 57.
99SimbatVekâyinâmesi, s. 53-54; İbnKesîr, el-Bidâye, XII, 392.
100 Papa VIII. Gregor (1118–1121) Ermeniler için “Hiçbir millet Ermeniler kadar
kendi isteğiyle Haçlıların yardımına koşmamıştır. Ermeniler Haçlılara at, silah ve
95
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Ermeni prensi Konstantin, Haçlıların desteğini alarak baron
unvanını almıştır. Oğlu I. Toros (1100–1129), Bizans ile Haçlılar
arasındaki çekişmeden istifade ederek 1110’da Anavarza’yı ele
geçirmiştir. Bu sırada Çukurova bölgesindeki Tarsus, Adana ve Misis
gibi yerler Haçlıların eline geçmişti. I. Toros, daha sonra çevredeki
şehir ve kaleleri ele geçirerek Kilikya Ermeni Baronluğu’nu
kurmuştur.101
Türkiye Selçuklu Devleti’nde yaşanan taht kavgaları
yüzünden Dânişmendliler güçlenmişler ve Sis yöresine doğru
hâkimiyetlerini genişletmişlerdir. 1130-1131’de Ermeni Krallığı
elinde bulunan Çukurova’ya sefer düzenlemişler ve Ermeni prensi I.
Leon’ı yıllık haraca bağlamışlardır. 102 I. Mesʽûd, Sis ve yöresini
bütünü ile almak istemişse de başarılı olamamış ama onlardan vergi
almaya devam etmiştir.103
Ermenilerin bu kadar hızlı ilerleyişi Antakya Haçlı
Prensliği’ni de rahatsız etmiştir. Çok geçmeden Ermeniler bu Haçlı
Prensliği’nin ihanetine uğrayacak; I. Leon ancak fidye karşılığında
ancak serbest bırakılacaktır. I. Leon kurtulduktan sonra Haçlılardan
intikamını almak ve sınırlarını genişletmek için mücadeleye devam
edecektir. Ancak bu sırada Bizans imparatorunun Çukurova’ya seferi
nedeniyle, Ermeniler ve Haçlılar yeniden anlaşmak zorunda
kalacaktır. 104 Bizans İmparatoru II. IonnesKomnenos (1118–1143)
Ermeni Prensliği’ni/Baronluğu’nu mağlup ederek I. Leon ve oğullarını
esir alarak yanında götürecektir. Danişmendli Emir Gazi 1138-39’da
Kilikya’ya girerek Bizans’ın eline geçen Feke (Vahga), Keban
(Geben) ve Kızıldağ (Amanoslar) bölgesinde birçok yeri ele
geçirecektir.105
I. Leonʼun oğullarından II. Toros esaretten kurtulmuş, Sis
yakınlarında Amûda (Hemite) kalesi ve Vahga’yı (Feke) geri almış ve
Bizanslıları (Grekleri) kılıçtan geçirmiştir. Bizans İmparatoru
zahire vermişlerdir” demektedir. Kaşgarlı, Kilikya, s. 34; Ersan, Anadolu’da
Ermeniler, s. 89.
101SimbatVekâyinâmesi, s. 48-49.
102 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, X, 248; Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar, III, 84; İbnKalânisî,
TarîhuDımeşk, I, 356; Urfalı MateosVekâyinâmesi, s. 225.
103 Çukurova’daDânişmendli Emir Gaziʼyle mücadele etmiş ve pek başarılı
olamamıştır. İbnBîbî, el-EvâmiruʻAlâiiye, s. 13; Ersan, Anadolu’da Ermeniler, s.
25, 26.
104Anlaşma yapmak bahanesiyle Antakya’ya davet edilen I. Leon, Haçlı hükümdarı
tarafından yakalanıp hapse atılmıştır. Raymond, I. Leon’u Misis ve Anavarza’yı
teslim etmesi ve 60 bin dahekan ödemesi ve bir oğlunu da rehin olarak göndermesi
şartlarıyla serbest bırakmıştır. SimbatVekâyinâmesi, s. 52-53.
105 SimbatVekâyinâmesi, s. 54; Bar Habreaus, Abu’l-Farac Tarihi, II, 375; Ersan,
Anadolu’da Ermeniler, s. 25.
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Manuel’in çabaları sonuç vermemiş, II. Toros 1151ʼde Bizansʼa ve
muhalif Ermenilere karşı büyük bir zafer kazanmıştır.106
Bizans 1154’de Ermenilere karşı Selçuklulardan yardım
istemek durumunda kalmıştır. Bunun üzerine Sultan I. Mesud, Misis,
Anavarza ve Tel-Hamdûn şehirlerini ele geçirmiştir. Yaşanan kıtlık ve
veba salgını üzerine Selçuklular aldıkları bazı kale ve şehirleri terk
etmişlerdir. Sultan I. Mesʽûdʼun bu harekât esnasında Kilikyaʼda 77
minber yani cami inşaatı yaptırdığı 107 gibi ayrıntılar dikkate alınırsa
Kilikya’da daha önce zarar gören bazı camilerin onarıldığı ve hizmete
açıldığı anlamına gelebilir.
Bazı kaynaklarda Sis Ermeni Krallığı pervasızca Türklere
saldırdığı ve topraklarına saldırmasına misillime olarak Sultan II.
Kılıçarslan, Maraşʼı aldığı (551/1156) anlatılmıştır. 108 564/1168’e
gelindiğinde II. Toros ölmüş ve yerine oğlu II. Rupen geçmiştir.
Ancak Toros’un kardeşi Mıleh (Arapça’daMelîh) tahta geçmek için
hak iddia etmiştir. Ermeniler arasındaki bu taht ihtilafına Nureddin
MahmudZengî ve Haçlılar müdahale ve taraf olmuştur. Zengî’nin
destek ve yardımı ile Kilikya’ya giren prens Mıleh, Misis, Adana ve
Tarsus’u ele geçirmiştir. Mıleh’in başarılarından dolayı Ermeniler
topraklarının bir kısmını ona terk etmek zorunda kalmıştır. Mıleh,
Haçlıların olaya karışmalarına rağmen yeğeni II. Rupen’i öldürerek
567/1171’de baronluk makamını elde etmiştir. Nureddin’in
570/1174’te ölümü ile desteksiz kalan Mıleh Ermenilerin isyanı
sonucu 571/1175’te öldürülmüştür.109
Ermeni Prensi Mılehʼin öldürülmesinden sonra kardeşi III.
Rupen tahta çıktı. Haçlılarla yakın ilişkiler içine giren III. Rupen,
Kudüs’e kadar gitti. Bizanslıların elinden Adana ve Misis’i ele
geçirdi. Selçuklular ile Bizanslılar arasındaki Miryakefalon savaşını
(572/1176) fırsat olarak değerlendiren III. Rupen Selçuklu Devletiʼne
karşı savaş açtı (575/1180). Sis civarında göçebe Türkmenlere
106 Bizans komutanı esir edilirken Babaron senyörü Simbat (Oşin’in kardeşi),
Partsırpert (Yenikale) senyörü Vasil, Baron Terin ve Baron Tigran öldürülmüştür.
SimbatVekâyinâmesi, s. 55; Ersan, Anadolu’da Ermeniler, s. 26.
107
Sultan I. Mesʽûdʼun bu harekâtı başarısız olsa da, Kilikyaʼda 77 minber yani cami
inşaatı yaptırmıştır. Papaz Grigor, Urfalı MeteosVekâyinâmesineZeyl, (çev. Hrant
D. Andreasyan), Ankara 1987, s. 307–308; SimbatVekâyinâmesi, s. 56;
ClaudeCahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, (çev.YıldızMoran), E
Yay., İstanbul 1979, s.108-109; s.112; Kaşgarlı, Kilikya, s. 108–109; Ersan,
Anadolu’da Ermeniler, s. 29, 33.
108 Safedî, el-Vâfîbi’l-Vefeyât, XXIX, 53; Urfalı MateosVekâyinâmesineZeyl, s.
315; Bar Habreaus, Abu’l-Farac Tarihi, II, 395.
109 Zehebî, el-ʽİber, III, 53; İbnü’l-‘İmâd, Şezerâtü’z-Zeheb, VI, 373-374;
SimbatVekâyinâmesi, s. 58-60.
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saldırdı. II. Kılıçarslan, düzenleyeceği sefere Eyyûbîleri de davet
etmek için Kahire’ye bir elçilik heyeti gönderdi. Selçuklulara yardım
etmeye karar veren Selahaddin Eyyûbî ordusu ile Maraş’a kadar
gelerek, Ermenilerin üzerine Kılıçarslan ile beraber yürüdü.110
Zengîler sonrasında Selahaddin Eyyûbî ordusuyla Maraş’a
gelerek buradan Kilikya üzerine yürüdüğü, Kılıç Arslan’ın da
Kayseri-Develi Karahisar (Yeşilhisar) üzerinden Göksu nehrini
geçerek Ermenilerin yaşadığı şehirlere saldırdığı görülmüştür.
Doğudan Eyyûbîler batıdan Selçuklular III. Rupen’i sıkıştırmıştır. Ona
bağlı birçok kale ve şehir ele geçirilmiştir. Bundan sonra Sis Ermeni
Prensliği Eyyûbîler’e yakınlaşmıştır.111
Bu gelişmeler üzerine Antakya Haçlı Prensi III. Bohemund
boş durmamış ve Kilikya’ya saldırmıştır. III. Bohemond, III. Rupen’in
kardeşi Leon’dan ummadığı bir direnişle karşılaşmış ve anlaşma
yapmak durumunda kalmıştır. 112 Bir süre sonra III. Rupen tahtı
kardeşi II. Leon’a bırakarak, bir manastırda inzivaya çekilmiştir.113
SİS ERMENİ KRALLIĞI: VASSALLIĞIN SONA
ERMESİ VE FETİH
II. Leon(584-615/1187-1219) ortaya koyduğu siyasi, askeri ve
diplomatik başarıları ile ön plana çıkmıştır. Leon siyasi konumunu
prenslikten krallık düzeyine ulaştırmıştır. Ülkesinin gücü ve
uluslararası tanınırlığı artmıştır. O, Anadolu Selçuklu Devleti’nde
yaşanan saltanat kavgalarından istifade etmesini bilmiş ve topraklarını
genişletir. Leon, tüm Ermenileri tek çatı altında birleştirmeyi
hedeflemiştir. Bu amaçla Kayseri ve Sivas Ermenileri ile temasa
geçmiştir. Ereğli ve Kayseri civarında birkaç kaleyi işgal etmiştir.
Böylelikle bağlı bulunduğu Selçuklulara karşı savaş açmıştı.114
II. Leon, Bizans İmparatorluğu ve Hristiyan batılı devletler
nezdinde diplomatik ilişki kurabildi. Mesela Kutsal Roma-Cermen
110 Zehebî, Tarîh, XXXIX, 46; Ebü’l-MehasinCemaleddin Yusuf b. Tagriberdî
(874/1469), en-Nücûmu’z-Zâhire, (neşr: M. Hüseyin Şemseddin), Beyrut 1992, VI,
24.
111
Bunun üzerine III. Rupen yanında bulunan Müslüman esirleri bırakarak, aldığı
malları iade ederek, Selçuklu ve Eyyubîlere de bol miktarda altın göndererek barış
istedi. Onun bu isteğini kabul eden taraflar arasında Samsat’ta barış görüşmelerine
geçildi. Yapılan anlaşmaya taraflar uyacaklarına dair yemin ettiler. Barış iki yıl
geçerli olacaktı. Bu seferin tamamlanmasından sonra Selahaddin Eyyûbî ordusuyla
birlikte ülkesine dönmüştür. Zehebî, Tarîh, XXXIX, 46-47; Bar Habreaus, Abu’lFarac Tarihi, II, 426.
112Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar, IV, 37.
113 Kaşgarlı, Kilikya, s. 14; Ersan, Anadolu’da Ermeniler, s. 35.
114Runciman, Haçlı Seferleri, III, 151; Kaşgarlı, Kilikya, s. 55.
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(Almanya) İmparatoru VI. Heinrichʼin desteğini aldı. VI. Heinrich’in
ölümünden sonra imparator olan Friedrich Barbaros’u Haçlı orduları
başında ülkesine davet etti. İmparator Friedrich bu maksatla
Kilikya’ya geldi ve Silifke çayında boğuldu (585/1190). II. Leon,
Haçlılarla işbirliğini kanıtlamak için de, İngiliz Kralı I. Richard’ın
Akka kuşatmasına katıldı (586/1191). Antakya yakınlarında
Selahaddin Eyyûbî’nin Haçlılardan alıp terk ettiği Bagras kalesini
alarak tamir ettirdi. Öte yandan Antakya’yı almak istese de muvaffak
olamadı.115
Onun Haçlılarla yakınlaşması, Ermenilerin çoğunluğu
tarafından açıkça tepki ile karşılanmış ve Ortodoks kilisesinin
Vatikan’a teslim olması şeklinde yorumlanmıştır. 116 Çünkü Papa,
Ermeni Katolikosluğu’nun kendisine bağlanmasını istemekteydi.
Almanlar açısından bakıldığında, bu sayede Alman İmparatorluğu
bütün Akdeniz’e egemen olacaktı. VI. Heinrich, bu nedenle Ermeni
baronunun isteğini yerine getirmeye karar verdi. Dünyanın çeşitli
memleketlerinden Tarsus Ayasofya kilisesinde yapılan taç giyme
törenine çok sayıda temsilci katıldı. II. Leon, Alman İmparatoruna
vassallık yemini yaptı. 621/1225’te Alman imparatoru II. Friedrich
tarafından Leon’un krallığı resmen onandı.117
Sis Ermeni Krallığı’nın gücü ve nüfuzu Urfa, Antakya ve
Trablus’a kadar ulaştı. Krallık sınırlarını Antalya’ya kadar
genişletti.118 Selçuklu Devleti gelişmeleri yakından takip ediyordu. II.
Rükneddin Süleymanşah (592-601/1196–1204) harekete geçti ve
Kilikya’yı kontrol altına aldı ve Ermeni kralı II. Leon’u vergiye
bağladı.119

es-Sülûk, I, 236; Kaşgarlı, Kilikya, s. 55.
Leon ve sonrasında Ermeni Krallığı’nın Katoliklerle yakınlaşması içte ve dışta
Hristiyan ahaliyi rahatsız etmekteydi. Bu durum Grogeryenlikten uzaklaşma ve
“Frenkleşme” olarak yorumlanmaktaydı. Kaşgarlı, Kilikya, 37 vd., s. 56-57.
117 Almanlar için Kudüs yolu üzerinde kendilerine bağlı bir krallığın bulunması hayati
öneme sahipti. Alman imparatoru, Vali Konrad vonHildesheim ve Mainz
başpiskoposu Konrad vonWittelsbach’ı, II. Leon’a krallık tacını giydirmek üzere
Tarsus’a gönderdi.1198’de Silifke’den Maraş’a kadar Ermenilerin elinde olan
yerlerdeki bütün Ermeni din adamları ile feodalleri Tarsus Ayasofya Kilisesi’nde II.
Leon’un taç giyme töreninde hazır oldular (Rebiülevvel 594/Ocak 1198).
SimbatVekâyinâmesi, s. 68–69; Ostrogorsky, Bizans Devleti, s. 382; Ersan,
Anadolu’da Ermeniler, s. 90. Söz konusu tarihlerde Ermeniler için üç dinî merkez
(Katogigosluk) bulunmaktaydı. Revan (şimdiki Ermenistan) Ermenileri için
Ecmiyadzin, Van havalisi için Ahtamar, Tarsus, Adana ve Maraş dolayları için
(Bilâd-i Sis) Sis şehirlerinden oluşmuştur. Baysun, Tezâkir, s. 202, 208-209.
118Yakût el-Hamevî,Muʻcemü’l-Büldân, V, 22; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, XII, 197.
119İbnü’l-ʽAdîm, Zübdetü’l-Haleb, I, 161; Aksarâyî,Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 127.
115Makrîzî,
116II.
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Sultan I. GıyâseddinKeyhüsrev (601-608/1205–1211), Denizli
ve Antalya yörelerini zapt etti (603/1207).120 Bunlar dışında Kilikya
Ermeni Krallığı’nın elindeki birçok yer, geri alındı (613/1216).
Mesela Kilikya’nın doğusundaki Çinçin ve Geben kaleleri, Melheme
ovası 121 ve Ermeni krallığının kışlık başkenti Haçin (Saimbeyli)
sayılabilir.122 Böylelikle Kilikya Ermenileri itaat altına alınmıştır.123
II. Leon’un Selçuklularda süregelen taht kavgalarından
istifade etme ve devletin iç işlerine karışması husuna gelince; O, kâh I.
İzzeddin Keykavus (608-617/1211-1220), kâh kardeşi Alâeddin
Keykubâd 617-635/1220-1237) arasında tavır almamış ve bu surette
topraklarını genişletmiştir.124
Ermeni Kralı II. Leon, I. İzzeddin Keykavus’un Antalya’yı
fethi sırasında Selçuklu ordusuna saldırmış ve bazı yerleri işgal
etmiştir. I. İzzeddin Keykâvus, Antalya’nın fethini müteakip,
Ermenileri cezalandırmak için Maraş’a hareket etmiştir (614/1216).125
Ermeni kralı II. Leon’un ölümü üzerine kısa süreliğine Antakya kontu
IV. Bohemond’un oğlu Philippe kral olmuş, 126 halkın isyanı ile
karşılaşmış ve ardından I. Hetum Kilikya kralı olmuştur.127 Alâeddin

EbûAbdillah Muhammed b. Abdilmünʻim el-Himyerî (727/1327),er-Ravdü’lMiʻtâr fî Haberi’l-Aktâr, tah. İhsân Abbâs, MektebetüLübnân, Beyrut 1984, s. 39.
121Çinçin: Burası Andırın’ın Geben kasabası ile Göksun’un Değirmendere kasabası
arasında bulunan ve Çamurlu köyüne yakın, halen köylülerin “Çinçin Boğazı” olarak
adlandırdıkları geçidin adıdır. Melheme ovası, Geben kalesinin aşağı tarafında olup
Azgıt kalesinin kuzeydoğusunda bulunan ve şimdi yöre halkının Mehelepçik
(Mehlepçik) dedikleri ovanın adıdır. Mehelep ya da Mehlep adı verilen ağaç bir
meyve çeşidi olup kiraza benzemektedir. Gökhan, “Türkiye Selçukluları İle Kilikya
Ermenileri…”, s. 95-96.
122İbnBîbî, el-Evâmirü’l-ʻAlâ’iye, I, 184-185.
123 Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar, III, 84, 115; Zehebî, el-ʽİber, III, 167; İbnKesîr, elBidâye, XIII, 126, 169; İbnü’l-Verdî, Harîdatü’l-ʻAcâib, II, 121;
Aksarâyî,Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 128, 129; Ahmedb. Mahmud, Selçuknâme II, s.
150 Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar, III, 84, 115; Zehebî, el-ʽİber, III, 167.
124Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar, IV, 6; İbnBîbî, el-Evâmirü’l-ʻAlâ’iye, I, 183.
125Ebü’l-MehasinCemaleddin Yusuf b. Tagriberdî (874/1469), en-Nücûmu’z-Zâhire,
(Neşr: M. Hüseyin Şemseddin), Beyrut 1992, VI, 188.
126
II. Leon kızını Antakya kralının Bohemond’un oğlu Philippe’e Gregoryen olması
şartı ile evlenmesine izin verdi. Bohemond istekli olarak oğlunun Gregoryen
mezhebine geçmesine rıza gösterdi. Fakat Philippe’in eğitimleri Latin (Katolik)
kilisesinde olduğu için bütün zamanını Antakya’da geçirmekteydi. (Runciman, Haçlı
Seferleri, III, 151; Cöhce, “Ermenistan’ın Tarihi Coğrafyası ve Ermeniler”, s. 12.
127 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, XII, 423-424. Ermeni kralı II. Leon öldü ve yerine kızı
Zabel’le evlenen Antakya Haçlı Prenskepsi IV. Bohemond’un oğlu Philippe, Ermeni
kralı oldu. Ancak Philippe, Katolik mezhebinden olduğu için, Ermeniler onu
tanımayarak öldürdüler. Bunun üzerine II. Leon’un kızı Zabel ile evlendirilen Baron
Konstantin Palu’nun oğlu Hetum, Ermenilerin başına getirildi. Böylece
120
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Keykubad 622/1225’te, Kilikya’ya sefer düzenlemiş ve Ermenileri
itaat altına almıştır. 128 Sis Ermeni kralı zaman zaman Alâeddin
Keykubad’ın huzuruna gelir ve bağlılığını arz ederdi.129
Konumuz bağlamında Sis ve çevresi Anadolu Selçuklu
Devleti’nin vassallığı sürmüştür. Ancak bu dönemde Selçuklu Devleti
maddi bakımdan kudretli olmasına karşın manen çöküşe geçmiştir. II.
Keyhüsrev devlet işleriyle ilgisiz, korkak, siyasi zekâdan mahrum,
sefahate düşkün bir hükümdar olduğu, devlet adamları ve emirler
arasında israf ve sefahat yaygınlaştığı söylenmiştir.130
Moğolların Anadolu’yu işgali arifesinde, I. Alâeddin
Keykubâd’ın ölümüne müteakip yerine geçen oğlu II.
GıyaseddinKeyhüsrev, bütün devlet işlerini adeta Sadeddin Köpek
adlı bir emire devretmiş idi. Bu emir kendi ikbalini düşünerek devleti
zor durumda bırakmaktaydı. 131 Sis Ermeni Krallığı Moğollara
vassallığın gereği Kösedağ Savaşı’na 3.000 asker göndermesi
gerekmekteydi. Oysaki I. Hetum, Selçuklularla Moğollar arasındaki
savaşın sonucunu beklemiş ve kazanan taraf, yani Moğollar yanında
yer almıştır. 132 Önemli devlet adamlarından biri olan
MuîneddinPervâne’nin çabaları da Türkiye Selçuklularını kurtarmaya
yetmedi. 133 Türkiye Selçuklularının Eyyûbîlerle ittifak arayışı da bir
sonuç vermedi. 134 Böylelikle Türkiye Selçukluları her geçen gün
zayıfladı ve Moğollar tarafından yönetilir oldu.135

Lampron’luHetum ailesi Kilikya Ermenilerinin başına geçmiş oldu. İbnBîbî, elEvâmirü’l-ʻAlâ’iye, I, 346.
128Ebû Said Ebü’s-SafâSalâhaddînHalîl b. İzzeddin b. Aybeg b. Abdullah es-Safedî
(764/1363), el-Vâfîbi’l-Vefeyât, (tah. Ahmed el-Arnaût, Türkî Mustafâ), I-XXIX,
Dâruİhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut 2000, XXIV, 288; Makrîzî, es-Sülûk, I, 236;
İbnBîbî, el-Evâmiru’l-ʻAlâiyye, I, 346.
129İbnBîbî, el-Evâmirü’l-ʻAlâ’iye, I, 247.
130İbnFazlullâh, Mesâlikü’l-Ebsâr, XXVII, 223; Ahmed b. Mahmud, Selçuknâme II,
s. 153, 154, 155.
131İbn Haldûn, Tarîh, V, 199;Makrîzî, es-Sülûk, I, 219;ʻAynî, ʻİkdü’l-Cümân, I, 71.
132 Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar, IV, 6; İbnTagriberdî, en-Nücûm, VIII, 143; Bar
Habreaus, Abu’l-Farac Tarihi, II, 541; Makrîzî, es-Sülûk, I, 193, 197.
133
Safedî, el-Vâfibi’l-Vefâyât, XXIV, 288; Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar, IV, 5: İbn
Haldûn, Tarîh, V, 632.
134 673/1274 yılında Melik Zahir Baybars Sis şehrini kuşatmış ve şehri yağmaladıktan
sonra Dımaşk’a dönmüştür. Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar, IV, 9.
135 İbnü’l-ʽAdîm, Zübdetü’l-Haleb, I, 165; BertoldSpuler, İran Moğolları(çev.
Cemal Köprülü), TTK Yay., Ankara 1987, s. 60, 84-85; Kaşgarlı, Kilikya, s. 68.
Ermeniler, Moğolları Türklere karşı kullanmak isterken, Moğollar da Anadolu işgalini
kolaylaştıracak ve kendilerine kılavuzluk edecek bir müttefik olarak Ermenilerden
faydalanmak düşüncesindeydiler. Gökhan, “Türkiye Selçukluları İle Kilikya
Ermenileri…”, s. 100.
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Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğol nüfuzuna girmesi ile
birlikte, onların rakibi Zengîler, Eyyûbîler ve ardından Memlûkler
Anadolu’nun güneyine ve buradaki en etkin Ermeni Krallığı’na karşı
önlem alacaklar ve mücadeleye girişecekler.136
Zengîler (Melik Nureddin) Bizans’a karşı Sis Ermenileri ile
müttefik olmuşlardır. Bu bir anlamda kendilerine bağlı (vassal) bir
devlet olmalarını temin etmekti (568/1173). Mesela Sis kralı Mıleh’e
Sis ve çevresi bu şekilde iktâ edilmişti.137 Tepkilerin artması üzerine
kral Mıleh en yakınları tarafından Sis şehrinde öldürülmüştür
(624/1175-1176).138
Selahaddin Eyyûbî döneminde Eyyûbîler, Sis yöresine kadar
gelmişler ve Ermenileri itaat altına almışlardır.139 Ancak Sis Ermeni
krallığı fırsat buldukça Eyyûbîlere ait topraklara taarruz etmekten geri
durmamıştır. Mesela 601/1204 yılında Ermeniler Halep’i işgal edip
yağmalamışlar ve binlerce esiri Sis’e getirmişlerdir.140 Ancak aynı yıl
içinde Halep valisi Melik Zahir Gazi Ermenilere karşı komaya
çalışmış ve en azından onları püskürtmüştür.141
Eyyûbî Devleti’nin zayıflayıp dağılmasından sonra
Memlûklar onların yerini almıştır. Memlûklar Sis Ermeni Krallığı’nı
daha sıkı baskı ve itaat altında tuttuğu görülmüştür. Krallık eski güç
ve itibarını yitirmiştir. Memlûklarınvassalı olarak Anavarza ve Sis
dışındaki tüm topraklarını kaybetmiştir. Memlûklar 776/1375 yılında,
Ermeni Krallığı’nı tamamen ortadan kaldırmak için harekete
geçmiştir. Memlûkların Halep naibi Işıktemur tarafından Sis şehri, iki
aylık bir kuşatmadan sonra teslim alınmış (9 Şevval 776/13 Nisan
1375)142 ve bu krallığa son verilmiştir.143
Bu şekilde Kilikya’da Ermeni hâkimiyeti son bulmuştur.
Ermeni Prensliğinin ortadan kaldırılmasından sonra Çukurova’ya
hâkim olan Ramazanoğulları zamanında bölge büyük ölçüde
Ersan, Anadolu’da Ermeniler, s. 23.
geçen ve Melik Nureddin’in Mleh’e söylediği; “Seni Konstantiniye ile
aramızda set olman için askerle desteklemiş ve sana yardım etmiştim.” sözüyle
Zengîlerin ne maksatla Ermenileri kolladığını açıklamaktadır. Zehebî, el-ʻİber, III,
53. Sis Ermeni kralı Melih b. Leon (Kral Mleh) bağlılığını arz etmek için 568’de
Bizanslıları yenmiş ve elde ettiği ganimetleri ve önemli Bizans komutan ve
yöneticilerinden 30 kişinin kesik başını takdim etmiştir. Yine 569’da Melik
Nureddin’in maiyetinde Tarsus yakınlarındaki Rumkale’nin fethine katılmıştır.
İbnKesîr, el-Bidâye, XII, 483, 487-488.
138SimbatVekâyinâmesi, s. 60.
139İbnKesîr, el-Bidâye, XII, 534-535.
140Zehebî, el-ʻİber, III, 133.
141İbnKesîr, el-Bidâye, XIII, 130.
142İbn Haldûn, Tarîh, V, 525.
143İbnTagriberdî, en-Nücûm, XI, 105; Makrîzî, es-Sülûk, I, 267, 287.
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137Zehebî’de
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Türkleşmeye başlamıştır. Burada yaşayan Ermeniler zamanla Türk
kültürünü benimsemeye başlamıştır. 920/1515 yılında Ramazanoğlu
beyliğine son veren Yavuz Sultan Selim, Kilikya’yı da (Çukurova ve
İçel) Osmanlı devletine dâhil etmiştir.144

Sis Ermeni Krallığının ulaştığı en geniş sınırlar145
Sonuç
Sis, verimli Çukurova topraklarının bittiği bir mevkide, Toros
dağlarının başladığı hâkim bir tepe üzerinde kale şehir olarak
kurulmuştur. Asurlar tarafından inşa edildiği düşünülen bu kalenin
bitişiğinde Sis kenti tarihten günümüze hep var olmuştur. Sis ve
çevresi, Hititlerden başlayarak Fenike, Makedonya, Selevkos, Roma,
Pers, Bizans ve Müslüman devlet ve medeniyetler tarafından
yönetilmiştir.
İlk İslam fetihleri sırasında Sis ve çevresi Bizans
İmparatorluğuna bağlı idi. Yermük savaşından sonra Bizans orduları
Suriye toprakları (Bilâd-i Şâm) üzerindeki hak ve iddiasını yitirdi ve
Anadolu’da savunmaya çekildi. Toros sıradağları iki ülke arasında
doğal sınır kabul edildi. Dört Halife döneminde Bizans’a takip amaçlı
144Cöhce,

“Ermenistan’ın Tarihi Coğrafyası ve Ermeniler”, s. 14.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kilikya_Ermeni_Krall%C4%B1%C4%9F%C4%B1
Erişim: 22.09.2015.
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akınlar yapıldı. Emevîler döneminde Sis ve civarı “Sugûr” yönetimi
içine alındı. İç Anadolu’ya yönelen seferlerde üs vazifesi gördü.
Abbasîler Sugûr ve Avâsım adıyla bölgeyi tahkim edip
yönetmeye başladı. İslam tarihlerinde Bilâd-ı Sis, diğer kaynaklarda
Kilikya olarak geçen bu bölgenin merkezi Tarsus idi. Abbasîlerin
yükselme dönemlerinde Müslüman Araplar, Sis ve civarına iskân
edildi. İlerleyen zamanlarda Sugûr geneli ve Sis civarında Türkler
dâhil diğer Müslümanlar iskân edilmeye başladı. Tarsus, Adana,
Misis, Anavarza ve Sis önemli muhaddislerin ve mutasavvıfların
yaşadığı şehirlerdi.
X. yüzyılda Bizans İmparatorluğu atağa geçti. Sis dâhil
neredeyse tüm Sugûr kontrol altına alındı. Bilâd-i Sis (Kilikya)
bölgesinde yaşayan Müslümanlar için kara günler başladı. On binlerce
Müslüman öldürüldü, yaralandı ve sürgün edildi. Şehirler, kasabalar,
köyler yani tüm yerleşimler yakılıp yıkıldı ve yağmalandı. Ağaçlar
(özellikle hurmalar) bile kökünden kesildi. Sis ve çevresinde ayakta
kalan camiler kiliseye çevrildi. Ahali Hristiyan olmaya zorlandı.
Doğu Anadolu’da ortaya çıkan ve şekillenen Ermeni kimliği,
Bizans tarafından sürekli baskı ve takibe uğratıldı. Ermeniler
Müslüman yönetimleri altında cizye vermek suretiyle dinlerini ve
krallıklarını koruyabildiler. X. Yüzyılın sonunda Ermeni kralıkları
Bizans tarafından lağvedildi. Başta asilzadeler olmak üzere Ermeniler
göçe zorlandı. Ermeniler Fırat nehrinin batısına ve güneyine (Sugûr ve
Avâsım’a) göç etmeye başladılar. Sugûr ve Avâsım (özelde Sis ve
yöresi) adeta boşal(tıl)mıştı. Müslümanlardan boşalan yerlere daha
çok Ermeniler yerleştiler.
XI. yüzyılda Sis ve civarında Ermeniler görülmeye başladı.
Malazgirt zaferinden sonra önce dağlık bölgede varlık gösteren
Ermeni liderlere baronluk tevdi edildi. Ermeni baronları bir manada
prensleri, Çukurova üzerinde egemenlik kurmak istedi. Sis şehri bu
prensliğin (daha sonra krallığın) başkenti oldu. Bu sıralarda Türkiye
(Anadolu) Selçuklu Devleti Çukurova ve Antakya’ya hâkim olmaya
başladı. Sis merkezli Ermeni Prensliği Selçuklulara bağlı olarak
varlığını sürdürdü.
Haçlı Seferlerinden sonra onların destek ve himayesinde II.
Leon tarafından Ermeni Krallığı kuruldu. Bu krallık Bizans, Haçlılar
ve Selçuklular hatta Dânişmendlilere vergi ve haraç vermek suretiyle
yaşadı. Söz konusu Ermeni krallığı hiçbir zaman tam bağımsız
olamadı.
Ermeniler, Türkiye Selçuklu Devleti’nin Haçlılar ve kendi
içlerinde yaşadıkları (taht kavgaları) yüzünden zayıflamasını hep
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fırsata çevirdiler ve sınırlarını genişlettiler. Öyle ki Antalya’dan
Malatya’ya, Kayseri’den Halep’e kadar varlık gösterdiler.
Selçuklunun daha doğrusu Anadolu’nun Moğol hâkimiyetine
girmesinden sonra Sis Ermeni Krallığı gönüllü olarak Moğollara itaat
etmiştir. Ermeniler, gerek Haçlılar ve gerekse Moğollarla işbirliği
yaptıkları görülmüştür. Ermeniler onların işgal ve yağmalarına lojistik
destek vermiştir. Moğolların en büyük rakibi konumundaki
Memlûklar, bu yüzden olsa gerek Sis Ermeni Krallığı’nı sürekli
cezalandırma yoluna gitmiş ve yöreye Türkmen iskânını teşvik
etmiştir. XIV. yüzyılın son çeyreğinde ise Sis Ermeni Krallığı
tamamen ortadan kaldırılmıştır. Memlûklar Sis ve yöresini yerel
Türkmen beyleri eliyle yönetmeyi yeğlemiştir.
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VADELİ İŞLEM PİYASALARI, PİYASALARIN KISA TARİHİ
VE İŞLEYİŞLEYİŞLERİNİN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Ayhan CESUR
Özet

Çalışmamızda, günümüz piyasaları ve geçmiş piyasalarda ticaretin
canlanması, risk faktörünün azaltılması ve alıcı – satıcı için piyasa
dalgalanmalarının etkisinin en aza indirilmesini amaçlayan “Vadeli İşlem
Piyasaları” hakkında bilgiler verilmektedir. Bu kapsamda, piyasaların ortaya
çıkışı, Türkiye’de vadeli işlem piyasaları, piyasalar içinde yer alan kontrat
türleri gibi çeşitli başlıklar altında konu aktarılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vadeli işlemler, forward, opsiyon, future,
kontrat, risk, piyasa dalgalanması

Abstract

Ourstudy provides in formation on “Derivatives Markets” Which
aim to reduce the risk factor and to minimize the effects of market
fluctuations for buyer- seller as well as reviving the trade in current and
previous markets. inthisregard, the subject was approached under various
titles such as the emergence of themarkets, derivatives markets in Turkey,
contract types within the markets.
Keywords:
Futures,
forward,
option,
contract,
risk,
marketfluctuation.

Giriş
İnsanların bir araya gelmesi ve karşılıklı olarak ihtiyaçlarını
karşılama girişimleri beraberinde ekonomik faaliyetlerin de ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Bu faaliyetler öncelikle bir malın karşılığı
olarak belirlenen malla değiştirilmesi (takas usulü) şeklinde olmuş,
zamanla belirli değer aktarımı belirli maden vb. eşyalara aktarılarak
takas usulü ortadan kalkmıştır.
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Yaşamın idamesi gerekliliği ile çalışma ve tüketim sürmüş, bu
süreç zaman içinde nüfusun artmasına paralel olarak fazlalaşmıştır.
Belirtilen artış sonucunda insanlar artan ihtiyaçlarını karşılamak için
farklı kültürlerle etkileşime girmişler ve bu da ticaretin farklı bir
boyuta taşınmasını sağlamıştır.
Artan ticarete bağlı olarak malların taşınması vb. unsurlar
ticarette riskin de artmasına neden olmuştur. Bu da risklerden
korunma amacıyla yeni sistemlerin belirlenmesini sağlamıştır.
Arayışlar sonucunda insanları gelecekte oluşması muhtemel olan fiyat
artışı, faiz vb. finansal risklerden koruma amacıyla futures, opsiyon,
swap ve forward sözleşmeleri ortaya çıkmıştır. Türev ürünler olarak
adlandırılan bu ürünlerin işlem gördüğü piyasalar günümüzde de
oldukça rağbet görmektedir.
1. Vadeli İşlemler Piyasası
1.1. Vadeli İşlemler Piyasası Kavramının Ortaya Çıkışı ve
Kavrama Genel Bakış
Hayatın her alanında yaşanan değişmeler, insanların
yaşamlarını sürdürmek için gerekliliklerinden olan paranın ve bu da
para piyasalarının değişmesine neden olmuştur. Yaşanan değişim
paraya dair hemen her alanda kendisini göstermekle beraber
uluslararası alanda da ilişkilerin yoğunlaşmasını sağlamıştır. Bu
ilişkiler zamanla uluslararası çalışan banka yapılanmalarının
oluşmasını sağlamış ve bu oluşumla değişim daha da ivme
kazanmıştır. Yaşanan değişimlerle ortaya çıkan alternatifler
piyasalarda rekabetin artmasını sağlamıştır. Bu artışla beraber
pastadan büyük dilimi almak isteyenlerin sunmaları gereken ürünlerin
farklı olmasının gerekliliği de anlaşılmış ve piyasalar bu doğrultuda
şekillenmeye başlamıştır. Bu değişim ve şekillenme ile piyasalarda
canlanma meydana gelmiş ama yeni yapılanmanın kontrol gerekliliği
de kendisini hissettirmeye başlamıştır. Bu nedenle finans alanında
teori ve uygulama konusunda yetkin olan bireyler yeni süreci kontrol
edebilmek için yeni finansal araçlar geliştirme çalışmalarına
başlamışladır.
Yeni arayışlar sonrasında ortaya çıkan ürünler “türev ürünler”
olarak nitelendirilmişlerdir. Bunların kullanıldığı alanlar ise ürün
türüne göre değişiklik göstermiş ve göstermektedir. Bu ürünler; döviz,
faiz ve endeks future ve opsiyonları olarak belirlenmektedir. Bunların
işlem gördüğü piyasalar ise “vadeli işlemler piyasası” olarak
nitelendirilmektedir.
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Vadeli işlemler piyasası kapsamına giren ürünlere dikkat
edildiği zaman günümüzde de oldukça fazla kullanılan ürünler olduğu
görülmektedir. Bunların kurulmalarının temel amaçları arasında
piyasalar bazında karar alma süreçlerini olumsuz etkileyen fiyat
risklerini azaltma amacı vardır. Bu amaçla oluşturulan vadeli işlemler
piyasalarının beklenen seviyede çalışması durumunda geçmiş fiyatlara
dair takip işlemlerinin etkin işlemesinin yanı sıra geleceğe dair fiyat
değerlendirmelerinin de yapılabilmesi muhtemeldir.
1.2. Vadeli İşlem Piyasalarına Tanımlamalar
Vadeli işlemler piyasası veya farklı piyasalar açısından
herhangi bir konunun net olarak anlaşılabilmesi için öncelikle
“piyasa” kavramının ne olduğunun açıklanması gerekmektedir. Piyasa
kavramının konumuz itibariyle ekonomik olarak taşıdığı anlam basit
şekliyle, “alıcı ve satıcının bir araya gelebildikleri ve alışverişin
sağlandığı ortam” olarak tanımlamak mümkündür.1 Bu durumda
piyasa kavramını alışveriş işleminin sonucu el değiştirme durumunun
gerçekleşmesinden hareketle bu malların kıymetine göre ikiye
ayırmak mümkündür. Bu sınıflama “spot mallar” ve “vadeli piyasalar”
şeklinde yapılmaktadır. Bu ayrımı açacak olursak;
 Spor Piyasalar: Yapılan işlemin ardından alım işlemi
sonucu paranın el değiştirmesini sağlayan piyasalar “spot
piyasalar” olarak nitelendirilir.
 Vadeli Piyasalar: Adından da anlaşılacağı gibi işlemin
ötelendiği piyasalardır. Bu piyasalarda mal veya kıymetli
eşyanın alım satımı bugün yapılır ancak teslim için
belirlenen tarih daha ileri bir tarihtir.
Vadeli piyasalarda kontrat işlemleri spot piyasalara göre daha
karmaşık bir yapıda oluşturulduğu için futures, opsiyon ve forward
işlemlerinin tümü için kullanılmaktadır. Bu nedenle de profesyonel
yatırımcıların vadeli işlemler piyasasına daha azla yöneldikleri
görülmektedir. Vadeli işlemler piyasası açısından cazibe oluşturmanın
temel noktalarından biri de bahsettiğimiz işlemlere uygun olma
durumunun geleceğe dair yordama yapmayı kolaylaştırmasıdır.2
Vadeli işlemlere dair genel anlamda çizilecek bir çerçevede
basit bir tanımlama yapılması gerekirse bu piyasaların vadeli işlem
Nurgül R. Chambers, Türev Piyasalar, İstanbul: Avcıol Yayınevi, 2008, s.
24.
2
Tülin Akkum, “Döviz Opsiyonları ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri”,
İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008, C. 29, S.
1, s. 98.
1
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kontratlarının alınıp satıldığı piyasalar olduğunu söylemek
mümkündür. Bu piyasalarda herkes belirlenen oranlarda veya
miktarlarda alım satım yapabilme özgürlüğüne sahiptir. Vadeli işlem
piyasalarının iki önemli unsuru vardır. Bunları;
 Vadeli İşlem Borsası
 Takas Merkezi
olarak sıralamamız mümkündür.3
Vadeli işlemler piyasasında alım satıma konu olan şeyler
önceden belirlenen bir vadede ve belirli büyüklükte, üzerine yazılan
mal ya da kıymetin teslimini içeren türevsel ürünlerdir.4Bunlar söz
konusu yapı üzerinde anlaşmaya varacak olan alıcı ve satıcı için
gelecekteki bir tarihte gerçekleşecek olan alım veya satım işlemi için
yükümlülükler getirmektedir.
Vadeli işlemler piyasalarında yürütülen işlemler spot işlemler
piyasasındakilerin tam tersidir. Nitekim spot işlemlerde alım satım
durumu anlıktır. Diğer bir ifadeyle birey hemen alır veya hemen satar.
Bu piyasanın vadeli işlemlere denk olabilmesi için alım satımdaki
fiyat uygulamasının vadeli işlemlerdekiyle aynı olması gerekir. Ancak
bu defa da ilerleyen zaman diliminde edilebilecek olan kardan yoksun
kalma durumu gündeme gelecektir.5 Bu da temelinde kâr amacı
güdülen piyasalar için istenmeyen bir durumdur.
1.3. Vadeli İşlem Piyasalarının Zaman İçindeki Gelişim
Seyri ve Türkiye’de Vadeli İşlem Piyasalarının
Oluşumu
Bir bütünün kendini oluşturan parçalarla bütün olabileceği
savından hareketle vadeli işlem piyasalarını da hem parça parça hem
de bütünsel anlamda incelemek faydalı olacaktır. Bu bağlamda vadeli
işlemler piyasasına dahil edilen kısımlar ve bunların tarihsel
gelişimlerine dair incelemelerimiz aşağıdaki gibidir.
Vadeli işlemler piyasasındaki forward kontratlarının geçmişinin
ticaretle yaşıt olduğunu söylememiz mümkündür. Nitekim vadeli
işlemlerde kullanılan kontratların günlük yaşam içinde sıklıkla
kullanılan kontratlar olduğu ve bunların yakın geçmişe dayandığı
Çetin Ali Dönmez, Finansal Vadeli İşlem Piyasalarına Giriş, İstanbul:
İMKB Yayınları, 2009. s. 6.
4
Pınar Özalp,Türev Araç Piyasalarının Finansal Sistemin İşleyişi İçindeki
Rolü: Türkiye’de Bu Piyasalara İşlerlik Kazandırma Çalışmaları,
Ankara: TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, 2007, s. 2.
5
Muharrem Karslı, Sermaye Piyasası, Borsa ve Menkul Kıymetler,
İstanbul: İrfan Yayıncılık, 1994, s. 236.
3
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şeklindeki görüşlerin varlığına rağmen bu piyasalarda kullanılan türev
araçlarının tarih boyunca kullanıldığı bilinmektedir. Bu da piyasaların
yaşına dair bir fikir vermesi açısından önemlidir. Konu ile ilgili
araştırmalar incelendiği zaman Mezopotamya ve Eski Yunanistan gibi
insanlığın en eski medeniyet yerlerinde MÖ. XVIII. yüzyıla
tarihlendirilen vadeli işlem kontratları görülmektedir.6
Vadeli işlem piyasaları içinde futures piyasalarının oluşumu
ise yine geçmişi oldukça eskilere dayanan bir durumdur. Bu konuda
araştırma yapan bireyler ilgili oluşumun geçmişini Orta Çağ’a kadar
indirmişlerdir. Bu piyasaların ortaya çıkış sebebi olarak, bir malın
fiyat değişiminin gelecekteki etkilerinden kurtulma isteği
gösterilebilir. Bu bağlamda ilgili piyasa bünyesinde Orta Çağ’da
tacirlerin, malların gelecekteki bir tarihte teslimi için anlaştıkları ve
ticaretlerini bu şekilde yürüttükleri söylenebilir.7
Ancak kavramın günümüzdeki haliyle kullanımını bu kadar da
geriye götürmemiz mümkün değildir. Borsalarda işlem gören vadeli
işlem kontratlarına benzer şekildeki ilk uygulamaların XVII. yüzyıl
Japonya’sında kullanıldığı görülmektedir. Uygulamalar bahsettiğimiz
yüzyıl içinde dünyada yaygın olan toprak ağalığı sisteminin
Japonya’ya uyarlanmış hâlinde kullanılan ve “Alındı Sertifikası”
olarak isimlendirilen belgelerle ortaya çıkmıştır. İlk uygulamalarda
kötüye kullanım vb. durumlarla karşılaşılınca uygulama
yasaklanmıştır. Ancak daha sonra sıkı denetimler altında sistemin
kullanılmasına müsaade edilmiştir.8
İlerleyen zaman içinde gelişen ve değişen teknolojinin üretime
uyarlanması ile artan üretim faaliyetleri ve iletişim alanındaki
değişimler ticari faaliyetlerin de gelişmesini sağlamıştır. XIX. yüzyıla
gelindiğinde artan tarımsal üretim ve gelişen sanayinin de etkisiyle
ticari faaliyetler sınır aşırı bir hale gelmiştir. Üreticiler ürettikleri
malları farklı ülkelerde pazarlayarak daha fazla gelir elde etmeye
başlamışlardı. Bu gelişim aynı zamanda yeni ticaret merkezlerinin de
ortaya çıkmasını sağlamıştı. Bunların başında da ABD’nin Chicago
şehri gelmekteydi.
Faaliyetlerin artması beraberinde taşımacılık, ulaşım, iletişim
gibi yaşamın gerekliliklerinin de artmasını sağlasa da bu alanlardaki
Erdoğan Oral, Murat Kayacan, “Finansal Türevlere Ne Zaman Başlanmalı?:
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) Örneği”, İstanbul: IMKB
Dergisi, Yıl: 2, S.5, 1999, s. 32.
7
Oral, Kayacan, a.g.e.,s. 33.
8
Ayşe Eyüboğlu Aksel, Futures Piyasaları, İstanbul: Creative Yayıncılık SPK Yayınları, 1995, s. 19.
6
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gelişmeler henüz pek çok ihtiyacı tam anlamıyla karşılayabilecek
yeterlilikte değildi. Nitekim ticaret merkezlerine getirilen malların
elde kalma durumu sonucunda pek çok üreticinin mağdur olduğu
bilinmekteydi. Bu durum da satıştan elde edilen gelirin bazen zararı
kapatmak için kullanılmasına neden olmaktaydı. Bu sorunu ortadan
kaldırmak için girişilen çare arayışları sonucunda ürünlerin önceden
satılması yolu benimsenmiştir. Bu durumda üreticiler satabilecekleri
malları önceden ayarlayabiliyor ve gerekirse sadece bu miktarda mal
taşıyorlardı. Bu da ticaret merkezlerine götürülen malların elde
kalmasını önlüyordu. Bu uygulamalarla fiyat açısından oluşabilecek
riskler de alıcıya devredilmiştir.9
Yaşanan
gelişmeler
sonucunda
tüketici/alıcı
olarak
nitelendirebileceğimiz kesim de kendi içinde bir takım tedbir yolları
belirlemiştir. Çünkü peşin alımda ürün kalitesi veya taahhüdün eksik
olarak yerine getirilmesi riskleri göz ardı edilemezdi. Bu risklerin
ortadan kaldırılması amacıyla organize bir borsa sistemi içinde vadeli
işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Chicago Ticaret Kurulu
kurulmuş ve bu kurul içinde 1851 tarihinde ilk vadeli işlemler kontratı
kayıt altına alınmıştır. Bu konudaki düzenlemeler devam etmiş ve
1865 yılına gelindiğinde future işlemleri standart prosedürlere oturtma
çalışmaları tamamlanmıştır.10
Chicago Ticaret Kurulu belirlenen kriterler etrafında bir temel
faiz oranı belirlemiş ve buna göre işlem yapmaya başlamıştır. 1975
tarihinde ilk doğrudan geçişli kıymetler %8 faiz oranıyla hizmete
sunulmuştur. Hazine bonoları ve tahvillere yönelik olan ilk vadeli
işlem kontratlarının piyasaya sürülmesi ise 1977 yılına denk
gelmektedir.11
Çalışma esasları belirlenen ve bu esaslar etrafında garanti
unsuru sağlayarak dikkat çeken vadeli işlem borsaları zaman içinde
diğer ülkeler tarafından da benimsenmiştir. Bu benimsenme
sonucunda Japonya’da Tokyo, İngiltere’de Londra gibi şehirlerin de
piyasalarında belirleyici rol almaya başlamıştır.12
Vadeli işlem piyasalarının dünya genelinde uygulanmaya
başlanmasının ardından ülkemizde de kullanıldığı görülmektedir.
Ancak bu kullanım dünya genelinde olduğu gibi erken yüzyıllarda
olmamıştır. Hatta ülkemizde bu işlem piyasalarının kullanımının
geçmişi 30 yılı bile bulmamaktadır. Ülkemizde vadeli işlem
İhsan Ersan, Finansal Türevler, İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2007, s. 29.
Aksel, a.g.e., s. 19.
11
Ersan, a.g.e.,s. 29.
12
Ersan, a.g.e.,s. 29.
9
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kontratlarının işlemlerine yönelik borsa oluşturma çalışmalarının
başlangıcı 1980’li yılların sonuna denk gelmektedir. Tarım ürünleri
piyasasında istikrarın sağlanması ve bu şekilde de üreticinin
mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik çalışmaların başlatılması
fikri ilk olarak İzmir Ticaret Borsası bünyesinde gündeme
getirilmiştir. Çeşitli mal borsalarının yanı sıra ülkemizde para
piyasaları için de uzun zaman zarfında uygulanan forward işlemler,
1990 yılı itibariyle peşin olarak tahsil edilen stopaj ve kambiyo vergisi
gibi vergiler nedeniyle sona ermiştir.13
Bu konuda tekrar canlılığın sağlanması amacıyla TCMB
tarafından 94 krizinin ardından açılan Döviz Forward Piyasası ise
daha çok kambiyo piyasası içinde kontrolü tekrardan ele geçirme
amacını taşımaktadır. Bu bağlamda ülkemizde önce 1994 yılında
İMKB bünyesinde Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü kurulmuş,
devamında ise 1997 yılında Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası
faaliyete girmiştir.14
Ancak ekonomik piyasalardaki olumsuz hareketler sistem
içinde değişikliklerin yapılmasına veya farklı işlem piyasalarının
denenmesine neden olmuştur. Nitekim 2001 krizinin ardından Dalgalı
Kur Rejimi benimsenmiştir. Bu rejimin benimsenmesi ile vadeli işlem
piyasalarına hız kazandırmak için İMKB bünyesinde yeniden bir
vadeli işlem piyasası oluşturma çabaları başlamıştır. Ancak bu
piyasalar
döviz
üzerine
yazılan
futures
işlemlerin
gerçekleştirilebileceği piyasalardır. Şubat krizinden yaklaşık 6 ay
sonra Ağustos ayında faaliyete başlayan yeni piyasa ile TL/ABD
Doları kuru üzerine yazılmış futures kontratlar işleme alınmıştır.15
2. Vadeli İşlem Piyasalarında Nitelik
Vadeli işlem piyasaları için temel belirleyici olan nitelikleri,
organize borsa, standart sözleşmeler, takas merkezi, marj, devir hakkı
ve teslimat olarak sıralamamız mümkündür. Bunları açıklayacak
olursak;

Dönmez, a.g.e.,s. 29.
Ceyda Karan, Türkiye’de Dövize Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Takası ve Uygulaması, İstanbul: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve
Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007, s. 78.
15
Karslı, a.g.e.,s. 29.
13
14
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2.1. Organize Borsa
Vadeli işlemler, forward işlemlerinin aksine organize
borsalarda gerçekleştirilir. Bu borsalar bünyesinde şirketler veya
bireyler işlem yapabilmektedir. İşlem yapabilmenin ilk koşulu üye
olmaktır. Yapılan işlemleri ise alım – satım, üyelik hakkı satışı veya
üyelik kiralaması olarak sıralamak mümkündür.16Üyeler borsa içinde
yer alan yapılanmalarda da yer alabilmektedir. Ayrıca bu borsalar
bünyesinde işlem hacimlerinin yükseltilebilmesi için özel lisanslar
oluşturulabilmektedir. Bu borsa bünyesinde takas üyeler olarak tabir
edilen üyeler kendi adlarına veya müşteriler adına işlem
yapabilmektedirler.17
2.2. Standart Sözleşmeler
Vadeli işlemler piyasalarının fark oluşturan özelliklerinden
biri işlemlerin belirli standartlar üzerinden ilerlemesidir. Diğer bir
ifade ile bireyler bu piyasalarda kendi aralarında bir fiyat belirleme
yoluna gidemezler. Bunun yerine önceden belirlenmiş olan standart
kontratları kullanırlar. Bu kontratlar içinde alım – satıma dair miktar
bilgileri, malın tam olarak ne olduğu ve teslim edilmesi gereken
zamana dair bilgiler yer almaktadır. Kontratların oluşturulmasında
borsanın nitelikleri önemli olduğu için her borsa kendi yapısına göre
kontrat oluşturmaktadır.18
2.3. Takas Merkezi
Takas merkezinin asli görevleri incelendiği zaman vadeli
işlemler piyasalarını ayakta tutan temel taşlardan biri olduğu
görülmektedir. Takas merkezlerinin görevleri içinde borsa dâhilinde
yapılan tüm vadeli işlemleri karşılaştırmak, işlemlerin finansal açıdan
hangi doğrulukta olduğunu kontrol etmek ve teslimat için gerekli
koşulların oluşmasını sağlamak sıralanabilir. Takas merkezi borsa
içinde tam bir orta pozisyonda yer alır. Satıcı için alıcı, alıcı için ise
satıcı pozisyonundadır.
Borsa içinde oluşturulan takas merkezinin yapılanması ile ilgili
genel kabul gören iki yol vardır.
Bunlardan birincisi takas merkezinin görev aldığı borsanın bir
bölümü olarak oluşturulduğu yapılanmadır. Merkez borsa içinde yer
Dönmez, a.g.e.,s. 19.
Ertuğrul Akçaoğlu, Finansal Ürünlerin Vergilendirilmesi. Ankara:
Turhan Kitabevi, 2002, s. 35.
18
Kürşat Aydoğan, “Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları İlişkisi Üzerine Bir
Not”, İstanbul: IMKB Dergisi, Sayı: 2007, s. 36.
16
17
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aldığı için borsanın tüm üyeleri takas merkezinin de doğal üyeleridir.
Diğer yaklaşım ise takas merkezinin borsadan ayrı olarak
yapılandığı yaklaşımdır. Bu yapılanmada merkez borsa dışında olduğu
için borsa
üyelerinin takas
merkezine
dair üyelikleri
bulunmamaktadır. Ancak şirketler, kurumlar veya bireyler içinde bu
merkeze üye olanlar olabilir.19
2.4. Marj Uygulamaları
Vadeli işlemler piyasalarında yapılan işlemler açısından
güvenliği sağlayıcı unsurlardan biri de marj, diğer adıyla teminat
uygulamalarıdır. Bu güvenliğin sağlanması için bir teminat bedeli
gerekmektedir. Bu bedel kontrat alan kişi tarafından aracı kuruma,
aracı kurum tarafından da takas merkezine yatırılmaktadır. Teminat
ödemelerinde iki aşamalı bir sistem uygulanmaktadır. Bunlardan ilki
başlangıç teminatı, ikincisi ise işlemin sürdürüleceğini belirten
sürdürme teminatıdır.20
Marj uygulamalarında teminat miktarının belirlenmesinde baz
alınan değer kontrat değeridir. Teminat bu değerin %2’si ile %10’u
arasında bir değer almaktadır. Sürdürme teminatı ise başlangıç
teminatına göre belirlenmekte ve genellikle başlangıç teminatının
%75’ine tekabül etmektedir.21
2.5. Devir Hakkı ve Teslimat
Vadeli işlemler piyasalarında sahip olunan haklardan biri de
devir ve teslim konusundaki haktır. Vadeli işlem piyasalarında
kullanılan kontratlar üzerinde kontrat sahibinin devir hakkı
bulunmaktadır. Bu durum, vadeli işlem kontratı satın alan bireyin
elindeki
belgeyi
üçüncü
bir
kişiye
satması
şeklinde
gerçekleşmektedir.22 Bu şekilde satıcı birey üstlendiği yükümlülükleri
devrederken, alıcı birey sorumluluklar açısından yeni yüklenici
pozisyonuna geçmektedir. Bu da bireyi kontrata dair teslim, alım,
ödeme vb. unsurların muhatabı pozisyonuna getirmektedir.

E. Savaş Başçı, “Vadeli İşlem Piyasası Aracı Olarak Swap’ın İşleyişi ve
Finansal Piyasalardaki Kullanımı”, Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel
Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003, No: 12, s. 18 – 33.
20
Remzi Örten & İpek Örten, Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe
Uygulamaları, Ankara: Gazi Kitabevi, 2007, s. 67.
21
Arzu Gök - Kılıç, Dövize Dayalı Türev Araçlar ve Kamu Borç Yönetimi
Kapsamında Kullanılabilirliği,Ankara: Kamu Finansmanı Genel
Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Uzmanlık Tezi. 2002, s. 36.
22
Gök – Kılıç, a.g.e.,s. 39.
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Vadeli işlem piyasalarında devir teslim konusunda en fazla
yaşanan sıkıntılardan biri, malın devir nedeniyle teslimatının
gerçekleşmemesidir. Bu durum ise farklı alanlardaki borsaların lehine
gelişmeler sağlayabilmektedir. İşlem hacimlerini arttırmak isteyen
borsalar devir işlemlerinin ardından teslimatta kolaylık imkânları
sağlayarak müşteri sayılarını arttırabilmektedirler.
3. Vadeli İşlem Piyasalarında Yapı ve İşleyiş
Tüm borsa oluşumlarında olduğu gibi vadeli işlem
piyasalarında da yoğun bir iletişim mekanizması hâkimdir. Bu iletişim
yoğunluğunun temel nedeni ise yapılan işlemlerin gerçekleşme
şeklidir. Nitekim bu piyasalarda işlemlerin yürütülmesine aracılık
eden kurumlar vardır ve işlem gerçekleştirmek isteyen müşteriler bu
kurumları arayarak yaptırmak istedikleri işleme dair direktiflerini
bildirmektedirler. Müşteri ile irtibat halinde olan kurum borsa
bünyesinde üye sıfatındaysa müşterinin talebini bağırarak veya ortak
bir işaret dili ile iletmektedir.23Temsilcinin el hareketi ile verilen
fiyattan kontrat yapılmasını kabul eden karşı taraf temsilcisi de bunu
kabul ederse benzer bir el işareti ile kabul ettiğini belirtir. Bu
aşamadan sonra öngörülen fiyat ve belirlenen miktar bir kâğıda
yazılır. İlgili kâğıda anlaşmaya taraf olan firmaların sembolleri de
eklenerek yürüyen bir merdivene atılır. Bu işlemlerin devam etmesi ile
sayısı fazlalaşan kâğıtlar seans odası merkezinde toplanır.
Bu işlemlerin sürmesi esnasında futures borsası tarafından
görevlendirilen denetçiler işlemlerin sisteme uygun olarak yapılıp
yapılmadığını kontrol eder. Herhangi bir alım satım işlemi konusunda
anlaşmazlık olduğu düşünülüyorsa bu anlaşmazlık giderilinceye kadar
işlem borsa kayıtlarına aktarılmaz. Bu anlaşmazlık durumu ve bunun
sonucunda işlemin borsa kayıtlarına alınmasının bekletilmesine “out –
trade” adı verilmektedir.24Out – trade uygulamasında işlemler takas
odası kayıtlarına dahil edilir.
Vadeli işlemler piyasaları üç önemli fonksiyonun işlemesi
konusunda temel belirleyicidir.
 Bunlardan ilki yapılan işlemlerin gerçekleştiği somut bir
mekânın olmasını sağlamaktadır. Diğer ifadeyle borsa
bünyesinde işlem yapan bireylerin alım – satım yaptığı bir
yer olur.
 Yapılan işlemlere dair çelişkili durumların ortaya
Akçaoğlu, a.g.e.,s. 56.
Nermin Özgülbaş, “Finansal Sistemin Yapısı ve İşleyişi”, Ankara:
Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, S. 2, 2007, s. 5 – 13.
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çıkmasını engelleyici standartlar belirlenir. Ayrıca
işlemlerin tek noktadan hareketi ile, bu işlemlere dair
denetleme kolaylığı sağlanır.
Bu düzenleme, denetleme ve mekân tahsisi ile borsa
üzerinde işlem gerçekleştiren yatırımcıların daha güvenli
bir piyasada işlem yapmasına yardımcı olurlar.25

3.1. Vadeli İşlem Piyasalarında Katılımcılar
Vadeli işlem piyasalarında katılımcıları üç gruba ayırmak
mümkündür.
Bunları;
 Riskten korunmak isteyenler: Piyasaların iki türlü
hareketinde de kârı en az etkileyecek işlemlerin
yapılmasını isteyen katılımcılardır. Kendi içinde,
kurum/kişilerin işlem riskinden korunmak istenmesi ve
ithalatçı/ihracatçıların kur riskinden korunmak istenmesi
olarak ikiye ayrılırlar.
 Spekülatörler: Piyasada mal akışının yönünü doğru
tahmin ederek kârlı yatırımlar yapan kişilerdir. Sürekli bir
kâr hedefleri olmakla beraber tahminler doğrultusunda
yaptıkları yatırımlarla borsada işlem hacminin artmasını
sağlamaktadırlar.
 Arbitrajcılar:Bu katılımcılar risk faktörünü en aza
çekmeyi amaçlayan yatırımcılardır. Bunlar genelde
ürünlerin bölgeler arasındaki işlem farklılıklarından
faydalanarak kâr elde etmektedirler. Diğer deyişle ürünü
ucuz satılan yerden alıp pahalı satılan yerde satarak risksiz
şekilde kâr etmeyi amaçlarlar.26
olaraksıralamamız mümkündür.
4. Vadeli İşlem Piyasalarında İşlem Gören Kontratlar
Vadeli işlemler piyasalarında yer alan kontratlar, “belirli bir
vadede, önceden belirlenmiş fiyatlar üzerinden standart miktar ve
nitelikteki sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni,
dövizi ya da endeksi alma veya satma hak ve yükümlülüğü veren ve
Türev Araçlar, Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasalarının işleyişi, Türev
Araçlarla Arbitraj ve Korunma, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev
Araçlar Lisans Eğitimi Ders Notları,İstanbul: Türkiye Sermaye Piyasası
Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) Yayınları, 2007, s. 12.
26
Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, İstanbul: VOM Yayınlan, 2011, s.
46.
25
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kontratın yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar
arasında değişimine neden olmayan; vade sonunda da kontrata konu
varlıkların taraflar arasında söz konusu olan değişimini - fiziki
teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç - zorlamayan kontratlardan,
vadeli işlem borsalarında ya da organize olmuş diğer piyasalarda
işlem gören kontratlardır.” şeklinde tanımlanmaktadır.27
Bu kontratlar işlevlerinden hareketle, kontrat üzerinde taraf
olarak belirtilen özel ya da tüzel kişileri, bir malın veya kıymetin alım
satımı üzerinde hak sahibi belgeler olarak da tanımlanabilir. Nitekim
kontratların esas anlamda yapım sebebi de belirtilen işlemlere dair
tarafların yasal bir metin üzerinde belirtilmesidir. Yine bu kontratlar
için bilinmesi gereken bir diğer husus kontratlara konu olan şeylerin
mal olabileceği gibi değeri olan herhangi bir şey de olabileceğidir.
Ayrıca kontratlar alım satım konusundaki tarihsel bilgileri de
içermektedir.
Bu bağlamda vadeli işlemler piyasasında yer alan kontrat
tiplerini inceleyecek olursak;
4.1. Swap Kontratları
Bu tip kontratlar taraflar arasında yapılan ancak işlem tarihinin
ileriki bir zaman olduğu para aktarım kontratlarıdır. Bu alanda en
yaygın olan uygulama çeşidi dövizler ve faiz üzerine hazırlanan swap
kontratlarıdır. Bu kontratlar da risk yönetimi ürünleri oldukları için
muadili oldukları ürünler gibi piyasa hareketlerine dair yordama
işlemlerinde kullanılırlar.28
4.2. Futures Kontratları
Bu kontratlar, belge üzerinde yer alan, niteliği ve miktarı
belirlenmiş olan finansal varlığın, ileriki bir tarihte teslim edileceğini
hüküm altına alan kontrat çeşididir. Bu kontrat çeşitlerinin
kullanımının temel gayesi teslimat vb. unsurları kayıt altına almaktan
ziyade piyasa dalgalanmaları sonucunda ortaya çıkacak belirsiz
durumları ve bu durumların etkisini en aza indirmektir. Belirtilen
dalgalanma etkisinin minimize edilmesi amacıyla da kontrata konu
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Takas Üyeliği Eğitim Ders
Notları, TAKASBANK
IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Yayınları, İstanbul, 2011, s. 8 - 11.
28
Cemal Hakan Erkut, Vadeli işlemler Piyasası ve Türkiye’de Gelişim
Süreci, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
2008, s. 71 - 72.
27
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olan finansal değerin fiyatı belirli bir süre sabit olarak belirlenir.29Bu
belirleme neticesinde elde olan mallar belirli bir kâr oranında elden
çıkarılır. Kıymet konusunda artış olabilme ihtimali belirtilen kârı aza
indirse de bu durumun kıymette düşüş yönünde olabileceği ihtimali de
olduğu için dalgalanmalardan etkilenme durumu ortadan kalkmış
olacaktır.
Futures kontratları, yapım ve uygulama olarak birbirinin
aynıdır. Bu kontratlar üzerinde tek farklılık fiyat unsurudur ki bu da
borsada kontratın tarafları arasında belirlenmektedir. Fiyat belirleme
unsuru ile belirli verilerin analizi sonucunda karar verilen bir
uygulamadır. Fiyat belirlemede günümüz şartları ve oluşması
muhtemel şartlar değerlendirilerek bir fiyat belirleme yolu
izlenmektedir.
4.3. Forward Kontratları
Forward kontratları iki tarafın gelecekte bir tarihte bir malın
belirli bir fiyat üzerinden alım – satımını üzerine imzalanan
kontratlardır. Bu kontratlarda belirleyici olan unsur mutlak suretle
maddi anlamda bir mal tesliminin olması gerektiğidir. Bu da ilgili
kontratlar sonucunda belirlenen eşyanın gerçek anlamda el
değiştireceği anlamına gelmektedir. Bu değişim olayı borsa içinde
olmayacağı için forward kontratlarının sonuçlanması başka piyasalar
içinde gerçekleşmektedir.30
Vadeli işlem piyasaları içinde bu tip kontratların
kullanılmasındaki temel amaç, diğer kontratlarda olduğu gibi alım –
satım işleminde meydana gelebilecek olan risklerin asgari düzeye
indirilmesidir. Bu da demektir ki, diğer işlem tiplerinde olduğu gibi
forward kontratlara
konu olan
kıymetlerin de
piyasa
dalgalanmalarından etkilenmeleri söz konusudur ve bu kontratlar ile
bu etkiler azaltılmaya çalışılmaktadır. Forward kontratlarında da diğer
kontratlarda olduğu gibi geleceğe dair yürütülen tahminlere göre
hareket edilmektedir.
Bu kontrat tipi vadeli işlemler piyasaları içinde en basit
işlemlerin yer aldığı kontratlar olarak tanımlanırlar. Nitekim
Muhittin Zügül, Muazzez Gezer, “Menkul Kıymetler Borsası ile Vadeli
işlem ve Opsiyon Borsasının Karşılaştırılması”, Celalabat: Kırgızistan
İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk
Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Bakış Dergisi, S. 11, 2007, s. 12.
30
Mehmet Kaygusuzoğlu, “Finansal Türev Ürünlerinden Forward
Sözleşmeleri ve Muhasebe İşlemleri”,Erzurum: Atatürk Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 25, S. 2, 2006, s. 140.
29
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oluşumları ve neticeleri oldukça basittir. Kontrata göre ortada belirli
bir mal vardır ve bu mal gelecekte bir tarihte teslim edilecektir. Bu
kontrat tipine göre yapılan anlaşmalarda aracı birey bulunmamaktadır.
Yapılan anlaşmada alıcı ve satıcı pozisyonunda bulunan bireyler
birebir anlaşmaya varmaktadırlar.
4.4. Opsiyon Kontratları
Opsiyon kontratları adından da anlaşılacağı gibi taraflara
opsiyon sağlayan kontratlardır. Bu kontratlarda da diğer kontrat
çeşitlerinde olduğu gibi gelecekte bir tarihte gerçekleştirilecek bir
işlem vardır. Ancak bu işlem belirli bir vadeye kadar opsiyona
dayanarak, belirli miktardaki bir varlığı, finansal ürünü vb.
gelecekteki bir tarihte ya da bu tarihten önce satma veya alma hakkını
doğurur. Bu kontratlar maden, zirai üretim, hisse senedi vb. çok çeşitli
alanlara yönelik olarak düzenlenebilir.31
Opsiyon kontratları yatırımcılarına sıfır riskten ziyade sınırlı
bir risk alarak kâr etme imkânı sunmaktadır. Opsiyon kontratlarını
diğer kontratlardan ayıran en belirgin özellik, kontratta alıcı olarak
belirlenmiş olan tarafın kontrat konusu olan varlığı alıp almama
konusunda serbest olmasıdır. Ancak bu tercih hakkı satıcı için geçerli
değildir. Diğer bir ifadeyle alıcı olan taraf malı almak istediği zaman
satıcı taraf bunu satmaya mecburdur. Tam tersi olarak da alıcı taraf
almamak istediği zaman satıcının zorla satma gibi bir hakkı
bulunmamaktadır.
Uygulama bu haliyle haksız bir uygulama gibi görülse de
alıcının almayı reddetmesi durumunda tüm riski karşılayan taraf satıcı
değildir. Nitekim kontrat imzalandığı zaman alıcı taraf satıcıya bir
kontrat primi öder ve bu prim aslında satıcının kontrata dair maddeler
nedeniyle karşı karşıya kalabileceği riskin karşılığı olan bir ödemedir.
Bu prim ödemesi alıcının malı alması veya almaması durumun her iki
hali için de kendisine geri ödenmeyen bir maddi unsurdur.
Sonuç
Gelişen ve değişen dünyada küreselleşme yolunda ilerleyişten
payını alan ekonomik piyasalar da gelişmiş ve alım – satım
işlemlerinin hacmi her geçen gün daha da artmıştır. Artan işlem
hacimleri bu işlemlere dair risk faktörünün de fazlalaşmasına neden
olduğu için etkin bir risk yönetimi geliştirme arayışına girilmiştir.
Risk faktörünü tek boyutlu ele almak yanlış bir yaklaşım
olacaktır. Nitekim piyasalarda işlem gören değerler incelendiği zaman
Akgüç, a.g.e., s. 726 - 728.
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risk faktörünün zirai ürünlerden dövize varana kadar oldukça geniş bir
yelpazeye sahip olduğu görülmektedir. Risk faktörünü ortaya çıkaran
temel etken ise piyasalar bazında gerçekleşen dalgalanma
hareketleridir.
Risk faktörüne karşı alınan önlemlerle yatırımlar açısından
zararın büyük oranda önlenmesi piyasalardaki işlem hacmini
arttırmıştır. Bu nedenle ülkemizde de benzer gelişmelerin
gözlenebilmesi
için
yatırımcıların
beklentilerine
uygun
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemeler salt piyasa
özelinde/tekelinde olmak zorunda değildir. Piyasa yönlendirmelerinin
yanı sıra yatırımcıların bilgilendirilmesi, yatırımcı sayısının veya
yatırımların artmasını sağlayabilecektir.
Bu düzenlemelerin yanı sıra piyasalardaki hareketlilik ve
işlem hacimlerinin artması amacıyla aracılar bazındaki teminat
miktarlarının aşağıya çekilmesi de işlevsel bir uygulama olacaktır.
Ekonomik anlamda istikrarın sağlandığı ülkelerde türev
piyasalarındaki işleyişin daha kolay olduğu, gelişmekte olan ülkelerde
ise istikrarsızlıkların bu piyasalardaki gelişimi olumsuz etkilediği
görülmektedir. Bu nedenle piyasalar açısından türev piyasalarının
etkinliğini arttırabilmek için spot piyasalarının varlığını koruması
önem arz etmektedir.
Genel olarak bakıldığı zaman para politikalarının tutarlı
olması ve bu bağlamda oluşan ekonomik istikrar sonucunda
enflasyonun düzenli hâle gelmesi tüm piyasaların düzenli şekilde
işleyebilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Çünkü enflasyonun
düzenli olması piyasalar açısından dalgalanmaların ve dolayısıyla da
risklerin önüne geçmektedir. Risk faktörünün azalması da
yatırımcıların ve yatırımların artmasını sağlamaktadır. Ancak bu
konuda tam stabil bir durum türev piyasaları açısından gereklidir.
Nitekim türev piyasalarında kâr elde edilebilmesi için fiyatların iki
yönde de hareket etmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle türev
piyasalarından gelir elde etmek isteyen yatırımcılar ancak değişken
fiyatlar söz konusu olduğunda bu piyasalarda yer alırlar.
Ne şekilde olursa olsun, vadeli işlem piyasalarının gerek
uluslararası gerekse ulusal alanda kurulduğundan bu yana kat ettiği
mesafe küçümsenecek boyutta değildir. Yapılan düzenlemelerle
piyasalar kurulduğu andan daha ileriye gitmiş ve gitmeye devam
etmektedir. Düzenlemeler konusunda ivmenin azaltılmadığı ve risk
unsurunun daha aşağı çekildiği bir piyasada yatırımların artması da
söz konusu olacaktır. Bu da ulusal ve küresel anlamda daha canlı daha
dinamik piyasalar ve daha müreffeh bir yaşamın kapılarını
aralayacaktır.
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Özet

Bu makalede din sosyolojisi metodolojisinde anlayıcı (yorumlayıcı)
yaklaşım Max Weber örneği üzerinden bir yöntem sorunu bağlamında
değerlendirilmiştir. Bu çerçevede ilk olarak anlayıcı paradigma kısaca
tanımlandıktan sonra Max Weber sosyolojisinde bu yaklaşımın imkanı ortaya
konulmaya çalışılmıştır. İkinci olarak yine Weber bağlamında anlayıcı din
sosyolojinin genel görüntüsü üzerinde durulmak amaçlanmıştır. Sonuç olarak
ise araştırmada öne çıkan yaklaşımın genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilimler, Sosyoloji, Anlayıcı Din
Sosyolojisi, Max Weber

VERSTEHENDE APPROACH IN THE SOCIOLOGY OF
RELIGION METHODOLOGY
-The Case of Max Weber Abstract

In this article interpretive approach in the sociology of religion was
evaluated. Through Max Weber example as part of a methodological
problem. In this context, firstly, verstehende paradigm is identified briefly
and the paradigm has bean tried to put forward the possibility of this
approach in Max Weber's sociology. Secondly, it is aimed to focus on the
overall picture of the verstehende sociology of religion in the context of
Weber. As a result, It was made on overall assessment of this subject.
Key words: Social Science, Sociology, Verstehende Sociology of
Religion, Max Weber
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Giriş
Anlayıcı (yorumlayıcı) yaklaşım, toplum dünyasını toplumsal
faaliyetlerin doğrudan faillerinin veya bu süreçlere doğrudan katılan
aktörlerin bakış açılarından anlamaya öncelik tanıma gibi ortak
nitelikleri paylaşan felsefî ve sosyolojik düşüncelerin genel adıdır
(Çiftçi, 2004: 12). Bu sosyoloji, genellikle “anlamı” ve “eylemi”
başlıca nesneleri sayan sosyolojik yaklaşımlar için kullanılan genel bir
terimdir (Marshall, 1991: 830).
Anlayıcı sosyolojinin tarihi sıkı biçimde Alman idealist
geleneğinde ve bu yüzden, şu tezde köken bulmaktadır: Evrenin
nihai/asıl varlığı veya gerçekliği duyusal algı verilerinde değil de
“tin/zihin” yahut “fikir/idea” da yatar. Sosyolojik pozitivizm
geleneğine karşıt olan bu gelenek, Alman filozof Imanuel Kant (17241804)’a çok şey borçludur. Kant, bu yaklaşımın başat ontolojik ve
epistemolojik temellerini kuran ilk filozoflardan biridir. Kant’ın
epistemolojisini başka ve yeni araştırma sahalarına yayan daha
doğrusu popülarize eden düşünürler ise Wilhelm Dilthey (1834-1911)
ve Heinrich Rickert (1863-1936) ikilisidir. Anlayıcı yaklaşımı
sosyolojik yönteme uyarlayan sosyolog Max Weber (1864-1920)’dir.
Weber kendinden öncekilerden daha başarılı bir anlayıcı (verstehende)
model geliştirir. Weber, toplumsal eylemi, kavrayışlı ve daha
kapsamlı bir anlam bağlamına yerleştirmek ve bu kontekste insanların
varoluşlarına ya da yaşam biçimlerine anlam veren özsel değerlerin
köküne ulaşmak için bu yöntemi sosyolojiye taşır (Çiftçi, 2004: 18-63;
Turner vd., 2010: 208). Bu çalışmada Weber’in anlayıcı sosyolojisini
genel hatlarıyla ortaya koyduktan sonra onun anlayıcı din sosyolojisini
ele alıp inceleyeceğiz.
Max Weber’in Düşüncesinin Bağlamı
Max Weber, Emile Durkheim’la birlikte, özgün bir sosyal
bilim olarak modern sosyolojinin kurucusu sayılmaktadır (Marshall,
1999: 791). Weber, Almanya Thringia’nın Erfurt kentinde Max ve
Helene Weber’in yedi çocuğunun ilki olarak ve Lutherci bir geçmişe
sahip olan bir ailede dünyaya geldi. Weber, hem anne hem baba
tarafından Protestan’dır. Babasının ataları Avusturalyalı Lutherci
mülteciler, annesinin ataları ise Fransa’dan gelmiş Hügenot
göçmenlerdi. Ayrıca babası başarılı bir tüccar, hukukçu, otorite
yanlısı, konvansiyonel ve sağlam bir milliyetçidir. Annesi ise babasına
göre çok daha dindar ve âlicenap bir insandır. Anne Weber, kendisini
sosyal refah projelerine adamıştır. Weber’in Almanya’da ilk
feministlerden biri olan karısı ve aynı zaman kuzeni olan Marianne
önde gelen bir sanayici ailenin kızıdır. Ayrıca Weber, bir dönem
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askerlik münasebetiyle yakın ilişki içinde olduğu Protestan teyzesi Ida
ve eniştesi Herman Baumgarten ikilisinden çok güçlü bir şekilde
etkilenmiş görülmektedir. Hatta bu dönem onun hayatında bir dönüm
noktasıdır diyebiliriz. Kız kardeşinden daha güçlü olan Ida, basit ve
çileci/dindar bir hayata yönelmiştir (Morris, 2004: 98; Turner vd.,
2010: 193-197; Coser, 2010: 201-236).
Öte yandan Weber, Heidelberg Üniversitesinde hukuk
okuduktan ve Ortaçağ ticaret şirketleri üzerine bir doktora tezi (1889)
yazdıktan sonra 1895’te Freiburg’da ekonomi profesörü oldu. Fakat
akademik kariyeri 1898’de babasıyla yaptığı ciddi bir tartışmanın
sonunda geçirdiği sinir krizine bağlı olarak kesilir. Yaklaşık dört yıllık
bir anksiyete halinden sonra nihayet entelektüel gücünü yeniden
kazanır ve 1903’te bir sosyal bilim dergisinin Werner Sonbart’la
birlikte ortak editörü olur. Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin
Ruhu (1904-1905) başlığını alacak ünlü denemelerini ilkin bu derginin
sayfalarında yayımlar. Takip eden on yılda Weber, özel/bağımsız
araştırıcı olarak yaşadı ve yoğun geniş çerçeveli din-bilimsel
araştırmalara koyuldu (Morris, 2004: 98). Sonuç olarak, tüm yaşamını
göreli bir konfor içinde, seyahat, eğlence ve çalışma için geniş
olanaklara sahip biri olarak geçirdiği görülen Weber’in düşünceleri
üzerinde onun biyografik yaşamının izleri baskındır. Özellikle ailenin
Protestan oluşu, onu çok büyük ölçüde etkilemiştir (Turner vd., 2010:
193). Weber ailesinin bu gündelik yaşam pratiği, Heideggeryen
anlamda ifade edecek olursak ona dini/Protestanlığı araştırmanın hem
ontik hem de tarihsel boyutlarını birbirine gereği gibi bağlama olanağı
verdiği için büyük önem taşır. Weber’in sosyolojisini özgün kılan
gramerin zemini, işte budur.
Weber, toplum bilim, modern kentin oluşumu, siyaset, hukuk,
ekonomi ve din gibi sosyoloji biliminin temel alanları ve bu alanlara
bağlı konular üzerine bir dizi çalışma üretmiş görünmektedir (Weber,
1993; 1995; 2000; Mardin, 1993: 15). Onun çalışmalarının pek çoğu
Haziran 1920’de elli altı yaşında zamansız ölümünden sonra
yayımlanmıştır. Hayatının son iki yılında Viyana’da sosyoloji
profesörü (Marrıs, 2004: 99) olan Weber’in, alanda tanınması
Amerikan sosyolojisinin kendisini keşfetmesi ile olmuştur.
Kısaca, geç 19. yüzyıl Almanya’sında, hem doğmakta olan bir
güç devleti içinde liberalizmin çöküşünü hem de modern toplumun
bürokratik hale gelmesinin birey açısından yarattığı tehdidi gören
milliyetçi, liberal ve Protestan bir orta sınıf aile içinde dünyaya gelen
(Marris, 2004: 99) ve tutkulu bir Alman olarak yaşayan Weber’in
düşünsel yapısı, çağının genelde Avrupa özelde ise Almanya’nın tüm
sosyo-ekonomik, politik, ideolojik ve dinsel sorunsallarını
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yansıtmaktadır (Karagöz, 2003: 28). Ayrıca onun entelektüel eğilimi
genel olarak o zamanlar Almanya’da egemen düşünceleri yansıtan
pozitivizm, tarihselcilik ve Alman idealizmi gibi düşünce
akımlarından derin izler taşımaktadır. Zaten Weber sosyolojisinin
önemi kendinden önceki düşünce akımlarını ve özellikle de bu üçünün
unsurlarını kendi çalışmalarında birleştirme girişiminden kaynaklanır
(Morris, 2004: 97; Özlem, 1990: 14‐15).
Weber’in metodolojik yazılarının soy kütüğü karışıktır. Bu
yüzden onun metodolojisi, dönemin doğa bilimleri ve sosyal/kültürel
bilimler veya insan bilimleri ilişkisi üzerine mevcut tartışmalar
bağlamında ele alınması gerekir (Giddens, 2009: 217). O, Marx ile
adeta sessiz bir diyalog halindedir (Ringer, 2006: 187). Fakat düşünsel
bağlamda çoğu Alman çağdaşı gibi, Weber sosyolojisi Dilthey ile
Rickert’in isimleriyle birlikte anılan neo-Kantçı felsefe okuluyla
entelektüel anlamda uyuşmaktadır (Marshall, 1999: 792; Benton,
Craib, 2008:102). Weber, bu filozofların doğa ve kültür bilimleri
üzerine genelleyici önermelerin mantığı ile biricik olanın açıklanması
arasında çizdikleri ayrımı benimsemiş olmasına rağmen, bu ayrımı
farklı bir biçimde kurguladığı görülmektedir (Giddens, 2009: 218).
Weber’in Anlayıcı SosyolojikTasavvuru
Bilindiği üzere Neo-Kantçı Felsefe, fenomenler ile numenler
arasında radikal bir ayrım yapmaktadır. Weber’in sosyolojisinde bu
durum, doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasında bir ayrıma
dönüşmüştür. Weber’e göre, biz, doğa bilimlerinde evrensel yasaları
yakalamayı isteyebiliriz. Ancak genelde sosyal bilimlerin özelde
sosyolojinin görevi bu değildir. Sosyoloji, toplumsal eylemlerin özgül
tarihsel ortamlarıyla birlikte anlaşılması ve nedensel açıklamalarının
yapılmasına ilgi duyar. Aynı zamanda sosyolojide insan toplumunun
tarihselliği “tesadüf”ler meselesi değil, “olasılık”lar, “risk”ler ve “yan
etki”ler veya “eylemin öngörülmeyen sonuçları” üzerinden inşa
edilmektedir. Zaten, risk sosyolojisini ve toplumsallığı mümkün kılan
etken de, insanların en azından çoğu zaman rasyonel bir biçimde
hareket etmelerine bağlanmaktadır (Marshall, 1999: 792; Günerigök,
2015) ). Bu durum, bize, sosyoloji biliminin kaynağında pratik
problemlere olan ilginin ve insanların arzulanan toplumsal değişimleri
gerçekleştirebilme çabalarının nasıl bir modifikasyona uğradığını
göstermektedir.
Nitekim, Weber sosyolojisinde sosyal bilimin asıl nesnesi
daha doğrusu hareket noktası anlamlı ötekilere yönelttiğimiz ve
bireyin -açık veya örtük olarak, unutarak ya da bilerek yaptığıdavranışına öznel bir anlam kattığımız toplumsal eylemdir (Weber,
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2012c: 112). Buna göre toplumsal eylem “sadece kavrayışlı ve daha
kapsamlı bir anlam bağlamına yerleştirildiği”nde anlaşılabilse bile, bu
anlamın anahtarı toplumsal eylemin boyutlarını sınıflandıran ve farklı
alanlara daha uygun normları yansıtan bir dizi soyut kavramın/ideal
tiplerin geliştirilmesinde yatar. Weber, kendi sosyolojisinde bu
noktaya yoğunlaşarak bir yandan bireysel davranışı anlamanın
önemini vurgularken, öte yandan reformasyon gibi tarihsel olayların
önemini nesnel bir biçimde değerlendirebilmiştir (Turner vd., 2010:
208).
Bu çerçevede Weber’in sosyolojisi ideal tip metodolojisi
kullanımı üzerinden şekillenen tarihsel düzlemde yorumsamacı bir
okumaya dönüşür. Buna göre, Weberyan analizin merkezinde
sosyologların, bireylerin kendi sosyal eylemlerini nasıl gördüklerini
“yorumlayıcı olarak anlama” girişimi yatar (Kalberg, 2009: 42). Bu
girişimde Weber’in amacı, her aktörün, bir anlam ve niyet içeren
sosyal eylemine kendi verdiği anlamı kavramaktır. Böyle bir yöntem
ile sosyolog, öncelikle kendisini aktörlerin yerine koyarak, onların
eylemleriyle amaçlarının ve niyetlerinin ne olduğunu anlama
çabasındadır. Sadece tepki ve taklide dayalı davranışlardan ziyade,
birey için öznel olarak görünen anlamlı eylem/sosyal ilişki, sosyal
bilimcinin ilgisini oluşturur. Örneğin, namazın ne olduğunu bilmeyen
bir toplumda görünür bir şekilde namaz kılan bir Müslümanın namaz
esnasındaki davranışının anlamı, ancak kendi niyetini açığa vuran
ifadeleriyle anlaşılabilir. Çünkü niyet ve eylem ayrılmaz bir şekilde
birbirine bağlıdır. Weber, bununla da yetinmeyerek eylemin nedensel
izahatının yapılmasını da istemektedir (Kurt, 2015: 115). Dolayısıyla,
burada belirleyici bir ölçüt olarak, “sosyal ilişki”nin varlığı gündeme
gelmektedir. Sosyal ilişki terimi her bir aktörün eyleminin anlamlı
içeriği içerisinde diğerlerinkini dikkate aldığı ve bu açılardan
yöneltildiği derecede anlamlılık kazanabilmektedir (Weber, 2012c:
135). Bu bağlamda, Weber’in Dilthey’de olduğu gibi, duyularca
alınan göstergelerde, deruni bir içeriği tanıma sürecine anlam adını
verdiğini görmekteyiz. Buna göre anlama, bir zihin halini, onun
kendisiyle ifade edildiği anlam yüklenmiş bir göstergeden tanıma
işlemi şeklinde tanımlanmaktadır (West, 1998: 119; Weber, 2012c:
116; Kalberg, 2009; Weber, 2012a).
Bu analiz biçiminde yorumlayıcı anlam, sosyal bilimcinin
kendi inceleme nesnesi için araştırdığı rasyonel bir yönteme dönüşür.
Burada yöntemsel araç ideal tiptir. Bu, arzulanan, amaçlanan
anlamında bir ideal değil, sosyal bilimcilerin zihinlerindeki bir inşa,
bir fikir olma anlamında idealdir. Weber’e göre, rasyonel olarak
düşünme süreci bilgi üretir ve buna bağlı olarak ideal tip, araştırılan
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nesnenin daha rasyonel biçimde neye benzeyeceğine dair bir
açıklamadır (Benton-Craib, 2008: 107). Ayrıca ideal tip/kavram,
toplumsal dünyanın aynasıdır ve bu dünyanın geçirdiği değişimin izi,
onun semantik evriminde sürdürülebilir (Gencer, 2008: 101). Bu
nedenle ideal tip, Weber metodolojisi için bir zorunluluktur (Turner
vd., 2010: 213-214).
Metodoloji üzerine Weber, 1904’te temel bir soru sorar:
“Toplumsal ve kültürel olgularla ilgilenen disiplinlerde hangi anlamda
“nesnel olarak geçerli hakikatler” söz konusudur?” Weber’in sonraki
tüm yazıları bu sorunun cevabı olarak düşünülebilir. Gerçekte onun
amacı, öznel olarak anlamlı olgularla ilgilenen akademik disiplinlerde
nesnel araştırmanın mümkün olduğunu göstermektir. Çünkü
sosyolojide değerler problemi temel metodolojik bir sorunsaldır. Zira
ona göre sosyoloji gerçek bir bilim olacaksa nesnel olmak zorundadır
(Turner vd., 2010: 213-214; Weber, 2012: 76-77). Kısacası, burada
olması gereken değersel anlamda sübjektivizmden uzak olunmalıdır.
Yani Weber’e göre bir sosyolog, toplumsal eylemin anlamını doğa
bilimlerinde getirilen açıklamalar kadar objektif biçimde
yorumlamalıdır (Swingewood, 1998; 181).
Bu çerçevede Weber, son çalışmalarının birinde, yaşadığı
dönemde yeni gelişmekte olan sosyoloji disiplinini şöyle tanımlar:
“Sosyoloji, toplumsal eylemi yorumlama yoluyla anlamak, böylece
onun akışını ve etkilerini nedensel olarak açıklamak isteyen bir
bilimdir. Eylem, bireyin öznel bir anlam yükleyerek yaptığı -ister dışa
vursun, ister iç dünyasında kalsın; ister bir savsaklamadan, isterse bir
hoşgörüden oluşsun, belirleyici olan şey ona ne ölçüde öznel bir
anlam yüklediği- her türlü insan davranışıdır. Eylem, onu yapan
bireyin ona bağladığı öznel anlam gereğince başkalarının
davranışlarını hesaba katan ve buna göre onun gidişini izlediği ölçüde
“sosyal”dir” (Weber, 1995: 10).
Weber, bu tanımın, oldukça özgün bir toplumsal düzen
araştırması yaklaşımının ifadesi olan ilişkili iki hedefe ulaşmakta
yardımcı olduğuna inanır. İlk olarak Weber, modern Batılı toplumların
kökenini ve öznel karakteristiklerini anlamak ister. İkinci olarak, o,
modern toplumlardaki toplumsal eylemleri betimlemek ve böylece
anlamak için kullanılabilecek soyut bir kavramlar sistemi oluşturmayı
amaçlamaktadır. Weber’e göre bir dizi açık ve kesin kavram olmadan
sistematik bilimsel araştırmalar yapmak mümkün olamaz. Zira
modern dünyayı daha iyi anlamak için tasarlanmış bir dizi kavram
inşa etmek zorunludur (Turner vd., 2010: 213) .
Ayrıca bu yönteme göre araştırmacılar, başkalarının
eylemlerinin anlamlılığını, ya aktörlerin eylemlerine atfettikleri
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anlamın entelektüel bir kavramasını gerektiren “akli” anlama ya da
eylemin gerçekleştiği duygusal bağlamın kavranışına atıf yapan
sezgisel ve eşduyumsal anlama yoluyla anlayabilir. Böylece sosyal
eylemin nedensel bir açıklaması sağlanabilir. Etki/tepki davranışçılığı,
yalnızca dışsal faaliyete dikkatini atfettiğinden dolayı önde gelen bazı
hususları ihmal eder. Gözlenebilir bir faaliyetin arkasındaki muhtemel
farklı saikler, buna göre eylemin öznel anlamlılığının değişme tarzı ve
eylem konusunda ortaya çıkan anlamlı farklılıklar (Kalberg, 2009: 43)
dikkate alınır. İş bu çerçevede yer alan yaklaşımı Weber, anlayıcı
sosyoloji olarak tanımlamaktadır. Anlayıcı sosyoloji “değerdenarınık” bir sosyolojidir. O, kısaca, bu metodoloji ile bireylerin içinde
yaşadıkları değerler, gelenekler, çıkarlar ve duygular ortamını/sosyal
eylemi yeniden inşa ederek belli gruplardaki insanların örüntülü
eylemlerini anlamayı ve bu suretle öznel anlamın nasıl formüle
edildiğini kavramayı ister ((Kalberg, 2009: 138; Turner vd., 2010:
214). Öyleyse, bu yaklaşımı metinleri, kültürleri ve tarihsel dönemleri
birbiriyle bağlantılı birer anlam ya da kavram sistemi olarak, ancak
“içerden” bir bakışla ve “kendi terimleri içinde” açıklığa
kavuşturabilen bir sistem olarak kavramak gerekir (Ringer, 2006: 9).
Bu nedenle, Weber’in yaklaşımı sıklıkla “metodolojik
bireyselcilik” olarak tanımlanmıştır (Morris, 2004: 101). Esasen
onunla ilgili kesin olan bir şey, sosyal bilimlerin anlamla ve özelde
bireysel anlam veya paylaşılan kültürlerin bireylerin eylemlerini
etkileme biçimleriyle ilgilenmesi gerektiğini düşünmesidir. Aynı
şekilde sosyal bilimlerin araştırdığı dünya birbiriyle etkileşim içindeki
bireylerden oluşur. Sınırlı bir anlamı dışında hiçbir kolektif toplumsal
kendilik, örneğin sosyal sınıflar, kendilerini bireylere empoze eden
toplumsal yapılar ve egemen toplumsal olgular yoktur. Haklı olarak
sadece etkileşim içindeki bireyler varsa toplumdan söz etmenin
anlamlı olup olmadığını sorabiliriz. Weber’in bu soruya cevabının
merkezi kabulü, toplumsal hayatı insanlar rasyonel olarak
davrandıkları için anlayabileceğimizdir. Onun rasyonaliteyle kastettiği
şey, sosyal bilimlerin uygun araştırma nesnesini giderek daha
yakından tanımladığı bir dizi sınıflama aracılığıyla ortaya çıkar
(Benton, Craib, 2008: 103).
Neticede
anlayıcı
yaklaşım,
araştırmacının
toplumsal/mekânsal ve tarihsel/zamansal pozisyonunu bilgi hedefinin
parçası yapan bir dinamik yöntem kullanmaktadır. Bu paradigma
kaynaklı sosyal bilimlerde benimsenen söz konusu modelde;
araştırılan yani kültürel-tarihsel konunun objektifliği, araştıranın
sosyal tarihsel konumundan doğan kendi niyeti ile gidiş geliş ilişkisi
içindedir. Örneğin Weber, kendi değerlendirmeleri veya kendi
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zamanının değer sorunları ile işe başlar. Bu bir rölativizm ise de; ne
tam ne de kuralsızdır. Ona göre, bir bütün olarak sosyal bilimler
görecelidir. Bu görececilik zorunluca ve uygunca öyledir. Çünkü
değerler alanı nesnellik garantisi veremez (Çiftçi, 2004: 40). Bunu şu
şekilde açımlamak mümkün görülmektedir: Weber’in, “temel ilgi
odağı biricik oluşumlardır” öncülü dikkate alındığında, sosyolojinin
inceleme nesnesinin akışkan olduğu sonucu çıkar (Giddens, 2009:
228).
Ayrıca anlayıcı yöntem, incelenen toplumsal fenomeni kendi
anlayışından hareketle inşa eder. Bir toplumsal fenomen bize uzak
kültüre aitse bile, o insanın anlamasına uzak değildir. Weber, bu
düzlemde insanlarda zihinsel benzeşim ve tarihsel bütünlük
tasavvuratını savunur. Bu demektir ki; insani fenomene bakan
sosyolojik yöntemin temel taşları; sempati, empati ve –belki hepsini
kapsayan- sezgi veya muhayyiledir (Çiftçi, 2004: 50) diyebiliriz. İşte
bu hermeneutik veya yorumcu bakış açısı çoğu kez pozitivizme temel
ve radikal bir alternatif olarak görülmüştür (Benton, Craib, 2008:
103). Aynı şekilde anlama ile elde edilen sonuçların nedensellik ile
denetlenmesi gerektiği düşüncesi ile de idealistlere zıt düşer.
Çağdaşları arasında yalnızca Weber, pozitivizm ile idealizm
arasındaki yarık üzerinde köprü kurmayı denemiştir denebilir. Aynı
şekilde onun metodolojisi toplumsal ya da kültürel bilimlerde
açıklamaların hem “nedensel” hem de “anlamsal” açıdan yeterli
olması gerekliliğini tartışmasıyla önem kazanmaktadır (Kasapoğlu,
1992: 62).
Böylece Weber sosyolojisinin temel parametrelerini genel
hatlarıyla gördükten sonra onun anlayıcı din sosyolojisi yaklaşımını
ele alıp inceleyebiliriz.
Anlayıcı Din Sosyolojisi
Weber’in anlayıcı sosyolojisi güç ve etkisini ağırlıklı olarak
din olgusunda kendisini göstermiştir. Denebilir ki onun anlayıcı
sosyolojisi bir anlamda din sosyolojisinin doğumuna zemin
oluşturmuştur (Karagöz, 2003: 163). Anlayıcı din sosyolojisi, dini
olayların sosyolojik bir paradigma ile incelenmesi sonucu ortaya çıkan
bir yaklaşımdır. Weber, bu yaklaşım üzerinden din sosyolojisi
tarihçesi içerisinde klasik kabul edilen birçok araştırmayı
gerçekleştirmek başarısını göstermiştir (Günay, 1998: 1-2). Yöntemsel
açıdan anlayıcı din sosyolojisinin kendisine özgü özerkleşmiş araçları
yoktur. Bu din sosyolojisi yöntemi, anlayıcı sosyolojide olduğu gibi
“dini-sosyal olayları” anlamaya yönelik ve dolayısıyla bu olayların
sonuçlarını ve etkilerini nedensel olarak yorumlaya çalışan bir
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metodolojik tasarımdır (Riis, 2012: 381). Ayrıca bu yaklaşım modeli,
anlayıcı sosyolojinin bütün metodolojik yöntem ve tekniklerini
kullanmaktadır. Zira Weber, din sosyolojisi üzerine düşündüğü zaman
genel sosyolojiden farklı bir alan üzerinde yoğunlaştığı kanaati
taşımamaktadır. Bu nedenle bu makale, anlayıcı sosyoloji ile anlayıcı
din sosyolojisi arasındaki arayı kapatmak iddiasındadır.
Weber (2012c: 65), uzunca bir süre “bir olgu olarak din”le
ilgilendi. Bu kontekste özellikle dinin sosyal düzen ve egemenlik
sistemlerini nasıl meşrulaştırdığını anlamaya çalıştı. Bunun yanında
dinle bir başka nedenle de ilgilendiği görülmektedir. Bu neden
kısacası, modern kapitalizmin doğuşudur. Onun Ekonomi ve Toplum
dışındaki muhtemelen en ünlü eseri Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin
Ruhu’dur. Weber, geç dönem metodolojik yönelimin ilk uygulaması
sayılan bu tartışmalı çalışmada, rasyonel-hukuki egemenlik
biçimlerine
doğru
tarihsel
istikametle
ilgili
temel
risksel/öngörülmeyen eylemin Batı’da Protestanlığın çıkışı olduğunu
öne sürer. Bu tartışmalı eser, aslında daha kapsamlı bir din
araştırmasının bir parçasıdır. Ancak Weber, burada bile ve hemen
hemen aynı ölçülerde gelişmiş diğer doğulu toplumlarda dinin
kapitalizmin ortaya çıkışını nasıl engellediğini açıklamaya çalışır.
Nitekim Weber’i din olgusunu araştırmaya iten en önemli nedenlerden
biri, kapitalizm/modernite ve rasyonelleşmeyi ortaya çıkartan
belirleyici önemdeki nedensel olayı açığa çıkarmaktır (Turner vd.,
2010: 242). Böylelikle o, sekülerleşen bir dünyanın/Batı
medeniyetinin biricikliğini ve özgünlüğünü sosyolojik bir tasarıma
dönüştürecektir.
Ayrıca Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, ne tarihsel bir
analizdir ne de siyasal bir tarih yorumudur. O, daha ziyade, Weber’in
tarihsel bir hipotezi bir kavramsal araç olarak ideal tiplerden
yararlanarak tasarladığı anlayıcı sosyolojisinin mantıksal bir deney
aracılığıyla sınanmasının bir parçasıdır (Turner vd. 2010: 242).
Weber’in anlayıcı din sosyolojisi üzerine yazıları arasında yer alan
Protestan Ahlakı’na ilişkin denemeleri bir kenara bırakılacak olursa,
ilgili diğer çalışmaları iki kategori altında toplanabilir. Birinci olarak,
“Dünya Dinlerinin Sosyal Psikoloji” başlığını taşıyan bir giriş
yazısının yanında, Çin’in (Konfüçyüsçülük ve Taoculuk) Hindistan’ın
(Hinduizm ve Budizm) ve eski Filistin dinleri üzerine Weber’in
önemli araştırmalarını içeren Din Sosyolojisi Toplu Yazıları vardır.
İkinci olarak Weber’in ölümünden sonra 1925’te yayınlanan geniş
sistematik bilimsel incelemesi Ekonomi ve Toplum’un bir parçasını
oluşturan, monografik nitelikte “Din Sosyolojisi” başlığını taşıyan
önemli bir alt bölümü bulunmaktadır. Her iki çalışma da esas olarak
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aynı konuları kapsamaktadır (Morris, 2004: 115). Weber’in burada yer
vermediğimiz diğer eserleri ile birlikte bugün sosyal bilimlerde
abidevileşen
külliyatının
anahtar
kavramı
rasyonalitedir
(Vandenberghe, 2016: 150). O, bu çalışmalarında kaynağını sosyal
tarih alanından almış ve somut dini bir sistemin dini olmayan alanlara
etkilerini belirlemeyi hedeflemiştir (Günay, 1998: 5). Bu yazıların
yazıldığı dönem Weber için mantıksal deney dönemi olarak da
betimlenmektedir. Weber bu dönemde bir bütün olarak Çin, Hindistan
ve dünyanın diğer bölgelerinde bilimsel, sanatsal ve ekonomik
gelişmelerin niçin Batı’ya özgü rasyonelleşme çizgisine girmediğini
mantıksal olarak açıklamaya çalışmaktadır ((Turner vd., 2010: 243).
Bu çalışmalarda yer alan konular ayrıntılı olduğu ve büyük bir tarihsel
bilgi çeşitliliği gösterdiği için burada yalnızca din sosyolojisinde öne
çıkan bazı başlıkları anlayıcı yaklaşım üzerinden bir okumaya tabi
tutacağız.
Bilindiği üzere Weber (2012: 85), araştırmalarında dini
tanımlamayı reddetmiştir. O, din gibi karmaşık bir olgunun
tanımlanması girişimine ancak bu olgu üzerine yapılacak çalışmaların
sonunda bulunabileceğini ifade eder. Maalesef din üzerine yazmış
olduğu kitabın sonunda da böyle bir tanımlamaya rastlanmamaktadır.
Bu durum Weber için bir tercih midir yoksa bir ihmal midir?
Bildiğimiz kadarıyla bu konu şuana kadar belirsizliğini korumaktadır.
Fakat tanımların çalışma alanını sınırladığına dair yorumlarda
yapılmaktadır. Zira tanımlar, meseleyi çözmeye devam ettikçe, daha
fazla problem ortaya çıkarır; bu bakımdan, insanların dinsel olarak
gördüğü pek çok şeyi dışarıda bırakabilir (Bird, 2015: 32).
Weber’in din sosyolojisi ile ilgili yaklaşımı şudur: Din
sosyolojisi, dinin özünü değil, din ve dini inançların ortaya
çıkardıkları davranışları incelemesi gerekir (Günay, 1998: 2). Daha
doğrusu Weber, aslında belirli bir dinsel etiğin iç mantığıyla değil,
onun bireylerin eylemleri açısından psikolojik ve toplumsal
sonuçlarıyla ilgilenir. Materyalizm veya idealizme mesafeli
yaklaşımını, dinsel olguların kaynakları veya etkileri üzerine genel
uygulanabilir bir yorumla sürdürmeye çalışır (Giddens, 2009: 268).
Bu bilimsel alanda amaç, dinin, dini inançlar ve değerlerin değer ve
gerçekliği konusunda spekülasyon yapmak yerine, dini davranışların
veya dinden kaynaklanan sosyal eylemin incelenmesi olmaktadır
(Günay, 1998, 2).
Weber, yöntemsel açıdan tek faktörlü toplumsal gelişme
teorilerini reddeder. Kısacası, o, yöntemsel bağlam açısından
bilinemezci, çoğulcu bir perspektiften hareket etmektedir
(Swingewood, 1998: 190). Örneğin kendisi, rasyonaliteyi kutsayan bir
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sosyolog olduğu halde, toplumsal alanda irrasyonel bir takım
güdülerin de şekillendirici olduğunu fark etmiştir (Karagöz, 2003:
163) Bu görüş Weber’i, bütün dinlerin genel olarak sahip oldukları
basit temel bir fikri ortaya koymasına götürür (Bird, 2015: 32).
Böylece o, nedensel zincirleme analizleri (Swingewood, 1998: 190)
üzerinden dinin evrensel bir olgu olduğunu iddia eder. Başka bir
ifadeyle Weber, dinin toplumun tüm erken biçimlerinde bulunduğunu
ileri sürer. Ancak Weber’de erken dönem kabile dini, her ne kadar
göreli olarak irrasyonel görünse de, esasen onun son tahlilde büyüsel,
ayinsel ve bu dünyaya yönelimli rasyonel izler taşıdığını
söyleyebiliriz. Çünkü o, dinin “ilksel” biçimlerinin sağlık,
bereket/yağmur yağdırma ve refah gibi gündelik ve dünyevi sorunlara
odaklaştığını düşünmektedir (Weber, 2012: 85). Bu esaslı hamle, bize
onun teodise sosyolojisi (Weber, 2012c) hakkında ortaya koymuş
olduğu mantıksal zeminine dair fikir vermektedir. Bu sosyolojide din,
insani anlamlandırmayla ilgili bir eylem: iyi ve kötü talihle ilgili bir
fenomen olarak okunmaktadır (Kurt, 2016: 64).
Özetle, Weber, dini inanç ve pratiğin daima toplum için
geçerli ve insanların toplumda nasıl yaşadıkları ile ilgili olduğunu
düşünmektedir. Ayrıca din, hayatın güçlük ve adaletsizliğine köktenci
bir karşılıktır; toplumda ortaya çıkan bu tarz sıkıntıları tanrısal bir
söylemle anlamlı hale getirmeye çalışarak insanlara karşılaştıkları
sıkıntılar karşısında güven vermektedir (Kurt, 2016: 64). Bu yaklaşım
her ne kadar inanmayanlar için tuhaf görünse de, aslında dinsel
inançlar irrasyonelmiş gibi görünen rasyonel gerçeklerdir (Bird, 2015:
32). Bu anlamda Weberyan sosyoloji zaman zaman Marksçı
paradigmaya yaklaşır (Weber, 2012c: 66), Marxçı sosyolojide görülen
dinsel eylemlerin hedefi esasta ekonomiktir analizi ya da çıkarımı
anlayıcı yaklaşımda karşılık bulmaktadır. Bu nedenle de dinsel
davranış ya da düşünce, gündelik yaşamın sürdürülmesi amacına
yönelik hareket çerçevesinden ayrı tutulamaz (Morris, 2004: 116).
Weber, Durkheimci ve Marxist sosyolojilerde de kabul
gördüğü gibi, dinin genel işlevlerini sorgulamadan kabul eder. O,
geleneksel realizmiyle dinin, toplumsal zeminde dengeleyici
işlevlerinin ve ayrıca meşrulaştırma ve uzlaştırma için siyasal
kullanımlarının farkındadır (Weber, 2012c: 67). Yine Weber,
toplumsallığı insanın içine kendi değerlerini ve maneviyatını katarak
yarattığı bir tinsel cemaat olarak algılamış bir düşünürdür. Bu alan
doğa kanunlarının düzenlediği, pozitif yaklaşımla çözümlenebilecek
somut bileşenlerden farklıdır. O, Batı’nın sosyalitesinin istisnasız her
noktasında somut bir şekilde kendisini gösteren büyük değişimin,
temelde büyük bir zihni dönüşümün ürünü olduğu noktasında aradığı
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cevapları bulmaya çalışırken, toplumsal kontekste var olan inanç
boyutu ile rasyonel pozitif boyutun mücadele alanı onun dikkatini
çekmiştir (Karagöz, 2003: 166).
Nitekim, Weber, yapmış olduğu etüt ve analizlerle dini, bir
sosyal olgu olarak ele almış ve onun sosyo-ekonomik ve soyo-politik
yaşamdaki önemini gündeme getirmiştir (Karagöz, 2003: 168). Ayrıca
din-ahlak, din-sekülerleşme, din-siyaset, din-eğitim ve din-kültür gibi
konuları gündemine taşımıştır. Bu konular bağlamında görünen ana
problem, Protestan Ahlakı incelemesinde sergilendiği gibi, dini
olgularla dünyevi olaylar arasında var olduğu iddia edilen “seçici
yakınlık”tır (Günay, 1998: 3; Weber, 2014).
Tüm bunlarla birlikte, geriye dönüp meseleyi toparlayacak
olursak; özellikle Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı
çalışması üzerinden Weber’in birbiriyle ilişkili üç temel amacının
olduğunu görmekteyiz. İlk olarak, Weber, yüzyılın başında çokça
yaygınlaşan Marksist analiz biçimlerini çürütmeye çalışır. İkinci
olarak, yukarıda da değindiğimiz gibi kapitalist/seküler kültürün
Batı’da nasıl ortaya çıktığını ve bu sürecin modern dünya sisteminin
gelişimi açısından önemini açıklamak ister. Bu yüzden Turner ve
arkadaşlarına (2010: 243) göre, onun çalışması sadece araçsal ve
değer rasyonalitenin egemenliğindeki modern dünyanın nasıl oluştuğu
konusunda bir açıklama değil, aynı zamanda nesnel bir sosyolojinin
tarihsel konuları tartışabileceğini gösterme girişimidir. Üçüncü olarak
ise Weber, kültürel değerlerin toplumsal eylemleri, belirli
doğrultularda yönlendirerek kısıtladığını göstermek ister. Böylelikle,
Weber’in yaşadığı dönem sosyolojisinde, genelde ekonomik yaşam ve
din olgusu birbirinden ayrı iki boyut olarak ele alınmaktayken, o, bu
ikisi arasında var olan ve hala varlığını koruyan seçici yakınlığı ortaya
koyarak (Karagöz; 2003: 168) din sosyolojisinin yapısal sınırlarını
belirlemeye çalışır.
Yöntemsel açıdan da meselemizi toparlayacak olursak Weber,
konuya tek boyutlu bakılmaması gerektiğini ve sosyal bilimler
alanında bu tarz bir bakış açısının nesnel doğrular inşa edemeyeceğini
açıkça vurgulamıştır. Ona göre, sosyal alana sadece materyalist açıdan
bakmak ve sosyal alandaki dinin etkisini görmezden gelmek sağlıklı
analizleri engelleyecek büyük bir hatadır. Buna göre, Weber ne sadece
materyalist düşünceyi ne de salt tinselci düşünceyi tek başına bir
yöntem olarak kabul etmemektedir. O her iki düşünce biçiminin
verilerinden de faydalanmaktadır. Sosyal olgu boyutunda ele alınan
meseleler hem anlama, yoruma, hem de nedensel açıklamaya dayalı
bir şekilde çok boyutlu olarak ele alınmalıdır (Karagöz; 2003: 172173).
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Aynı şekilde Weber’in çoğulcu ve anlayıcı perspektif
yaklaşımı üzerinden ortaya koyduğu araştırmalarında belirli dinsel
ideolojiler içinde, kültürün dönüşümünü başarıyla gerçekleştiren içkin
özellikler vardır. Bu noktada Weber, ilerleme teorisini reddetmesine
rağmen, rasyonelleşme argümanıyla benzer bir bakış açısını benimser
görünmektedir. Onda rasyonelleştirici süreç dine ve özellikle
Protestan dinine içkindir (Swingewood, 1998: 191). Yani O, dinde
rasyonalizasyonunun akla uygunluk, bilimsellik olarak ele
alınmaması, bunun yerine sistemleştirme ve inanç mantığı ile
bütünleştirme olarak görülmesi gerektiğini düşünmektedir (Karagöz;
2003: 224). Fakat tüm bunların ötesinde Weber’de rasyonelleşme,
Batı kültürünün başat özelliği olarak, bir gelişme/ilerleme yasası
oluşturduğu (Swingewood, 1998: 191) bilinmektedir. Örneğin, Weber,
giderek artan rasyonelleşme ve bürokratikleşme çağında demokratik
ilerlemenin mümkün olduğuna çok fazla inanmış görünmektedir
(McCormick, 2015: 13). Bu durumun doğal bir sonucu olarak, tüm
çağdaşları gibi Weber’de (Casanova, 2014), herhangi bir alan
araştırması yapmadan modern zamanların ilerlemeci-pozitivist
anlamda dinin miadını dolduracağına dair analizlerin cazibesine
kendisini kaptıracaktır.
Weber’e göre, modern toplumun ortaya çıkışı, toplumsal
eylem kalıplarındaki önemli değişikliklerle paralel gitmektedir. Bu
çerçevede doğal olarak Weber, “araçların amaçlara uygunluğu”
anlamında meşruiyetin yerini modernizmde “amaçların araçlara
uygunluğu” anlamında rasyonalitenin aldığını tespit eder (Gencer,
2008: 113). Batılı sosyolojinin rasyonelleşmesi Weber’i, “dünyanın
büyüsünün bozulması” ve “demir kafes” gibi imajlarla yüklü karamsar
bir sonuca götürür. Ayrıca rasyonelleşme sürecinde yeni
toplumsallıkların oluşumunda öznenin ve karizmanın aktörleşen aktif
rolü güçlü bir biçimde vurgulanmaktadır (Karagöz; 2003: 224).
Neticede ona göre, toplumsal gelişme kaçınılmaz değildir ve
insanlığın yazgısı önceden belirlenmemiştir. Bu bağlamda Weber’in
sosyolojisi, Swingewood’a (1998: 191) göre, “kesinlik” ile
“bilinemezcilik” kutupları arasında, aktif fail özne ile dışsal belirleyici
süreç olarak toplum arasında kararsız biçimde gidip gelmektedir.
Kısacası, Weber’in ortaya koymuş olduğu din sosyolojisi için ulaşılan
bilimsel sonuçların mutlak kesinlikten uzak olduklarına dair bir anlam
çıkarmak mümkündür.
Bununla
birlikte
yineleyecek
olursak
Weber’in
incelemelerinin sonunda vardığı genel görünüme baktığımızda, dini
olaylar ile dünyevi olaylar ve hatta tüm sosyal strüktür karşılıklı
olarak birbirine bağımlı görünmektedir. Bu demektir ki, dinin sosyal
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veya sosyo-ekonomik yapı üzerinde etkileri olabildiği gibi, karşılıklı
olarak toplumsal yapının da din üzerinde etkileri mevcuttur. Öyle ki
belli sosyal veya sosyo-ekonomik yapı tiplerine belli din tiplerinin ya
da dinsel düşüncelerin tekabül ettiğini ifade etmek mümkündür. Buna
göre Weber, din faktörünü sosyolojik incelemelerinde bir değişken
olarak almakta ve onun ekonomik olaylar ile öteki sosyal ve kültürel
hadiseler üzerindeki etkilerini göstermektedir. Din faktörünü
metodolojik değişken olarak alıp, dinin özellikle ekonomik hayat
üzerindeki etkilerini gösterebilmek için de o, dinin ekonomik ahlakını
inceleme konusu yapmaktadır (Günay, 1998: 4). Örneğin Weber’e
göre, sermaye birikimi ve modern burjuvazinin gelişmesi, genelde
belirli düzeyde insani zaaflara yol açsa da, sıkı çalışmayı, sınırlı hazzı,
sınırlı tüketimi ve paranın pratik amaçlı kullanımını dikte eden
değerlere sahip topluluklarda kaçınılmaz bir sonuçtur. Modern
kapitalizmin ortaya çıkış nedeni de budur. Weber’in nedensel
argümanına göre, insanlar kendi servetlerine sahip olmaya başladıkları
için Püriten idealler zamanla zenginliğin sekülerleştirici etkisi altına
girmiştir. Nitekim artık kapitalist ruhun dinsel kaynakları modern
zamanlarda ortadan kalksa bile, Weber için Püritenlik modern
insanlara para kazanma konusunda şaşılacak düzeyde, hatta riyakârlık
derecesinde iyi bir vicdan bahşetmiştir (Turner vd., 2010: 250).
Bilindiği gibi dinin ekonomik ahlakı, o dinin kendi
üyelerinden istediği ve kabul ettirdiği pratik davranış biçimlerinin
toplamından ibarettir. Çünkü her din, bir inanç ve ibadetler bütünü
olmasının yanı sıra, bir dünya görüşü ve hayat anlayışını da
inananlarına vermektedir. Böyle olunca, o din mensuplarının çeşitli
hayat faaliyetleri arasında yer alan ekonomik faaliyetlere karşı da,
kaynağını dinden almakta olan bir tavrı söz konusu olmaktadır ki,
Weber’de bunu araştırmaktadır (Günay, 1998: 4). Protestan Ahlakı bu
doğrultuda bir sosyoloji ortaya koyan bir kitaptır. Burada modern
hayatı inşa eden değerlerin kaynağı araştırılmaktadır. Weber’e göre bu
değerler, 16. yüzyılda başlayan Lutherci ve Kalvinci dinsel
hareketlerin seküler sonuçlarıdır (Weber, 2014, 288).
Din sosyolojisi bağlamında Weber’in analizlerinde en dikkate
değer noktalardan biri, din ile modern kültür arasındaki entegrasyonu
ortaya koymasında görünmektedir. Yine bilindiği üzere onun, modern
kapitalist kültürün gelişmesinde değerlerin oynadığı önemli role
ilişkin tezi, günümüze kadar süren yoğun bir tartışmaya da vücut
vermiştir. Weber, bu tezinde bariz olarak yalnızca değerler ve fikirlere
dikkat eden bir teorist olarak öne çıksa da tezin metodolojisi, onun
bütün sosyolojisinde kullanılan bir dizi temel işlem tarzını temsil eder.
Bu tez aynı zamanda Weber’in modern Batı’nın biricikliğini temyiz
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ve onun nedensel kökenlerini tarif yolunda ilk girişimini sunduğu
görülmektedir (Kalberg, 2009: 53; Weber, 1997).
Weber’in bu ve benzeri bağlamlarda yer alan din üzerine
yazıları, daha çok din ile toplumsal değişime arasındaki ilişki üzerine
yoğunlaşır. Esasen din Weber için gerekli bir muhafazakâr güç
değildir. Din, toplumsal değişmede ve özellikle Batı modernliğinin
gelişmesinde oynadığı rolden dolayı önemlidir. Çünkü Weber’e göre,
dinden etkilenen hareketler çarpıcı toplumsal değişimlere neden
olmuşlardır. Bunun sonucu olarak Protestanlık, özellikle de
Püritanizm, modern Batı’ının verdiği kapitalist görüntünün kaynağını
oluşturmaktadır. Bu yolda ilk girişimciler çoğunlukla Kalvinistlerdir.
Batı’da ekonomik gelişmenin başlamasına yardımcı olan başarılarının
kaynağı özelde Tanrı’ya hizmet etme tutkusundan kaynaklanmaktadır.
Onlar için maddi başarı, tanrısal iyiliğin bir işaretidir (Giddens, 2008:
586).
Öte yandan, Weber din sosyolojisini Durkheim, Marx ve
Freud gibi çağdaşlarından farklı olarak Konfüçyanizm, Hinduizm,
Budizm, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi çok büyük çaplı
dinleri içeren araştırmalarla temellendirir. Weber, bu farklı dinleri
insanların ve toplumların daha geniş bir kesimiyle nasıl irtibat
kurabileceği bakımından sınırlandırır. Bu dinlerden bazıları ötedünyacıdır: Eğer gerçekten dindar olmak istiyorsanız, söz gelimi bir
keşiş olarak ya da mağarada yaşayan bir insan olarak inzivaya
çekilmelisiniz. Diğer dinler ise bu dünyacıdır: İnsanlar toplumla iç içe
olmalıdır; eğer Tanrı’nın onlara bahşettiği meslekte sıkı çalışırlarsa
ancak o zaman dindar olabilirler. Her iki din tipinde de doğa-üstü,
tinler, Tanrılar ve benzeri şeylerle bağlantılı olarak öte dünya inancı
bulunur (Bird, 2015: 32). Burada da temel amaç din ve dünyevileşme
arasında var olduğu iddia edilen seçici yakınlığı ortaya çıkarmaktır.
Dini Sekülerleşme Sosyolojisi
Anlayıcı din sosyolojisi aynı zamanda bir sekülerleşme
sosyolojisidir. Bu bakımdan Weber, dünya dinleri üzerine yaptığı
araştırmasını tek bir proje olarak görüyordu. Onun, dinin Batı’nın
gelişmesine yaptığı etkiye dair olan çalışması, aynı zamanda dinin
değişik toplumlarda toplumsal ve ekonomik yaşamı nasıl
yönlendirdiğini anlamaya yarayan kapsamlı bir çabadır. Doğu
dinlerini inceleyen Weber, bu dinlerin sanayi kapitalizminin
gelişmesinin önüne aşılmaz engeller koyduğu sonucuna ulaşır. Bu,
Batı dışı uygarlıkların geri oluşundan dolayı ortaya çıkan bir durum
değildir. Doğu uygarlıkları yalnızca, Avrupa’da egemen olmaya
başlamış değerlerden farklı değerleri benimsedikleri için böyle
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olmuştur (Giddens, 2009: 586). Ana hatlarıyla Weber’in doğu dinleri
ve kapitalizm ile ilgili ortaya çıkan yaklaşıma göre, doğu
coğrafyasında kapitalizm gibi sekülerleşmenin de ortaya çıkma
ihtimali oldukça düşüktür. Çünkü Weber’in tezinde sekülerleşme,
hareket içinde Protestanlık ve kapitalizm tarafından kurulan bir
süreçtir. Başka bir ifadeyle Avrupa’nın tarihsel özgüllükleri Weber
tarafından rasyonellik ve rasyonelleşme olarak kabul gördüğü için
Batı dışı toplumlarda bir rasyonelleşmenin ve buna bağlı olarak
sekülerleşmenin
oluşması
zamanın
gerçekliğine
uygun
görülmemektedir (Weber, 2012b: 393-419; Turner, 1991: 259).
Şimdi Weber’in sekülerleşme kuramını özetle de olsa biraz
açmak durumundayız. Weber, modern bilinci ele alırken sekülerleşme
sürecinin gelişim açısından üç önemli safhasının olduğunu belirtir.
Bunlar; “büyüden kurtulma”, “parçalanma” ve “parçacı dünya
görüşleri” arasındaki çelişkidir. Buna göre, Weber’in sekülerleşme
tartışmasındaki argümanı “Tanrı öldü” şeklinde değil (Turner, 1991:
263-264), “Tanrı sosyolojik olarak öldü” anlamında kullanılmaktadır.
Bu seküler yaklaşımda bireysel olarak bir Tanrı’ya inanabilirsiniz.
Fakat bu kontekste birey diğer insanlarla toplumsal bağlamda bir
inanç birliği içinde olmak zorunda değildir. Bu durum tüm insanlar
için geçerlidir. Ayrıca bir birey Tanrı’ya inanabilir ancak bilgisini ve
yetkinliğini sağlama almak için Tanrı’ya sığınamaz. Kısacası, bireyler
bir Tanrı’ya inanabilir ama toplum bütünlüğünü artık bu inanç üzerine
inşa edemez. Bu durum, toplumsal yapıyı kırılgan hale getirerek
büyük bir boşluk yaratmaktadır (Günerigök, 2015: 162).
Dini rasyonelleşme sürecinin sonucu olarak ortaya çıkan
kapitalizm, siyaset, ekonomi, din, ahlak gibi farklı sosyal alanlarda
kurumsal, kültürel farklılaşma ve uzmanlaşma alanları üretir. Bir
bütün olarak toplumsal yaşam çok daha fazla hesaplanabilir olurken,
onun her faaliyet alanı özerk olup toplumsal veya evrensel bir otorite
iddiasında bulunamaz. Elbette bu kurumsal değişimler, insani
deneyimi dönüştürürler: Birey, kısmi ve değişken olan değerler
arasında seçim yapmaya mecbur kalır. Sonuç, modern bilinç için bir
bunalımdır. Yeni dünyada geleneksel değerler, temelde
“yetkili”/“otorite” konumunda olmadığından ve ayrıca bilimsel
dayanakları da güvensizlik oluşturduğundan dolayı, ortaya çıkan
eylemin sonucu keyfi ve irrasyoneldir. Seküler bir dünyada din için
tek yer, kamusaldan ziyade kişilerarası ilişkilerdir. Bu süreç
reformasyon tarafından hazırlanmıştı. Bir taraftan sekülerleşmenin
çatışan değerler çoğulculuğunu ve dinin salt özel seçimlere
kapatılmasını ihtiva ettiğini öngören Weber’in bu tezi, diğer yandan
da sekülerleşmenin zorunluca kapitalizm ve Protestanlığın toplumsal

The Journal of Social Sciences Institute

ürünü olduğuna dair yaklaşımı (Turner, 1991: 267), anlayıcı
sekülerleşmenin
Batı’ya
özgüllüğüne
dair
yaklaşımımızı
desteklemektedir.
Weber’in sekülerleşme tezinden de anlaşıldığı gibi o, modern
kültürü Tanrısız bir kültür olarak görmemiştir. Weber’in açıklamaları
bu doğrultuda somut örneklerle doludur. (Kippenberg, 2012: 138). Bu
bağlamda o, Hıristiyanlığı dünyevi anlamda bir kurtuluş dini olarak
görmüştür; Hıristiyan inanışına göre insanların kurtuluşu bu dinin
ahlak ilkelerini ve inançlarını benimsemeleri halinde olanaklı
olacaktır. Burada günah ve günahkârlıktan Tanrı’nın inayeti
aracılığıyla kurtulma anlayışı önemlidir. Bu kavramlar doğu
dinlerinde var olmayan bir gerilim ve duygusal dinamizm
doğurmaktadır. Kurtuluş dinlerinin devrimci bir yönü vardır. Doğu
dinleri inanan kişide kurulu düzene karşı edilgin/muhafazakar bir
tutumu özendirirken, Hıristiyanlık günah işlememek için sürekli bir
mücadeleyi öngörür ve böylece de kurulu düzene isyan etmeyi teşvik
edebilir. Mevcut öğretileri yeniden yorumlayarak egemen iktidar
yapısına meydan okuyan dinsel önderler/karizmatik liderler –İsa gibiortaya çıkabilir (Giddens, 2008: 587). Turner’e (1991: 55) göre, bu
tema, -öznel olarak anlamlı bir dünya kurma ihtiyacı- Weber’in genel
sosyolojisinin değişik unsurlarını birbirine bağlar.
Öte yandan, dinin “ahlak düzeltici bir inanç” (Turner, 2012:
143) ve “cemaatsel eylemin özel bir tipi” (Kippenberg, 2012:133)
olarak ortaya çıkması, zamanla kurumsallaşması şeklindeki genel ve
evrensel süreç Weber’in üzerinde önemle durduğu din sosyolojisi
konuları arasında yer almaktadır. Örneğin Weber, karizma
sosyolojisini bu çerçevede ele almaktadır. Aynı şekilde Weber, sadece
dini otoritelerin farklı şekillerini değil, aynı zamanda genel olarak
dinleri ve dindarlık tarzlarını birçok bakımdan tipolojik bir yaklaşımla
tahlil etmektedir. "Bireysel dindarlık", "kurtuluş dinleri", "dünyevi
zahitlik" şeklindeki ideal tipler Weber’in ayırt ettiği başlıca
tipolojilerdir. Öte yandan Weber, bu dindarlık biçimlerini farklı sosyal
tabaka ve çevrelerdeki tezahür şekillerine göre de tahlil etmektedir.
Böylece o, her sosyal tabakaya mahsus karakteristik dini tezahür
şekillerini belirlemeye çalışmaktadır (Günay, 1998: 7).
Aynı şekilde Weber’in ele aldığı din sosyolojisi konuları
arasında dinin cinsiyet, sanat, siyaset, eğitim kurumları ve tabii
gruplarla münasebetleri gibi din sosyolojisi biliminin bugün dahi
temel kabul edilen öteki birçok mesele de yer almaktadır (Günay,
1998: 9). Buna rağmen Weber’in görüşleri ve metodolojisi birçok
tartışma ve anlaşmazlıkla karşı karşıya bulunduğu da yaygın bir
şekilde bilinmektedir. Weber’in araştırmalarına yöneltilen en yaygın
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eleştiri din/protestanlık ve kapitalizm arasında kurulan ilişki ya da
yakınlığın empirik kanıtlar temelinde ortaya konulmamasıdır. Bu
minval üzere kapsamlı bir kuram oluşturmaması da gözden
kaçmamaktadır. Tanımlamalar noktasında sıkıntılar vardır. Bu
bağlamda Weber’in totolojik ve genellemeci olarak itham edildiği
görülmektedir (Morris, 2004: 110-112). Ayrıca Weber’in
Hıristiyanlığı, kısmen de Yahudiliği kurtuluş için gerçekçi ve
rasyonel bulmasına karşılık, öteki dünya dinlerini aynı şekilde
değerlendirmeyişi çokça eleştirilmektedir. Özellikle Weber’in İslam
söz konusu olduğunda kendi düşünsel anlayıcı paradigmasını rafa
kaldıracak düzeyde oryantalizme bulaşması (Turner, 1991: 27-53)
eleştirmenleri tarafından oldukça garipsendiğini ifade etmemiz
gerekir.
Velhasıl, Weber’in din sosyolojsi, genel olarak dinmodernleşme, din-sekülerleşme ve din-kapitalizm bağlamında
okunmaktadır. Genel sosyolojik eğilime göre, modernliğin ortaya
çıkışıyla birlikte, toplumsal kurumlar dinsel olanlardan ayrılmış,
dinsel inanç ve uygulamalar özel bir alana doğru yön değiştirmiş ve
güç kaybetmiştir. Bu okuma biçimi, Weber’in din ve sekülerleşme
arasında kurduğu ilişkiye tam denk düşmemektedir. Ona göre,
sekülerleşme süreci, özerk alanlar olarak dünyevi düzenleri inşa
ederken, yeni dindarlık tipleri için itici bir güç olmuştur. Yani yeni
dindarlık tipolojileri -buna seküler dindarlık dahil- ortaya çıkmıştır.
Yani, “anlam”, doğanın ve tarihin nesnel tarafından öznel inanç
yönüne doğru hareket etmiştir. Bu süreçte kurumsal din, bireysel
dindarlığı doğurmuştur (Kippenberg, 2012: 139). Sekülerleşmenin
yeni ideal tipolojisi işte budur.
Sonuç
Anlayıcı sosyoloji metodu tarihi kültürel kompleksleri önce
yığın halindeki heterojen unsurlarından soyup ayıklayıp, içyapıların en
fazla tutarlı unsurlarına ağırlık vermek suretiyle inşa edilmiş ideal
tipler şeklinde özetlenebilir (Karagöz, 2003: 224). Anlayıcı din
sosyolojisi ise dini olayların bu sosyolojik paradigma üzerinden
incelenmesi sonucu ortaya çıkan Weberyan bir yaklaşımdır. Bu
sosyoloji, genel kanının aksine, Batı’da genel sosyolojik
kategorilerinin bir manzumesi ya da toplumsal alandaki gelişmelerin
bir tarihi değildir.
Weber’in sosyolojisi bilinemezci, yargısal (Turner, 1997: 312)
ve tarihsel bir sosyolojidir. Bundan dolayı onun sosyolojisi öncelikle
yaşadığı dönemde, din ve modernleşmenin, din ve toplumun, din ve
kapitalizmin dönüşümüyle ilgili ciddi bir yüzleşmedir. Bu bağlamda
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bu sosyolojinin temel problemi, din, toplum ve ekonomik olaylar
arasındaki ilişkiyi tam anlamıyla aydınlatma meselesi etrafında
odaklaşmış görünmektedir. Weber’e göre dini olaylarla ekonomik
olaylar ve hatta tüm sosyal strüktür birbirine bağımlıdır. Bu demektir
ki, dinin sosyal yapı üzerinde etkisi olduğu gibi karşılıklı olarak sosyal
yapının da din üzerinde etkileri mevcuttur. Bu anlamda Weber’in
analizi, Marx’la kıyaslandığında çok daha fazla bir derinlik hissine
sahiptir. Onun yaklaşımı Batı’da dinin dönüşerek din temelli
evrensellik amacından vazgeçerek Batılı anlamda medeniyet temelli
seküler bir kozmopolitanizme yönelmenin sosyolojisidir (Gencer,
2008: 34).
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OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA
GİRİŞ SÜRECİNDE KAMUOYU OLUŞTURMADA BASININ
ROLÜ: TANİN VE İKDAM ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Erkan AFŞAR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İİBF, Uluslararası İlişkiler
Özet

Osmanlı Devleti 20. yüzyıla önemli kayıplarla girmiştir. Bu nedenle
Türk toplumu büyük bir savaşı kaldırabilecek askerî, iktisadî ve psikolojik
argümanlardan yoksundu. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı’nda kamuoyu
oluşturma aşamasında dönemin basınına önemli görevler düşmüştür.
Özellikle Tanin ve İkdam gazeteleri, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı
Devleti’nin
yürüttüğü
siyasetin
kamuoyuna
anlatılması
ve
benimsetilmesinde, hangi devletin yanında savaşa girilmesi gerektiği
hususunda kamuoyunu hazırlayıcı faaliyetlerde bulunmuşlardır.
Çalışmada, dönemin aynası konumunda olan yazılı basının önemli
iki gazetesinin kamuoyu oluşturmadaki rolü ele alınmıştır. Özellikle Birinci
Dünya Savaşı’na giriş sürecinde bu iki gazetenin yazılarıyla Osmanlı
Devleti’nin İttifak Devletlerinin safında savaşa girmesinde toplumu ne
şekilde ve nasıl etkiledikleri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti,
Kamuoyu, Basın

THE ROLE OF THE PRESS OF THE OTTOMAN
GOVERNMENT TO CREATE PUBLIC OPINION IN THE
FIRST WORLD WAR: TANİN AND İKDAM EXAMPLES
Abstract

The Ottoman Empire entered the 20th century with Great losses. As
a result, Turkish society was deprived of military, economic and
psychological supports which will be able to endure a major war. In the
course of the First World War, The Press had/played an important role in the
process of molding public opinion. During the First World war, the politics of
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the Ottoman state were told to the public by particurarly Tanin and İkdam
newspapers.
In this study, It is examined the role of two important newpapers of
the press on the molding public opinion. It specially will be focused on the
how they affect society with their writings about entering Ottoman Empire to
war alongside of the Central Powers.

Giriş
Kamuoyu, geniş anlamıyla halkı ilgilendiren belli bir mesele
hakkında, belirli bir zamandaki “genel yargı” veya “ortak kanaat”
olarak tanımlanmaktadır 1 . Kamuoyu oluşturmada en etkili araç ise
basındır. Basın, özellikle devletler arasındaki ilişkilerin pek sıcak
olmadığı kritik durumlarda aracı rolü oynamıştır. Hükümet yetkilileri
başka devletlere mesaj vermek, kendi iktidarlarının görüş ve
düşüncelerini aktarabilmek için basına sıkça başvurmuşlardır2. Basının
uluslararası ilişkilerde kamuoyu oluşturma fonksiyonu ele alınırken
üzerinde durulması gereken önemli konulardan birisi de öncelikle
mevcut iktidarla arasındaki bağın kuvvetli olup olmadığıdır.
Uluslararası ilişkilerdeki rolü bağlamında basın, uluslararası bir sorun
karşısında, çoğunlukla kendi ülkesinin çıkarlarından yana bir hareket
içerisinde olmuştur. Netice itibariyle basın yaptığı haberler ile iç ve
dış politikada kamuoyunu hazırlama ve yönlendirme mekanizması
olma özelliğiyle de propaganda aracı olarak kamuoyu oluşturmada her
daim aktif rol oynamıştır.
Osmanlı Devleti’nde basın tarihi, ilk olarak 1 Kasım 1831’de
çıkmaya başlayan devletin yarı resmi organı konumunda olan Takvimi Vekâyi ile başlamıştır. Bu gelişmeyi 1840’ta Ceride-i Havadis ve
1860’ta Tercüman-ı Ahval Gazeteleri takip etmiştir 3 . Osmanlı
Devleti’nin modernleşme sürecine bağlı olarak basının rollerinden biri
de, toplumu önemli konularda yerel ve ulusal düzeyde bilinçlendirme
idi. Osmanlı Devleti, iç ve dıştaki kamuoyuna, ideolojisini,
yaptıklarını anlatmanın gerekliliğini 19. yüzyıldan itibaren daha net
görmüştü 4 . Tanzimat Dönemi’nde basına verilen önem Meşrutiyet
yıllarında daha da bir ivme kazanarak Osmanlı Devleti’nde önemli bir
yere sahip olmuştur.
Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara 1993, s.251.
Örnekleri için bkz: Henry Kissinger, Diplomasi, Çev: İbrahim H.Kurt,
Türkiye İş Bankası Yay, İstanbul 1998.
3
Basın tarihi ile ilgili geniş bilgi için bkz: Hıfzı Topuz, Yüz Soruda Türk
Basın Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1973.
4
İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım Yayınevi, İstanbul
2005, s.192
1
2
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Osmanlı Devleti’nde özellikle bazı dönemlerde basından
çeşitli konularda kamuoyu oluşturulması hususunda istifade edilmiştir.
II. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte devletlerin politikaları başta olmak
üzere birçok konuda basında toplumu etkilemeye yönelik önemli
yazılar kaleme alınmıştı. Birinci Dünya Savaşı da bu anlamda basın
propagandasının etkin olarak kullanıldığı olayların başında
gelmektedir. Basında, savaş başta olmak üzere herhangi bir konu
üzerinde yapılan yayınlar olumlu ve olumsuz bir şekilde kamuoyunun
oluşmasında yönlendirici bir etki yapmıştır. Bu bağlamda, savaş
sürecinde yayınlanan gazeteler aracılığıyla kitlelere ulaştırılan
propaganda faaliyetleri iktidarların en önemli yardımcıları olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na giriş sürecinde de
kamuoyunu savaşa hazırlamada Tanin ve İkdam gazetelerine önemli
görevler düşmüştür.
1- Tanin ve İkdam Gazeteleri
a- İkdam
Sözlük anlamı “gayret ve sebatla çalışma, devamlı çalışma”5
anlamlarına gelen İkdam Gazetesi 5 Temmuz 1894’te Ahmet Cevdet
tarafından çıkarılmıştı 6 . Gazete yazarları arasında Ahmet Rasim,
Hüseyin Rahmi, Necip Asım, Şinasi Hikmet ve Teodor Kasap
bulunmaktaydı7. Gazete, kapanış tarihi olan 31 Aralık 1928’e kadar
yayın hayatını sürdürmüştür8.
b- Tanin
2 Ağustos 1908’de Hüseyin Cahit’in başyazarlığında ve
Muhiddin (Birgen)’in Yazı İşleri Müdürlüğü’nde çıkmaya başlamıştır.
Gazetede ayrıca Hüseyin Kazım (Kadri), gazetenin isminin Tanin
olmasını öneren Tevfik (Fikret), dış politika yazılarıyla Babanzade
İsmail Hakkı, eski Maliye Nazırı Cavit Bey, Ahmet Emin (Yalman),
Adnan (Adıvar), Asım (Us) ve Falih Rıfkı (Atay) da yazılar kaleme
almışlardır9. 31 Mart ayaklanmasıyla saldırıya uğrayan gazete sonraki
yıllarda ise sansüre uğrayarak kapatılmıştır. Tanin Gazetesi farklı
5
Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Doğuş Matbaası,
Ankara 1962, s.506.
6
Ahmet Cevdet (1862-1935) İstanbul’da doğdu. Özellikle II. Meşrutiyetin
ilanından sonra İttihat ve Terakki hükümetine basına uygulanan sansür
nedeniyle muhalefet etmiştir. Hüsrev Tökin, Basın Ansiklopedisi, Kulen
Basımevi, İstanbul 1963, s.7.
7
Hıfzı Topuz, a.g.e. s.74.
8
Fethi Tevetoğlu, “ İkdam ” Türk Ansiklopedisi, C.XX, MEB Yay., Ankara
1972, s.55.
9
Hüsrev Tökin, a.g.e.,s.114.
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tarihlerde, “Renin, Cenin, Senin, Hak” gibi isimlerle de yayın hayatına
devam etmiştir 10 . İttihat ve Terakki Fırkası’nın iktidarı döneminde
hükümetin yarı resmi organı durumunda bulunan Tanin Gazetesi
Birinci Dünya Savaşı ile ilgili yazılara ve yorumlara sıkça yer
vermiştir. Gazetenin başyazarı Hüseyin Cahit, İttihat ve Terakki
Fırkası’nın fikirlerini savunarak bir şekilde kamuoyunu etkilemiştir11.
Kendisi de ittihatçı olan Hüseyin Cahit, 1914’te Tanin Gazetesini
İttihat ve Terakki Fırkası’na devretmiştir12.
2. Savaşa Giriş Sürecinde Kamuoyu Oluşturmada Tanin ve
İkdam’ın Rolleri
1880’lerden itibaren Alman dış politikasında meydana gelen
değişim Osmanlı Devleti’yle siyasi ve ekonomik alanlarda ilişkilerin
kurulmasını ve geliştirmesini sağlamıştır. Ancak Meşrutiyetin ilanıyla
birlikte Osmanlı Devleti’nde birçok alanda olduğu gibi dış
politikasında da önemli değişiklikler oldu. II. Abdülhamit döneminden
itibaren Almanya ile birlikte hareket etme politikası terk edilerek,
İngiltere ve Fransa ekseninde bir siyaset takip edilmeye başlanmıştır.
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı hükümetleri Almanya’ya
dayalı dış politikadan ziyade öncelikle Bulgaristan, Yunanistan,
İngiltere ve Fransa ile iyi ilişkiler kurmak istemişti 13 . Fakat
uluslararası politikada İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne
karşı değişen politikaları ve batılı devletlerin kendi menfaatlerinden
dolayı bu ittifak arayışları olumsuz sonuçlanmıştı.
Necdet Ekinci, “Türk Basın Tarihinden Kesitler” Türkler, C.XIV, Yeni
Türkiye Yay., Ankara 2002, s. 677.
11
M. Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, İstanbul 2005,
s.308.
12
Orhan Koloğlu, Osmanlıdan Günümüze Türkiye’de Basın, İletişim
Yayınları, İstanbul 1994, s.56; Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi,
İmge Yayınevi, Ankara 2004, s.468.
13
Çoşkun Çok, Siyasal Hayat (1789-1960), Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Yayınları, Ankara 1980, s.211-212; Oral Sander, Siyasi Tarih,
İlkçağlardan 1918’e, İmge Kitabevi, Ankara 2001, s.159; Sabis Ali İhsan,
Harp Hatıralarım, Birinci Dünya Harbi, Nehir Yayınları, İstanbul 1991,C. 1,
s. 24; Celal Bayar, Ben de Yazdım Milli Mücadeleye Gidiş, C.IV, Sabah
Kitapları, İstanbul 1997, s.187-188.Tabii büyük devletler, birçok nedenden
dolayı Osmanlı Devleti ile ittifak içerisine girmek istememişlerdir. Özellikle
Almanya’nın Osmanlı Devleti ile ilişkileri, İngiltere’nin Ortadoğu
Politikalarını tehdit edebileceği endişesi Osmanlı Devleti’nin Almanlara
yanaşmasında önemli faktördü. Hüner Tuncer, 19.Yüzyılda Osmanlı-Avrupa
İlişkileri,1814-1914,Ümit Yayıncılık, Ankara 2000, s.101.
10
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Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaşın ilk aylarında
dönemin basını, Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalması yönünde
yayınlar yapmışlardı 14 . Ancak Balkan Savaşları sonrası özellikle
Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerinde hak iddiaları,
basının da görüşlerinde değişikliklere neden olmuş ve ülkenin toprak
bütünlüğünü güvenceye alacak uluslararası ittifak arayışlarıyla ilgili
yazılar yayınlanmasına yol açmıştı15. Bu süreçte Osmanlı hükümetinin
başlıca amacı ise; ülkeyi içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan
kurtarmaktı. Bunun için de büyük devletlerin baskılarına maruz
kalmamak, ülke bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için zaman
zaman devlet yetkililerinin uluslararası düzeyde diplomatik
görüşmelerle ittifak arayışları içerisine girdikleri de olmuştur16.
Osmanlı Devleti, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve
Birinci Dünya Savaşı’ndan önce zaten askerî ve iktisadî anlamda zor
durumda idi 17 . Savaşlar öncesi bu kötü gidişattan çıkış yolları da
Osmanlı yetkililerince aranmaya çalışılmıştı. II. Meşrutiyet’in ilanıyla
birlikte toplanan Meclis-i Mebusan’daki oturumda; devletin iktisadî
anlamda güçlenmesi yönündeki adımlarda öncelikli olarak ordunun
hazırlıksız yakalanmaması için Harbiye bütçesinin artırılması yönünde
görüşmeler olmuştu. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, 16 Haziran
1910’da Meclis-i Mebusan’daki bu görüşmelerde, Osmanlı ordusunun
durumu hakkında bilgi vererek ordu ile ilgili eksikliklerin
tamamlanması için büyük miktarda paraya ihtiyaçları olduğunu ifade
etmiştir18.
Meclis-i Mebusan’daki bu tartışmalardan sonra Osmanlı
yöneticileri Almanya’dan çok İngiltere ve Fransa yanlısı bir politika
izlenmesi gerektiği yönünde ortak görüş içerisindeydiler. Osmanlı
yöneticileri, Birinci Dünya Savaşı çıkmadan önce, İngiliz ve Fransız
dostluğunu ne pahasına olursa olsun kazanmaya çalışmışlardı. Bu
Nadi Yunus,“ Hükümetimizin Bitaraflığı” Tasvir-i Efkâr, 3 Ağustos 1914,
s.1; Kelekyan Diran, “ Bitaraflık ve Bitaraflar ”, Sabah, 13 Ağustos 1914,
s.1; Siyasiyyat, “Boğazlar Niçin Kapandı ”, Tanin, 30 Eylül 1914,s.1.
15
Vahdet Keleşyılmaz, “I. Dünya Savaşı Başlarında Kafkasya ve Çevresine
İlişkin Stratejik Yaklaşım ve Faaliyetler”, Türkler C. XIII, Yeni Türkiye
Yayınları, Ankara 2002, s.392.
16
Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Filiz
Kitabevi, İstanbul 2000, s. 309; Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme,
Kaynak Yayınları, İstanbul 1985, s.117.
17
Yusuf Hikmet, Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, C.II, Kısım:II, TTK Yay.,
Ankara 1991, s.3-4.
18
MMZC, 3 Haziran 1326 (16 Haziran 1910) İçtima:2, Devre:1, TBMM
Basımevi, Ankara 1986, s.328-333.
14
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amaçla ilk olarak İngilizlere ittifak teklifi götürmüşlerdi. Bu teklif
kabul edilmeyince ikinci olarak Fransa’ya ittifak önerisinde
bulunulmuştu. Hatta bu amaçla 29 Haziran 1910’da dönemin Maliye
Nazırı Cavid Bey ile Adliye Nazırı Necmeddin Bey’in borçlanma için
Fransa’ya ziyarette bulundukları da iddia edilmişti19. İttihat ve Terakki
Fırkası’nın dış politika konusunda akıl hocası olarak bilinen
Babanzade İsmail Hakkı Bey Tanin’deki köşesinde ise, bu konu
hakkında “…kimi sulara, kimi deniz sahillerine gitmiş. Paris ve
Londra gibi mühim banker merkezleri şimdi adeta bir çöl gibidir.
Böyle bir durumda Maliye Nazırı borç anlaşmasını kimlerle yapacak
kimlerle pazarlığa girişecektir.” 20 İfadeleriyle, Fransa’ya ve
Avrupa’ya gitmenin borç alma ile ilgili olmadığını sadece Avrupa
seyahati olarak algılanması gerektiğini yazmıştır. Anlaşılan o ki
Babanzade İsmail Bey, Almanya’nın tepkisinin ve dikkatinin
çekilmemesi gerektiği yönünde de ihtiyatlı davranılmasını
istemekteydi.
Babanzade İsmail Hakkı Bey, başka bir yazısında da; Fransa
ile olan ilişkilerin Meşrutiyetle birlikte iyi bir seyir izlediğinin de
altını çizerek 21 , aslında Osmanlı Devleti’nin savaş öncesindeki dış
politikasının istikametinin hangi taraf olması gerektiğine de işaret
etmişti.
İttihat ve Terakki Fırkası üyeleri arasında da olası bir savaşta
hangi devletle ittifak kurmaları gerektiği konusunda farklı görüşler
ortaya çıkmıştı. Kimisi İngiliz yanlısı bir politika izlenmesi gerektiğini
savunurken kimisi de Almanya’ya yanaşmanın daha faydalı olacağı
kanısındaydılar 22 . Fakat uluslararası konjonktürde meydana gelen
siyasî ve iktisadî gelişmeler –İtilaf Devletlerinin dostane olmayan
hareketleri- Osmanlı Devleti’nin Almanlara yaklaşmasında itici gücü
oluşturmuştur23.
Cemal Paşa, Hatıralar, Düzenleyen: Behçet Cemal, Selek Yayınları,
İstanbul 1959, s.134; Mithat Şükrü Bleda, İmparatorluğun Çöküşü, Remzi
Kitabevi, İstanbul 1979, s.78.
20
Babanzade İsmail Hakkı, “ Nazırların Seyahati”, Tanin, 30 Haziran 1910,
s.1.
21
Babanzade İsmail Hakkı, “ Türkiye ve Fransa”, Tanin, 21 Kanunuevvel
1911, s.1.
22
William Hale, Türk Dış Politikası 1774-2000, Çev: Petek Demir, Mozaik
Yayınları, İstanbul 2003, s.23.
23
İtilaf Devletleri: İngiltere, Fransa, Rusya, ABD, Japonya, İtalya… İttifak
Devletleri: Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti. Fahir
Armaoğlu, 20 Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1995, Alkım Yayınevi, İstanbul
2005, s.99-110.
19
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Netice itibariyle Osmanlı yöneticilerinin İtilaf Devletleriyle
birlikte hareket etme çabaları da sonuçsuz kalınca Osmanlı Devleti II.
Meşrutiyet öncesinde de ilişkileri olan Almanya’yla birlikte hareket
etme kararı almak zorunda kalmıştır 24 . Gelişmelere bağlı olarak
Osmanlı dış politikasının İngiltere ve Fransa’nın da etkisiyle
Almanya’ya doğru kaymasıyla birlikte artık Tanin de açıkça
Almanya’yı öven yazılar çıkmaya başlamıştı. Babanzade İsmail Hakkı
Bey, Tanin’deki köşesinde; Osmanlı Devleti’nde Almanya’dan yana
olan devlet adamlarının çoğunlukta olduğunu özellikle ordu içerisinde
Alman yanlılarının bulunduğunu, Osmanlı dış politikasının da
Almanya’yla ilişkilerini sürdürmesinin daha isabetli ve yararlı
olacağının gerekliliği üzerinde durmuştur. Bunun yanında
Almanya’nın da Osmanlı Devleti’yle ittifak kurmak istediğini bu
amaçla her iki ülke arasındaki ilişkilerinin daha bir somut hale
getirilmesi gerektiği konusunda ayrıca öneride bulunmuştur25.
Başka bir makalesinde İsmail Hakkı Bey, Osmanlı Devleti’nin
resmi politikasının tarafsızlık üzerine kurulduğunu ancak bundan
vazgeçilmesi gerektiğini, devletin artık dış siyasette hangi tarafta yer
alacağını belli etmesi gerektiğini bu durumun da ülkenin çıkarları için
faydalı olacağı üzerinde durmuştur26. Tanin Gazetesi’nin başyazarı ve
aynı zamanda İttihat ve Terakki kadrosunun da önde gelen
isimlerinden biri olan Hüseyin Cahit Bey de, “…Osmanlı Hükümeti
istediği kadar Üçlü İtilaf ile dost geçinmek istesin. O devletlerin
menfaatleri bizimki ile uyum içinde olmazsa dost olmak arzusunu biz
ne kadar istersek isteyelim, mümkün değil buna aynı samimiyetle
karşılık görmeyiz.” 27 ifadesiyle İtilaf Devletlerine bakış açısını
gösterirken, başka bir yazısında ise Almanya’yı överken, İngiltere ve
Fransa’yı da eleştirmiştir28. Aslında bakıldığında Osmanlı yöneticileri
gibi yazarlar arasında da hangi tarafta yer alınması gerektiği
hususunda da kararsızlıkların olduğu görülmektedir.
Savaş öncesinde ve savaşın başlamasıyla özellikle Tanin ve
İkdam’da Almanya ve Avusturya’nın askeri gücü üzerinde durmuştur.
Osmanlı Devleti’nin savaş öncesinde Almanya ile ilgili görüşleri İtilaf
24

Süleyman Kocabaş, Alman Kapanı Almanya’nın Nasıl Sömürgesi ve
Eyaleti Yapılacaktık? ( 1883-1918 ) , Vatan Yayınları, İstanbul 2003, s. 1718.
25
Babanzade İsmail Hakkı, “ İttifak Talepleri” Tanin, 22 Temmuz 1910, s.1.
26
Babanzade İsmail Hakkı, “ İttifak Değil İtilaf” Tanin, 24 Kânunusani
1911, s.1.
27
Hüseyin Cahit ,“ Fransa ve Türk Şimendiferleri ”, Tanin, 14 Şubat 1911,
s.1.
28
Hüseyin Cahit ,“ Muharebe ve Almanya”, Tanin, 18 Teşrinisani 1911,s.1

339

340 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Devletlerinin dikkatini çekecek ve eleştiri konusu olacaktır. Konuyla
ilgili Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa hatıratında:“ Fransa,
Almanya’yı tuttuğumuz için bize kızıyordu. Hatta Fransa Hariciye
Nazırı, bu hususta büyükelçimiz Rıfat Paşa’ya şikâyette bulunmuştu.
Büyükelçi Cavit Bey’in Paris’te Fransız ileri gelenleriyle
kavgalarından da şikâyet etti. Hatta benim de Almanya’yı Fransa’ya
tercih ettiğim imasında bulundu. Doğrusu da buydu” 29 diyerek
görüşünü aktarmıştır. Bab-ı Ali Baskını sonrası iktidara geçen İttihat
ve Terakki Fırkası’nda Harbiye Nazırı olan Enver Paşa da, 27
Temmuz 1911 tarihli bir mektubunda: “ Her iki ülkenin
menfaatlerinin aynı doğrultuda olmasından, ülkenin yararından
dolayı Almanya’ya karşı bir sevgi beslediğini” 30 ifade etmiştir.
Osmanlı yöneticilerinin de savaş öncesi hangi cephede yer aldıklarını
göstermesi bakımından yazılanlar önemliydi.
Osmanlı yöneticilerinin Almanya’dan yana safını iyiden iyiye
belli etmesiyle birlikte kamuoyu oluşturmaya yönelik basında
Almanya’yı öven yayınlar da artmaya başlamıştı. Tanin başyazarı
Hüseyin Cahit Bey, Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki
dostluğun inkâr edilemeyecek bir boyutta devam ettiğine
değinmiştir31. Hüseyin Cahit Bey, bir başka makalesinde ise; Almanya
ile ilişkilerin iyi olduğunu, Alman basını ve vatandaşlarının Osmanlı
Devleti’ne sempati ile baktıklarını, bunun yanı sıra İngiltere ve
Fransa’nın Osmanlı Devleti yerine İtalya ile ilişkilerini sürdürmesinin
de Osmanlı Devleti’nin Almanya ile olan yakın ilişkilerine
bağlamıştır 32 . Aynı şekilde Tanin Gazetesi, Alman General Liman
Von Sanders başta olmak üzere Alman askeri heyetine karşı iyi niyetle
Mahmut Şevket Paşa, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket
Paşa’nın Günlüğü, Arba Yayınları, İstanbul 1988, s.48;Fransa başta olmak
üzere İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne getirdikleri eleştirilerin temelinde
aslında ekonomik nedenler yatmaktadır. Fransa ve İngiltere ile yapılan
ekonomik görüşmeler sonuçsuz kalınca Osmanlı Devleti ile Almanya
arasında yapılan “borçlanma görüşmeleri” bu iki ülkeyi siyasi anlamda da
rahatsız etmiştir. Tanin, “İstikraz Müzakeresi ”,3 Teşrinisani 1910; İçteki ve
dıştaki eleştirilere Osmanlı Mebusan Meclisi’nin, 3 Aralık 1910 tarihli
oturumunda Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa cevap vermiştir bkz: MMZC, 20
Teşrinisani 1326 (3 Aralık 1910), İçtima: 3, Devre: 1, TBMM Basımevi,
Ankara 1991, s. 279
30
M. Şükrü Hanioğlu, Kendi Mektuplarında Enver Paşa, Der Yayınları,
İstanbul 1989, s.61.
31
Hüseyin Cahit,“ Vaziyet-i Hariciyemiz ”, Tanin, 8 Nisan 1911, s.1.
32
Hüseyin Cahit ,“ Muharebe ve Almanya ”, Tanin, 18 Kanunuevvel 1911,
s.1.
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yaklaşmıştı 33 . Aslında bu dönemde Tanin ve İkdam’ın Almanya
yanlısı yayın politikalarındaki temel amaç; ileride Almanya’nın
yanında savaşa girilecek olunursa halk arasında bunu meşru kılacak
bir taban oluşturulmaya yönelikti.
Balkan Savaşları sonuçları itibariyle Birinci Dünya Savaşı’na
giden süreci hızlandıran bir gelişme olarak dünya tarihindeki önemini
korumaktadır. Beklenen büyük savaş 28 Haziran 1914’te AvusturyaMacaristan veliahdının bir Sırplı tarafından vurulmasıyla başlamıştı34.
Avusturya ile Sırbistan arasında başlayan çatışma 29 Temmuz
1914’de tüm ülkeleri etkileyecek şekilde küresel bir savaşa
dönüşmüştü35. Başta Avrupa olmak üzeri dünyanın birçok ülkesi uzun
yıllardır görmedikleri durumla karşılaşmışlardı36.
Osmanlı Devleti, içinde bulunduğu zor koşullarında etkisiyle
İtilaf Devletlerinden beklenen desteği de göremeyince değişen
uluslararası konjonktürün de etkisiyle 2 Ağustos 1914’te Almanya ile
gizli ittifak anlaşması yapmıştı37. Öyle ki bu anlaşmadan hükümette
yer alan kabine üyelerinin de haberinin olmadığı yazılmıştır 38 .
Osmanlı Devleti’nin gerek stratejik konumundan gerekse uluslararası
politikadaki gelişmelerinden ötürü etkilenmemesi mümkün değildi39.
Tanin Gazetesi’nde savaşın çıkmasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nin
dikkatli olması ve gereken önlemleri de alması yönünde yazılar
çıkmaya başlamıştı40. Osmanlı Devleti, gelişmeler sonrası ilk olarak 2

Tanin, “Alman Heyet-i Askeriyesi”, 11 Kânunusani 1913.
İkdam,“ Avusturya'da Mühim Bir Hadisat ”, 29 Haziran 1914, s.1; Tanin,
“Büyük Bir Cinayet-i Siyasiye”, 30 Haziran 1914, s.1.
35
İkdam, “Harp Başladı Tesirâtına Dikkat Lazım,” 29 Temmuz 1914, s.1.
36
Tanin, “ Faaliyet-i Siyasiye ”, 30 Temmuz 1914, s.1.
37
Tevfik Çavdar, Talat Paşa, Kültür Bakanlığı Yayınlan, Ankara 1995, s.317.
38
İsmet İnönü, İnönü'nün Hatıraları, Hazırlayan: Sabahattin Selek, Burçak
Yayınları, İstanbul 1969, s.131.
39
Tanin’in 3 Kânunusani 1913 tarihli nüshasında “Avrupa Matbuatı” başlıklı
yazısında Hariciye Nazırları arasında cereyan eden müzakeratta “Cezayir,
Bahri Sefid, Heyet-i Askeriye İlahir” Asyay-ı Sagir ile Hindistan’a giden iki
yolun hâkimiyeti için edilen mücadeleye dikkat edenlerin nokta-i nazarlarına
celp ediyor” şeklinde yer almış ve devletlerarası arasındaki mücadele
merkezlerinden bir tanesinin de Asyay-ı Sagir (yani Anadolu’yu) işaret
etmişti. Dolayısıyla Dışişleri Bakanları arasındaki görüşmelerde de
anlaşılacağı üzere çıkabilecek bir savaşta Anadolu coğrafyasının bu mücadele
dışında kalamayacağını göstermekteydi. Tanin, 3 Kânunusani 1913.
40
Tanin, “ Fırtına ”, 25 Temmuz 1914, s.1; Kazım Karabekir, Birinci Cihan
Harbine Neden Girdik, C.II, Emre Yayınları, İstanbul 2000, s.151.
33
34
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Ağustos 1914’te seferberlik kararı almıştır41. Osmanlı hükümeti alınan
seferberlik kararına uygun olarak, kara ve deniz kuvvetlerini hazır
hale getirmiştir 42 . Seferberlik kararının alınmasıyla birlikte Mecliste
çıkarılan bir kanunla da yirmi yaşından kırk beş yaşına kadar olan
erkeklerin silah altına alınması uygun görülmüştür 43 . İlerleyen
günlerde Tanin’de de herkesin birlik ve beraberlik içerisinde vatan
savunmasında hep birlikte hareket etmesinin önemine ve gerekliliğine
dikkat çeken yazı kaleme alınmıştır44 . Seferberlik ilanının alınması,
tedbirin yanında aslında bir nevî savaşın başında tarafsız kalınacağının
da göstergesiydi. Fakat Tanin Gazetesi olaylara göre, Osmanlı
Devleti’nin savaşta tarafsız kalmasının uluslararası politikadaki
gelişmeler neticesinde uzun sürmeyeceğini, Osmanlı Devleti’nin
hangi safta yer alacağını açıkça belirlemesi gerektiğini öneri olarak da
yazmıştır45.
1-3 Ağustos 1914’te Almanya’nın Rusya’ya, Fransa’nın da
Almanya’ya savaş ilan ettiği yazılı basında yer almıştı46. Öte yandan
devletlerin savaş kararı almaları karşısında İkdam Gazetesi’nde çıkan
“Hükümet-i Osmaniye’nin Vaziyeti” adlı yazıda ise öncelikle temkinli
davranılmasını,
Osmanlı
Devleti’nin
tarafsızlığının
hala
korunduğunun altı çizilmiştir 47 . Tanin’de ise Hüseyin Cahit Bey,
savaşının başlamasıyla ilgili olarak “Türkün Ahı” adlı makalesinde
genel bir savaşın başlamasını, Balkan Savaşları sonucunda Türklere
yapılan haksızlıklara bağlamıştır 48 . İkdam Gazetesi de 6 Ağustos
1914’te “Harb-i Umumi Başladı” manşetiyle okuyucularına savaşın
başladığını ve ne kadar süreceğinin de belli olmadığını aktarmıştır49.
Savaş öncesinde ve savaş boyunca Almanya’nın ve
Avusturya’nın güçlü olduğu yönünde basında haberler sıkça çıkmıştır.
Özellikle Almanya’nın, Fransa ve Rusya başta olmak üzere deniz
gücüne sahip olan İngiltere’yi de yenebilecek kuvvete sahip olduğu
yönünde yayınlar yapılarak toplum nezdinde İttifak Devletlerine karşı
Liman Von Sanders, Türkiye'de Beş Yıl, Çev: Örgün Uğurlu, Cumhuriyet
Yayınları, İstanbul 1999, s. 39.
42
İkdam, 3 Ağustos 1914, Tanin, “ Harb-i Umumi Seferberlik” 3 Ağustos
1914, s.1.
43
İkdam, 4 Ağustos 1914; İkdam, “ Osmanlılar Silah Başına” 11 Ağustos
1914, s.1.
44
Siyasiyyat “ Savaşalım ve Çalışalım ” Tanin, 21 Ağustos 1914, s.1.
45
Siyasiyyat “ Savaşalım ve Çalışalım ” Tanin, 21 Ağustos 1914, s.1.
46
Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması; Tanin ve İkdam, 3 Ağustos 1914.
47
İkdam, “Hükümet-i Osmaniye’nin Vaziyeti” 3 Ağustos 1914, s.1.
48
Hüseyin Cahit, “ Türkün Ahı” Tanin, 3 Ağustos 1914, s.1.
49
İkdam, “ Harb-i Umumi Başladı” 6 Ağustos 1914, s.1.
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sempati oluşturulmaya çalışılmıştır. Tanin’de çıkan “Avrupa’da
Umumi Harp” başlıklı yazıda; Alman ordusunun büyük bir zaferle
ilerlediği ve düşman ordularının fazlasıyla zayiat verdiği yazılarak
kamuoyu etkilenmeye çalışılmıştı50. Aynı şekilde İkdam Gazetesi de;
Almanya ve Avusturya ordularının Ruslar karşısında büyük başarılar
elde ettiğini okuyucularıyla paylaşmıştır51. Özellikle İkdam Gazetesi
savaşın başlamasıyla birlikte Alman kuvvetlerinin Fransa ve Rusya’ya
karşı büyük zaferler elde ettiğine sürekli yer vermiştir52.
Tanin ve İkdam’da, Fransa’nın durumunun Almanlar
karşısında zayıf olduğu, Alman kuvvetlerinin hızlı bir şekilde Paris’e
doğru ilerledikleri, Belçika’yı alan Almanların Fransa’yı ele
geçirmelerinin ise kısa süre içerisinde gerçekleşeceği gibi ifadeler
büyük puntolarla vurgulanarak kamuoyunun dikkati Almanya lehine
çekilmeye çalışılmıştır 53 . İngiltere ve Fransa’ya karşı biraz daha
temkinli dil kullanan İkdam ve Tanin Gazeteleri, Rusya’ya ise daha
sert bir üslupla yaklaşmıştır. Yapılan yayınlarda, savaşın
sorumlusunun Rusya olduğu, Rusların, Almanlar ve Avusturyalılar
karşısında başarılı olamayacağı da yazılanlar arasındaydı 54. Örneğin;
“Şarki Rusya’da vukuya gelen otuz bin Rus askeri erkânında birçok
zabitin esir edildiğini iş’ar eyliyor. Alman ordusu parlak takip
neticesinde üç cephede Rusları çevirerek onları Mazverya
bataklıklarına kadar kovaladığı…” 55 , Yine İkdam’da büyük
puntolarla verilen “Düşman Sulha Nasıl İcbar Ediliyor” başlıklı bir
diğer haberde, Alman askeri kuvvetlerinin Rusları askerî ve stratejik
açıdan sıkıştırdığını Alman Erkânı Harbiyesi’nin parlak ve başarılı
manevralarından dolayı daha savaşın başlangıcında musahaladan
(sulh) bahsedildiğini yazmıştır56.
İkdam’daki 3 Eylül 1914 tarihli “Muhaberatın Mühim
Devrelerinde” başlıklı haberde ise: “Dün gerek Garp ve gerek Şarkta
cereyan eden çatışmalarda mühim haberler alınamadı. Çünkü her iki
Tanin, “Avrupa’da Umumi Harp” 16 Ağustos 1914, s.1.
İkdam, “Dünkü Haberlere Göre”, 14 Ağustos 1914, s.1.
52
İkdam,“ Alman Muzafferiyeti”, 19 Ağustos 1914, s.1; İkdam “Top
Siyaseti” 20 Ağustos 1914, s.1; İkdam, “Almanlara Paris Yolu Açıldı” 21
Ağustos 1914,s.1; İkdam, “Mağlubiyetten Mağlubiyete” 27 Ağustos
1914,s.1,
53
İkdam, “Almanlar Fransa Toprağında” 28 Ağustos 1914, s.1; Tanin, 24
Ağustos 1914.
54
Siyasiyyat,“ Sekiz Seneden Beri ”, Tanin, 10 Ağustos 1914; İkdam, “
Muharebe ve Mücadele-i Siyasiya”, 19 Eylül 1914, s.1.
55
İkdam, “Otuz Bin Esir” 31 Ağustos 1914, s.1.
56
İkdam, “Düşman Sulha Nasıl İcbar Ediliyor”, 1 Eylül 1914,s.1.
50
51
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tarafta muhaberelerin en mühim devrelerinde bulunuyor. Garpta
Fransız ve dostları İngiliz orduları hayat ve memat mücadelesi içinde
son mukavemetlerini göstermeye çalışıyorlar. Almanlarda şiddetle
batıya hareket ediyorlar…” 57 ifadeleriyle Almanya’nın askerî
başarısına dikkat çekmektedir.
“Münhezim Rus Ordularının Topları” başlıklı haberde ise;
Almanların münhezim (yenilen)Rus orduları karşısındaki askerî
başarıları vurgulanarak, elen geçirilen Rus askerlerinin yanı sıra 3 Rus
kolordusunun toplarının da tahrip edildiği belirtilmiştir58.
İkdam da 4 Eylül 1914’te çıkan “Dün yine Alman ve
Avusturya Şenliği Vardı” makalesinde ise; “Evvelki akşam sabaha
karşı sefarethanelere varit olan gayet mühim ve resmi telgrafhaneler
bu şenliğin esbabını izah eylediği gibi dün şehrimizde bulunan Alman
ve Avusturya gemileri de donanarak bunu bir fiil ilân ve izhar (başarı)
eylediler. Osmanlı Efkâr-ı Umumiyesi gerek Garp gerek Şark
cihetlerinde Alman ve Avusturyalıların ihraz eyledikleri
muzafferiyetleri birkaç günden beri muntazır bulunuyordu” 59 .
ifadeleriyle Almanya ve Avusturya’nın İtilaf Devletleri karşısındaki
başarılarından dolayı sevinç ve mutluluk içerisinde oldukları
vurgulanarak İttifak Devletlerinin başarısına dikkat çekilmiştir.
İkdam Gazetesinin 6 Eylül 1914’teki “Müslümanlar ve Harbi
Umumi” başlıklı yazısında ise; Hindistan’daki, Tunus’taki,
Kafkasya’daki Müslümanlara adeta çağrı yapılarak müstemleke (esir)
memleketlerde bulunan Müslümanlara İngiliz ve Fransızların iyi
davranmadıklarını, Almanların ise Müslümanlara karşı bakış açısının
iyi olduğu yönünde ifadeler kullanılarak Halifelik gücünün etkisinin
de kullanılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Böylece Müslümanlar
arasında İtilaf Devletlerine karşı birlik ve beraberlik oluşturularak,
kamuoyunda olası bir savaşa girme durumunda Almanlara karşı
Müslümanlar
arasında
sempati
oluşturulmaya
çalışıldığı
60
görülmektedir .

İkdam, “Muhaberatın Mühim Devrelerinde”3 Eylül 1914, s.1
İkdam, “Münhezim Rus Ordularının Topları” 3 Eylül 1914, s.1.
59
İkdam, “ Alman ve Avusturyalıların Şenliği”, 4 Eylül 1914, s.1;İkdam,
“Avusturyalıların Büyük Bir Galbesi” adlı haberde de, Ruslardan pek çok
askerin esir alındığı, 160 topun ele geçirildiği vurgulanarak kamuoyuna savaş
bilançosu verilmiştir. Aynı tarihli başka bir haberde de esir alınan asker
sayısının 50 bin olduğu bilgisi verilerek kamuoyunun dikkati çekilmeye
çalışılmıştır. 4 Eylül 1914, s.1.
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İkdam, “Müslümanlar ve Harbi Umumi”, 6 Eylül 1914, s.1
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Alman ve Avusturya ordularının başta Rusya olmak üzere
diğer İtilaf Devletlerinden askerî açıdan güçlü oldukları hızlı bir
şekilde taarruz ve çevirme hareketleri ile Rusya’ya ve Paris’e doğru
ilerledikleri, İtilaf Devletlerinden birçok esir ve askeri mühimmat ele
geçirdikleri yönünde sıklıkla yazılar kaleme alınarak kamuoyunun
dikkati İttifak Devletlerinin gücüne ve başarısına çekilmiştir61.
İtilaf Devletleri ise tüm bu gelişmeler karşısında Osmanlı
Devleti’nin tarafsız olmadığını sürekli vurgulayarak Almanya’dan
gemilerin satın alınması meselesinde de eleştirilerini Osmanlı
hükümetine bildirmişlerdi. Bu eleştirilere Tanin Gazetesi’nde
“Türkiye’nin Bitaraflığı” adlı yazı ile cevap verilmiştir. Yazıda
özellikle İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında gelişen ilişkilerin ana
kaynağı üzerinde durularak; İngilizler tarafından “Reşadiye ve Sultan
Osman” isimli gemilere el konulmasından mütevellit Almanya’dan
“Goben ve Breslav” isimli gemilerin Osmanlı Devleti’nin güvenliğini
sağlamak için satın alındığı belirtilmiştir 62 . Osmanlı Devleti’nin iki
gemisine el konulmasının İngiltere’ye olan tepkiyi iyice arttırdığını
bunun da Birinci Dünya Savaşı’na giriş sürecinde Almanya ile
yakınlaşma içerisine girilmesinde önemli faktör
olduğu
vurgulanmıştır63. Osmanlı yöneticileri de gemilerin Almanya’dan satın
alınmasının tarafsızlıklarını yitirdikleri anlamına gelmediğini, ülkenin
güvenliği için gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra
savaş sürecinde özellikle Rusya’nın uluslararası hukuku hiçe sayarak
boğazların kapalılığı ilkesini ihlal ettiği meselesi de Tanin ve
İkdam’da işlenmiştir 64 . İkdam’da çıkan “Karadeniz’deki Vaka-i
Ahire” 65 adlı haberde, Karadeniz de Rus donanmasının boğazı
torpidolarla kapatarak Osmanlı donanmasına saldırması sonucunda
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donanma gemilerinin batırılması Osmanlı Devleti’nin tezlerinin
haklılığını da ortaya koymuştu.
Rus savaş torpidolarının Osmanlı gemilerini Karadeniz’de
batırması aslında artık Osmanlı Devleti’nin de savaşa dâhil olduğunun
göstergesiydi. Osmanlı ile Rusya arasında Karadeniz’de başlayan
çatışma neticesinde Rusya, İstanbul’daki elçilerine ülkelerine
dönmelerini ve Osmanlı Devleti’nde bulunan Rus Konsolosluk
şubelerinin himayesinin de İtalyan konsolosluklarına bırakmıştı66.
Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası Osmanlı Devleti’nin
savaşa fiilen girmesi, Tanin ve İkdam Gazetelerini de İtilaf
Devletlerine karşı açıktan cephe almaya sevk etmişti. Yayın
politikalarını daha da sertleştirerek bu defa İngiltere başta olmak üzere
İtilaf Devletlerinin düşmanlıklarının aslında bütün Müslümanlara karşı
olduğunu bu yüzden toplum olarak hep birlikte mücadele etmenin şart
olduğu kamuoyuyla paylaşılmıştır67. Osmanlı Devleti’nin hangi blokta
yer alacağının artık belli olduğu, İtilaf Devletlerinin ise kapalı ve
tehditkâr bir politika izlediği yönünde haberler yapılmıştır 68 . Tabi
burada özellikle İkdam Gazetesinin dinî değerlere vurgu yapması
İngiltere’nin sömürgesinde yaşayan Müslümanların harekete
geçirilmesi için de düşünülmüş stratejik bir hamle idi. Osmanlı
Devleti’nin Almanya ile yaptığı gizli anlaşma sonrasındaki gelişmeler
neticesinde İtilaf Devletleri, 5 Kasım 1914’te Osmanlı Devleti’ne
savaş ilan etmişlerdi. Bu duruma hazırlıklı olan Tanin Gazetesi’nde
“Vilâyetlerde Tezahürât” başlığıyla verilen haberde, halkın sevinç
içerisinde İtilaf Devletleri aleyhine gösterilerde bulunarak Almanya
ile birlikte olmanın sevincini yaşadıklarını okuyucularıyla
paylaşmıştır69.
Savaş süresince de Tanin ve İkdam Gazetelerinin kamuoyunu
hazırlamaya yönelik misyonu devam etmiştir. Yazılan yazılarda
Osmanlı Hükümeti’nin iç ve dış siyasetindeki görüşleri kamuoyuyla
paylaşarak özellikle Almanya ile birlikte hareket etme konusunda
hükümete destek olunduğu görülmüştür.
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Sonuç
Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet’in ilânıyla birlikte
basındaki sansür yasağı kalkınca birçok gazete ve dergi çıkmaya
başlamıştı. Bu dönemin önemli gazetelerinden İkdam ve Tanin
Gazeteleri de özellikle Birinci Dünya Savaşı sürecinde İttihat ve
Terakki Hükümeti’nin benimsedikleri görüşleri ve yürüttükleri
siyaseti kamuoyuyla paylaşma konusunda en önemli araç haline
gelmiştir.
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’na hazırlıksız
yakalanmıştı. Rusya’dan gelebilecek tehditleri önlemek için ilk etapta
İtilaf Devletlerinin yanında yer almaya çalışmıştır. Ancak İtilaf
Devletlerinin
bu
ittifaka
kendi
menfaatlerinden
ötürü
yanaşmamasından dolayı anlaşma mümkün olmamıştı. Osmanlı
Devleti de çıkabilecek bir savaşta başta tarafsız kalma politikası
izlemişti. Fakat uluslararası politikadaki gelişmelerin de etkisiyle
İttifak Devletleri grubu içerisinde yer alan Almanya ile Osmanlı
Devleti’nin birlikte hareket etmeleri zorunlu hale gelmişti. Bunun için
de öncelikle kamuoyunun hazırlanması gerekiyordu. Çünkü
karşılarında Almanya’dan güçlü olan devletler bulunmaktaydı. Bu
yüzden Birinci Dünya Savaşı’na niçin ve hangi devletin yanında
girilmesi gerektiği yönünde İttihat ve Terakki Hükümeti’nin
politikasını kamuoyuna yansıtacak, toplumu belli bir yöne kanalize
edecek bir güce ihtiyaç duyulmuştu.
Bu amaç doğrultusunda İkdam ve Tanin Gazeteleri, Birinci
Dünya Savaşı sürecinde kamuoyunu oluşturma ve yönlendirmede
öncü bir rol oynamıştır. Savaşa giriş sürecinde her iki gazetede
özellikle Almanya ve Avusturya’nın askeri gücünü ön plana çıkararak
bu iki devletin İtilaf devletleri karşısında daha güçlü olduğunu ilk
sayfalarında dikkat çekici bir şekilde verilerek toplum nezdinde
Almanya ve Avusturya’ya sempati oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu
nedenledir ki gerek savaşa giriş sürecinde gerekse savaş boyunca her
iki gazetede iç ve dış politikada önemli kararların alınması ve
uygulanması noktasında, kamuoyunun birçok konu hakkında
bilgilendirilmesi ve harekete geçirilmesinde siyasi iktidara yardımcı
olunması açısından oldukça önemli bir görevi yerine getirmiştir.
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