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Ankara-Kızılcahamam Yukarı Kise Köyü Sey Kaplıcası

Dr. Abdullah KARAÇAĞ
G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
karacag@gazi.edu.tr

Özet
Bu çalışmada, Ankara’nın Kızılcahamam İlçesinde yer alan, Kise Köyü
Sey Hamamı olarak bilinen yapı, mimarlık ve sanat tarihi bakımından
incelenmiştir.
Kaplıcaya ait inşa ve tamir kitabesi yoktur. Banisi bilinmeyen yapıyla
ilgili her hangi bir vakfiye veya belge bulunmamaktadır.
1976 yılında yapılan bir kazı ile muhtemelen Roma dönemine ait, antik
bir kaplıca kalıntısı üzerine yapıldığı anlaşılan kaplıcanın, daha sonraki
restorasyonlar neticesinde bu günkü halini aldığı anlaşılmaktadır.
Günümüzde kaplıca olarak işletilmektedir.
Yapılan karşılaştırmalı çalışma ve bulgular sonucunda; yapının, inşa
tekniği ve malzemesi ile kubbeye geçişi sağlayan Türk üçgenlerinin biçimleri
dikkate alındığında, Selçuklu döneminde(13. yüzyılda), Roma dönemi
kaplıca kalıntısının üzerine yapıldığı anlaşılmaktadır.
Anahtar kelimeler: kaplıca, Kızılcahamam, Kise Köyü, Sey Hamamı

Abstract
In this work, the building known as “Kise Köyü Sey Hamamı” located
in Kızılcahamam town of Ankara, has been examined according to the
architectural and history of art points of view.
There is not any construction or repaired inscription belonging to the
bath. Also, there is no any charter of waqf or document for the building, it’s
patron is not known.
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With the excavation held in 1976, it is understood that the bath was built
on an antique bath remnant, most probably belonging to Roman era and has
its recent shape with the result of last restorations. Today, it is run as a
thermal spa.
As a result of comparative studies and discoveries; especially when we
pay attention to the shapes of Turkish triangles, providing the access with the
construction technique and used materials, it has been understood that the
Kise Koyu Sey Bath has been built on the Roman era remnant during Seljuks
era. (13th century)
Key words: Spa, thermal spring, Kızılcahamam, Kise Köyü, Sey Baths

Kızılcahamam, Kise Köyü Sey Hamamı olarak bilinmektedir.
Ancak doğal sıcak su kaynağına sahip olduğundan “Sey Kaplıcası”
olarak ifade edilecektir.
Kaplıcaya ait inşa ve tamir kitabesi yoktur. Banisi bilinmeyen
yapıyla ilgili her hangi bir vakfiye veya belge bulunmamaktadır.
1976 yılında yapılan bir kazı ile muhtemelen Roma dönemine ait,
antik bir kaplıca kalıntısı üzerine yapıldığı anlaşılan kaplıcanın, daha
sonraki restorasyonlar neticesinde bu günkü halini aldığı
anlaşılmaktadır. Günümüzde kaplıca olarak işletilmektedir.
Etrafı duvarlarla çevrilmiş bir bahçe içerisinde yer alan, çifte
kaplıca olarak inşa edilen yapı, doğu-batı yönünde uzanan
mekanlardan meydana gelir. Doğu yönde kadınlar bölümü, batı yönde
ise erkekler bölümü yer alır. Erkekler yıkanma mekanının kuzeyine
yerleştirilen soyunma mekanıyla “L” şeklinde bir plan ihtiva eder
(Foto-1)(Plan-1). Bahçeye giriş kuzeyde yer alan kapıdandır. Bu
girişin doğusuna bitişik bir bekçi kulübesi ve bilet gişesi olarak
kullanılan klübe yer alır. Roma döneminden olduğu ileri sürülen
kaplıcanın temel kalıntıları yapının güneyinde bu bahçe duvarının
içerisinde kalmaktadır (Foto-2). Kaplıcanın batısında briket ve
tuğladan yapılmış, depo olarak kullanılan bir mekan, aynı yönde
bahçe duvarı dışında tuğla malzemeden inşa edilmiş kırma çatılı
tuvalet binası mevcuttur. Kadınlar ve erkekler bölümünden tahliye
olan su bahçeye açılmış üstü taş plakalarla kaplı kanallarla dışarı
taşınmaktadır.
Kaplıca; erkeklere ait kare planlı yıkanma bölümü ve önünde
(kuzey) yer alan soyunmalık, erkekler yıkanma mekanının doğusuna
yerleştirilen kadınlar soyunma mekanı ve kare planlı kadınlar yıkanma
bölümü olmak üzere toplam dört mekandan meydana gelir (Plan-1).
Kadınlar soyunmalığının kuzeyine sonradan dikdörtgen planlı
rüzgârlık eklenmiştir. Kadınlar bölümüne giriş bu mekanın kuzey
duvarında yer alan kapıdan sağlanmaktadır (Foto-3). Erkekler
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bölümünün girişi yıkanma mekanının kuzeyinde yer alan soyunma
mekanının kuzey duvarındandır (Foto-4). Yapının beden duvarları
dıştan düzgün kesme taşla kaplanmıştır. İç kısımlarda ise erkekler
soyunmalığı ahşap levhalarla kaplanmış olup, diğer mekânlar sıvalı ve
badanalıdır.
Erkekler Bölümü
Kaplıcanın batısında yer alan erkekler bölümü; kuzey-güney
doğrultusunda yerleştirilen, soyunma mekânı ve sıcak su havuzunun
kapatılmasıyla oluşturulan bir yıkanma mekânı olmak üzere iki
mekandan meydana gelmektedir. Dıştan düzgün kesme taş kaplı
beden duvarlarında giriş kapısı dışında herhangi bir açıklık bulunmaz.
Erkekler bölümüne giriş, yıkanma mekânının kuzeyinde yer alan
soyunmalıktandır. Soyunmalığın kuzey duvarının batı kenarında
bulunan kapı açıklığı, düşey dikdörtgen şeklindedir. Girişte ahşap
levhalarla bölünerek bir çeşit rüzgarlık meydana getirilmiştir.
Soyunma mekanı dört ahşap direğin taşıdığı, ahşap kirişlemeli, dört
yöne eğimli bir kırma çatıyla örtülüdür (Foto-6). Tavanın ortasında
yer alan kare aydınlık açıklığının her bir cephesine açılan pencerelerle
mekânın aydınlatması sağlanmıştır. Kırma çatı dıştan alaturka
kiremitlerle kaplıdır. Soyunmalık duvarları içeriden ahşap levhalarla
kaplanmıştır. Girişin her iki yanına birer adet ahşap soyunma kabinleri
yapılmıştır. Soyunmalık duvarlarını yaklaşık 0,50–0,60 m.
Yükseklikte taş sekiler çevrelemektedir. Taş sekilerin üzerinde üzeri
adi deri kaplı ahşap sedirler yer alır. Soyunmalık zemini düzgün
kesme taşlarla kaplanmış olup, zeminde sıcak su tahliye kanalının bir
bölümün üzeri açık bırakılmıştır.
Soyunmalığın güney duvarı ortasında yer alan yuvarlak kemerli
bir açıklıktan, yıkanma bölümüne girilmektedir (Foto-7). Kare planlı
yıkanma mekanı Türk üçgenlerinin taşıdığı kubbeyle örtülüdür (Foto8). Mekan kubbenin tepesinde yer alan yuvarlak bir tepe penceresiyle
aydınlatılmaktadır. Yıkanma mekanının tabanı yaklaşık 1.67 m.
yüksekliğe kadar sıcak su ile doludur mekanın tamamı havuz
şeklindedir (Foto-9). Soyunmalıktan havuza girişi sağlayan demir
doğramadan yapılmış sekiz basamaklı bir merdiven mevcuttur.
Yıkanmalığın zemini irili ufaklı moloz taşlardan oluşmaktadır.
Duvarlar su seviyesine kadar moloz taştır. Su seviyesinden yukarısı
kubbe de dahil olmak üzere sıvalı ve badanalıdır. Doğu batı ve güney
duvarlarının ortalarında üçgenlerden oluşan geçiş sistemi hizasında,
basit sivri kemerli birer niş mevcuttur. Aynı cephelerde zeminden
itibaren üst üste konulan taş destekler üzerine ahşap kalaslar uzatılarak
basit bir şekilde oturma yerleri meydana getirilmiştir.

7

8

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kadınlar Bölümü
Kaplıcanın doğusunda yer alan kadınlar bölümü; erkekler
yıkanma mekanının doğusuna bitişik soyunma mekanı ve
doğusundaki kare planlı yıkanma mekanından meydana gelmektedir
(Plan-1). Kadınlar bölümüne giriş soyunma mekanının kuzeyinde yer
alan dikdörtgen planlı sonradan eklenmiş rüzgarlıktandır (Foto-10).
Tuğla duvarlara sahip bu bölümün zemini ve duvarları seramikle
kaplanmış üzeri çinko levhalarla kapatılmıştır. Duvarlarına duşluklar
yapılan bu mekânın zemininde su tahliye kanalının bir bölümü havuz
şeklinde açıkta bırakılmıştır. Bu mekanın güney duvarında yer alan
düşey dikdörtgen kapı açıklığından soyunmalığa girilmektedir (Foto11). İlk girişte batı duvarına bitişik bir ahşap soyunma kabini
mevcuttur. Düzgün olmayan dikdörtgen plana sahip mekânın örtüsü
aynalı tonoz şeklinde olup tonozun ortasına açılan yan yana üç adet
yuvarlak tepe penceresine sahiptir. Duvarlar ve tonoz içten sıvalı ve
badanalıdır. Dıştan alaturka kiremitle kaplıdır. Erkekler
soyunmalığındaki gibi burada da zemin taş kaplı olup, zeminden
yaklaşık 0,50-0,60 m. Yükseklikte taş sekiler sekilerinde üzerinde
ahşap sedirler mevcuttur. Duvarlar yaklaşık 1,60 m. yüksekliğe kadar
ahşap levhalarla kaplanmıştır. Soyunmalığın doğu duvarının kuzey
kenarındaki yuvarlak kemerli açıklıktan yıkanma mekanına girilir
(Foto-12). Soyunmalık zemini yıkanmalığa geçişte kesme taş
kaplanmamış yaklaşık 0,20 m. Derinlikten başlamak kaydıyla
yıkanma mekânına doğru derinleşmektedir. Yıkanma mekânı erkekler
yıkanmalığıyla hemen hemen aynı şekildedir. Kare mekânın üzeri
üçgen bingilerin taşıdığı bir kubbeyle örtülüdür. Kubbenin tepesinde
yer alan yuvarlak bir tepe penceresiyle aydınlatılmaktadır. Tamamı
sıcak su ile dolu havuz seklindeki yıkanmalığın su seviyesi, erkekler
yıkanmalığından daha düşük olup, yaklaşık 0,60 ile 0,90 m. arasında
değişmektedir. Zemin irili ufaklı moloz taşlarla kaplı olup, duvarların
su seviyesinden yukarısı sıvalı ve badanalıdır (Foto-13). Kubbe içten
sıvanmış ve badanalanmıştır. Dıştan ise alaturka kiremit kaplıdır.
Oldukça sade ve basit bir taşra kaplıcası olarak karşımıza çıkan
yapı herhangi bir süsleme unsuru içermemektedir.
Yapının Geçirdiği Onarımlar ve Bu Günkü Durumu
Yapıda herhangi bir tamir kitabesi mevcut değildir. Yapıya ait
bazı eski fotoğraflar ve Vakıflar Genel Müdürlüğündeki dosyasında
yer alan bir takım belgelerden, çeşitli müdahalelere maruz kaldığı ve
birtakım onarımların gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.
Kaplıcayla ilgili 25.06.1974 tarihli Zafer Bayburtluoğlu ve
Hikmet Denizli tarafından hazırlanan bir raporda “Hamamın; yan yana,
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üçgen geçişli, iki kubbeli bölmenin kapattığı havuzlardan oluştuğu ve
ilk yapının 14. yüzyıla inebileceği.” “Eteklerinin 1m. Üst düzeyine
kadar yıkık olan kubbelerin onarılması gerektiği” ifade edilmektedir1.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 1976 yılında “Rölöve projesinin
yapıldığı, hamam çevresinde kazı yapılarak Roma devrine ait olduğu
anlaşılan bazı duvarların meydana çıkarıldığı, hafriyat sahasının Doç.
Dr. Cevdet Bayburtluoğlu ve Mim.Müh.Dr. Yılmaz Önge tarafından
mahallinde görüldüğü belirtilerek” 1976-1977 yılında yapılacak işler
belirlenmiştir. Buna göre: Hafriyat sahasının temizlenmesi, Roma
devrine ait olan duvarların sağlamlaştırılarak dondurulması, Selçuklu
devrine ait olan duvarların betonarme hatıl ile sağlamlaştırılarak cephe
kaplamalarının yapılması, yıkık kubbelerin kendi malzemesi ve
kavislerine uygun olarak tamamlanması, kubbe üstlerinin 7 cm.
kalınlığında demirli mozayik ile kaplanması, soyunma yerlerinin üst
örtülerinin ahşap olup, tamamen çürümüş olduğundan duvarlar
sağlamlaştırıldıktan sonra projesine göre yapılması, iç kısımlara sıva,
badana, boya, ahşap kabin, elektrik ve su tesisatı yapılması” olarak
sıralanmıştır 2 . Bu çalışmalardan sonra 1977 yılında restorasyon
projesi hazırlanarak Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulunun 13.05.1977 gün ve A-515 sayılı kararı ile onaylandığı,
1979’da ihale edildiği 1980’de ise müteahhidin isteği üzerine tavsiye
edildiği anlaşılmaktadır. Eserin 03.05.1983 tarihinde tekrar ihale
edildiği ve halen devam etmekte olan inşaatın 1983 yılının sonunda
tamamlanmasının planlandığı belirtilmektedir. Bu süreçte yani 1977’
den bu yana yapı üzerindeki gerçekleştirilen işler ve uygulamalar
hakkında yazılı bir bilgiye rastlanmamıştır. Kaplıcanın kazı sonrasında
hazırlanan 11.05.1977 tarihli rölövesi ile 1976, 1981, 1983 ve 1984
tarihlerini taşıyan restorasyon projesi ve detaylarına ait birtakım
çizimler mevcuttur 3 . Kazı sonrası durumunu gösteren çizim,
ulaşabildiğimiz fotoğraflar (Foto-15,16,17) ve restorasyon projesi
olarak hazırlanmış bahsedilen çizimler ve yapının bu günkü hali
karşılaştırılarak geçirdiği onarımlar hakkında bazı yorumlar yapılabilir.

1

VGM.Dosyasındaki Rapor .
VGM.Dosyasındaki Rapor-2
3
Bkz: VGM Dosyasındaki Çizimler-1 Ankara-Kızılcahamam- Yukarı Kise Köyü-Sey
Hamamı-Kazı Sonu Durumu Projesi(1977).2-Ankara-Kızılcahamam- Güvem
Nahiyesi-Yukarı Kise Köyü-Sey Hamamı Restorasyon Projesi(1976). 3- AnkaraKızılcahamam- Y. Kise Köyü-Sey Hamamı Soyunma Kabinleri Projesi(1981). 4Ankara-Kızılcahamam- Y. Kise Köyü-Sey Hamamı Soyunma Kabinleri Projesi(1981).
5- Ankara-Kızılcahamam- Güvem Nahiyesi-Yukarı Kise Köyü-Sey Hamamı Elektrik
Projesi(1983). 6- Ankara-Kızılcahamam- Güvem Nahiyesi-Yukarı Kise Köyü-Sey
Hamamı Restorasyon Projesi(1984).
2
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Kaplıcanın plan olarak, kazı sonrasında tespit edilen durumunu
ana hatlarıyla koruduğu görülmektedir. Kadınlar ve erkekler yıkanma
mekânlarının ve kadınlar soyunma mekânı duvarlarının ve ölçülerinin
aynen muhafaza edildiği fakat erkekler soyunmalığının değişikliğe
uğradığı anlaşılmaktadır. Kazı sonrası yapılan rölövede soyunmalığın,
yıkanma mekânının kuzeyinde doğu-batı yönüne uzanan bir
dikdörtgen plana sahip olduğu görülmektedir. Restorasyon projesinde
soyunmalığın batı duvarının, dışa (batıya) olan taşıntısı kaldırılmış,
erkekler yıkanmalığının batı duvarı ile aynı düzleme çekilmiştir.
Dikdörtgen planlı soyunmalık kareye dönüştürülmüştür. Bu
uygulamanın yapıda da gerçekleştirildiği görülmektedir. Restorasyon
projelerinde öngörülen kadınlar ve erkekler soyunmalıklarındaki
soyunma kabinlerinin projede görüldüğü gibi uygulanmadığı, erkekler
kısmına iki, kadınlar kısmına bir ahşap kabinin yapıldığı, kabinlerin
yerine ise taş sekiler ve onların da üzerine ahşap sekiler yapıldığı
görülmektedir. Ayrıca kadınlar ve erkekler soyunmalıklarının kesiştiği
güneybatı köşeye dıştan, iki taraflı bir tuvaletin eklenmesinin projede
öngörülmüş olduğu fakat yapıda gerçekleştirilmediği anlaşılmaktadır.
Bunun yerine kadınlar soyunmalığının önüne, muhtemelen yakın bir
zamanda bugünkü şeklini alan yapıyı çirkinleştiren bir rüzgarlık
yapılmıştır. Özellikle soyunma mekânlarındaki bu uygulamalar
dışında projede öngörülen işlerin yapıldığı görülmektedir. Kubbelerin
yıkılan kısımları tamamlanmış, duvarlar kesme taşla kaplanmış, iç
kısımları sıvanmış ve badana yapılmış, Kadınlar soyunmalığının üzeri
aynalı tonoz olarak erkekler soyunmalığı ise ahşap kirişlemeli tavanla
kapatılmıştır. Bu onarımların tarihlerini birebir belirleme imkânımız
olmamakla beraber, 1977–1994 yılları arasında yapıldığı
anlaşılmaktadır. 1994 tarihinde çekilen bir fotoğraftan (Foto-14),
erkekler soyunmalığının dışındaki diğer mekanların 1994 den sonra
alaturka kiremitle kaplandığı o tarihlerde kubbelerin ve kadınlar
soyunmalığının tonozunun kiremit kaplı olmadığı anlaşılmaktadır.
Değerlendirme
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi, Güvem Bucağı, Yukarı Kise
Köyü’nde yer alan Sey Kaplıcası, erkekler ve kadınlar bölümünden
meydana gelen bir çifte kaplıcadır. İnşa ve tamirine ait herhangi bir
kitabesi bulunmayan yapının, banisi de bilinmemektedir. 1976 yılına
kadar harap durumda olan kaplıcanın, halk tarafından etrafı moloz taş
duvarlarla örülüp, bir kısmının üzerinin kapatılarak kullanıldığı
anlaşılmaktadır. 1976 yılından itibaren yapının Vakıflar Genel
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Müdürlüğü’nce gündeme alındığı ve çeşitli müdahalelerle bu günkü
hali getirildiği anlaşılmaktadır4.
1976 yılında gerçekleştirilen kazı ile, Roma devrinden bir
kaplıcanın temelleri üzerine yapılmış, iki sıcak su havuzu üzerine,
havuzları kapatan kubbeli iki yıkanma mekanı ile bu mekanlara ait
soyunmalıkların kalıntılarının tespit edildiği anlaşılmaktadır. Türk
üçgeni bingilere oturduğu anlaşılan kubbelerin üst kısımlarının,
kadınlar soyunmalığının örtüsünün, erkekler soyunmalığının ise
tamamen yıkıldığı tespit edilerek, kazı sonrası durumu gösterir çizimi
yapılmıştır. Yapılan kazı sırasında çekildiği anlaşılan fotoğraflardan
moloz taş ve kesme taş malzeme ile inşa edildiği anlaşılan yapının,
gerçekleştirilen onarımlar sırasında beden duvarlarının muntazam
kesme taş ile kaplandığı, iç kısımları sıvanarak badanalandığı
anlaşılmaktadır. 1974 yılında yapıyı yerinde inceleyen Zafer
Bayburtluoğlu ve Hikmet Denizli, 14. yüzyıla kadar inebileceği
görüşünü ileri sürmüşlerdir5. Kazıdan sonra 1977’de yapıyı inceleyen
uzmanlar Cevdet Bayburtluoğlu ve Yılmaz Önge tarafından
hazırlanan raporda, tarih veya yüzyıl belirtmeksizin “Selçuklu devrine
ait duvarlar” tanımlaması kullanmalarından, yapının Türkler
tarafından
ihyasını
Selçuklu
dönemine
tarihlendirdikleri
anlaşılmaktadır. Yılmaz Önge’nin 1978’de tamamladığı doçentlik
tezinde ise aynı yapı için “Kise Köyü Sey kaplıcası; doğal sıcak su
kaynağının üzerine inşa edilmiş bir antik devir kaplıcasının, yine
muhtemelen 15. yüzyılda Türkler tarafından kısmen ihya etmek
suretiyle kullanılmış bir örneğidir” 6 ifadesini kullanarak yapıyı 15.
yüzyıl eseri olarak kabul ettiği görülür.
Anadolu’da inşa edilmiş Türk hamamları, kullanılan suya göre,
tabii sıcak su ile çalışan hamamlar, yani kaplıcalar ve suni sıcak su
veya ısıtılmış su ile çalışan hamamlar olarak iki gruba ayrılmaktadır.
Bir yıkanma veya temizlik yerinden ziyade, bir sağlık tesisi olarak
önem kazanan Anadolu kaplıcalarının, çok eski tarihlerden beri
kullanıldığı bilinmektedir. Bunların önemli bir kısmı, önceleri üstü
açık havuzlar yani ılıcalar halinde iken Roma imparatorluğu
zamanında mimari yapılar içine alınarak kaplıca haline getirilmiştir.
Anadolu’nun antik devir kaplıcalarından bugün pek azı ayaktadır.
Bunlardan, yıkılanların yerlerine kısmen eski temellerden istifade
edilerek Selçuklular zamanında yeni kaplıcalar yapılmıştır. 1233
4

Ayrıntı için bkz: Yapının Geçirdiği Onarımlar bl.
VGM. Rapor; S.Erken aynı ifadeleri kaynak göstermeksizin tekrar etmektedir. Bkz:
S. Erken, Türkiye’de Vakıf Abideler Eski Eserler, I, Ankara,1983,s.518.
6
Y.Önge, Anadolu’da XII.-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Basılmamış Doçentlik Tezi,
1978.
5
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tarihli Kütahya Yoncalı ve 1233–1267 Ilgın(Sahip Ata) Kaplıcaları,
antik kaplıcaların yerine yapılmış en eski Türk kaplıcalarına örnek
verilebilir 7 . Antik devir kaplıcalarının, kısmen muhafaza ve tamir,
kısmen de yeniden inşa edilmek suretiyle değerlendirilmelerine daha
sonraki yüzyıllar boyunca da devam edilmiştir. 14. yüzyılda sultan I.
Murat tarafından, eski temellerinden ve bakiyelerinden istifade ile
yeniden inşa ettirilen Bursa’daki Eski Kaplıca, Roma devri hamam
veya kaplıca mimarisini taklit eden kompozisyonuyla dikkat çeken bir
örnektir8. Sey Kaplıcası’da doğal sıcak su kaynağının üzerine inşa
edilmiş bir antik devir kaplıcasının, Türkler tarafından kısmen ihya
edilerek kullanıldığını göstermektedir. 1976–1977 yıllarında Vakıflar
Genel Müdürlüğü’nün onarım çalışmaları sırasında, toprak altından
çıkarılan antik kaplıcaya ait duvarlar ile sonradan Türkler tarafından
inşa edilen ve bugün kubbeli iki ayrı yıkanma mahallinden ibaret olan
üst yapıların sadece bazı duvarlarının müşterek olduğu açıkça
gözlenebilmektedir. Antik dönem kalıntıları antik kaplıcanın bu günkü
yapıdan daha büyük olduğuna işaret etmektedir. İnşa tarihi hakkında
hiçbir bilgi bulunmayan yapıyı, kesin bir tarihe yerleştirmek mümkün
değildir. Ancak Sey Kaplıcasının, her ikisi de çifte kaplıca olarak,
antik kaplıca kalıntıları üzerine inşa edilen; Kütahya Yoncalı (1233)
ve Ilgın Sahip Ata (1233–1267) kaplıcalarına benzerliği, kazıda ortaya
çıkarılan yıkanma mekânlarının inşa tekniği ve malzemesi ile kubbeye
geçişi sağlayan Türk üçgenlerinin biçimleri dikkate alındığında, çeşitli
onarımlara rağmen ilk ihyasının, 13. yüzyılda yapıldığı ve bir
Selçuklu yapısı olduğu ileri sürülebilir. Erkeklere ait soyunma mahalli
için aynı şeyi söylemek zordur. Bu bölüme ait bakiyelerin daha geç bir
tarihten olması mümkün görünmektedir. Hasankale (Pasinler) de, 14.16. yüzyıllarda Dulkadiroğulları tarafından yaptırılan Büyük Çermik
ile Küçük Çermik Kaplıcaları da aynı geleneği devam ettiren
örneklerdendir9.
İlk kaplıca örnekleri; doğal sıcak su kaynağı üzerinde, her türlü
hava şartlarında, biri rahatlıkla soyunup giyinmeyi, diğeri havuzda
yıkanmayı sağlamak amacıyla yapılmış, yan yana iki mekândan ibaret
yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak doğal soğuk suyun
temini, ısıtılması ve tevzii gibi, su ve yapı ile ilgili bazı tesislerin
gerekliliği, hamam mimarisinin kaplıcalarınkinden farklı bir biçimde
gelişmesinde etkili olmuştur.

7

Y. Önge, a.g.t.(tezde sayfa numarası bulunmamaktadır.)
Y.Önge, a.g.t.
9
Y.Önge, a.g.t.
8
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Mardin’de Tanzimat Sonrasında Mimari
Gelişmeler, Bu Dönemde Yapılan
Okullar ve Süsleme Özellikleri

Dr. Özden GÖKHAN BAYDAŞ
Ozdengokhanbaydas65@hotmail.com

Özet
Tanzimat’ın ilanı, Osmanlı Devleti’nde birçok alanda köklü
değişimlerin yaşandığı dönem olarak bilinmektedir. Bu değişimlerin en
önemlilerinden biri de kamusal alanda yapılanlardır. Bu döneme kadar
Osmanlı’nın bütün devlet işleri saray ve saray çevresindeki yapılardan
karşılanmıştır. Kamu alanında yapılan reformlarla bu durum değiştirilmeye
çalışılmıştır. Medreselerde yürütülen eğitim hizmetleri, köklü değişikliklerle
yerini yeni kurumlara bırakmıştır.
Yeni yönetimin getirmiş olduğu düzenlemelerin yapılacağı mekanların
hızlı bir şekilde temin edilmesi gerektiğinden, İstanbul’da başlayan imar
hareketleri yavaş yavaş Anadolu’ya yayılmıştır. Bu dönemde oluşan mimari
akımlar eklektik diyebileceğimiz bir çok üslubu bir arada barındıran mimari
akımlardır. Makalede, yapıların mimari üslupları, plan kuruluşları ve yöre
malzemesi de göz önünde bulundurularak ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
Mardin’de günümüzde faal durumda olan iki eğitim yapısı tespit
edilmiştir. İki yapı aynı avlu içerisinde yer almaktadır. Yapıların giriş
kapılarındaki görkemli fakat çok derin olmayan taş süsleme bu yörede yoğun
olarak karşılaştığımız özelliklerdendir. Bu bölgedeki yapıların ve
süslemelerinin çok fazla değişikliğe uğramadan günümüze gelmesindeki en
büyük etken olan taş malzeme, yapıların bundan sonraki nesillere de çok
değişikliğe uğramadan aktarılmasını sağlayacaktır. İncelenen iki okul plan,
cephe ve süsleme özellikleri bakımından benzerlikler göstermektedirler. Bu
özellikler Anadolu’da yer alan diğer eğitim yapılarında da karşılaştığımız
ortak özelliklerdendir. Eğitim amaçlı yapıların en belirleyici özelliği
yanlardan kanatlı plan tipi ve merdivenlerin üç kollu merdiven şeklinde
düzenlenmesidir. Cephelerde yer alan belirgin kilit taşlı kapı ve pencereler,
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silme ve korniş gibi enine düzenlemelerin yanında cephelerdeki pilastırlar
yapılarda karşılaştığımız genel özelliklerdir.
Anahtar Kelimeler: Tanzimat Dönemi, Giriş Kapısı, Süsleme, Mimari
Özellikler.

Education Archıtecture And The Ornaments Of Mardin İn
Ottoman Era, Tanzimat
Abstract
In Otoman Era , Tanzimat is accepted as a periodthat many changes
occured in differend subjects. One of the most important changes occured in
public field. Until this era, all the Royal Palace and the buildings around it.
After the reforms in the public freld it was changed.
The architectural styles of the Educations Buildings of this period are
eclelectic styless from different mevement. One of the target city of this
thesis Mardin is a typical city of these styles. The building for education that
build in Mardin; Like schools are described in point of their architectural
styles, plans and buildingmaterials. Because of geographical position of
Mardin, it maintaiend its importance. There were 2 buildings for education in
Tanzimat Period. Because of using ‘Stone’material in architecture, buildings
survived withoutbig changes and wil survive. Using stone is very common in
Mardin architecture. These buildings have no schema but have same facade
and decaration program, These programsa re seen in most of the buildings in
cities in other Anatolian cities . Doors, Windows and plaster on the facades
are common features of Mardin education buildings.
Key Words: Tanzimat Era, Entry Door, Ornaments, Features of
architecture

Giriş
Türklerin Anadolu’ya gelmeye başladığı XI. yüzyıldan XII.
yüzyıla kadar olan sürede, Anadolu’nun içinde bulunduğu ortamda
Artukoğulları, geleneksel şehir yapısının biçimlenmesinde bir çok
mimari gelişmeye ön ayak olmuşlardır. Kuzey Suriye ile Anadolu
arasında, ara bölge niteliği taşıyan yörede, Artukoğulları
benimsedikleri mimari değerler ile Anadolu’dan farklı, ancak zaman
zaman ona örnek olabilecek özgün bir mimari ortam yaratmışlardır.
Anadolu’da külliye, hamam gibi yapı türlerinde ilk olabilecek
örnekler ve yine Anadolu’da gelişerek başka boyutlara varacak olan
cami ve medreselerdeki bazı plan şemalarının önemli uygulamaları
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Mardin’de yoğunluk kazanmıştır.1 Mardin’de Artukoğulların’dan
sonra yapısal faaliyette bulunan diğer Türk devletleri Akkoyunlular ve
Osmanlılardır. Her iki dönemde de Artukoğulları çağında edinilen
yapım geleneği sürdürülmüştür. Dini ve sosyal amaçlı yapıların
tasarlanmasına devam edilmiş, ancak önceki dönemin yeni yorumlar
getirme arayışı yerini tekrara bırakmıştır. Geleneksel şehir sınırları
içinde gelişim, yine bir önceki dönemde olduğu gibidir.2 Yani
şehirleşme çoğunlukla sur içinde olmuştur.
Mardin şehir dokusu iki farklı tektanrılı dine ait mabetler, çeşitli
etnik grupları barındıran Ortaçağ toplumunun sosyal ve ekonomik
yapısının gerektirdiği binalar ve evler ile donatılmıştır. Zaman zaman
etnik ve dini özellik yapıların yerlerini yönlendirmişse de çoğu kez
kademelenme gözetmeyen homojen denilebilecek bir dağılım ile bu
yapılar şehir dokusunda yer almıştır. Yapıların bir araya gelişlerindeki
bir ayrıntı tüm imar eylemlerinin tek bir bütün gibi algılanmasına
neden olmuştur. Bunun yanında mimari, plan, süsleme vb gibi
özellikler sürekli etkileşim içinde olduğundan Mardin şehrine ayrı bir
özellik kazandırmıştır. Bu, aynı mekanların, biçimlerin, malzeme ve
teknolojinin, ayrıntıların yapılarda işlev ayrıt etmeksizin
uygulanmasıdır.
Mardin’de değişim ve gelişimin devam ettiği, gerek sur içinde
gerekse sur dışında farklı bir bakış açısının geliştiği başka bir dönem
de Tanzimat dönemidir. Tanzimat reformları Osmanlı kentlerini ve
mimarlığını derinden etkilemiştir. Batılı kent planlama yöntemleri ile
mimarlık anlayışları Tanzimat sonrasında birlikte uygulamaya
konulmuştur. Osmanlı yönetimi, Batı Dünyası’ndaki gelişmeleri
öğrenmekte ve uygulamakta yetersiz kaldığı için, uygulamalar da
çoğu zaman yabancı veya azınlığa mensup gayrımüslim mimarlar ve
ustalar eliyle olmuştur.3 Tanzimat yeniliklerinin uygulanışı 1840’da
başlamıştır. Tanzimat’ın öngördüğü mali, idari ve askeri yenilikler
öncelikle hükümetin kesin denetiminde olan yakın eyaletlerden
Edirne, Bursa, Ankara, Aydın, İzmir, Konya ve Sivas’ta uygulanmaya
başlanmıştır. Öte yandan uygulama dışında tutulan eyaletlerde de
uygulanması için çalışmalar sürdürülmüştür. 1845 yılı martından
itibaren Erzurum ve Diyarbakır eyaletlerinde de Tanzimat’ın

1

Ara Altun, Mardin’de Türk Devri Mimarisi, İstanbul, 1971, 125.
Alioğlu, Mardin Şehir Dokusu ve Evler, İstanbul, 2000, 22.
3
Mustafa S. Akpolat, “ Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar
arası Bilgi Şöleni Bildirileri”, Gaziantep’te Tanzimat Sonrasında Mimari
Gelişmeler, Hatay, 2000, 79-81
2
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uygulanmasına karar verilmiştir.4 O dönemde Mardin Diyarbakır’a
bağlı bir eyalet olduğundan buradaki değişmeler aynı tarihlere tekabül
etmektedir. Mardin’deki imar eylemlerinde de yansımaları görülen bu
dönem, XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin içine girdiği
batılılaşma sürecidir. Osmanlı’nın tüm geleneksel kurumlarının bir
değişim ya da dönüşüm geçirdiği bu dönemde, mimaride de önce
bezeme programında başlayan etkilenme giderek yapı elemanlarına,
tasarıma, şehir düzenine yansırken yapı programını da belirlemiştir.
Bu yeniden biçimlenme sadece başkentle sınırlı kalmamıştır. Diğer
yerleşim yerleri gibi Mardin’de bundan etkilenmiştir.
Mardin’de de gerek kent ölçeğindeki
gerekse tek yapı
ölçeğindeki gelişmeler yukarıda belirtilen biçimde gerçekleşmiştir.
Mardin, belediye, hastane, hükümet binası, okul ve vergi dairesi gibi
yapılarla5 XIX. yüzyılın son çeyreğinde karşılaşmıştır. Bunlardan
başka yeni malzemeler ve tekniklerin yanında Batı kökenli bezeme
öğeleri de yapılarda kendini göstermeye başlamıştır. Ancak aynı
döneme eşlik eden bir başka yoğun oluşum vardır ki, yöreyi diğer
Anadolu kentlerinden ayırır. Kentteki Hıristiyan nüfusun yoğunluğuna
bağlı olarak gelişen misyoner faaliyetleri ve çeşitli misyon
kuruluşlarının yaptığı dinsel ve sivil yapılar buraların çehresini
değiştirmeye başlamıştır.6
Bölgedeki yapım geleneğine özgü biçimde ortaya çıkan yeni
biçimler ve yeni işlevli yapılar mimaride yer almaya başlamışlardır.
Geleneksel eğitim kurumlarını yerini, geç dönemlerde bu günkü
anlamda okullar almışlardır. Cuinet’ye göre Mardin’de, Müslümanlara
ait 3 medrese, 1 rüşdiye, ikisi kızların olan 25 ilkokul olduğu
belirtilmiştir.7 Medrese ve rüşdiye binası günümüze kadar ulaşmasına
karşın ilkokul binaları yıkılmıştır.
Araştırmamızın amacı Mardin’de özellikle bu dönemde yürütülen
imar faaliyetlerinden özellikle eğitim yapılarının; mimari özellikleri,
plan tipleri, cephe düzenleri ve süslemelerinin esas alınarak
incelenmesi, buna paralel olarak İstanbul ve diğer Anadolu
şehirlerindeki kamu binalarının durumu genel hatlarıyla belirtildikten

4

Musa Çadırcı, , Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve
Ekonomik Yapısı, Ankara, 1997, 190-191.
5
Özden G. Baydaş, “Diyarbakır ve Mardin’deki Tarihi Kamu Yapıları”,
Yayımlanmamış Doktora tezi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sos. Bil Enst., Van,
2007, 36.
6
Aydın S., Emiroğlu K., Özel O., Ünsal S., Aşiret Cemaat ve Mardin, Ankara,
1999, 445
7
Cuinet, Vital, La Turqui D’Asie, Tome, II, Paris, 1891,497-498.
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sonra,
üslup özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmesinin
yapılmasıdır.
2. Yapıların Tanımı
2.1. Mardin Rüşdiye Mektebi
Rüşdiye mektebi Mardin eski şehir merkezinde gül mahallesinde
yer alan bir yapıdır(Fot.1). Üzerindeki inşa kitabesine göre yapı, Hicri
1902 (Rumi 1318) tarihinde Rüşdiye mektebi olarak inşa
edilmiştir(Fot.2).Yapı bazı kaynaklarda idadi mektebi olarak
geçmektedir.
Giriş kapısı üzerindeki kitabelikte; Osmanlı Türkçesi ve Sülüs
karakterde yazılmış orijinal metni şöyledir:
ت  ه د ر  وا...
""    ا!   ا ه#$
%& ن ا )'" (' ر+ ), ا-, $ ا- / و
)ر+ ا0و ا1 ا2  & ر-& 3& "ز اون5) د!  او6
1318 -&
Transkripsiyonu:
… Hazreti hilâfetpenâhide Diyarbekir Vâlisi
Utûfetlu Halid Bey Efendi hazretlerinin eseri himmeti
Ve gayretleriyle İane-, inşâ kılınan işbu Mekteb-i Resm
Küşâdi Bin Uçyuz On Sekiz senesi rebi’u’l-evvelinde icra
kılınmıştır.
Sene 1318
XIII. yüzyıl sonlarına ait Muzafferiye Medrese ve Mescidi’nin
arazisi üzerine, 1898 tarihinde Rüşdiye Mektebi olarak yaptırtmıştır. 8
Rüştiye binası kayıtlarda Mardin Orta Mektebi diye geçmektedir.
Yapı sonradan lise, ardından Kız Öğretmen Okulu, Ticaret Lisesi ve
günümüzde de Kız Meslek Lisesi olarak hizmet vermektedir. Yapı
sürekli eğitime hizmet veren bir bina olarak kullanılmıştır.
Rüştiye binasının arsasına inşa edildiği Muzafferiye Medresesi
Melik Muzaffer Kara Arslan (1260-1299) tarafından yaptırılmıştır.
XVI. yüzyıl Vakıf belgelerinde, kaydı mevcut olan medreseden 9 XIX.
yüzyıla ulaşmış bölümler, rüştiye inşasından kısa bir süre sonra
8

“medrese arsasında bu kere hamiyyet-i mendan ahali tarafından derununa
bir cami-i şerif ve bir mekteb-i rüşdi inşasına müsaade olunmasına” dair,
1898 tarihli irade-i seniyye ile Rüştiye Mektebi olarak yaptırılmıştır.
Alpay Bizbirlik, 16. yüzyıl Ortalarında Diyarbekir Beylerbeyliği’nde
Vakıflar, yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 1995,
261.
9
Bkz. Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, Ankara, 1969, 115.
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yıkılmış olduğu belirtilmektedir.10 İsmail Hakkı Paşa’nın emriyle
bütün rüşdiye mekteplerinin aynı zamanda bu yapının yapılmasını
bizzat istemiştir.11
Mardin Rüşdiye Mektebi şehre hakim bir konumda olup, ana
caddede yer alan bir giriş ve hemen hemen elli basamaklı bir
merdivenden sonra binanın avlusuna ulaşılmaktadır. Biri cephede
diğeri merdivenlerin kuzeyine düşen iki görkemli anıtsal giriş kapısı
bulunmaktadır. Aynı avlu içinde iki okul yer almaktadır. Bu okul
kayıtlarda eski okul binası olarak geçmektedir. Okul doğu-batı
doğrultusunda düzenlenmiş küçük bir binadır. Dikdörtgen bir plan
şemasına sahiptir. Dıştan 28.00X17.00 m. ölçülerinde iki katlı olarak
düzenlenmiştir. Güneyinde sütunlarla belirlenmiş; önden 5.80 m.
yanlardan ise 4.30 m. ölçülerinde dikdörtgen şeklinde bir ön bölüm
yer almaktadır (Fot.3). İç mekanda “T” şeklinde bir hol ve hol
etrafındaki odalar planın ana şemasını belirlemektedir(Çizim 1).
Girişin karşısındaki bölümde yukarıya çıkış ve iniş merdivenleri
yer almaktadır. Merdivenler bu dönem inşa edilen resmi binalarda
sıkça karşılaştığımız üç kollu merdiven sistemidir. Zemin kattaki
bölümlerin üst örtüsü tonozdur. Yukarı çıkış merdivenlerinin
bulunduğu alanın üst örtüsü yıldız tonoz şeklindedir. Okulun birinci
katında odalar simetrik olarak düzenlenmiştir(Çizim 2). Zemin katta
girişin önündeki dışa çıkıntılı bölüm, birinci katta oda haline
getirilmiştir.
Ön cephede, ortada dışa çıkıntılı ön bölüm yapıya anıtsal bir
görünüm katmıştır. Revaklı giriş iki kat boyunca uzanmaktadır.
Girişin iki yanında kare bir kaidenin üzerinde 4 adet ince sütunun
üzeri, alttaki kaide gibi bir sistemle örtülmüş ve iki sütun demeti arası
yuvarlak bir kemerle geçilmiştir. Her iki yandan girişe doğru yine bu
sütun demetlerinin üzerinden yuvarlak kemerlerle geçilmiş, bu
kemerlerin ortasındaki kilit taşları da belirginleştirilmiştir. Böylelikle
önde dikdörtgen bir ön bölüm oluşturulmuştur (Fot.4).
Girişin iki yanında kemerin kaidesi ile beraber 10 adet düzgün
dörtgen şeklindeki taş sırası ile iki sütun belirlenmiş, bu iki sütunun
arası önce düz atkılı geçilmiş, bunun üzeri yuvarlak kemerle
tamamlanmış ve kemerin ortasındaki kilit taşı da belirgin bir şekilde
gösterilmiştir,
10
11

Alpay Bizbirlik, “16.yüzyıl Ortalarında Diyarbakır Beylerbeyliğinde
Vakıflar”, Yayımlanmamış Doktora Tezi,Konya,1995, 261.
İsmail Paşa ilk önce Siirt’te bir rüştiye mektebi yaptırmış, daha sonra
Ma’muretü’l-Aziz, Ergani Madeni, Çermik, Siverek, Cizre ve Mardin
kasabalarında açılmıştır. D. G. Cemaziye’l-evvel 1286 / 17 Ağustos 1869,
Nr. 4.
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Yapının dıştan köşelerinde ve iki pencere arasında dışa doğru
çıkıntı yaparak belirginleştirilmiş gömme sütun şeklindeki pilastırlar
görülmektedir. Bu sütunların alt ve üst kısımlarındaki kaidelere de
kademeli bir şekilde geçilmiştir.
Giriş cephesi olan güney cephede, iki pilastır arasında ikiz
pencereler yer almaktadır. Bu pencereler de yine cephede dışa çıkıntılı
olarak gösterilmiş küçük sütuncukların üzerine iki basık yuvarlak
kemer yapılmış ve kemerlerin içine pencereler yerleştirilmiştir. Kuzey
ve güney cepheler simetrik olarak yapılmıştır. Kuzey ve güney
cephelerin ortasında birer girişe ve her katta onikişer pencereye yer
verilmiştir.
Batı cephede doğu cephesi ile simetriktir. Ortada İki pilastır
arasında iki pencere yanlarda ise iki sütun arasında üçer pencereden
sekizer pencere simetrik olarak her iki katta görülmektedir (Fot.5).
Bütün cepheler iki katlıdır. Katlar arasını ayırmak için cephe boyunca
kesme taştan yapılan kornişler ve köşelerde yer alan pilastırlar
kademeli bir şekilde düzenlenmiştir. Pencerelerin aralarında yer alan
gömme sütunları bağlayan kemerler tepe silmeleri ile belirtilmiş ve
ortalarında da belirgin kilit taşlarına yer verilmiştir.
Avluya girişi sağlayan iki anıtsal giriş kapısı taş süsleme
açısından zengindir. Kayıtlarda Eski bina olarak geçen yapının
cephelerinde mimari süslemeler yoğun olmasına karşın, bezeme
açısından sade olduğu söylenebilir. Yapı genellikle iç örtü sistemini
ayakta tutan taşıyıcı ayaklar ve pilastırların dış cephelere taşırılması
suretiyle hareketli bir görünüme kavuşmuştur. Dış cepheden açıkça
seçilen bu pilastırlar, sütun başlıkları ve altlıkları kademeli bir şekilde
dışa taşırılmış, pencerelerin yuvarlak kemerleri ve kemerleri birbirine
bağlayan sütuncuklarla cephe sadelikten kurtulmuştur.
Yapının giriş kapısının her iki yanın da yer alan ve kapının
üstünü çevreleyen yuvarlak kemeri oluşturan kesme taşlar belli bir sıra
ve simetriyle yerleştirilmiştir. Bunun her iki yanında yer alan
sütuncelere yuvarlak bir form verilmiştir. Bu sütuncelerin üzerinde bir
kaide üzerinde bugün sağdaki tahrip olmuş soldaki ise yerinde
olmayan süslü vazo şeklinde bir obje bulunmaktadır. Giriş kapısının
üzerinde iki yuvarlak kemerin kilit taşı arasında kalan boşluğa
dikdörtgen kitabe yerleştirilmiştir. Dikdörtgen kitabenin dört
köşesinde kabartma olarak yapılmış bitkisel süsleme görülmektedir.
2.2. Kız Meslek Lisesi (Yeni Bina)
Yapı ortaokul binası olarak inşa edilmiştir. Eski Bina olarak
adlandırılan yapı ile aynı avlu içinde yer almaktadır. Bu yapı Rüşdiye
Mektebi’nden sonra yapılmıştır. Mardin ilinin eğimli arazisi üzerinde
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şehre hakim yüksek bir konumdadır. Aşağıda yer alan ana yoldan
oldukça yüksekte olduğu gibi, okulların kuzey tarafının üst
kısımlarında da mahalleler yer almaktadır.
1982 yılında kız meslek lisesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Okul ilk önce tek katlı olarak inşa edilmiş, 1964 yılında üzerine bir kat
ilave edilmesi suretiyle iki katlı hale getirilmiştir (Fot.6).
Doğu-batı istikametinde düzenlenmiş keskin dikdörtgen plan
şemasına sahip okul, dıştan 36.20X14.70 m. ölçülerindedir. Güneyde
yer alan ana girişten yapıya girildikten sonra (Fot.7)ortada doğu-batı
yönünde düzenlenmiş dikdörtgen şeklinde büyük bir hol ve holün
kuzey, doğu ve batı taraflarına yerleştirilmiş odalar planın ana
şemasını belirlemektedir. Güneydeki girişin ve yanlarındaki ikişer
pencerenin yer aldığı 20.00 m.’lik bölümden sonra yapı doğu ve
batıdan dışa çıkıntı yaparak yanlardan kanatlı plan tipini
oluşturmuştur. Dışa taşırılmış olarak yapılan bu bölümler 7.50 m.
Uzunluğundadır (Çizim3).
Yaklaşık olarak 20.00 metre uzunluğundaki orta holün güney
tarafı tamamen dışarı bakmaktadır. Bunun haricindeki doğu, batı ve
kuzey taraflarında odalar yer almaktadır. Giriş ve yanlarındaki ikişer
pencere, içe girintili olarak düzenlenmiş cephenin iç kısmında yer
almaktadır. Bu cephenin doğu ve batı taraflarında yer alan iki
bölümün dışa taşırılması suretiyle, giriş cephesi ve beraberindeki dört
pencere iç kısımda kalmıştır.
Kuzey taraf da yaklaşık 20 m den sonra dışa çıkıntı yapmış ve
yan bölümler daha da belirginleşmiştir. Yukarı çıkış merdivenleri tek
yönlü merdiven sistemi olup, salonun güneydoğu tarafındadır.
Yapının iç mekânı oldukça sade düzenlenmiştir. İkinci kat plan olarak
birinci katın simetriği şeklinde düzenlenmiştir (Çizim 4). Sadece bazı
odalarda yapılan küçük ilaveler göze çarpmasına karşın planın ana
şeması korunmuştur.
Yapının güneyde yer alan girişine üç yönden 7 basamaklı
merdivenlerden sonra küçük bir balkondan geçilerek ulaşılmaktadır.
Güney cephenin ortasında yer alan kapı açıklığı 2.10 m. dir. Giriş
cephesinde kapının sağ ve sol kanadında beşer pencere açıklığı
bulunmaktadır. İç kısımda yer alan pencerelerin ölçüsü yaklaşık
olarak 2.00 m., dışa taşırılmış olarak yapılmış bölümdekiler ise
yaklaşık olarak 1.00 m. ölçülerindedir. Böylece güney cephede toplam
10 pencere yer almaktadır. Pencerelerin üst kısımları yuvarlak olup
ortasındaki kilit taşı da belirginleştirilmiştir.
Yapıya sonradan ilave edilen ikinci kat cephesinde mimari ve
malzeme farklılıkları açıkça izlenmektedir. Güney cephede İkinci kat
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pencereleri şekil ve form açısından birinci kat pencerelerine göre
farklıdır.
Yapının doğu ve batı cepheleri simetrik olarak yapılmıştır. Bu
cephelerde her katta beşer pencereye yer verilmiştir. Doğu cephesinde
katlar arası güney cephesinde olduğu gibi palmet dizisiyle
belirtilmiştir.
Kuzey cephenin doğu kanadında bir girişi daha mevcuttur. Giriş
üç basamaklı oval formlu merdivenler ve bunun sonunda çok küçük
bir balkon diyeceğimiz mimari elemandan sağlanmıştır. Giriş kapısı
yuvarlak kemerlidir. Düzgün kesme taşların yuvarlak bir form yaparak
sıralanması sonucunda basit bir giriş oluşturulmuştur.
Kuzey cephe de güney cephedeki gibi yanlardan kanatlı olarak
yapılmıştır. Bu pencerenin her iki yanında payanda şeklinde duvarı
destekleyen dışa çıkıntılı elemanlar bulunmaktadır. Bu pencerelerin de
üst kısımları yuvarlak kemerli olmasına karşın ortalarındaki kilit
taşları güney cephedeki pencerelerin kilit taşından farklıdır. Batı
kanadında dışa çıkıntılı bölümde yine simetrik olarak düzenlenmiş 3
pencere yer almaktadır. Bu cephede köşelerdeki pilastırlar daha ince
kesme taşlarla her iki cephe boyunca bir kolon kalınlığında düzgünce
sıralanmıştır.
Köşelerdeki pilastırlarda kullanılan kesme taşların boyutları
yapıda kullanılan kesme taşların yarısı kadardır. Bu ince taşların üst
üste konmasıyla köşeler belirginleştirilmiştir ve bu bölüm beden
duvarlarından dışa çıkıntılı olarak yapılmıştır. Üzerinde güney ve
doğu cephelerde katlar arasını belirleyen palmet dizisi yer almaktadır.
Köşelerdeki pilastır şeklindeki sütunlara kaide ve sütun başlığı da
yapılarak cephede belirgin bir görünüme kavuşturulmuştur. Bütün
cephelerde sekiz adet bu şekilde düzenlenmiş bir uygulama mevcuttur.
Yapının süsleme açısından en önemli yeri giriş kapısıdır
(Çizim5). Dikdörtgen bir niş içerisinde yer alan giriş kapısı, düz
atkılıdır ve dikdörtgen şeklindedir. Giriş kapısındaki süsleme
kuşaklarının kademe kademe içe girinti yapması merkezdeki kapıya
kadar devam etmiştir. Dikdörtgen panonun merkezinde üstü üç dilimli
altı ise düz olarak bitirilmiş geometrik kuşak yer almaktadır. Üç
dilimli geometrik form kademeli olarak düzenlenmiştir (Fot.8). Bu
kademeler farklı süsleme kuşaklarıyla bezenmiştir. Kapının etrafını ve
bunun üzerindeki üç dilimli kapı kemerini dolanan geometrik süsleme
kuşağı ilk kuşaktır. Bunu çevreleyen burma şeklinde yivlendirilmiş iki
sütunce üzerine oturmuş üç dilimli kemer, çiçeklerin ve kıvrım
dalların art arda dizilmesiyle bitkisel bir kuşak oluşturmuştur. Bundan
sonraki kuşak, palmetlerin rumilerle oluşturduğu tek sıra halindeki
süslemedir. Bu kuşak da üst kısımda daha geniş bir üç dilimli kemer

33

34

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

oluşturarak girişin etrafını çevrelemiştir. Beş sıra halindeki süsleme
kuşağı üst kısımda üç dilimli kemer olarak tamamlanmış, dilimler
sona doğru açılarak keskinliğini azaltmıştır (Çizim 6).
Dikdörtgen nişin en dıştaki süsleme kuşağı, girişin iki yanındaki
geometrik süslemedir. Dört kenarı kabartma olarak yapılmış karelerin
köşelerine içten ovallik verilmesi suretiyle oluşturulan iki yandaki
onbirer adet karenin merkezinde birer gülbezek yer almaktadır. Ondan
sonra iki ince bordür arasında kalan meandırlar kapının etrafını
çepeçevre dolanmaktadır (Fot.9).
Girişin merkezindeki üç dilimli geometrik şekil dört sıra halinde
silme kayıtlarla belirginleştirilmiş ve zemini bitkisel bezemelidir.
Aynı şekilde bunun üzerindeki kuşağın süslemesi ve giriş kapısının
etrafını dolanan kalın bordürde de süslemeler aynıdır (Fot.10). Burada
küçük papatya şeklinde çiçekler zemine serpiştirilmiş ve bu çiçeklerin
kıvrım dal ve yaprakları yapılmıştır.
Dikdörtgen pano ve üç dilimli kemer arasında kalan iki üçgen
panonun zemini yine papatyalardan oluşan bitkisel bezemelerle
kaplıdır. En üstte tek sıra halinde dizilmiş palmet motifleri ile girişin
süsleme kompozisyonu tamamlanmıştır.
Giriş kapısının bitimindeki palmet dizisi güney ve doğu cephede
pencerelerin üzerinde, birinci katın bitim noktasında, tek sıra bordür
halinde sıralanmıştır. Bu palmet sırası köşelerde ve dışa çıkıntılardaki
pilastırların da başlığı haline getirilmiştir (Fot.11).
Güney cephede yer alan birinci kat pencerelerinin etrafı, giriş
kapısının üst kısmında yer alan papatya dizisi ile çevrelenmiştir.
Papatya dizisinden sonra pencerelerin tam ortasında belirgin olarak
yapılmış, kabartma halinde kilit taşları görülmektedir. Güney ve doğu
cephelerinde kat silmesi, yanyana dizilmiş palmet dizisi ile
sağlanmıştır.
Yapının kuzey cephesindeki pencerelerin etrafı kesme taş
dizisiyle çevrelenmiş ama süsleme kuşağı yapılmamıştır. Yalnız
pencere kemerinin tam ortasına kilit taşı yapılmıştır. Bu kilit taşında
kabartma olarak düzgün olmayan “X”motifi yerleştirilmiştir. Kuzey
cephedeki pencerelerin hepsi bu şekilde yapılmıştır.
Avlu girişlerinin süslemesi:
Mardin Rüşdiye mektebi ve Kız Meslek Lisesi Yeni binasının yer
aldığı avluya geçiş iki anıtsal girişle sağlanmıştır (Fot.12). Girişlerden
biri merdivenlerin karşısında yer almaktadır. Üst kısmı üçgen bir pano
şeklinde düzenlenmiştir. Giriş dikdörtgen şeklinde olup, düz atkılı
olarak yapılmıştır. Kapının tamamı dikdörtgen bir alanı kaplamaktadır
ve birçok süsleme kuşakları ile çevrelenmiştir. Bunlardan ilki

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

dikdörtgen şeklindeki girişin etrafını üç yönde çevreleyen, iki bordür
arasında kalan bitkisel ve geometrik süslemelerden oluşan kuşaktır.
Bundan sonra üç sıra bordür iki yanda kabartma olarak yükselmekte,
ortada testere dişli ve dendanlı olarak devam etmektedir (Çizim7)
Yanlarda yer alan ikişer yuvarlak sütun gömme değildir. Sütunların alt
ve üst kısımları bilezik şeklinde belirtilmiştir. İki sütunun üzerinde tek
sütun başlığı bulunmaktadır (Fot.13) .
Üçgen formun tabanını, tek sıra halinde kabartma olarak yapılmış
dişli bir sıra oluşturmaktadır. Üzerinde dört sıra bordürün üst kısımda
yarım daire oluşturacak şekilde sıralanmasıyla kitabelik kısmı
oluşturulmuştur. Yarım daire şeklindeki bordürler iç kısımda üç
yönden bitkisel kuşakla çevrelenmiştir. Ortada dikdörtgen şeklindeki
kitabelik yanlarında ise ortasında yazılar olan iki gülbezek
bulunmaktadır. Dikdörtgen şeklindeki kitabeliğin dört köşesinde okul
binasının girişindeki kitabelikte olduğu gibi bitkisel süsleme
görülmektedir (Çizim 8). Kitabelikte herhangi bir yazı
görülmemektedir. Fakat yanlardaki gülbezeklerin ortasında, Osmanlı
Türkçesi ile sülüs karakterde
Mülkî 1268 ve Mekteb-i İ’dâdî
yazıları okunmaktadır (Fot.14).
Yarım daire şeklindeki kitabelik kısmının ortasında bitkisel
süsleme ağırlıklı bir amblem bulunmaktadır. İnce bir kaide üzerinden
yükselen dallar üst kısımda birleşmemiştir. Bunun merkezinde bir
gülbezek bulunmaktadır (Fot.15). Dallardan sonra palmet ve rumi
ağırlıklı süsüleme kuşağı ortada birleşerek kompozisyonu
tamamlamıştır (Fot.16).
Yanlardan başlayıp ortada üçgen formunu oluşturan üç sıra
dendanlı kuşağın altı zik zakla, üstü dilimli bir sıra geçilmiştir. En
dışta kademeli olarak belirtilmiş bordürlerle üçgen form
tamamlanmıştır. Üçgenin tepe noktasında ay-yıldız amblemi
bulunmaktadır. Yanlarında ise bir kaide üzerinde yer alan topa benzer
mimari elemanlar bulunmaktadır.
Merdivenlerin karşısında yer alan girişten sonra, birde güney
girişi bulunmaktadır. Bu giriş de dikdörtgen bir pano şeklinde
düzenlenmiştir(Çizim9). Kapı açıklığı da dikdörtgen olup, düz
atkılıdır (Fot.17).
Giriş açıklığının yanlarında dörder bordür sırası ile belirlenmiş
dikdörtgen ayakların üzeri iki sıra kesme taş dizisi ile düz atkılı olarak
geçilmiştir. Enine kesme taş dizisinin ortasında dik olarak
yerleştirilmiş bir kesme taş kilit taşı olarak yapılmış ve bunun üzerine
bitkisel bir motif yerleştirilmiştir. Kesme taş dizisinin üzeri üçgen bir
pano ile sonlanmıştır. Üçgen panonun yüzeyi merkezinde sitilize
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hayat ağacı olan bitkisel süsleme ile kaplanmıştır. Hayat ağacının
yanlarında rumiler değişik şekillerde kabartma olarak işlenmiştir
(Çizim 10) Üçgenin tepe noktasında ay-yıldız amblemi yanlarında ise
birer kaide üzerine yerleştirilmiş top şeklindeki elemanlar iki kapıdaki
ortak özelliklerindendir (Fot.18).
3. Sonuç
Tanzimat sonrasında Mardin’de yer alan medreselerden sonra,
uygulamaya konulan imar faaliyetleri ile birlikte batılı anlamda
okullar yapılmaya başlanmıştır. XVI. yüzyıl klasik dönemin ve
XVIII. yüzyıldan itibaren de batılılaşma etkisindeki Osmanlı
mimarisinin Mardin’de yoğun biçimde kendini gösterdiği
görülmektedir. Ancak XIX. yüzyıl sonlarında biçimsel anlamda,
gelenekten farklı bir üslup yapılarda kendini göstermektedir. Batı
etkisindeki Osmanlı mimarisinden bazı biçimler ve değişik işlevli
yapıların üretilmesi konusunda etkilenen şehirde, XIX. yüzyılın
sonlarında kışla, idare ve okul binaları yapılmıştır. Yüzyılın bu yeni
işlevli yapıları gerek mimari yapı, gerekse dokudaki yerleri
bakımından gelenekle çelişki içinde olmamıştır. Çoğu kez eski bir
bina yeni işleve göre donanmış, yeni yapım söz konusu olduğunda da
egemen yapım geleneği tasarımı belirlemiştir.
1838’de başlatılan rüşdiyeler programını yüzyılın ikinci yarısında
bazı meslek okulları ve mekteb-i iptidailer izlemiştir. 1869 Maarif
Nizamnamesine göre “köylerde ve mahallelerde sıbyan (iptidai), beş
yüz evli kasabalarda rüşdiye, bin evli kasabalarda Rüşdiye ve vilayet
merkezlerinde sultani kurulması....” öngörülmüştü.12 Tanzimatla
birlikte yapılan bu uygulamalardan Mardin kenti geç de olsa
etkilenmiştir. Bu programlar çerçevesinde sıbyan ve rüşdiye
binalarının yapımına başlanmıştır.13 Bu gelişmeler ışığında Mardin’de
inşa edilen, eğitim yapılarının bir kısmı yıkılmasına karşın iki önemli
yapı günümüze kadar gelmiştir. Bu okullar, Eski Mardin denilen
bölgede yer almaktadır. Mardin Rüşdiye Mektebi ve Kız Meslek
Lisesi halen okul binası olarak hizmet vermektedir
Tanzimat’tan sonra inşa edilmeye başlanan bu yeni yapı
türlerinde plan olarak genellikle aynı çerçevelere bağlı kalınmıştır.
Taşrada yapılan eğitim binaları İstanbul’dakiler gibi gösterişli
değildir. Ama genelde aynı plan şemasına bağlı kalınmıştır.
12

Afife Batur, “Batılılaşma Döneminde Osmanlı Mimarlığı”, Tanzimattan
Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, 1985, İstanbul, 1057.
13
Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Diyarbakır’da Eğitim, Diyarbakır, 1998, 25,
27, 32.
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Dikdörtgen planlı ve bir koridorun etrafında sıralanan bölümler ana
plan şemasını oluşturmaktadır. Yapılarda iki kat esas alınmış olmasına
karşın üç katlı olanlarına da rastlanmaktadır. Bu dönem yapılarında
plan ve mekân anlayışı bakımından diğer bir ortak özellik de
simetridir. Yapılarda planlama birinci kattaki plan ikinci katta da
uygulanmıştır. Bu durum, yapılara sonradan yapılan değişiklikleri
kapsamamaktadır. Çünkü yapılar da kullanım ihtiyaçlarına göre iç
mekânlarda bazı duvarlar kaldırıldığı gibi, bazı ilavelerin yapıldığı
örnekler de mevcuttur.
Mardin Rüşdiyesi’nde plan, çapraz eksenli (haçvari) bir hol
etrafında sıralanan odalardan oluşmuştur. Kız Meslek Lisesi’nde bu
dönemde sıkça karşılaştığımız yanlardan kanatlı plan tipi
uygulanmıştır. Bu plan tipi hem İstanbul’da hem de Anadolu’da bir
çok yapıda karşımıza çıkmaktadır. Diyarbakır’da İçkale’deki Adliye
Binası, Hükümet Binası, Kolordu ve sur dışındaki Gureba hastanesi ve
Mekteb-i Nisa yanlardan kanatlı plan tipinde yapılmıştır. Mardin’deki
iki eğitim yapısının plan tipleri farklı olmasına karşın bir çok ortak
özellikleri bulunmaktadır. Her iki yapıda da girişten sonra bir koridor
ve koridora açılan sınıflar planın ana şemasını oluşturmakta, ikinci
katlarda bu durum simetrik olarak devam etmektedir.
Süsleme, cephelerde bir bütün olarak düşünülmüştür. Süsleme
elemanlarının dış cephelerde, özellikle de ön cephede toplandığı
görülmektedir. Özellikle Mardin Rüşdiyesinde cephelerdeki
süslemenin daha çok mimari elemanlar ile yapılmış olduğu dikkati
çekmektedir. Pencere, balkon, saçak, kubbe, kemer, külah, merdiven,
sütun, sütun başlığı, sütunce, silme, korniş, pilastır, konsol, kilit taşı
gibi mimari elemanlar cephelerde fonksiyonlarından çok dekoratif
amaçla yer almışlardır. Klasik dönemde dini yapılarda fonksiyonel
olarak kullanılan bu elemanlar, bu dönemde sivil yapılarda daha çok
estetik amaçlı kullanılmıştır. Simetrik anlayış, çıkmalar, ana girişler
ve yatay-dikey hatlarla oluşturulan hareketler de cephelerin
görüntüsünde bir estetik yaratmıştır. Cephelerin ve çıkmaların
köşelerinde, ayrıca açıklık çevrelerinde kullanılan taşın şaşırtmalı
olarak yerleştirilmesi ve malzemedeki renk farklılığının oluşturduğu
görüntü, dekoratif bir anlayış ürünüdür.14
Her iki okul binasının cephelerinde görülen simetrik düzenleme
anlayışı önemli bir özelliktir. Her cephe kendi içinde simetrik bir
düzenleme ile şekillendirildiği gibi, birbirleri ile de simetrik bir ilişki
içerisindedir. Cephelerde simetri ekseninin çoğunlukla girişlere göre
14

Nurcan İnci Fırat, “XX. Yüzyıl Başlarında Görülen Osmanlı Mimarisi”,
Osmanlı Ansiklopedisi, C. 10, 293
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ayarlanması, ön ve arka cephelerin ortasında yer alan girişler, hem
yapının simetri eksenini, hem de cephelerin kendi simetri merkezini
oluşturması her iki yapıda da karşımıza çıkan dönem özellikleridir.
Girişle birlikte cephelerde yer alan çıkmalar da, simetriyi
sağlayan hareketlerdir. Cephelerde yatay ve dikey hatlarla hareket
edilmiştir. Kat ayrımları, değişik pencere düzenleri ve silmeler ile
vurgulanmaya çalışılmıştır.15 Cephelerde görülen bu düzenlemeye
karşın, mekânlarda önemli bir yenilik yapılmamıştır. Çünkü
fonksiyonel bir amaca yönelmeden mimariyi sadece dekoratif bir
sanat eseri olarak görmek, bu dönemin bir özelliği olmuştur. Cepheler
bu dönemde önem kazanırken, plan ikinci derecede düşünülmüş, iç
mekânların çözümlenmesinden çok dış cephelerin şekillendirilmesine
önem verilmiştir. Fonksiyon düşünülmeden yapılan tasarımlarda, çoğu
zaman mekânsal sorunlar görülmüştür. Bu dönemde cephelerde ve
plan tipinde simetrik bir anlayış hakimdir.16
Mardin’deki Rüşdiye Mektebi’nin ön cephesinde yer alan taş
süslemeler, pilastırlar, silmeler, sütunlar ve girişin yanındaki
sütunceler ön cepheyi tamamen kaplamıştır. Cephelerde yer alan
sütunların, çoğu kez baklavalı veya yivli sütun başlıklarıyla
değerlendirilmesi, Klasik Osmanlı, Mimar Sinan dönemi yapılarındaki
mimarlık öğeleriyle, büyük bir ilişki içinde olduğu söylenebilir.
Mardin Rüşdiye Mektebi’nde mimari süsleme giriş cephesinde
daha yoğun olmakla beraber diğer üç cephede karşımıza çıkmaktadır.
Bu yapıda taş süsleme giriş kapısında bir-iki yerde çok az olarak
kullanılmıştır. Fakat Kız Meslek Lisesi’nde taş süsleme çok yoğun bir
şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra diğer cephelerde
mimari süslemeye de yer verilmiştir. Giriş kapısı dikdörtgen bir niş
şeklinde düzenlenmiş ve üç dilimli kuşatma kemeri ile çevrelenmiştir.
Artuklular’dan kalma Mardin Sultan İsa Medresesi taçkapısında, ve
bulunan bu
yine Mardin Kasımiye Medresesi17 taçkapısında
özellikler, yöredeki yapıları etkilemiştir. Bölgesel bir özellik olan üç
dilimli kuşatma kemeri, sütuncelere oturan ancak sütuncelerden sonra
kemerin oturduğu üzengi kısımlarının biraz uzatılması, yüzeyin boşluk
bırakılmadan bezenmesi gibi uygulamalar taçkapılarda sevilerek
işlenmiştir. İncelediğimiz okul binasında dikdörtgen niş içerisinde yer
alan girişin etrafı yüzey boşluk bırakılmadan tamamıyla süslenmiştir.
Süsleme kuşaklar halinde yapılmıştır. Genel olarak geometrik ve
15

Nurcan İnci Fırat, a.g.m., 294.
Nurcan İnci Fırat, a.g.m., 295.
17
Ara Altun, Mardin’de Türk Devri Mimarisi, İstanbul, 1971, 125.
16
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bitkisel süslemelere yer verilmiştir. Geometrik kompozisyonlar kenar
bordürlerinde karşımıza çıkmaktadır. Daha yoğun olan bitkisel
süslemeye zeminde, köşeliklerde ve kenar bordürlerinde yer
verilmiştir. Sitilize papatyalar yüzeylerde, palmet ve lotuslar
bordürlerde kullanılmıştır.
Güney cephede yer alan birinci kat pencerelerinin etrafı giriş
kapısının üst kısmında yer alan papatya dizisi ile çevrelenmiştir.
Papatya dizisinden sonra pencerelerin tam ortasında belirgin olarak
yapılmış, kabartma halinde kilit taşları görülmektedir. Giriş kapısının
bitimindeki palmet dizisi güney ve doğu cephede pencerelerin
üzerinde, birinci katın bitim noktasında, tek sıra bordür halinde
sıralanmıştır. Bu palmet sırası köşelerde ve dışa çıkıntılardaki
pilastırların başlığı haline getirilmiştir.
Avluya girişi sağlayan iki kapı da süsleme açısından zengindir.
İki girişin de üst kısmı üçgen bir pano şeklinde düzenlenmiştir.
Merdivenlerin karşısındaki giriş dikdörtgen şeklinde olup, düz atkılı
olarak yapılmıştır. Kapının tamamı dikdörtgen bir alanı kaplamaktadır
ve birçok süsleme kuşakları ile çevrelenmiştir. Bunlardan ilki
dikdörtgen şeklindeki girişin etrafını üç yönde çevreleyen, iki bordür
arasında kalan bitkisel ve geometrik süslemelerden oluşan kuşaktır .
Bundan sonra üç sıra bordür iki yanda kabartma olarak yükselmekte
ve ortada testere dişli ve dendanlı olarak devam etmektedir. Burada iki
gülbezek içerisinde yazı kuşağı da yer almaktadır.
Merdivenlerin karşısında yer alan girişten sonra, birde güney
girişi bulunmaktadır. Bu giriş de dikdörtgen bir pano şeklinde
düzenlenmiştir. Kapı açıklığı da dikdörtgen şeklinde olup, düz
atkılıdır. Burada da bitkisel ve geometrik süsleme ile
karşılaşmaktayız. Hayat ağacı ve yanlarındaki rumiler üçgen pano
içerisindeki süslemenin merkezinde yer almaktadır.
Sonuç olarak bu dönem yapılarında plan ve mekan anlayışı
süslemeden daha geri planda kalmıştır. Mardin’in etnik ve sosyal
konumunun çeşitliliği süslemede daha yoğun bir şekilde kendini
göstermiştir. Özellikle Mardin’de karşılaştığımız bu iki eğitim
yapısında durum daha açık izlenmektedir. Cephelerdeki mimari
süslemenin yanında bu iki yapıda avlu ve giriş kapılarında ve Kız
Meslek Lisesi’nin giriş kapısında taş süsleme ön plana çıkmıştır.
Anadolu örneklerinde de cephelerdeki mimari süsleme ön planda
olmasına karşın Mardin’in taş süslemedeki özel yeri burada giriş
kapılarında belirginleşmektedir. Kız Meslek Lisesi’nin girişi şekil
olarak Anadolu’da Selçuklu yapılarının portalleri ile benzeşmesine
karşın süslemeler üslup olarak da farklı ve yüzeyseldir. Mardin
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yöresinde karşılaştığımız bir çok dini ve sivil yapıda bu tarz
süslemeler yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Fotoğraf : 1 Mardin Orta (Rüşdiye) Mektebi'ne ait eski bir fotoğraf

Fotoğraf : 2 Rüşdiye Mektebi'nin giriş kapısı üzerindeki kitabesi

41

42

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

43

44

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

45

46

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

47

48

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

49

50

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

51

52

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

53

54

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

55

56

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

57

58

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

59

60

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kazvînî’nin Âsâr’ında Geçen Tabiata Dâir Bilgiler

Yrd. Doç. Dr. Murat AĞARI
YYÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Özet
Bu çalışmada Kazvînî’nin Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd adlı eserinin
değişik pasajlarında geçen tabiata dâir bilgiler değerlendirilecektir. Bu
bağlamda bitkiler, hayvanlar, nehirler, dağlar, denizler, göller, madenler ve
yıldızlar hakkında verilen bilgiler irdelenecektir. Bu bilgilerin veriliş tarzları
üzerinde durulacak ve verilen bilgilerden hareketle dönemin tabiî bir
panoramasının çıkarılmasına çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kazvînî, Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd,
Coğrafya, Bitkiler, Hayvanlar, Nehirler, Dağlar, Denizler, Göller, Madenler,
Yıldızlar
Information About the Nature at Asar al-Bilad ve Akhbar al-Ibad
of Qazwini

Abstract
In this article, we would initially try to evaluate information about the
nature at Asar al-Bilad va Akhbar al-Ibad of Qazwini. To analyze the subject,
information about plants, animals, the mountains, the seas, the rivers, the
lakes, mines and stars would be examined. How the information has been
given would be evaluated and with these information, panorama of the period
when Qazwini lived would be understood.
Key Words: Qazwinî, Asar al-Bilad va Akhbâr al-Ibad, Geography,
Plants, Animals, Rivers, Mountains, Lakes, Mines, Stars
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Giriş
Kazvnî’nin Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd1 adlı eseri, tarihî
coğrafya alanının önemli bir kaynağıdır. Bu eser, tarafımızdan
Kazvînî’nin
Âsâru’l-Bilâd
ve
Ahbâru’l-İbâd’ı(İnceleme
ve
Değerlendirme)2 adıyla kitap olarak çalışılmış ve bu çalışmada
eserdeki coğrafî ve tarihî bilgiler incelenmiştir. Çalışmanın geniş bir
kapsama ulaşması nedeniyle Âsâr’da bulunan tabiata dâir bilgiler
çalışma dışı bırakılmış ve ayrı bir makale olarak düşünülmüştür.
Âsâr’da bulunan tabiata dâir bilgilerin incelenmesi, Kazvînî’nin
yaşadığı Dünya’nın daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.
Çalışmanın başında Kazvînî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi
verilecek, daha sonra bitkiler, hayvanlar, nehirler, dağlar, denizler,
göller, madenler ve yıldızlar hakkında Âsâr’da yer alan bilgiler
verilecek ve bu bilgilerin veriliş tarzı irdelenecektir.
I. Kazvînî’nin Hayatı ve Eserleri3
Asıl adı Ebû Yahyâ Cemâluddîn Zekeriyâ b. Muhammed b.
Mahmûd b. Yahyâ’dır. Rebîülâhir 598 (Ocak 1202) yılında Kazvîn’de
doğmuştur.4 Ensârî, Enesî nisbeleriyle de anılmasından soyunun
ensârdan Enes b. Mâlik’e (ö. H. 90/M. 709) dayandığı
anlaşılmaktadır.5 Aslen, Kazvîn’de yerleşik olan Arap asıllı bir aileden
gelir.6 Çocukluğu Kazvîn’de geçmiş, 7 ancak burada uzun süre
kalmamış,8 daha sonra Dımaşk’a göç etmiştir.9 İran, Irak ve Şam
dolaylarını dolaşmış, Halîfe Mu’tasım (ö. 844) döneminde Vâsıt ve

1

Kazvînî, Zekeriya b. Muhammed, Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd, tah.:
F. Sezgin, Göttingen, 1848
2
Murat Ağarı, Kazvînî’nin Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd’ı(İnceleme ve
Değerlendirme), İstanbul, Kitabevi yay., 2008
3
Makalenin bu bölümü Kazvînî’nin Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’lİbâd’ı(İnceleme ve Değerlendirme) adlı eserden alınmıştır.
4
Zeki Muhammed Hasan, er-Rahhâletü’l-Müslimûn fî Usûri’l-Vustâ,
Beyrut, ts., s. 126
5
Cevat İzgi, “Kazvînî, Zekeriya b. Muhammed”, DİA, 25, 160
6
Abdurrahmân Hamîd, A’lâmu’l-Cuğrâfiyyîn el-Arab ve Muktetafâtu min
Âsârihim, Dımaşk, 1995, s. 503
7
A. Ramazan Ahmed, er-Rıhletü ver’-Rahhâletü’l-Müslimûn, Cidde, ts., s.
297
8
Ali Abdullah ed-Difâ’, İshâmu Ulemâi’l-Arab ve’l-Müslimîn fî İlmi’lHayevân, Beyrut, 1986, 150
9
Ömer Ferrûh, el-Minhâc fi’l-Edebi’l-Arabiyyi ve Târîhihi, Beyrut, 1960,
s. 157
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Hille kadılıklarında bulunmuştur.10 7 Muharrem 682/7 Nisan 1283) ve
cenazesi Bağdat’a götürülerek orada toprağa verilmiştir.11
Kazvînî’nin kayıtlarda geçen iki eseri mevcuttur.
i. Acâibü’l-Mahlûkât ve Garâibü’l-Mevcûdât
Günümüze ulaşan iki eserinden biri ve daha meşhuru olup İlhanlı
veziri, münşî ve tarihçi Atâ Melik Cüveynî’ye sunulmuştur. Kahire’de
tarihsiz bir baskısı yapılan eser Wüstenfeld tarafından neşredilmiş
(Göttingen 1848), ayrıca Demîrî’nin Hayâtü’l-Hayevân adlı eserinin
kenarında (Kahire 1305) ve sonunda (Kahire 1398/ 1978) basılmıştır.
Herman Ethé eseri Almanca’ya çevirmiştir. (Leipzig 1868) Eserin
Farsça ve Türkçe’ye de çeşitli çevirileri yapılmıştır.12
ii. Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd
Çalışmamıza konu olan ve diğerine nazaran daha az tanınan
eseridir. Bir önsöz ve üç mukaddimeden sonra yedi iklimin ele
alındığı bir coğrafya kitabıdır. Çok sayıda kaynaktan istifade edilerek
yazılmıştır. Bir bütün olarak çevirilerini vereceğimiz mukaddimelerin
ilki şehirler ve köyler üzerinedir.13 İkinci mukaddime, ülkelerin
özellikleri hakkındadır.14 Üçüncü ve son mukaddime ise yeryüzündeki
iklimleri konu edinir.15 Bu üç mukaddimenin ardından, her bir iklim
bölgesindeki başlıca yerleşim yerlerini alfabetik düzen içerisinde
tanıtır ve tarihleri, ilmî ve kültürel hayatları ile ilgili tespitlere yer
verir.16
Âsâru’l-Bilâd’ın ayrı ayrı kaleme alınmış iki şekli bulunmaktadır.
Bunlardan ilki 661/1263’de telif edilen Acâibü’l-Büldân (Berlin
Staatsbibliothek, nr. 6043), ikincisi 674 (1275) tarihli Âsâru’lBilâd ve Ahbâru’l-İbâd’dır. Ancak, ilim âleminde asıl itibar gören ve
Wüstenfeld tarafından neşredilen edisyon (Geography/Cosmography,
II: Athar al-Bilad,Göttingen 1848) ikincisidir. Dâru Sâdır’ın baskısı
(Beyrut 1380/1960) Wüstenfeld neşrinin tıpkıbasımı mahiyetindedir.
Âsâru’l-Bilâd, 806 (1403) yılında Abdürreşîd b. Salih b. Nûrî et-Tabîp
el-Bakuvî tarafından Telhîsü’l-Asâr ve Acâibü’l-Meliki’l-Kahhâr
10

Zeki Muhammed Hasan, a.g.e., s. 126; Abbas el-Azzâvî, et-Ta’rîf bi’lMüerrihîn fî Ahdi’l-Mugûl ve’t-Türkmân, Beyrut, 1957, s. 115
11
C. İzgi, “Kazvînî, Zekeriya b. Muhammed”, DİA, 25, 160; M. Streck,
“Kazvîni”, İA, 6, 528
12
C. İzgi, a.g.m., 25, 160
13
Kazvînî, a.g.e., s. 4-6
14
Kazvînî, a.g.e., s. 6-7
15
Kazvînî, a.g.e., s. 7-9
16
Kazvînî, a.g.e., s. 9 vd.
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adıyla özetlenmiş, Joseph de Guignes, Farsça’ya da çevrilmiş olan bu
telhisin Fransızca bir tercümesini neşretmiştir. (Notice et Extrais des
Manuscrists de la Bibliothéque du Roi, Paris 1788, II, 386-545)
Telhîsü’l-Asâr’ı ayrıca Ziyâeddîn Bünyatof tahkikli metin halinde
yayınlamıştır. (Moskova 1971). Âsâru’l-Bilâd’ın 17. yüzyılda
Muhammed Murad b. Abdurrahmân tarafından yapılan Farsça
tercümesi neşredilmiş, (Tahran 1371 hş.), eserdeki Türklerle ilgili bazı
kısımlar da Ramazan Şeşen tarafından Beyrut 1960 baskısına
dayanılarak Türkçe’ye çevrilmiştir.17 Ziriklî Kazvînî’ye Hıtatu Mısr
adında bir eser daha nisbet etmekteyse de diğer kaynaklarda buna
rastlanmamaktadır. Müfîdü’l-Ulûm ve Mübîdü’l-Hümûm adlı eserle
(Kahire 1310, 1323, 1331, 1353; Dımaşk 1323) onun bir bölümü olan
el-Mekârim ve’l-Mefâhir adındaki risâle Ebû Bekir Hârizmî’ye nisbet
edilerek bir çok defa yayınlanmışsa da M. Abdülkadir Atâ, Kazvînî’ye
ait olduğunu ispat etmiş ve dört yazma nüshasına dayanarak ilmî
neşrini gerçekleştirmiştir. (Beyrut 1405/1985)18 Çalışmamızda
kullandığımız nüsha Âsâr’ın Fuat Sezgin tarafından neşredilen 1994
baskısıdır.
II. Âsâr’daki Tabiata Dâir Bilgiler
Kazvînî’nin Âsâr’ında bulunan tabiata dâir bilgileri aşağıdaki
başlıklarda değerlendirmek mümkündür:
- bitkiler,
- hayvanlar,
- nehirler,
- dağlar,
- denizler,
- göller,
- madenler
- yıldızlar.
A. Bitkiler
Kazvînî’nin Âsâr’ında hurma, zeytin, ceviz, muz, üzüm,
dâresînî,19 karanfil, öd ağacı, şeker kamışı, sandal ağacı, sünbül, kâfûr,
bakkam ağacı, Dûm ağacı/ mukal ağacı, nargile ağacı, eshal ağacı/
misvak ağacı gibi çok değişik ürünlerin bahsi geçmektedir.
17

Ramazan Şeşen, İslam coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri,
Ankara, TKAE yay., 2. bsk., 1998

18
19

C. İzgi, a.g.m., 25, 160
Bir baharat türü.
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1. Hurma, zeytin, ceviz, muz, üzüm ve şeker kamışı
Kazvînî, herkesin yakında tanıdığı bir meyve olan zeytin, ceviz,
hurma, muz, üzüm ve şeker kamışını Sâbûr’u anlattığı pasajlarda konu
edinir: “Sâbûr,20 İran topraklarında bulunan bir şehirdir. Sâbûr b.
Erdeşir tarafından kurulmuştur. Beşşârî21 şöyle der: Sâbûr şehri
gerçekten çok güzeldir. Orada zeytin, ceviz, hurma, muz, üzüm ve
şeker kamışı yetiştirilir.” 22
2. Dâresînî ve Bakkam Ağaçları
Kerestesi için tercih edilen türde ağaçlar olan Dâresînî ve
Bakkam ağaçlarını Kazvînî, Câcelâ ve Cezîretü Seylân’ı anlattığı
pasajlarda konu edinir:
- “Câcelâ’da dâresînî ağacı vardır. Bu yabânî bir ağaçtır23 ve
hiçbir kimseye âit değildir.”24
- “Cezîretü Seylân’dan sandal ve dâresînî ağaçları ile sünbül ile
karanfil ve değişik ilaç malzemeleri getirilir. Başka yerlerde
bulunmayan ilaçlar burada bulunur.”25
3. Karanfil
20

Sâbûr için bkz.: Ebü’l-Fidâ, İmâdüddîn İsmâîl b. Muhammed b. Ömer,
Takvîmü’l-Buldân, Beyrut 1840, s. 323
21
Kazvînî’nin Beşşârî olarak bahsettiği kişi, ünlü coğrafyacı Makdisî’dir.
Ortaçağ’ın önemli coğrafyacılarından olan Makdisî’nin asıl adı, Şemseddîn
Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr el-Benna’dır. 335/946
yılında Kudüs’de doğmuştur. ( Yâkut el-Hamevî, Şihâbuddîn Ebû Abdullâh,
İrşâdü’l-Erîb ila Marifeti’l-Edîb/Mu’cemu’l-Udebâ, neşr.: A. Rufai, Kahire,
ts., VIII, 238) Ahmed b. Tolun zamanında Akka kentinin kapılarını yapan elBennâ’nın torunudur. Adının Mukaddesi şeklinde anılması, Berlin yazmasını
Hindistan’dan getirtmiş ve müellifi ilk defa bu şekilde tanıtmış olan
Sprenger’e aittir. Ancak Kudüs şehri Beytü’l-Makdis diye bilindiğinden
Makdisî şekli daha doğrudur. (J. H. Kramers, “Maqdisi”, İA, 8, 563) Hal
tercümesi eserinde bulunmaktadır. Ancak kaba hatlarıyla, gençliğini
Kudüs’te geçirdiğini, çok genç yaşta seyahate çıktığını ve Endülüs ve
Sicistan hariç İslâm memleketlerini dolaştığını bilinir. Eserinde tespit
edilebilen en son olay 10. asrın sonlarına ait bulunduğuna göre M. 1000’e
kadar yaşamış olması muhtemeldir. S. Maqbul Ahmed, “Al-Maqdisi”,
Dictionary of Scientific Bibliography, Newyork, 1981, IX, 88
22
Kazvînî, a.g.e., s. 134
23
Muhetemelen “özgürdür” ifadesiyle yabani olarak yetiştiğini
kastetmektedir.
24
Kazvînî, Âsâru’l-Bilâd, 53
25
Kazvînî, Âsâru’l-Bilâd, 55
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Kokulu bir bitki türü olan karanfili Kazvînî, Cezîretü Seylân’dan
başka bir de Cezîretü Biritâyîl bahsinde konu edinir: “Cezîretü
Biritâyîl’de26 karanfil denen bitki vardır ve bu bitki buradan başka
ülkelere götürülür. Bu nedenle tüccarlar buraya gelirler, yanlarında
getirdikleri malları ve eşyaları burada sahile bırakarak gemilerine geri
dönerler ve gemilerinde beklerler. Sabah olunca bir gün önce
bıraktıkları mallarının yanlarına giderler ve orada mallarının
yanlarında karanfilleri bulurlar. Mallarını orada bırakıp karanfilleri
alırlar. Eğer hem bıraktıkları malları ve hem de karanfilleri alacak
olurlarsa gemilerine dönemezler. Ne zaman ki, malları geri yerine
bırakırlar işte ancak o zaman gemilerine dönebilirler.”27
4. Öd ağacı
Kerestesi için tercih edilen bir ağaç türü olan öd ağacını Kazvînî,
Sanef, Saymur, Kumâr ve Mendel ödü başlıklarında konu edinir:
- “Sanef’den, öd ağacının Sanefî türü getirilir. Bu öd ağacı türü,
öd ağaçları içerisinde en kötü olanıdır. Onunla bildiğimiz odun
arasında bir fark yoktur.”28
- “Saymur’dan, öd ağacının Saymûrî türü getirilir.”29
- “Kumâr’dan, öd ağacının Kumârî türü getirilir. Bu öd ağacı
türü, öd ağaçları içerisinde en kaliteli olanıdır.”30
- “Mendel’de Mendel ödü denen bir tür öd ağacı yetiştirilir.”31
5. Şeker kamışı
- Cezîretü Câbe, Hind denizinde bir adadır. Orada öd ağacı,
nargile, muz ve şeker kamışı yetişir.”32
6. Sandal ağacı
- Cezîretü’s-Selâmıt,,33 Hind denizinde bulunan bir adadır.
Oradan sandal ağacı, sünbül, ve kâfûr getirilir.”34
7. Sünbül
26

Cezîretü Biritâyîl için ulaşabildiğimiz coğrafya kaynaklarında bilgiye
rastlayamadık.
27
Kazvînî, a.g.e., s. 55
28
Kazvînî, a.g.e., s. 64
29
Kazvînî, a.g.e., s. 64
30
Kazvînî, a.g.e., s. 69
31
Kazvînî, a.g.e., s. 82
32
Kazvînî, a.g.e., s. 54
33
Cezîretü’s-Selâmıt için ulaşabildiğimiz coğrafya kaynaklarında bilgiye
rastlayamadık.
34
Kazvînî, a.g.e., s. 54
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- “Cezîretü Seylân, Sîn/Çin ile Hind toprakları arasında bulunan
büyük bir adadır. Çevresi yaklaşık 80 fersahtır.35 Serendib bu
adadadır. Adada çok sayıda şehir ve kasaba vardır. Burada bulunan
çok sayıda kral birbirlerine boyun eğmez. Yakınında bulunan deniz
Şelâhıt olarak adlandırılır. Buradan sandal ağacı, sünbül, dâresînî
ağacı, karanfil, bakkam ağacı ve değişik ilaç malzemesi şeklinde
ilginç eşyalar getirilir. Başka yerlerde bulunmayan ilaçlar burada
bulunur.”36
8. Bakkam Ağacı
- “Kevlem,37 Hind topraklarında bulunan büyük bir şehirdir.
Mis’ar b. Mühelhil38 burası ile ilgili olarak şu bilgiler verir:
“Kevlem’de boyları aşırı uzun bitkiler vardır. Belki kiminin 1.000
zirâ’39 civarındadır. Orada bakkam ve hayzeran çokça yetişir. Değişik
türlerde öd ağaçları ve kâfurlar ekvatorun arka taraflarındaki
adalardan buraya getirilir.”40
9. Nargile, Eshal ve Kenhebel ve Beşâm Ağaçları
- “Hicaz’da41 dûm ağacı gibi ilginç bir ağaç vardır. Bu ağaca
mukal ağacı derler. Söylenildiğine göre bu ağaca Hicaz dışında nargile
35

Fersah, 3 mile eşittir. Her mil ise, her biri 4 arşın olan bir kulaç eder.
Yaklaşık olarak 6 km.’dir. bkz.: Walter Hinz, İslâm’da Ölçü Sistemleri,
çev.: A. Sevim, İstanbul, 1990, s. 76. Burada yaklaşık olarak 500 km.’lik bir
mesafe kastedilmektedir.
36
Kazvînî, a.g.e., s. 55
37
Kevlem için bkz.: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 355, 360
38
Mis’ar b. Mühelhil, Daha çok Ebû Dülef olarak tanınan Mis’ar b.
Mühelhil’in doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bilgi bulunmamakla
birlikte 4./10. yüzyılın başlarında dünyaya geldiği ve 390/1000 yılı civarında
öldüğü tahmin edilir.( İnci Koçak, “Mis’ar b. Mühelhil”, DİA, 30, 176; Carl
Brockelmann, “Mis’ar b. Mühelhil”, İA, 8, 361-362) Her ne kadar Kazvînî,
Mis’ar b. Mühelhil’in Acâibü’l-Buldân adlı eserinden bahsediyorsa da,
Acâibü’l-Buldân’ın Risâletü’l-Ûlâ ve Risâletü’s-Sâniye adlı eserlerinin bir
araya gelmesinden ibâret olduğu belirtilir.( İ. Koçak, a.g.m., 30, 177)
Kazvînî, bizzat Mis’ar b. Mühelhil’in adını anarak 18 yerde bilgi vermesine
karşılık Türk ülkeleri ile ilgili bilgilerin tümünün kaynağının Mis’ar b.
Mühelhil olduğunu belirtir. bkz.: Kazvînî, a.g.e., s. 395
39
Zirâ’, ortalama 65 cm. gelen bir uzunluk ölçüsüdür. Bkz.: W. Hinz, a.g.e.,
s. 9
40
Kazvînî, a.g.e., s. 70
41
Hicaz için bkz.: Ya’kubî, Ahmed b. Ebî Ya’kûb İbn Vâdıh el-Kâtib,
Kitâbü’l-Buldan, Leiden, 2. bsk., 1892 (İbn Rüsteh’in A’lâku’n-Nefîse’sinin
ardında), s. 308; Türkçe çevirisi için bkz.: Ya’kubî, Ülkeler Kitabı, çev.: M.
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ağacı denir. Bu ilginç ağaçlardan biri de anem ağacıdır. Uzun ve
kırmızı bir meyvesi vardır ve bu meyve sünbül dallarına benzer. Eshal
ağacı denilen ağaç misvak ağacıdır. Kenhebel ve beşâm ağaçları da
Hicaz’ın ilginç ağaçlarındandır. Söylenildiğine göre beşâm ağacı
Mısır’daki belesâm ağacıdır. Bu ağaçların dışında ratm, dâl, semer ve
sela’ ağaçları vardır.”42
10. Fülfülağacı
- “Melîbâr’da yetişen fülfül ağacının dibinden su eksik olmaz.
Meyveleri üzüm salkımı gibidir. Güneş yükselip sıcaklığı artınca
yaprakları meyvelerin üzerine eğilir. Böylelikle meyveler sıcağın
etkisinden korunmuş olur. Rüzgâr esince meyveler suyun üzerine
düşer. İnsanlar yere düşen bu meyveleri toplarlar ve Magrib’e kadar
götürürler.”43
11. Limon ve enbec
- “Mansûra’da44 diğer yerlerde bulunmayan iki tür meyve
yetiştirilir. Bunlardan birisi limondur. Elma büyüklüğünde bir
meyvedir. Diğerine ise enbec denir ve erik büyüklüğündedir.”45
12. Afyon
- “Asyut’ta,46 Mısır afyonu üretilir ve buradan dünyanın diğer
ülkelerine götürülür. Bu siyah renkli haşhaş özüdür.47

Ağarı, İstanbul, Ayışığı Kitapları, 2002, s. 89; İbn Hurdâzbih, Ebü’l-Kâsım
Ubeydullâh b. Abdullâh, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, tah.: M. Mahzum,
Beyrut, 1988, s. 112; Türkçe çevirisi için bkz.: İbn Hurdazbih, Yollar ve
Ülkeler Kitabı, çev.: M. Ağarı, İstanbul, Kitabevi yay., 2008, s. 110;
Belâzurî, el-İmâm Ebi’l-Hasan, Fütûhu’l-Buldân, Beyrut, 1991, s. 115;
Türkçe çevirisi için bkz.: El-Belâzurî, Fütûhu’l-Buldân, çev.: M. Fayda,
Ankara, KTB yay., 1987, s. 156; Yâkut el-Hamevî, Şihâbüddîn Ebû
Abdullâh, Mu’cemu’l-Buldân, Beyrut, 1995, 2, 218-220; Ebü’l-Fidâ, a.g.e.,
s. 78, 79, 81; V. Minorsky, Hudûdü’l-Âlem, çev.: A. Duman-M. Ağarı,
İstanbul, Kitabevi yay. 2008, XII, s. 105
42
Kazvînî, a.g.e., s. 56
43
Kazvînî, a.g.e., s. 81
44
Mansûra için bkz.: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 62, 346, 350
45
Kazvînî, a.g.e., s. 83
46
Asyut için bkz.: a.g.e., s. 112
47
Kazvînî, a.g.e., s. 9
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13. Sumak
- “Şam’da48 Sumâk dağı vardır. Büyük bir dağdır. Bu dağda
sumak bitkisi yetişir.”49
B. Hayvanlar
Âsâr’da, gergedan, timsah, deve ve aslan ile birlikte çok sayıda
balık ve kuş türü hakkında bilgi verilmektedir.
1. Gergedan
“Cezîretü Biritâyîl, Zânic adalarına yakın bir adadır. İbnü’lFakîh’in50 dediğine göre bu adada gergedan yaşamaktadır.” 51
2. Timsah
“İstahrî’nin52 söylediğine göre Mihran nehrinin çıkış yeri
Mansûra’da53 bulunan bir dağın arka kısmıdır. Ceyhun nehrinin bazı
48

Şam için bkz.: Ya’kubî, a.g.e., s. 325; Türkçe çevirisi için bkz.: Ya’kubî,
a.g.e., s. 101; İbn Hurdâzbih, a.g.e., s. 113; Türkçe çevirisi için bkz.: İbn
Hurdazbih, a.g.e., s. 111; Belâzurî, a.g.e., s.115 vd.; Türkçe çevirisi için bkz.:
El-Belâzurî, a.g.e., s. 156 vd.; Yâkut el-Hamevî, a.g.e., s. 3, 311-315; Ebü’lFidâ, a.g.e., s. 225; V. Minorsky, a.g.e., s. XV
49
Kazvînî, a.g.e., s. 138
50
Kazvînî’nin yoğun olarak kullandığı kaynakların başında İbnü’l-Fakîh
gelir. Asıl adı, Ebû Bekr Ahmed b. Muhammed b. Fakîh el-Hemedânî olan
İbnü’l-Fakîh’in hayatı hakkında detaylı bilgiye rastlayamadık. Hemedân’da
doğmuştur. Edîb olarak tanınmaktadır. Sâmânîlerin veziri Ceyhanî’den
yararlandığına göre 10. asrın ilk çeyreğinde yaşadığı ve Halîfe Mu’tezid’in
vefatından sonra(289/902) öldüğü kabul edilir. Şiraveyh b. Şehrdar el
Hemedânî(ö. 1115), İbnü’l-Fakîh’in babası Muhammed b. İshâk’ın muhaddis
olduğunu, İbrâhîm b. Hâmid el-Basrî’den rivâyet ettiğini, aynı zamanda Ebû
Ubeyd el-Ahbârî adında bir oğlu olduğunu, İbnü’l-Fakîh’in de Ebû Abdullâh
Ahmed b. Ahmed b. Muhammed b. İshâk el-Ahbârî adında bir oğlu olduğunu
ve ona da babası gibi İbnü’l-Fakîh dendiğini belirtmiştir. Bkz.: Murat Ağarı,
İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, İstanbul, Kitabevi yay.,
2002, ss. 291-302
51
Kazvînî, a.g.e., s. 53
52
Kazvînî’nin yoğun olarak kullandığı kaynaklardan bir diğeri İstahrî’dir.
Asıl adı, Ebû İshâk İbrâhîm b. Muhammed İstahri’dir. Kerhî olarak da bilinir.
Kaynaklarda hayatı hakkında herhangi bir yerde detaylı malumat
bulunmamaktadır. Coğrafya kitabında da hal tercümesine rastlanmamaktadır.
İran’ın İstahr şehrindendir. Asya’nın çoğu bölgelerini Hint sınırına kadar,
İslâm sınırlarını tanımak amacıyla ziyaret etmiştir. İbn Havkâl’in eserinden
340/952 yılı civarında İbn Havkâl ile görüşmüş olduğu anlaşılmaktadır. Eseri
hakkında daha önce Belhî’nin yazdığı eserin yeniden işlenerek meydana
getirildiği şeklinde bir iddiada bulunmaktadır. İbn Havkâl, kendisiyle
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kolları da buradan çıkar. Multan civarında Semenderin hizasında ona
karışır. Büyük ve suyu tatlı bir nehirdir. Söylenildiğine göre Nil’deki
timsahlardan orada da vardır. Câhiz’ın54 dediğine göre Multan
nehrinin timsahları daha küçüktür.”55
3. Fâlic devesi
- “en-Nüdhe’de çift hörgüçlü Fâlic devesi vardır. Bu tür develer
en-Nüdhe’den başka yerde bulunmaz ve buradan Fâris ve Horasan’a
götürülür. Oralardaki develerle çiftleştirildiğinde Bahâti develeri
doğar.”56
4. Aslan
- “Abyâr’da aslan çok bulunur.”57
5. Bâkûnas
- “Bâkûnas denilen bir tür balık Tunus58 civarından çıkarılır.”59
6. Yılan
- “el-Câbiye’de60 bir karış büyüklüğünde yılanlar vardır.
Ümmü’s-Süveybe adı verilen bu yılan birisini soktuğunda o kişi
hemen ölür.”61
görüştüğünde ona eserini teslim etmiş ve kitabı üzerinde bir takım
değişikliklerde bulunmasını istemiştir. Bu durumda onun 10. asrın ilk
yarısında hayatta olduğu ve muhtemelen de 340/952’den sonra vefat ettiği
söylenebilir. Bkz.: M. Ağarı, a.g.e., ss. 331-348
53
Mansûra için bkz.: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 62, 346, 350
54
Asıl adı, Ebû Osman Amr b. Bahr b. Mahbûb olan Câhiz’ın 150-160/767777 yılları arasında doğduğu tahmin edilir. (Ramazan Şeşen, “Câhiz”, DİA,
7, 20) Küçük yaşlardan itibaren okumaya meyilli birisiydi. Patlak gözlü
olması ile tanınan Câhiz ilim ve kültür alanındaki yetenekleriyle ön plana
çıkmıştır. (İbn Nedim, el-Fihrist fi Ahbâri’l-Ulemâi’l-Musannifîn mine’lKudemâ ve’l-Muhaddisîn ve Esmâi’l-Kütübihim, neşr.: R. Teceddüd,
Tahran, 1971, ss. 208-209) Arap edebiyatında en çok eser veren yazarlar
arasında bulunan Câhiz’in şüphesiz en ünlü eseri Kitâbü’l-Hayevân adını
taşımaktadır. (Câhiz’in eserleri için bkz.: İbn Nedim, a.g.e., s. 210, 211
55
Kazvînî, a.g.e., s. 83
56
Kazvînî, a.g.e., s. 84
57
Kazvînî, a.g.e., s. 93
58
Tunus için bkz.: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 28, 38, 142
59
Kazvînî, a.g.e., s. 116
60
Câbiye için bkz.: Belâzurî, a.g.e., s. 128; Türkçe çevirisi için bkz.: ElBelâzurî, a.g.e., s. 174; Yâkut el-Hamevî, a.g.e., s. 2, 91-92
61
Kazvînî, a.g.e., s. 117
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7. Murg
- “Cifâr’da62 Rum ülkelerinden gelen bir kuş türü yaşar. Bu kuşa
murg derler ve bıldırcına benzer. Senenin belirli vakitlerinde buraya
gelir ve avlanır.63
8. Kuş ve Balık Türleri
- “Cezîretü Tennis’de çok sayıda kuş ve balık türü yaşar. Kuş
türleri şunlardır: Bıldırcın, bülbül, saka, kumru, hüdhüd, benekli kuş,
gece parlayan, gündüz parlayan, şakrak, üzüm horozu, tarla kuşu,
şahin, keklik, kartal.64 Balık türleri şunlardır:65 Ton balığı, taş balığı,
torpil balığı.”66
C. Nehirler
Âsâr’da, başta Dicle ve Fırat olmak üzere Dünya’nın belli başlı
nehirlerinden bahsedilmekte ayrıca o günün dünyasında yaygın olarak
bilinmeyen kimi nehirlerden de bahsedilmektedir.
1. Fırat
Kazvinî’de, doğrudan Fırat’ı anlatan pasajlar yoktur. Yemen ve
Şam bölgeleri anlatılırken, Fırat nehrine göndermeler yapılmıştır:
- “Yemen’de bulunan ilginçliklerden birisini İbn Fencûye anlatır:
Âd67 topraklarında atlı şeklinde bir heykel vardır. Haram aylara
62

Cifâr için bkz.: İbn Hurdâzbih, a.g.e., s. 103; Türkçe çevirisi için bkz.: İbn
Hurdazbih, a.g.e., s. 100; Yâkut el-Hamevî, a.g.e., s. 2, 144-146; Ebü’l-Fidâ,
a.g.e., s. 108, 109; V. Minorsky, a.g.e., s. 21
63
Kazvînî, a.g.e., s. 120
64
Kazvînî’de bunların haricinde çok sayıda kuş türünün bahsi geçmektedir.
Ancak bunları Tükçeleştirmek ve karşılıklarını bulmak zordur. Sadr’unNühâs, el-Ezrak, İnü’s-Semân gibi.
65
Kuş türlerinde olduğu gibi, balık türlerinde de Türkçeleştirmekte
zorlandığımız isimler vardır. en-Nisâ, el-İnkilîs, el-Mâdî, es-Sûr gibi.
66
Kazvînî, a.g.e., s. 118-119
67
Kur’ân’da anlatılan kıssalar içerisinde Hz. Nûh’tan sonra gelen en eski
peygamber Hz. Hûd ve kavmi Âd’dır. Hûd peygamberin kavmi Kur’ân’da
Âd el-Ûlâ/İlk Âd ve Âd el-İrem/İrem Âd’ı olarak zikredilir. Kur’ân’daki bu
İrem ifadesi, Âd kavminin kimliğinin tespit etmek isteyenlerce bir ipucu
olarak değerlendirilmiştir. Bir kısım tarihçilere göre burada bir isim
tamlaması vardır ve İrem, Ârâm’dan bozma bir kelimedir; dolayısıyla Âd
kavmi Ârâmîlerdendir. Diğer bir grup tarihçi ise İrem’i Âd kavminin yaşadığı
yerin adı olarak değerlendirmiş ve bu yerin tespiti konusunda ayrılmışlardır.
Âd kavminin bilinen Arap tarihinin en eski toplumu olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, onların yaşadıkları yer ve zaman konusunda bir şey
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girildiğinde bu heykelden akan suyun miktarı artar. Haram aylar
bittiğinde havuzları ağzına kadar dolmuş olur. Artık senenin bundan
sonraki kalan kısmı için yeter.
Şair şöyle der:
- Âd arazisinde bir atlı vardır, kaynağından oraları sular,
- Tatlı suyu ile coşan Fırat gibidir,
- Haram aylarına gelindiğinde suyu çoğalır,
- Tatlı suyunun akışından coşarak akar,
- Haram aylar geçtiğinde ise,
- Bu havuzlar çağlayan tatlı su ile dolmuş olur.”68
- “Şam, Fırat’tan Ariş nehrine ve Tay dağından Rum denizine
kadar uzanan arazidir. Hz. Peygamber’in beyanına göre Allah
Teâlâ’nın iyilik verdiği bir mekândır. Bu iyilik ise Cenâbı Hakk’ın
kullarından kaynaklanır. Amr b. el-As şöyle der: “İyilik 10 parçadır.
Bunun 9’u Şam’da 1’i ise dünyanın diğer yerlerindedir. Aynı şekilde
kötülük de 10 parçadır. Bunun 1’i Şam’da 9’u ise dünyanın değişik
yerlerindedir.”69
2. Dicle Nehri
Benzer şekilde, Dicle nehrinin anlatıldığı pasajlar da, doğrudan
Dicle ile ilgili değildir.
- “Sind70 topraklarında bulunan Mihran nehrinin genişliği Dicle
nehri kadardır. Kuzeyden güneye doğru akar ve Fars denizine dökülür.
İstahrî’nin söylediğine göre bir dağın arka kısmından çıkar. Ceyhun
nehrinin bazı kolları da bu dağdan çıkar ve Multan’a doğru ilerler.”71
3. Mihran ve Ceyhun Nehirleri
“Sind topraklarında bulunan Mihran nehrinde, Nil nehrinde
olduğu gibi timsahlar yaşar. Ancak Mihran nehrinin timsahları Nil
nehrinin timsahlarına nazaran daha küçüktür.”72
- “Mansûra,73 Sind topraklarında bulunan meşhur ve iyilikleri bol
bir şehirdir. İkinci Abbasi halifesi Mansur74 kurmuştur. Buraya valiler
söylemenin zorluğu takdir olunur.( Ö. Özsoy- İ. Güler, Konularına Göre
Kur’an-Sistematik Kur’an Fihristi-, Ank., 1995, s. 738) Âd kavmi, yerden
göğe doğru hortum şeklinde şiddetli bir şekilde esen bir rüzgâr ile helâk
edilmiştir.( Abdullah Emin Çimen, Niçin Helâk Oldular- Kur’ân-ı
Kerîm’de Helâk Kavramı”, İst. Işık Akademi yay., 2007, 241)
68
Kazvînî, a.g.e., s. 44
69
Kazvînî, a.g.e., s. 137
70
Sind için bkz.: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 46
71
Kazvînî, a.g.e., s. 62
72
Kazvînî, a.g.e., s. 62
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gelerek yerleşirlerdi. Burada Mihran nehrinin halici vardır ve şehri
kuşatır. Şehir bu haliç içerisinde bir ada gibidir.”75
4. Nil nehri
- “Cezîretü Tennis, Fermâ ile Dimyat arasında karaya yakın bir
adadır. Koca denizde yalnız bir adadır. Bu ada ile okyanus arasında
uzanan bir kara parçası vardır. Ada iki deniz arasındadır. Bu kara
parçalarının ilki Fermâ yakınlarındadır. İşte burada Okyanus’un suları
Kırbâc denilen mevkide Tennis denizine girer. Bu sular kara
parçasının her tarafını dolaşır. Kara parçasının uzunluğu Dimyat’ta
kadar üç günlük bir mesafede uzanır. Burada bir ağız daha vardır. Bu
ağızda Okyanus suları Tennis denizine boşalır. Bu ağzın hem
yakınlarında da Nil nehri sularını Tennis denizine boşaltır.”76
- “Dimyat, Tennis ile Mısır toprakları arasında kalan bir şehirdir.
Kendisine has güzel bir havası vardır. Burası İslam topraklarının sınır
bölgesidir. Nil suları denize burada dökülür. Bu civarda Nil’in
genişliği 100 zirâ’77 civarındadır. Hz. Peygamber Hz. Ömer’e şöyle
demiştir: Ey Ömer senin elinle fethedilecek iki sugur vardır.
73

Mansûra için bkz.: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 62, 346, 350
Asıl adı, Ebû Ca’fer el-Mansûr Abdullâh b. Muhammed b. Ali’dir. 136158/754-775 yılları arasında hilâfet makâmında bulunan Abbâsî halîfesidir.
95/714’te Humeyme’de dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi ile ilgili olarak 90101/708-719 yılları arasında değişen rivâyetler vardır. Babası Muhammed b.
Ali el-Abbâsî, annesi Sellâme adlı bir câriyedir. Halîfe Ebü’l-Abbâs Seffâh,
kardeşi Mansûr’u birinci, yeğeni Îsâ b. Mûsâ’yı ikinci veliaht tayin etmişti.
Mansûr Mekke’de iken 136/754 yılında Ebü’l-Abbâs Seffâh vefat edince, Îsâ
b. Mûsâ durumu kendisine bildirmiş ve Anbâr’da bulunan Hâşimîlerden biat
almıştı. Hemen yola çıkan Mansûr’a Ebû Müslim Horasânî ile Hâşimîler ve
diğer kumandanlar biat etmişlerdi. Mansûr, halîfeliğinin ilk yılında
Abbâsîlerin kuruluşunda önemli rol oynayan amcası Abdullâh b. Ali b.
Abdullâh ile uğraşmak zorunda kalmış, Abdullâh b. Ali Mansûr’a biat etmeyi
reddederek büyük bir orduyla Harran’a gitmiş, Nusaybin yakınlarında
meydana gelen savaşta Ebû Müslim-i Horasânî’ye yenilmiş ve Basra’da
hapdedildiği evde vefat etmişti. Endülüs’e geçerek orada bir devlet kuran
Abdullâh b. Muâviye’yi ortadan kaldırmak için çok uğraştıysa da bunda
muvaffak olamayıp, anlaşma yoluna gitmişti. (138/756) 140/758, 147/765,
148/766 ve 152/769 yıllarında hacca giden Halîfe Mansûr, 158/775 yılında
hacca giderken yolda rahatsızlanmış ve Bi’r-i Meymûn adlı yerde vefat
etmiştir. Yerine veliaht ilân ettiği oğlu Muhammed el-Mehdî geçmiştir.(
Nahide Bozkurt, “Mansûr”, DİA, 28, 5-6)
75
Kazvînî, a.g.e., s. 83
76
Kazvînî, a.g.e., s. 118
77
Burada, bir zir’â’nın karşılığı olarak 65 m.’lik bir mesafe kastedilmektedir.
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Bunlardan birisi Dimyat diğeri ise İskenderiye’dir. Hasan İbn
Muhammed el-Mühellebî’nin78 söylediğine göre Dimyat’ta son derece
zarif kumaşlar üretilir. Bu kumaşları üretenler toplumun en alt
tabakasından olan Kıbtîlerdir.79 Tennîs’i anlatırken belirttiğimiz üzere
burada çok sayıda kuş ve balık türü vardır.”80
- “Dendera, Suayd yönünde Nil kıyısında bulunan bir şehirdir.
Ağacı, üzümü ve hurması bol bir yerleşim yeridir.”81
5. Kebke nehri
- “Hind topraklarında Kebke nehri vardır. Büyük bir nehir olan
Kebke nehrinin Hind itikadındaki yeri çok önemlidir. Anlatıldığına
göre Kisra Enûşirvân’ın82 huzurunda Hind topraklarında bir ağaç
78

291/903 yılında Basra’da doğan Hasan b. Muhammed el-Mühellebî’nin asıl
adı, Ebû Muhammed el-Üstâz Hasen b. Muhammed b. Hârûn b. İbrâhîm elMühellebî’dir. Emevîlerin ünlü kumandanı Mühelleb b. Ebû Sufre’nin
soyundan geldiği için Mühellebî nisbesiyle tanınır. Devlet adamlığı yanında
aynı zamanda birçok şâiri ve edîbi etkileyen bir edebiyatçı idi. Kendisine
atfedilen Kitâbu’r-Resâil ve Tevki’ât adlı bir eseri ve bir divanı olduğu
belirtilir. Bkz.: İrfan Aycan, “Mühellebî”, DİA, 31, 512-513; K. V.
Zetterstéen, “Mühellebi”, İA, 8, 793
79
Kıptî kelimesi Mısır’ın yerli halkı için kullanılan bir kelimedir. Kıbt,
Greklerin Mısırlılar veya Nil deltası sakinleri için kullandığı aigyptos
kelimesinin kökünü teşkil eden gyptin Arapça karşılığıdır. Gypt kökü Batı
dillerindeki egypt ve coptun da karşılığnı oluşturmaktadır. Bu kelime
Mısırlılar veya Nil deltası sakinleri için kullanılmakta iken Hıristiyanlığın
Mısır’a girmesinden sonra Hıristiyanlık Kıptîlerin dini olmuş, Kıptîlerle
Hıristiyanlık özdeşleşmiş, böylece Kıptî ismi Mısır’daki Hıristiyan halkı
ifade etmeye başlamıştır. Nitekim, Müslümanlar 7. yüzyılda Mısır’ı
fethettiklerinde burayı Dârülkıbt olarak tanımlamışlardır. Bkz.: b Komisyon,
“Kıbtîler”, DİA, 25, 424
80
Kazvînî, a.g.e., s. 129
81
Kazvînî, a.g.e., s. 130
82
Kisrâ Enûşirvân, I. Hüsrev b. Kubâd adlı Sâsânî hükümdarıdır. Enûşervân,
Nûşîrevân, Nûşervân şeklinde de kaydedilen bu kelime, Pehlevîce’de
ölümsüz ruh anlamına gelen ve Zerdüşt metinlerinde ölüler için övgü sıfatı
olarak kullanılan enûşeg-rüvânın değişik bir şekilde olup, genellikle Kisrâ I.
Hüsrev’i, II. Hüsrev’den ayırdetmek için kullanılmıştır. 531’de babası
Kubâd’ın yerine tahta geçen Enûşirvân’ın ilk icraatı Mazdeizm’in sebep
olduğu zararları telâfi etmek olmuştur. Bir başka önemli faâliyeti, arazi
reformunu gerçekleştirmesidir. Bütün araziyi ve ürünü durumuna ve çeşidine
göre yeniden vergilendirmiş, kişilerden alınan vergiyi sınıf ve kategorilerine
göre düzenlemiştir. Diğer din ve mezheplere karşı müsâmahakâr davranan bir
hükümdar gibi görünür. Atina Okulu 529 yılında I. Justinianos tarafından
kapatılınca pek çok ilim adamı İran’a iltica etmiş ve Enûşirvân tarafından çok
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olduğundan ve bu ağacın meyvesini yiyen ölülerin dirildiğinden
bahsedildi. Bu söylenilenlerin doğruluğunu araştırmak üzere bir
adamını Hind topraklarına gönderdi.”83
6. Selef nehri
- “İfrikiye, büyük bir şehirdir. İyiliği bol, toprağı bereketli,
tarlaları münbit, zeytin ve hurma ağaçlarının yetiştiği bir yerdir.
Burası eski bir yerleşim yeri olmasına rağmen çoğu bölgesi çöldür.
İfrikiye’ye has özellik Benzert gölü ve Selef nehridir. Bunlarda
yaşayan bir balığın uzunluğu bir zirâ’dır.84 Eti lezzetlidir. Bu balığa
sehbuk derler.”85
D. Dağlar
Âsâr’da, başta Hicaz’daki Ebû Kubeys, Sevr, Sebir ve Hira
dağları olmak üzere Dünya’nın değişik yerlerinde bulunan dağlardan,
yüksekliklerinden ve değişik özelliklerinden bahsedilmektedir.
1. Durn Dağı
- “Sicilmâsa,86 Magrib bölgesinin güneyinde yer alan bir şehirdir.
Sudan toprakları tarafına düşer. Çölün ortasında bulunan Durn dağının
geçit verdiği bölgede yer alır.”87
2. Uhbut Dağı
- “Hz. Adem Serendib’deki88 Uhbut dağının üzerine inmiştir. Bu
dağ gökyüzüne doğru uzanır ve denizciler bir günlük bir mesafeden bu
iyi karşılanmıştır. Hûzistan topraklarındaki Cundişapur’da İslâm’ın ilk
dönemlerinde de önemli bir yere sahip olan bir tıp merkezi kurmuş,
sarayındaki doktor ve filozofları korumuş, ilmî kitapları Yunanca ve
Süyânice’den Pehlevîce’ye tercüme ettirmiştir. İslâmî kaynaklarda âdil bir
hükümdâr olarak zikredilen Enûşirvân’la ilgili hikâye ve menkîbelere sıkça
rastlanır. Bu sebeple âdâb ve ahlâka dâir Pehlevîce kaynaklarda, İslâmi
eserlerdeki pek çok hikmetli söz ona atfedilir. Bkz.: Ahmed Tefazzuli,
“Enûşirvân”, DİA, 11, 255
83
Kazvînî, a.g.e., s. 87
84
Burada, bir zir’â’nın karşılığı olarak 65 cm.’lik bir uzunluk
kastedilmektedir.
85
Kazvînî, a.g.e., s. 100
86
Sicilmâsa için bkz.: İbn Hurdâzbih, a.g.e., s. 82; Türkçe çevirisi için bkz.:
İbn Hurdazbih, a.g.e., s. 35;Ya’kubî, a.g.e., s. 359; Türkçe çevirisi için bkz.:
Ya’kubî, a.g.e., s. 158; Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 136
87
Kazvînî, a.g.e., s. 27
88
Serendib için bkz.: İbn Hurdâzbih, a.g.e., s. 63; Türkçe çevirisi için bkz.:
İbn Hurdazbih, a.g.e., s. 61; Yâkut el-Hamevî, a.g.e., s. 1, 23, 346, 490, 2,
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dağı görebilirler. Ayrıca bu adada Hz. Adem’in ayak izi kalıntısı
vardır. Bu iz bir kaya parçasının üzerindedir. Bu dağda bulutsuz ve
sissiz havalarda her gece şimşek çakması gibi bir şey görülür.
Gündüzleri de sürekli yağmur yağar ve Hz. Adem’in ayak izinin
bulunduğu yeri yıkar.”89
3. Şebbe ve Şibam Dağları
- “San’a’da90 Şebbe dağı vardır. Bu dağ her tarafından suların
kaynayıp aktığı bir dağdır. Bu sular yeryüzüne taşları parçalayarak
gelir. İşte bu parçalanmış taşlara Şebbü’l-Yemânî el-Ebyad denir ve
uzak diyarlara götürülür. Burada ayrıca Şibam dağı vardır.
Muhammed b. Ahmed b. İshâk el-Hemdânî91 şöyle der: San’a
378; 3, 215, 298; 4, 389; 5, 310; Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 136; V. Minorsky,
a.g.e., s. 10
89
Kazvînî, Âsâru’l-Bilâd, 28
90
San’a için bkz.: Ya’kubî, a.g.e., s. 315; Türkçe çevirisi için bkz.: Ya’kubî,
a.g.e., s. 95; İbn Hurdâzbih, a.g.e., s. 118-124, 130, 134; Türkçe çevirisi için
bkz.: İbn Hurdazbih, a.g.e., s. 116-124, 129, 133; Belâzurî, a.g.e., s. 99;
Türkçe çevirisi için bkz.: El-Belâzurî, a.g.e., s. 79; Yâkut el-Hamevî, a.g.e., s.
3, 425-431; Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 94; V. Minorsky, a.g.e., s. 106
91
Asıl adı, Ebû Muhammed Hasan b. Ahmed b. Ya’kûb b. Yûsuf b. Dâvûd b.
Süleyman Zü’d-Dumayna b. Amr b. Haris b. Ebî Ceyş b. Munkız’dır. ( elHemdânî, Ebû Muhammed Hasan b. Ahmed b. Ya’kûb, Sıfatu Cezireti’lArab, tah.: M. A. Havalî, Riyad, 1984, 7; Yâkut el-Hamevî, a.g.e., s. III,
204; İgnati Ulianovich Krichovsky, Tarihu’l-Edebi’l-Coğrafi’l-Arabi,
Arap. çev.: S. O. Haşim, Kahire, 1963, 160; C. Van Arendonk, “Hemdani”,
İA, 5/1, 419; Nasuhi Ünal Karaaslan, “Hemdânî”, DİA, 17, 181; O. Löfgren,
“Al-Hamdani”, EI, 8, 124)19 Safer 280/10 Mayıs 893’de San’a da
doğmuştur.( Hemdânî, a.g.e., s. 7) Yemen’in büyük kabîlelerinden
Hemdân’a mensuptur. Lakâbı Lisanü’l-Yemen’dir.( N. Ü. Karaaslan, a.g.m.,
17, 181) İbn Hâik diye meşhurdur.( M. Ağarı, a.g.e., s. 329) Şâir, dilci,
astronom, tarihçi, gramerci ve coğrafyacı olarak bilinirdi. Bu nedenle Güney
Arabistan’da çok mütebahhir bir âlim olarak tanınmaktaydı.( C. V.
Arendonk, a.g.m., 5/I, 419) Ataları çok erken tarihte göçebeliği terkederek
önce Kûfe’ye, sonra Bakîl bölgesindeki Merâşî’ye yerleşmiş, daha sonra
büyük dedesi ailesi ve yakınlarıyla beraber San’a’ya göçetmiş, babası burada
kervancılık ve altın ticaretiyle meşgul olmuş ve bu sebeple el-Hemdânî,
kervanlarla birçok yere seyahat imkânı bulmuştur.( N. Ü. Karaaslan, a.g.m. s.
17, 181) Eğitiminin bir bölümün San’a’da tamamladıktan sonra Mekke(918925), Bağdat ve Kufe’de ilim peşinde dolaşmış, nihayetinde Sa’da kentine
yerleşmiştir.( Yâkut Hamevî, a.g.e., s. III, 204) 334/945-946’da San’a’da
hapiste öldüğü kaydedilmekte ise de(Hemdânî, a.g.e., s. 29; C. V.
Arendonk, a.g.m., 5/I, 419; O. Löfgren, a.g.m., VIII, 124) Zebid Emîrî İbn
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yakınlarında büyük bir dağdır. Bu dağ ile San’a arası bir günlük bir
mesafedir. Çıkılması zor bir dağdır. Buraya çıkan bir yoldan başka bir
yolu yoktur. Zirvesi geniştir ve bu zirvede çok sayıda tarla ve dikili
arazi vardır. Buralarda üzüm bağları ve hurma ağaçları yetişir. Dağa
giden bir başka yol sultanın evindedir. Bu yolun bir giriş kapısı vardır
ve bu kapının anahtarı sultandadır. Kim kolay yoldan dağa çıkmak
isterse sultandan izin almak zorundadır. Sultan dağa kolay yoldan
çıkma izni verdiğinde kapıyı anahtarla açar. Bu dikili arazilerin ve
üzüm bağlarının yakınında dik tepeler vardır; ancak bu tepelerin yolu
ve tepelerin arka taraflarında nelerin bulunduğunu bilen yoktur.
Doğrusunu ancak Allah bilir. Bu dağdan akan sular bir baraja dökülür.
Baraj dolunca suyun önü açılır ve sular San’a tarafına doğru akar.”92
4. Kevkebân Dağı
- “Kevkebân dağı Yemen’de,93 San’a yakınlarındadır ve üzerinde
değerli taşlardan inşa edilmiş iki saray vardır. Saraylar geceleri iki
yıldız gibi parlar. Bu iki saraya ulaşacak bir yol yoktur. Söylenildiğine
göre bu iki saray cinlerin saraylarıdır.”94
5. Ecâ ve Sülmâ Dağları
- “Ecâ ve Sülmâ,95 Hicaz bölgesinde bulunan iki dağdır. Burası
Tayy96 kabilesinin yurdudur. Onların yurdunda bulunan yerleşim
yerleri nezih yerlerdir. Suları ve ağaçları çoktur. Söylenildiğine göre
Ecâ bir erkeğin, Sülmâ da bir kadının ismidir. Bu ikisi, adı Ma’rûcâ
olan bir kadının yanında samimiyet içerisindeydiler. Sülmâ’nın kocası
bu ikisinin durumunu öğrendi. Bunun üzerine bu iki kişi buradan
Ziyad’ın aracılığı ile hapishaneden çıkmış olduğu veya kaçtığı hususu da dile
getirilir.91 Buna göre 321/933 yılında serbest kaldıktan sonra kabîlesine ait
toprakların ortasında bulunan Reyde’ye yerleşmiş ve hayatının geri kalan
kısmını burada geçirmiştir. Bu kayıtlara göre ölüm tarihi 344/955-56’dan
sonra olarak geçer.( N. Ünal Karaaslan, a.g.m., 17, 181)
92
Kazvînî, a.g.e., s. 34
93
Yemen için bkz.: a.g.e., s. 243, 281, 294, 302, 317, ; Türkçe çevirisi için
bkz.: Ya’kubî, a.g.e., s. 26, 61, 74, 82, 95; Belâzurî, a.g.e., s. 79 vd.; Türkçe
çevirisi için bkz.: El-Belâzurî, a.g.e., s. 99 vd.; Yâkut el-Hamevî, a.g.e., s. 5,
374; V. Minorsky, a.g.e., s. XV
94
Kazvînî, a.g.e., s. 45
95
Ecâ ve Sülmâ için bkz.: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 67, 97
96
Yemen menşeli bir Arap kavmidir. Kabîleye adını veren Tayy lakâplı
Culumuma b. Udad, Mezhic ve Mürre’nin erkek kardeşi olan Kahtânlı birisi
idi. Ma’rib seddinin yıkılmasının ardından Yemen’den göç ederek Kuzey
Arabistan’a yerleşmişlerdir. Bkz.: H. H. Brau, “Tayy”, İA, 12/1, 69-70
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kaçtılar. Sülmâ’nın kocası ikisinin ardından gitti ve Sülmâ’yı Sülmâ
dağında, Ecâ’yı Ecâ dağında, Ma’rûcâ’yı da Ma’rûcâ dağında öldürdü.
Bu nedenle bu yerlerin isimleri onların isimleri ile anılır oldu. Bu
konuda Kelbî şunları söyler: Ecâ kırmızı renkli bir zirveydi. İnsana
benzeyen bir heykel gibiydi. Bu heykele benzeyen şeyi Filsâ olarak
isimlendirirlerdi. Tay kabilesi Hz. Peygamber dönemine değin bu puta
tapıyordu. İslâm dönemi geldiğinde Hz. Peygamber Ali b. Ebi Talib’i,
yanında Ensar’dan 150 kişi ile birlikte oraya gönderdi ve onlar
Filsâ’yı parçaladılar, ibadethanesini yağmaladılar.”97
6. Semme Dağı
- “Semme dağı Tibet’tedir.98 Bu dağ öyle bir dağdır ki, insanın
içi daralır, ya ölür ya da dili ağırlaşır.”99
7. Hadîd ve Radvâ Dağları
- “Hicaz’da100 Hadîd dağı vardır. Bu dağ Becîle101 kabilesinin
bölgesindedir. Hadîd dağı denilmesinin nedeni taşlarının sertliğinden
ve demir madeni bulunmasından dolayıdır. Hicaz’da ayrıca Radvâ
dağı vardır. Bu dağ ulu bir dağdır ve içerisinde geçitler ve vadiler
97

Kazvînî, a.g.e., s. 49
Tibet/Tübbet için bkz.: Ya’kubî, a.g.e., s. 288, 301; Türkçe çevirisi için
bkz.: Ya’kubî, a.g.e., s. 69, 81; İbn Hurdâzbih, a.g.e., s. 146; Türkçe çevirisi
için bkz.: İbn Hurdazbih, a.g.e., s. 146; Yâkut el-Hamevî, a.g.e., s. 2, 10;
Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 355; V. Minorsky, a.g.e., s. XVII
99
Kazvînî, a.g.e., s. 52
100
Hicaz için bkz.: Ya’kubî, a.g.e., s. 308; Türkçe çevirisi için bkz.: Ya’kubî,
a.g.e., s. 89; İbn Hurdâzbih, a.g.e., s. 112; Türkçe çevirisi için bkz.: İbn
Hurdazbih, a.g.e., s. 110; Belâzurî, a.g.e., s. 115; Türkçe çevirisi için bkz.: ElBelâzurî, a.g.e., s. 156;Yâkut el-Hamevî, a.g.e., s. 2, 218-220; Ebü’l-Fidâ,
a.g.e., s. 78, 79, 81; V. Minorsky, a.g.e., s. XII, 105
101
Benî Becîle, Adnânîlere mensup bir Arap kabîlesidir. Kabîleye adını veren
Becîle, Enmâr b. Nizâr b. Ma’add’ın oğlu veya kızıdır. Enmâr, kardeşi Mudar
b. Nizâr’ın kuyusunu tahrip ettikten sonra Hicaz’dan Yemen’e kaçmış ve
Kahtânîler arasına karışmıştır. Serât dağlarına yerleşen Enmâr’ın iki oğlu
Becîle ile Has’am zamanla çoğalarak Tâif’e 120 km. uzaklıktaki Tebâle ile
Yemen’in yüksek dağlık kısımları arasındaki geniş bölgeye yayıldılar. Bedevî
bir hayat yaşayan Becîle kabîlesi mensupları, komşu kabîlelerle olduğu gibi
zaman zaman kendi aralarında da savaşmışlar ve çeşitli kollara ayrılarak
muhtelif bölgelere dağılıp, oralardaki kabîlelelere iltihak etmişlerdir. Diğer
Arap kabîleleri gibi putperest olup kendi putlarının yanı sıra kardeşleri
Has’am’ın putu Zülhülâsa’ya da taparlardı.H. 10. yılı Ramazan ayında Cerîr
b. Abdullâh başkanlığında Medîne’ye gelen Becîle heyeti Hz. Peygamber’le
görüşerek Müslüman olmuştur. Bkz.: Mustafa Fayda, “Becîle”, DİA, 5, 287
98
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mevcuttur. Çok uzaklardan mavi bir renkte görünür. Bu dağda sular ve
ağaçlar çokça bulunur. Keysâniyeliler102 Muhammed İbnü’lHanefiyye’nin103 orada mukim olduğunu, bir aslanla kaplanın
ellerinde bulunduğunu, o ikisinin İbnü’l-Hanefiyye’yi koruduklarını,
yakınlarında birisinden su, diğerinden ise bal akan iki su kaynağının
olduğunu, bir müddet yok olduktan sonra yeryüzüne geri dönüp tıpkı
kötülüğün çoğalması gibi adaleti çoğaltacağını zanneder. Onlara göre
Muhammed b. Hanefiyye beklenen Mehdî’dir. Yine onlara göre bu
hapis dönemini Abdülmelik b. Mervan104 üzerine bir isyan izleyecek
ve yönünü Yezid b. Muaviye’ye döndürecektir.” 105
102

Keysâniyyeliler, Hz. Ali’nin oğlu, Muhammed b. Hanefiyye’nin imam ve
mehdî olduğunu iddia eden aşırı Şiî grup. Keysâniyye fırkasının ismi Hz.
Ali’nin Sıffîn savaşında ölen kölesi yahut Muhammed b. Hanefiyye’nin
öğrencisi Keysân’dan veya Hz. Ali tarafından Muhtâr es-Sakafî’ye verildiği
söylenen Keysân lakâbından kaynaklandığı naklediliyorsa da,fırkanın ismini
Becîle kabîlesinin âzatlılarından Ebû Amr Keysân’dan aldığı yolundaki
kanaat daha isabetlidir. Muhtâr es-Sakafî çevresinde kurulup siyâset ve
akîdeyle ilgili bazı düşünceler ortaya koyan Keysâniyye mensuplarının
tamamı Muhammed b. Hanefiye’nin imâmetini benimsemekle birlikte onun
imamlığının doğrudan babasından mı yoksa kardeşleri Hasan ve Hüseyin’den
mi intikal ettiği konusunda fikir birliğine varamamışlardır. Bkz.: Mustafa Öz,
“Keysâniyye”, DİA, 25, 362
103
Asıl adı, Ebü’l-Kâsım Muhammed b. Ali b. Ebî Tâlib’dir. Hz. Ali’nin
Havle bt. Ca’fer el-Hanefiye’den doğan oğludur. 16/637 yılında Medîne’de
doğmuştur. Hz. Ali’nin halîfe seçildiği günlerde 20’li yaşlarında olan
Muhammed, cesaret ve kahramanlığı ile tanınmıştır. İsteksiz olarak katıldığı
Sıffîn savaşı ve Cemel vak’alarında babasının bayrağını taşımıştır. Siyasetten
uzak durmayı ilke edinmesine ve bu hususta son derece tedbirli davranmasına
rağmen Hz. Ali’nin oğlu olması sebebiyle adı siyasî hâdiselere
karıştırılmıştır. 81/700 yılında vefat etmiştir. Bkz.: Mustafa Öz, “Muhammed
b. Hanefiyye”, DİA, 30, 537-538
104
Asıl adı, Ebü’l-Velîd Abdülmelik b. Mervân b. Hakem’dir. Emevî
halîfesidir. Kaynakların büyük bir kısmına göre 26/646 yılında doğmuştur.
Babası Mervân b. Hakem, annesi Âişe bt. Muâviye b. Mugîre’dir. Mervân b.
Hakem’in 65/685 yılında vefatı üzerine Abdülmelik b. Mervân hilâfete
geçmiştir. Ancak halîfeliğini sadece Suriye ve Mısır eyâletleri tanımıştır.
Hicaz ve Irak Abdullâh b. Zübeyr’in idâresi altında bulunuyordu. Halîfeliği
döneminde öncelikle içeriside sükûneti sağladıktan sonra dışarıda fetih
hareketlerine başlamıştır. Bizans imparatorluğu ile sulh yapmak
mecburiyetinde kalmış, Çukurova bölgesinde Massîsa’ya (Misis) kadar
ilerlemiş olan Bizans’ı her yıl yüklü miktarda vergi vererek durdurabilmişti.
Yirmi yıllık halîfelikten sonra 60 yaşında iken Dımaşk’ta vefat etmiş ve
buraya defnedilmiştir. Kendisinden sonra 4 oğlu halîfe olduğundan ona
Ebü’l-Mülûk denilmiştir.Kendisi zamanında teşebbüs edilen ve başarıya
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8. Serat dağı
- “Hâzimî’nin106 dediğine göre Serat dağı Tihâme ile Yemen
arasında perdedir. Ebu Amr İbnü’l-Alâ’ya göre en fasih Arapça Serat
halklarınca konuşulur. Bunlar Huzeyl,107 Becîle108 ve Ezd’dir.109
Burası kalabalık, su kaynakları, nehirleri ve ağaçları bol bir bölgedir.
Aşağı kesimlerinde suları denizlere ulaştıran vadiler vardır. Bu dağda
akasya ve hurma ağaçları yetişir.”110
9. Yesûm dağı
- “Huzeyl kabilesinin topraklarında, Mekke yakınlarında Yesûm
dağı vardır. Bu dağda yaşayan bir tür maymun, ekinleri mahveder. Bu

ulaştırılan önemli işlerden birisi ilk İslâmî sikkenin bastırılması olmuştur. O
döneme kadar İslâm ülkelerinde Bizans ve Sâsânî paraları kullanılıyordu.
Ancak bu paraların kullanılması bazı mahsurlar doğuruyordu. Siyasî ve
iktisadî sahalarda ortaya çıkan bu mahzurları gidermek için Abdülmelik b.
Mervân altın/dinar ve gümüş/dirhem sikkeler bastırmıştı. Kültür alanında
yaptığı en önemli iş, Arapçayı resmî dil olarak kabul etmesi olmuştur. Bkz.:
Hakkı Dursun Yıldız, “Abdülmelik b. Mervân”, DİA, 1, 266-268
105
Kazvînî, a.g.e., s. 56
106
Hâzimî, Ebû Bekr Zeynüddîn Muhammed b. Mûsâ b. Hâzim olmalıdır.
Zira kendisi 570/1175 yılından sonra Bağdat, Mûsul, Vâsıt, Basra, İsfahan,
Âzerbaycan, İran, Erbil, Hicaz, el-Cezîre ve Şam gibi yerlere hadîs öğrenmek
amacıyla yolculuklar yapmştır.106 Kazvînî’nin Hâzimî’yi kaynak göstererek
verdiği bilginin Hicaz ile ilgili olması bu kanımızı kuvvetlendirir. Hâzimî
548/1153 veya 549/1154 yılında Hemedân’da doğmuştur. Hadîs alanında
hüccet seviyesine ulaşan Hâzimî, 584/1188 yılında Bağdat’ta vefat
etmiştir.106 Bkz.: Selman Başaran, “Hâzimî”, DİA, 17, 125
107
Kuzey Arabistan’da yerleşik bir Arap kabîlesidir. Şeceresi Huzeyl b.
Müdrike b. el-Yas b. Muzar şeklindedir. Huzeyme kabîlesi ile aynı soydandır.
Mekke ile Medîne arasında, kendi isimlerini taşıyan Serât ve Huzeyl
dağlarında otururlardı. Süleym ve Kinâne kabîleleri ile komşu idiler. Bkz.: J.
Schleifer, “Huzeyl”, İA, 5/1, 665-666
108
Bkz.: 101 no’lu dipnot.
109
Kahtânîlere mensup bir Arap kabîlesi olan Ezd kabîlesi, Şenûe, Gassân,
Serât ve Uman olmak üzere 4 kola ayrılır. İlk zamanlarda Yemen’de yaşayan
Ezdliler, Ma’rib barajının yıkılmasından sonra çeşitli yerlere dağıldılar. Evs
ve Hazrec kolu Yesrib’e, Huzâa kolu Mekke ve Tihâme’ye, Vâdia, Yahmed,
Hizâm, Atîk kolları Umân’a, Mâsiha, Meydean, Lehb, Gâmid, Yeşkür ve
Bârık kolları Serât’a, Mâlik b. Osman ve Cezîme b. Veddâh kolu Irak’a
Cefne, Âl-i Muharrik b. Amr b. Âmir ve Kudâa kolları Suriye’ye göç ettiler.
Ezdlilerin bir kısmı zaman içerisinde Mısır, Filistin ve Endülüs’e
yerleşmiştir. Bkz.: Hüseyin Algül, “Ezd (Benî Ezd)”, DİA, 12, 46
110
Kazvînî, a.g.e., s. 58
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nedenle bu civarda bu hayvan bir beladır. Bu hayvanları yok etme
imkânı da yoktur.”111
10. Nar dağı
- “Aden,112 Yemen bölgesinde, Hind denizi kenarında meşhur bir
şehirdir. Burayı İbrahim peygamberin oğlu Sinan b. İbrahim bu
şekilde isimlendirmiştir. Zira burada ne bir su kaynağı ve ne de bir
mera alanı yoktur. En yakın su kaynağı ile Aden arası bir günlük bir
yoldur. Nar dağı buradadır. Bu dağ denizin ortasında kırmızı renkli bir
dağdır. Söylenildiğine göre bu dağdan ateşe çıkmaktadır ve bu durum
kıyamet alametlerindendir.”113
11. Ebû Kubeys, Sevr, Sebir ve Hira Dağları
- “Mekke’de114 Ebû Kubeys dağı ile Safâ ile Merve vardır.
Söylenildiğine göre Safâ bir erkeğin, Merve de bir kadının adıdır. Bu
ikisi Kâbe’de zina etmişlerdi. Bunun üzerine Allah Teâlâ onları taşa
çevirdi. Bunların her birini o adla anılan tepenin üzerine koydular.
Söylenildiğine göre Dabbetü’l-Ard Safâ’dan çıkacaktır. Abdullah b.
Abbas bir gün asasını yere vurarak şöyle dedi: “Ey Safâ Asamın sesini
duyuyor musun?” Bilindiği üzere Safâ, Hacerü’l-Esved’in hizasında,
Merve de onun hizasındadır. Sevr dağı da Mekke’dedir. Burası Mekke
yakınlarında kutlu bir dağdır. İnsanlar Sevr dağında Hz. Peygamber
ile Hz. Ebubekir’in Medine’ye gitmek üzere Mekke’den yola
çıktıklarında kaldıkları mağarayı ziyaret ederler. Orada ayrıca Sebir
dağı vardır. Burası Mina yakınlarında büyük bir dağdır. Mekke de bir
de Hira dağı vardır. Mekke’ye 3 merhalelik bir mesafede bulunan
kutlu bir dağdır. Hz. Peygamber’e ilk vahyin geldiği mağara bu
dağdadır.”115
12. Arûs ve Hasûm Dağları
- “Hırbetü’l-Melik, Mısır topraklarında bir şehirdir. Nil’in Doğu
tarafındadır. Ahmed b. Vâdıh’ın söylediğine göre buradan zümrüt

111

Kazvînî, a.g.e., s. 59
Aden için bkz.: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 92
113
Kazvînî, a.g.e., s. 67
114
Mekke için bkz.: Ya’kubî, a.g.e., s. 311; Türkçe çevirisi için bkz.:
Ya’kubî, a.g.e., s. 91; İbn Hurdâzbih, a.g.e., s. 100; Türkçe çevirisi için bkz.:
İbn Hurdazbih, a.g.e., s. 110; Belâzurî, a.g.e., s. 49; Türkçe çevirisi için bkz.:
El-Belâzurî, a.g.e., s. 50 vd.; Yâkut el-Hamevî, a.g.e., s. 5, 181-188; Ebü’lFidâ, a.g.e., s. 86; V. Minorsky, a.g.e., s. XV, 3
115
Kazvînî, Âsâru’l-Bilâd, 79
112

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

madeni çıkarılır. Burada iki dağ vardır. Bunlardan birisine Arûs,
diğerine Hasûm derler. Her ikisinden de zümrüt madeni çıkarılır.”116
13. Kasyûn ve Rabve Dağları
- “Kasyûn dağı Dımaşk’tadır.117 Kâbil, Hâbil’i118 Kasyûn dağında
öldürmüştür. Ki, orası Dımaşk’ın girişindedir. Orada üzerinde kan izi
bulunan bir taş vardır. Dımaşk halkı bu taşı, Kabil’in Habil’in başını
kestiği taş olarak bilirler. Taşın yanında bu nedenle Mağaratü’d-Dem
olarak bilinen bir mağara vardır. Dımaşk’ta ayrıca Rabve dağı vardır.
Bu dağ Dımaşk’a bir fersahlık119 bir mesafededir.”120

116

Kazvînî, Âsâru’l-Bilâd, 124
Dımaşk için bkz.: Ya’kubî, a.g.e., s. 324-327; Türkçe çevirisi için bkz.:
Ya’kubî, a.g.e., s. 101-103; İbn Hurdâzbih, a.g.e., s. 103; Türkçe çevirisi için
bkz.: İbn Hurdazbih, a.g.e., s. 100; Belâzurî, a.g.e., s. 27 vd.; Türkçe çevirisi
için bkz.: El-Belâzurî, a.g.e., s. 173 vd.; Yâkut el-Hamevî, a.g.e., s. 2, 463472; Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 202; V. Minorsky, a.g.e., s. 19
118
Hz. Âdem ile Hz. Havvâ’nın ilk iki oğludur. İslâmî kaynaklarda Hâbil
olarak zikredilen kelimenin aslı İbrânîce Hebel’dir. Kâbil olarak geçen
kelimenin aslı ise, Tevrat’ın Türkçe tercümesinde Kâyin olarak belirtilse de
İbrânîce Kâyin’dir. Hâbil-Kâbil hâdisesi Kur’ân-Kerîm’de isim verilmeden
şu şekilde anlatılır: “(Ey Muhammed) Onlara Hz. Adem’in iki oğlunun
haberini doğru olarak anlat. İkisi birer kurban sunmuşlardı. Birininki kabul
edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen)
“Andolsun! Seni öldüreceğim.” deyince, kardeşi: “Allâh yalnız kendisine
saygılı olanlarınkini kabul eder.” cevabını vermişti. “Eğer beni öldürmek için
elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam; ben
dünyaların Rabbi Allâh’tan korkarım. Ben “hem benim, hem senin günahınla
dönüp ateşliklerden olasın” isterim. Bu zâlimlerin cezasıdır.” Bunun üzerine
nefsi, kendisini kardeşini öldürmeye boyun eğdirdi de, kardeşini öldürdü.
Böylece kaybedenlerden oldu. Allâh kardeşinin ayıbını(cesedini) nasıl
örteceğini göstermek üzere, yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O: “Bana
yazıklar olsun! Kardeşimin ayıbını örtmek için bu karga kadar da mı
olamadım?” dedi. Böylece yaptığına pişmanlık duyanlardan oldu.”( Kur’ân,
5/ Maide, 27-31) Hadîslerde de “haksız yere öldürülen hiç bir kimse yoktur ki
onun kanından Âdem’in birinci oğluna bir pay ayrılmasın. Zira, cinâyeti âdet
edenlerin ilki odur” denilerek bu olaya atıfta bulunulmuştur. Hâbil ve Kâbil
Kur’ân-ı Kerîm’de özlü bir şekilde nakledilirken gerek tarih ve tefsir
kitaplarında ve gerekse kısas-ı enbiyâ türü eserlerde ayrıntılı olarak
anlatılmaktadır. Bkz.: Ömer Faruk Harman, “Hâbil ve Kâbil”, DİA, 14, 376377
119
Yaklaşık 6 km.’lik bir mesafe kastedilmektedir.
120
Kazvînî, a.g.e., s. 126
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14. Tûr dağı
- “Tûr dağı, Deyru Tûri Sinâ’dadır.121 Hz. Musa’ya Allah
Teâlâ’nın nurunun tecelli ettiği dağdır. Burada siyah bir kayaya
oyulmuş bir kilise bulunmaktadır. Bu kilisenin içerisinde bir su
kaynağı vardır. Hıristiyanlar burada bir ateşin bulunduğunu ve bu
ateşin Beyt-i Makdis’ten yandığını düşünürler.”122
E. Madenler
Âsâr’da, genel olarak bilinen altın, gümüş, demir ve bakır gibi
madenler ile bunları nerelerden çıkarıldıkları hususunda bilgiler
bulunmaktadır.
1. Rastık/ Antimon
- “Cezîretü Biritâyîl’de insanlar yengece benzeyen bir hayvanı
yerler. Bu hayvan denizden karaya çıkarıldığında sert bir taşa döner.
Bu taş meşhur rastık taşıdır.”123
- “İfrikiye’de gümüş, bakır, demir, rastık/antimon ve mermer
madenleri çıkarılır.”124
2. Sarı Kibrit Madeni
- “Devrek,125 Huzistan yöresinde bulunan bir şehirdir. Mis’ar b.
Mühelhil’in söylediğine göre burada çok değişik madenler vardır.
Bunlardan birisi sarı kibrit madenidir. Bu madenden başka yerde
bulunmaz ve başka ülkelere götürülür.”126
- “Kevlem,127 Hind topraklarında bulunan büyük bir şehirdir.
Buradan sarı kibrit madeni çıkarılır. Ayrıca bakır yatakları da
vardır.”128
3. Altın, Demir ve Bakır
- “Damendân, Kirman yöresinde büyük bir şehirdir. İbnü’lFakîh’in söylediğine göre oradan altın, gümüş, demir ve bakır
madenleri çıkarılır.”129
121

Deyru Tûri Sinâ için ulaşabildiğimiz coğrafya kaynaklarında bilgiye
rastlayamadık.
122
Kazvînî, a.g.e., s. 131
123
Kazvînî, a.g.e., s. 54
124
Kazvînî, a.g.e., s. 100
125
Devrek için bkz.: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 316
126
Kazvînî, a.g.e., s. 130
127
Kevlem için bkz.: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 55, 360
128
Kazvînî, a.g.e., s. 70
129
Kazvînî, a.g.e., s. 129
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4. Tebeşir taşı
- “Mendûrfîn, Hint topraklarında bulunan bir şehirdir. Mis’ar b.
Mühelhil şöyle der: “Bu ülkeden çıkarılan tebeşir taşı buradan uzak
ülkelere götürülür.”130
5. Gümüş
- “Zekender,131 Magrib’de Berberîlere132 ait şehirlerden birisidir.
Burası ile Merâkeş arası 6 merhaledir. İbnü’l-Fakîh Ali b. Abdullah
el-Magribî’nin anlattığına göre burası büyük bir şehirdir. Halkı
Müslüman Berberîlerdir. Orada gümüş madeni çıkarılır. Orada giren
kişinin üzerine çıkıncaya kadar güzl bir koku yayılır. Bunun sebebi
şehirde reyhanların ve kokulu bitkilerin çok olmasıdır.”133
6. Zümrüt
- “Hırbetü’l-Melik topraklarından zümrüt madeni çıkarılır.”134
7. Tuz ve Civa
- “Dârebecerd civarında beyaz, sarı, yeşili kırmızı ve siyah renkli
tuz dağları vardır. Buradan ayrıca civa madeni çıkarılır.”135
130

Kazvînî, a.g.e., s. 82
Zekender için ulaşabildiğimiz coğrafya kaynaklarında bilgiye
rastlayamadık.
132
Tarihin eski devirlerinden itibaren Berka’dan Atlantik sahillerine ve
güneyde Nijer nehri kıvrımına kadar uzanan Kuzey Afrika’da yaşayan bir
kavim olan Berberîler, İslâm fetihlerinden önce 3 büyük grup halinde
Berka’dan Atlas okyanusuna kadar yayılmışlardı:
- Doğuda Trablus, Berka, Cerîd ve Avras bölgelerinde Levâteliler (Hevvâre,
Avrîga, Nefzâve, Evrebe),
- Batıda, orta ve uzak Magrib’de Sanhâceliler, Küçük Kâbiliye’de
Kütâmeliler, Büyük Kâbiliye’de Zuvâveliler, Kâbiliye ile Şelif arasında,
Cezayir sahillerinde Zenâteliler, Şelif’ten Mülûye’ye kadar uzanan sahada
İfrenliler, Rif’te Gomâreliler, Fas’ın Atlantik sahillerinde Masmûdeliler,
Büyük Atlaslarda Cezûle, Güney Fas’ta Lemtalılar, Batı Sahrâ’da
Sanhâceliler,
- Trablus’tan Cebeliamur’a kadar yaylaların sınır boylarına, Orta ve uzak
Magrib’e kadar yayılan Zenâteliler.
7. yüzyılın ortalarında Araplar’la münasebete geçen ve kısa sürede onların
siyasî hâkimiyetine giren Berberîler, İslâm dinini kabul ettikten sonra
Araplaşmaya başladılarsa da bu eylem süratli olmamıştır. Bkz.: Hakkı
Dursun Yıldız, “Berberîler”, DİA, 5, 480-481
133
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F. Göller
Âsâr’da, sadece, günümüzde Lût gölü olarak
Müntenne/Taberiye gölü hakkında bilgi verilmektedir:

bilinen

1. Müntenne gölü
- “Zugar,136 Beyti Makdis ile arası üç günlük bir mesafe olan,
Müntenne gölü civarında bir yerleşim yeridir.137
- “Ürdün’de Müntenne gölü vardır. Bu göle aynı zamanda
Taberiye gölü derler. Gölün çevresi üç günlük bir yoldur. Dağlar
etrafını kuşatır. Bu gölden bir menfaat elde edilmez. Burada balık
bulunmaz. Bu göl bazı seneler taşar ve etrafında bulunanlar helak olur.
Bundan sonra etrafı bir müddet boş kalır. Daha sonra insanlar tekrar
gelip yerleşirler. İbnü’l-Fakîh’in söylediğine göre bu göle batan bir
şey tekrar su üstüne çıkmaz. Dibinde kalır ve ölür.”138
G. Yıldızlar
Kazvînî’nin Âsâr’ı astronomik coğrafya bilgileri açısından zengin
bir eser değildir. Bu tarz bilgiler çoğunlukla eserin başındaki
Mukaddime’lerde verilmiştir.139 Buların dışında, kimi şehirlerin
anlatımında kısmî astronomik bilgiler bulunmaktadır.
1. Güneş
- “San’a ile ilgili olarak Muhammed b. Ahmed el-Hemdânî
şunları söyler: San’a halkı bir sene boyunca iki kez kış iki kez de yaz
yaşar. Güneş Hamel/Koç noktasına indiğinde hava çok sıcak olur ve
bu sıcaklık aşırı derecededir. Sertan/Yengeç’in başına geldiğinde ise
güneş başlarının üzerinde kayar ve bu dönemde kış gelir. Aynı şekilde
Güneş Mizan/Terazi’nin başına indiğinde sıcaklık tekrar geri döner ve
yaz ikinci kez başlar. Güneş Cedy/Oğlak’a uğradığında ikinci kez kış
başlar. Buralarda kış mevsimi ile yaz mevsimi arasında fazla bir fark
yoktur. İmran b. Ebi’l-Hasan şöyle der: Yemen bölgesindeki en büyük
şehir San’a’dır. Burası Hattu’l-İstivâ/Ekvator bölgesinde yer alan bir
şehirdir. Bu bölgede hava ılımandır. Bu nedenle insanlar yaz veya kış
yolculuklarına ihtiyaç duymazlar. Zira günün aydınlık saatleri
birbirine yakındır.”140
135

Kazvînî, a.g.e., s. 126
Zugar için bkz.: Ebü’l-Fidâ, a.g.e., s. 48, 228
137
Kazvînî, a.g.e., s. 61
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Kazvînî, a.g.e., s. 95
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Kazvînî, a.g.e., s. 4-9
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2. Hattu’l-İstivâ/ Ekvator ve Müntesifü’n-Nehâr/Gündönümü
- “Kelhe, Hind topraklarında Sîn/Çin ile Umân yollarının
ayrıldığı noktadadır. Bulunduğu mevki bayındır bir bölgedir ve Hatt-ı
İstivâ/ekvator’un
ortasıdır.
Müntesifü’n-Nehâr/Gündönümü’nde
sürekli karanlık olduğundan buralarda kimse yaşamaz.”141
3. Ay, Güney Kutup Yıldızı ve Süheyl yıldızı
- “Makdeşû, Zenc ülkesinin ön kesiminde, Yemen ülkesinin
güneyine düşen sahil kenarında bir şehirdir. Halkı Araplaşmıştır.142
Hükümdarları yoktur. Onlar halkın ileri gelenlerinin sözlerini dinlerler
ve buna göre hareket ederler. Tacirler bu şehir hakkında şu hikâyeyi
anlatır: “Buradaki insanlar Güney Kutup yıldızı ile Süheyl yıldızını
gökyüzünün ortasında bir karîne/işaret olarak görürler. Doğal olarak
Kuzey Kutup yıldızını görmezler. Aynı zamanda bu insanlar
gökyüzünde ayın büyüklüğünde, asla kaybolmayan, sürekli olarak
olduğu yerde kalan beyaz bir bulut görürler.”
- “Mis’ar b. Mühelhil, Keşmir143 hakkında şu bilgileri verir: “Ben
o yöreye gittim ve gördüm. Orası ulaşılması oldukça zor bir yerdir.
Kendilerine ait Çin demirinden yapılma büyük bir rasathaneleri vardır.
Süreyya yıldızına taparlar.”144
Sonuç
Görüldüğü üzere, Kazvînî’nin eserinde çok sayıda yer ve eşya
isminden bahsedilmektedir. Bahse konu olan eşyalar, genellikle ticaret
malı olarak kullanılan şeyleri kapsarken, diğer tabiata dair bilgiler,
dönemin dünyasını yansıtmaktadır.
Kazvînî’nin verdiği bilgilerde anlaşıldığı kadarıyla, Hicaz bölgesi
Arap coğrafyacıları tarafından en çok tanınan bölgedir. Bunun dışında
kalan coğrafyalardan ise ticaret yolları üzerinde bulunanlar çok
tanınmaktadır. Anadolu’dan vermiş olduğu bilgilerin coğrafî
güzergâhlardan olması da bunu göstermektedir.

141

Kazvînî, a.g.e., s. 38
Bu anlamda “urbâun” kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelimeyi “Arap”
olarak çevirme imkânı yoktur. Bu nedenle “Araplaşmış” ifadesinin daha
uygun olacağı kanaatindeyiz.
143
Keşmir için bkz.: Ya’kubî, a.g.e., s. 287; Türkçe çevirisi için bkz.:
Ya’kubî, a.g.e., s. 69; Belâzurî, a.g.e., s. 408; Türkçe çevirisi için bkz.: ElBelâzurî, a.g.e., s. 615; Yâkut el-Hamevî, a.g.e., s. 4, 352; Ebü’l-Fidâ, a.g.e.,
s. 123; V. Minorsky, a.g.e., s. 16
144
Kazvînî, a.g.e., s. 69
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Nil, Fırat ve Dicle, günümüzde olduğu gibi Ortaçağ’da da en çok
tanınan nehirleri oluşturmaktadır. Bunun haricinde dağlar söz konusu
olduğunda öncelikle Hicaz’da yer alan dağların tanındığını görüyoruz.
Hayvan türlerine baktığımızda, bugün herkes tanınan
hayvanların, o zamanlarda da çok tanınan hayvanlar olduklarını
görüyoruz. Benzer şekilde, bitki türlerinde de aynı tanınmışlık olgusu
söz konusudur. Bitki türleri ile ilgili olarak ayrıca, bahse konu olan
bilgilerin çoğunlukla ticarî bilgiler olduklarına veya Ortaçağ
koşullarında az bulunur bitki türleri olduklarına tanık oluyoruz.
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Türkçe Öğretimi Açısından Gazâli Saltık Ve “Türkçenin Tedrîsi
Hakkında Tavsiyelerim” Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. Mehmet TEMİZKAN
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü
mehmet.temizkan@mynet.com

Özet
Gazâli Saltık Balıkesir Muallim mektebi edebiyat ve Türkçe
öğretmenidir. Hayatı hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Türk eğitim
tarihindeki önemi “Türkçenin Tedrisi Hakkında Tavsiyelerim” adlı
kitabından kaynaklanmaktadır. Bu kitap günümüz Türkçe öğretimi açısından
okuma, yazma etkinlikleri ve dil bilgisi öğretimi üzerine birçok önemli
açıklama ve öneri içermektedir. Araştırma, bu kitabın Türkçe öğretiminde
dikkate alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Türkçe Öğretimi, Yazma Becerisi, Dil Bilgisi,
Okuma Eğitimi.
Abstract
Gazâli is the literature and Turkish teacher of Balıkesir teacher school.
There is not information about his life. His important to result from the
named “My Proposals About Turkish Teaching” book in Turkish education
history. This book include many important explanations and proposals about
reading, writing activities and grammar teaching Turkish teaching. This
research suggest that this book must be taken into consideration in Turkish
teaching.
Key Words: Turkish Teaching, Writing Skill, Grammar, Reading
Education.
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Giriş
Günümüz toplumlarında bütün bilim dalları hızla değişmekte ve
gelişmektedir. Bu durum insanın durmadan bilginin peşinde
koşmasını, mesleğindeki değişme ve gelişmeleri takip etmesini,
yenilikleri öğrenip alanına uygulamasını zorunlu kılmaktadır.
Ana dili eğitimi de çağın gereksinim duyduğu insan tipinin
yetiştirilmesi amacıyla yenilikçi düşüncelerin, modern yöntem ve
tekniklerin uygulanmasını gerektiren bir alandır. Çünkü ana dili
eğitimi insanlara toplumsal hayat içerisinde dengeli ve uyumlu bir
yaşam sürmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran, insana
hayatı, çevresindeki insanları, vatanını, milletini sevdiren bir nitelik
taşımaktadır.
Bu açıdan bakıldığında Türkçe eğitiminin okul hayatında çok
önemli bir yerinin olduğunu söylemek mümkündür. Amaçlarına
uygun bir Türkçe eğitimi bireylerin mesleki, edebî ve serbest okuma
alışkanlığı kazanmış; başkalarının ifade ettiği, duygu ve düşünceleri
sağlıklı bir şekilde anlayıp değerlendirebilen, bunlara karşı dengeli ve
uyumlu olarak tepki veren, dilini seven ve koruyan kişiler olarak
yetişmelerini sağlar.
Balıkesir Erkek Muallim Mektebi öğretmenlerinden olan Gazâli,
dili tek başına gramerin temsil etmediğini; okuma, yazma ve gramer
etkinlikleri arasında sağlam bağlar kurulması gerektiğini savunarak dil
öğretimine bütüncül bir bakış açısı getirmiştir. Gazâli’ye göre Türkçe
öğretmenlerinin öncelikle konuşulan, okunan ve yazılan konuların
inceliklerine vâkıf olması, somut yöntemlerle çalışması, mesleğiyle
ilgili gelişmeleri ve araştırma yollarını izlemesi gerekmektedir.
Araştırmanın amacı da Gazâli’ye ait olan bu eserin Türkçe
eğitimi açısından önemini ortaya çıkarmaktır. Gazâli eserinde Türkçe
dersleri ile geliştirilmeye çalışılan okuma ve yazma becerileri ile dil
bilgisi öğretimine yönelik açıklama ve önerilerde bulunmaktadır.
A. Okuma
Gazâli’ye göre okuma, Türkçenin etkinlik alanları içinde en
önemlisidir. Türkçenin tedrisini kolaylatmak için gramer, imlâ, kıraat,
kitabet kısımlarına ayırarak her birine ait birtakım kaideler va’z
edildiği malumdur. Yekdiğerinin mütemmimi demek olan bu kısımların
içinde en mühimmini teşkil eden yani bütün kaide ve esasları
mevzularında toplayan kıraattır (Gazâli, 1929, 13).1

1
SALTIK, Gazâli: Türkçenin Tedrisi Hakkında Tavsiyelerim, Orhaniye Matbaası,
İstanbul 1929.
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Türkçe dersleri öğretimi kolaylaştırmak amacıyla okuma, yazma,
dil bilgisi gibi bölümlere ayrılmış ve bunların her birine ait birtakım
kural ve esaslar belirlenmiştir. Her biri diğerinin tamamlayıcısı olan
bu etkinliklerden okuma, bir lisandaki bütün kural ve esasları
bünyesinde toplamaktadır. Bir fikri, bir konuyu tam ve doğru olarak
anlayan bir öğrenci, düzgün bir ifade ile başkalarına anlatma
becerilerine de sahip olacağından öğretmenlerin, okuma derslerine
önem vermeleri gerekmektedir.
Gazâli kitabını ortaokullar için yazdığından ilk okumanın
öğretilmesi ile ilgili bilgiler vermemiştir. Okuma etkinliğinin,
okuduğunu anlama ve okuma yoluyla edebî zevk kazanma amaçlarıyla
yaptırılması gerektiğini savunur. Öğrenciye belli seviyede bir edebî
zevk aşılamaya yönelik yapılan okuma çalışmaları, öğrencinin lisedeki
edebiyat öğrenimi için bir aşama ve alt yapı oluşturur. Bu durum 1929
ortaokul Türkçe programında “talebede okuduğu parçalar üzerinde
düşünme ve bedii kıymeti takdir etme kabiliyetini inkişaf ettirmek,
talebeye iyi eserleri okuma zevkini vermek ve okumaya değer
kitaplarla kendilerinin daimi temasını temin etmek” şeklinde
geçmektedir (MEB, 1929; 4).2 Ayrıca 1982 tarihli ilköğretim okulları
Türkçe programında da “Onlara okuma alışkanlık ve zevkini
kazandırmak ve estetik duyguların gelişmesinde yardımcı olmak”,
şeklindeki amaç cümlesiyle okumanın öğrencinin estetik duygularını
geliştirdiğine yer verilmiştir (MEB, 2002; 7).3 Bu amaçlara ulaşmak
için öğretmen, okuma derslerinde öncelikle öğrencileri konuşur gibi,
açık, tane tane ve şiveye uygun bir şekilde okumaya alıştırmalıdır.
Sınıf içinde yapılan okumalarda öğretmen bir metni öğrencilere
numara sırasına göre okutmamalıdır. Bu şekilde kalabalık sınıflarda
iyi not almak isteyen, takdir edilmeyi bekleyen, zeki ve gayretli
öğrencilere sıra gelmeyebilir. Ayrıca bir konuyu başından sonuna
kadar tek bir öğrenciye de okutmamalıdır. Metinler öğrenciler
arasında taksim edilerek okutulmalıdır. Böylece sınıfın büyük bir
kısmı okutulmuş olur. Türkçe programında da bu konuda gerekli
açıklama yapılmıştır. “Uzun metinler baştan sona kadar tek öğrenciye
okutulmamalı, okuyucu değiştirirken metin rast gele yerinden değil
konunun özünde bölme yapmayan bölümünden kesilmelidir” (MEB,
2002, 30).4
Gazâli’nin yaptığı açıklamalardan yola çıkarak okuma faaliyetini;
okumanın yararları, okumanın amaçları, okuma alışkanlığı
2

İlk Mektepler Müfredat Programı, Millî Matbaa, İstanbul 1929
İlköğretim Okulu Ders Programları, Türkçe- Yazı Programı 6-7-8, Millî Eğitim
Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2002.
4
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, a.g.e. s. 30.
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kazandırma, okumada öğrenciye görelik, öğrenciyi güdüleme ve derse
hazırlıklı gelmeyi sağlama gibi başlıklar altında inceleyebiliriz.
1. Okumanın Yararları
Okuma insanın dünyasını genişletir, ona kişilik kazandırır,
okuduğu konu ve yazarıyla iletişime girmesini sağlar. Bu anlamda
okuma, insanları özgür kılan en önemli etkenlerden biridir. “Okumayı
bilmeyen bir kişi yazılı kültürden de daima uzak kalacaktır.
Dolayısıyla okuma bir tek beceriye değil, daha birçok özelliklere
sahip olmak anlamına gelmektedir. Okuma, içinde bulunduğumuz
bilgi toplumunda bize çok değişik şekillerde sunulan bilgi yığınları
arasından bilinçli bir seçim yapabilmek demektir” (Yıldız, 2003,
105).5
“Yalnız Türkçe dersinde değil, diğer bütün derslerde de öğrenme
faaliyetleri okuduğunu anlama gücüne dayanmakta, bu güç
öğrencinin hayatı boyunca da bilişsel davranışlarının temelini teşkil
etmektedir” (Cemiloğlu, 2001, 152).6
Gazâli de okumanın birçok yararı olduğunu belirtmiştir. Ona göre
okuma, kelimelerin anlamlarını, kullanılış yerlerini, cümle içinde
aldıkları şekilleri gösterir; imlâ ve dil bilgisi öğretimine yardım eder;
anlatım faaliyetlerinde öğrencilerin şahsi üsluplarının oluşmasını
sağlar; metin türlerini, metinlerin içerdiği fikirlerin tahlilini ve
bunların birbirleriyle olan bağlantılarını öğretir; şair ve yazarların
üsluplarını ve edebî şahsiyetlerini tanıtır; anlama yeteneğini geliştirir;
metinlerin ana düşüncelerini bulmayı kolaylaştırır; çeşitli konularda
bilgi verir; muhakeme yeteneğini arttırır ve düşünce ufkunu genişletir.
Buna göre Gazâli, okumanın yararlarını kelime hazinesinin
zenginleştirilmesi, cümle tertibinin öğretilmesi, şahsi üslubun
oluşturulması, metin anlamanın geliştirilmesi yönlerinden ele
almaktadır. Bu düşünceler günümüz Türkçe eğitimcilerinin okuma
etkinliğinin önemi hakkındaki görüşleriyle örtüşmektedir.
2. Okumanın Amaçları
Okuma, sadece yazıdaki işaretleri seslendirmek değildir. Okuma,
bir yazının harflerinin, sözcüklerinin, kelimelerinin tanınması,
bunların anlamlarının kavranması, çözümlenmesi, değerlendirilmesi
gibi fizyolojik, zihinsel ve ruhsal yönleri bulunan karmaşık bir süreçtir

5
YILDIZ, Cemal: Ana Dili Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkçe
Öğretimi, PegemA Yayıncılık, Ankara 2003.
6
CEMİLOĞLU, Mustafa: İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, Alfa Basım
Yayım Dağıtım, İstanbul 2001.
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(Göğüş, 1978,7 60; Baymur, 1959, 14;8 Ünalan, 2002, 86; Demirel,
1999, 50).9
“Ortaöğretime gelen öğrenciler, okumanın mekanik yönünü
(harfleri, sözcükleri, yazı imlerini, bunları seslendirmeyi) okuyarak
öğrenmiş, zevk için okumak becerilerini kazanmışlardır. Gelişim
yönünden erinlik öncesi çağındadırlar. Görevimiz bu çağın güçlü ve
çok yönlü yeteneklerine karşılık vererek, ileriki bölümlerde saptanmış
olan amaçlara doğru okumada, anlama ve hız kazanma becerisini
geliştirmektir” (Göğüş, 1978, 63).
Bugün Türkçe eğitimcileri, okuma faaliyetinin amaçlarını
genellikle bir yazının sözcüklerini doğru okuyabilmek, sesli okumada
yazının anlamına, duygusuna göre sesine uygun bir titrem verebilmek,
okuduğu yapıtın türünü, planını, anlatım, biçem ve yazınsal sanatlar
bakımından değerini kavramaya yarayan yazın bilgilerini ve zevkini
edinmek, ana dilimizin başlıca yazarlarını ve yapıtlarını tanımak
şeklinde belirlemektedirler.
Gazâli de kitabında, okuma faaliyetinin amaçlarını günümüze
yakın hatta yer yer günümüzü aşan niteliklerde belirlemiştir. Ona göre
okumanın amaçları, öğrencinin kelime hazinesini geliştirmek,
öğrencilere sade, açık yazılmış ifadeleri sevdirmek, imla kurallarının
ve dil bilgisi konularının öğrenilmesine yardımcı olmak, anlama
gücünü geliştirmek, metinler yoluyla edebî zevkin öğrenciye
aşılanmasını sağlamak, millî duygu ve heyecanlarını arttırıp
kuvvetlendirmek, öğrencilerin okuldan mezun olduktan sonra da
okuma alışkanlığını devam ettirmesini sağlamaktır. Bu bakımdan
Gazâli’nin, okuma çalışmalarının önemini yıllar öncesinden anlamış
olduğu söylenebilir.
3. Okuma Alışkanlığı Kazandırma
Okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu faaliyetle ilgili olarak
yukarıda bahsedilen amaçlara ulaşabilmek için sınıf içinde ve sınıf
dışında bazı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kitabın okuma ile
ilgili açıklamalar bölümünün incelenmesinden elde edilen bilgilere
göre bu çalışmaları kelime düzeyindeki çalışmalar, cümle düzeyindeki
çalışmalar ve şairlerle yazarların edebî şahsiyetleri üzerindeki
çalışmalar olmak üzere üç grupta toplanabilir.

7

GÖĞÜŞ Beşir: Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe Yazın Eğitimi, Kadıoğlu
Matbaası, Ankara 1978.
8
ÜNALAN, Şükrü: Türkçe Öğretimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2001.
9
DEMİREL, Özcan: İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, Millî Eğitim
Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1999.
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3. 1. Kelime düzeyindeki çalışmalar
Okumanın en önemli amaçlarından birisi öğrencilerin kelime
hazinelerinin geliştirilmesidir. Zengin bir kelime hazinesi de
okunanların anlaşılmasına yardım eder. “Sözcüklerin anlamlarını
bilmeden yazıyı anlamamıza olanak yoktur. Buna göre anlamayı
ilerletmek yollarının en önemlisi çok sözcük öğrenmektir” (Göğüş,
1978, 74).10 Türkçe dersinin gereçleri olan konuşmalar ve okuma
parçaları kelimelerden oluşur. “Bir konuşmayı ya da okuma parçasını
tüm olarak anlamak, metni oluşturan kelimelerin anlamını, cümle
içindeki işlevini bilmek ve kavramakla olabilir” (MEB, 2002, 31).
Gazâli’nin açıklamalarından kelimelerle ilgili çalışmaların,
mecaz anlamlı kelimeler üzerinde düşünme, bir ifadenin farklı
kelimelerle anlatılması, kelimelerin yazılışlarına ilişkin kurallar,
kelimede vurgu ve tonlama, karışık olarak verilen kelimelerden
düzgün cümleler kurma, yazılışları aynı olan kelimeler arsındaki
anlam farkları üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmaların
yapılmasındaki amaç öğrencinin kelime hazinesini zenginleştirmek ve
kelimelerin yerli yerinde kullanılma hususiyetlerini göstermektir.
Tosunoğlu da birey ve toplum için büyük önem arz eden dilin ve
kelime servetinin hem bireyin eğitim ve öğretimine yön verme hem de
sosyolojik gelişim için toplumun şekillenmesine katkıda bulunma
bakımlarından çok önemli olduğunu belirtir. (1999, 72).11 Gazâli bu
konuyla ilgili olarak yapılabilecek bazı çalışmalar önermektedir.
Edebî metinlerde fikirlerin derinliğini ifade eden kelimeler
genellikle mecaz anlamlı kelimelerdir. Öğretmen bunların anlamlarını
açıklamaya önem vermelidir. Öğretmen aynı ifadeyi değişik
kelimelerle anlatma çalışmaları yaptırmalıdır. Bu çalışma öğrencilerin
yazılı anlatım yeteneklerinin gelişmesinde etkili olur. Metinler
okunurken öğrencilere kelime ve cümlelerin anlamlarına göre sesi
yükseltip alçaltmaları gerektiği gösterilmelidir. Konunun içerdiği
fikirler ve bunların sonucunda ortaya çıkacak duyguları dinleyenlere
verebilmek bu şekilde mümkün olur.
Ayrıca metninde geçen kelime, tamlama ve cümlelerin nasıl
kullanıldığı, sözlükteki çeşitli anlamları, yazılışı aynı olan kelimeler
arasındaki anlam farkları açıklanmalıdır. Değişik kelimelerden
öğrencilere düzenli cümleler yaptırılmalı, metin içinde anlamları
verilen ve öğrencilere kazandırılmak istenen kelimelerin yanında
ayrıca öğrencilere bir sözcük defteri tutturulmalı, bu defterlere
10
11

GÖĞÜŞ Beşir (1978) a.g.e. s. 74.

TOSUNOĞLU, Mesiha: “Kelime Servetinin Eğitim ve Öğretimdeki Yeri ve
Önemi”, Millî Eğitim, Kış 1999, s. 71-73.
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derslerde geçen diğer kelimeler ve bunların anlamları yazdırılmalıdır.
Çünkü “çocuklarda sözcük dağarcığının önemli ölçüde ve hızla
geliştiği dönem ilköğretim dönemidir”(Kavcar vd., 1997, 6).12
Gazâli’nin, kelime hazinesinin geliştirilmesi konusundaki bu
önerileri bugün okullarımızda rahatlıkla uygulanabilecek ve olumlu
sonuçlar alınabilecek çalışmalardır.
3. 2. Cümle düzeyindeki çalışmalar
Okuma, öğrencilerin doğru ve düzgün cümle kurmalarına, çeşitli
cümle yapılarını tanımalarına yardımcı olarak cümleyle ilgili bilgi ve
becerilerin kazanılmasını da sağlar. Gazâli bu amaçla yapılabilecek
bazı çalışmalardan bahsetmektedir.
Cümlelerinin kuruluşunda hata bulunan metinler sınıfa getirilerek
bunlardaki hatalar bulunmalı ve düzeltilmeye çalışılmalıdır. Metinler
incelenirken esas anlatılmak istenen anlatıldıktan sonra gereksiz yere
yazılmış cümleler varsa bunlar öğrenciyle birlikte bulunmalıdır. Sene
sonunda okutulan metinler üzerinde bir tekrar yapılmalı, yazarların his
ve heyecan derecelerini ve bir olayın tahliline nasıl giriştiklerini
gösteren cümleler gözden geçirilmelidir. Ayrıca bir metindeki sıradan
fikirlerle edebî değeri yüksek fikir ve hisler ayrılmalı bu cümleler
karşılaştırmalı olarak incelenmelidir.
Görüldüğü gibi cümle alıştırmaları öğrencinin hem anlamı
kavramasını hem de edebî zevk duymasını sağlama amacıyla
yapılmaktadır.
3. 3. Şair ve yazarların edebî şahsiyetleri üzerinde yapılan
çalışmalar
Öğrencinin edebî zevk edinmesi için edebî türlerle şair ve
yazarların edebî şahsiyetlerini bilmesi gerekmektedir. Bu nedenle
öğretmen ilk sınıflarda öğrencinin seviyesine uygun olmak şartıyla
yazı türlerine ve inceliklerine değinmeli, şairlerin biyografileri ve
edebî şahsiyetleri ile ilgili bilgiler vermelidir. “Derslerde ele alınan
konuşma ya da okuma parçalarının dil ve anlatım bakımından
niteliklerinin incelenmesinde, gerekliliği oranında metnin türü ve
yazarı ile ilgi kurarak açıklamaya gidilmesi, özellikle son sınıflarda
öğrenciye edebiyat kavramı kazandırmakta yarar sağlar” (MEB,
2002, 34).13
Şair ve yazarların, eserlerinde en fazla kullandıkları kelime,
tamlama ve fikirleri tespit etmeli ve böylece üslupları hakkında bilgi
12
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sahibi olmaya çalışmalıdır. Mizahi, hayalî ve temsilî yazılar zihnin
gelişmesine, hayal ufkunun genişlemesine katkı sağladığından bu tür
metinlerdeki fikirler üzerinde konuşulmalıdır. Şair ve yazarların edebî
şahsiyetleri, eserlerinde açık veya kapalı belli olur. Bu nedenle birkaç
yazar veya şairin eserleri karşılaştırılarak öğretmenin rehberliğinde
incelenmelidir. Yazıların ruhunu kavramak, araştırma ve merak
yeteneğine sahip olmaya bağlıdır. Öğretmen küçük alıştırmalar
yaptırarak ya da şair ve yazarların meşhur eserlerini okutarak yukarıda
açıklanan amaca ulaşabilir. Yani öğretmen öğrencileriyle birlikte
yazarların fikir ve his dünyaları itibariyle birbirlerine benzeyip
benzemediklerini,
eserlerini
inceleyerek
ortaya
çıkarmaya
çalışmalıdır.
Ayrıca öğretmen, öğrencilerini hangi yazar ve şairlerin hangi
konularda başarılı olduklarını bulmak konusunda düşündürmelidir.
Öğrenciyi araştırmaya, daha iyi konuşmaya ve yazmaya alıştırmak
için ders kitabında ismi geçen yazar ve şairlerden öğrencinin seçeceği
birinin bütün eserlerini ve biyografilerini okumaya teşvik etmeli,
bunun sonucunda da her öğrencinin yaptığı çalışmayı sınıfta
anlatmasını sağlamalıdır. Öğrencide edebiyata karşı manevi bir kıymet
uyandırmak amacıyla dünya edebiyatında geçen şair ve yazarların
yetişme tarzları ve milletleri için övünç kaynağı oldukları yeri
geldikçe anlatılmalıdır.
4. Okumada Öğrenciye Görelik İlkesi
Öğretmenler her etkinlikte olduğu gibi okuma alışkanlığı
kazandırmada da öğrenciler arasındaki bireysel ayrılıklara dikkat
etmelidirler. Bu durum öğretmenin, öğrencisini her bakımdan
tanımasını ve etkinliklerini ona göre uygulamasını gerektirir.
Öğretmen okuma etkinliklerinde hangi öğrencilerin hangi
konularda daha istekli göründüklerini not etmelidir. Bundan hareket
ederek de öğrencileri ilgi ve isteklerine göre kitap okumaya sevk
etmelidir. Öğrenciye okunması için tavsiye edilecek kitaplarda bazı
özellikler aranması gerekir. “Öğrenciye tavsiye edilecek eserler onun
ilgisini çekmeli, konusu yurt, ulus ve doğa sevgisini aşılayıp beslemeli,
ahlak duygusuna aykırı bulunmamalı, hayata karşı iyimserlik,
insanlığa karşı sevgi aşılamalıdır (MEB, 2002, 36).14 Öğrencilerin
okuma ve anlama yeteneklerini ölçmenin, edebî temayüllerini
öğrenmenin bir yolu da yazar ve şairlerden hangilerini sevdikleri,
onları diğerlerine neden tercih ettiklerini ortaya çıkarmaktır.
14
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İlköğretim çağındaki öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırırken
mümkün olduğunca tahkiyeli metinlere önem verilmelidir. Çünkü ilk
sınıflarda okutulan Türkçe dersleri edebiyat için birer kuvvetli
basamak demektir. Edebî metinler üzerinde zihnî çalışmalar yaparak
öğrenciyi kuru, cılız, süssüz ifadelerden yavaş yavaş kurtarmalı, onu
edebiyata hazırlamalıdır. Öğretmen tahkiyeli metinleri, okuması yavaş
olan öğrencilere de tavsiye etmelidir. Öğrencinin okuyup okumadığını
kontrol etmek amacıyla da birkaç gün sonra sınıfta konuyu
anlatmasını söylemelidir.
5. Okumada Öğrenciyi Güdüleme ve Derse Hazırlıklı
Gelmeyi Sağlama
Öğrencinin, okuma alışkanlığı kazanması için öncelikle okumayı
sevmesi ve bu etkinliğe karşı istekli olması gerekmektedir. Bu
durumda öğretmenin başlıca görevinin, öğrencinin okumaya karşı
olumlu tutum geliştirmesini sağlamak olduğu söylenebilir.
Öğretmen bir metin okunduktan sonra o metnin yazılış amacı
üzerine öğrencileriyle karşılıklı konuşmalıdır. Bazen de bir konu veya
bir hikâyenin yarısı okunduktan sonra sonunu getirmeleri için
öğrencileri düşündürmelidir. Böylece öğrenci metnin içeriğine karşı
ilgi duyacak ve metni anlama yolunda önemli bir adım atmış olacaktır.
Ayrıca öğretmen öğrencileriyle o güne kadar okudukları edebî
eserlerin fikir ve his dünyalarına yaptığı olumlu etkileri ortaya
çıkarmak amacıyla görüş alış verişinde bulunmalıdır.
Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri için bir sonraki okuma
konusu veya metni önceden belirlenmeli ve bunların okunması
sağlanmalıdır. Öğretmen bir sonraki ders sınıfa girdiğinde bir iki
öğrenciyi kaldırarak okunması için verdiği konuyu anlatmalarını ister
ve böylece öğrencileri kontrol etmiş olur.
B. Yazılı Anlatım
Kitabet, yani yazılı anlatım dersleri en basit fikirlerimizden en
yüksek duygularımıza kadar bütün ifade etmek istediklerimizi
karşıdakilere iletmemize yardımcı olur. Öğrencilerin yazılı anlatım
becerileri derece derece ilerletilerek yaptıkları çalışmalar zamanla
edebî mahiyete kavuşturulmalıdır. Öğretmenler öğrencilerin, yazmak
istedikleri konular üzerinde başarılı olmalarını sağlamak amacıyla
bazı uygulamalar yapmalıdırlar.
Gazâli’nin yazılı anlatım dersleriyle ilgili olarak yaptığı
açıklamalar ve sunduğu öneriler doğrultusunda bu etkinlik yazının
faydaları, yazma konularıyla ilgili uygulamalar, öğrenciyi derse
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çekme ve güdüleme, yazıların düzeltilmesi ve değerlendirilmesi gibi
başlıklar altında incelenebilir.
1. Yazının Faydaları
Gazâli yazılı anlatım etkinliğinin kişi açısından birçok faydası
olduğunu savunmaktadır. Bunlar içinde en önemlisi yazma
çalışmalarının Türkçe derslerinde öğrenilen bilgilerin uygulama alanı
olmasıdır. Bu düşünce “Grameri yazıda tatbik için zemin vücuda
getirir” (Gazâli, 1929, 31)15 ve “Efkâra fesahat vermekle beraber
kelime ve cümleleri pürüzsüz kullanmak itiyadını kazandırır” (Gazâli,
1929, 32)16 gibi ifadelerle dile getirilmektedir.
Bunun yanında yazılı anlatım çalışmaları öğrencilerin, bütün yazı
türlerinde başarılı ürünler ortaya koymalarını ve sözlü anlatımla
eksiksiz olarak ifade edilemeyen bazı duygu ve düşüncelerin yazı ile
anlatılmasını sağlar. Yazı yazmak için öğrenciler düşünmek, konu ile
ilgili olarak bulduğu düşünceleri belli bir sıraya koymak ve bunları
önem sırasına göre düzenlemek zorundadır. Bütün bu işlemleri yapan
öğrencinin muhakeme ve mukayese yetenekleri artar. Ayrıca sürekli
yazı yazan öğrenciler duygu ve düşüncelerini gittikçe estetik bir tarzda
anlatmaya başlarlar. Bu şekilde öğrenci şahsi üslup sahibi olur.
2. Yazma Konularıyla İlgili Uygulamalar
Yazma derslerinde konu vermek kolay bir iş değildir. Bu nedenle
öğrencilere yazmaları için konu verilirken çok dikkatli olmak gerekir.
Yazma derslerinde genellikle serbest konular tercih edilmelidir.
Öğrencileri düşünme ve hayal etmeye zemin teşkil eden tabiat ve
hayatla ilgili konular varken dar çerçeveler içinde düşündürmeye hiç
gerek yoktur.
Başlangıçta öğrencilerden mükemmel yazılar beklenmemelidir.
Yazdırılan ilk yazıların mümkün olduğunca kısa cümlelerden
oluşmasına ve konuşur gibi yazılmasına dikkat edilmelidir. Çünkü
birbirine girmiş dolambaçlı ifadeler hem fikirlerin güzelliklerini yok
eder hem de okuyan kişinin manayı kavramasını zorlaştırır.
Öğrencilere yazı yazdırırken dikkat edilmesi gereken bir nokta da
edebî metinlerden yararlanmadır. Buradaki amaç öğrencilerin bütün
edebî türlerde başarılı yazılar yazabilmelerini sağlamaktır.
Tahkiyeli metinler öğrencileri hikâye yazmaya alıştıracağı için bu
metinler üzerinde önemle durulmalıdır. Hikâye türünde yazılmış
metinler sınıfa getirilmeli, incelenmeli ve öğrencilerin bunlara benzer
15
16
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metinler yazmaları sağlanmalıdır. Bazen öğrencilere canlı bir olay
veya masal anlatılarak bunlardan anladıkları da yazdırılmalıdır. Yazı
yazarken öğrencilerin olaya kendi hayal dünyalarından ayrıntılar
eklemelerine de izin verilmelidir. Ancak öğrenciler arasında tamamen
hayalî konularda yazanlar varsa öğretmen bunlara hayalî ve gerçek
konuları karıştırarak yazmalarını öğütlemelidir.
Öğretmen öğrencilerini makale yazmaya da alıştırmalıdır.
Makaleden bahsederken fikirlerin açık ve ispatlanmış olması
gerektiğini açıklamalıdır. Öğrencilerin ilmi görüşlerini genişletmek
amacıyla öğretmen, gazete, dergi, kitap gibi araç gereçleri tavsiye
etmeli, bunları okutmalı ve öğrencilerden anladıkları kadarını
yazmalarını istemelidir. Öğrenciye çeşitli eserler okutarak bunlardan
anlam ve özet çıkarma yarışmaları yaptırmak da yazılı anlatım
yeteneğinin gelişmesine katkı sağlar.
Öğretmen bazı derslerde bir milletin toplumsal hayatından
alınmış veya büyük filozof veya şairler tarafından söylenmiş derin,
geniş manalı sözler üzerinde öğrencilere açıklamalar yapmalı, bu
sözlerle ilgili yazılar yazdırmalıdır. Ayrıca öğrencinin zihnî gelişimini
ilerletmek ve araştırma hevesini arttırmak amacıyla bazen vicdan gibi
soyut konularda da yazılar yazdırmalıdır.
Yazılı anlatım etkinliğinde şiirler de üzerinde çalışılabilecek bir
türdür. Ölçülü ve kafiyeli uzunca şiirler başlı başına birer konudur.
Bunları sık sık düz yazıya çevirme alıştırmaları yaptırılmalıdır.
Öğrenci şiiri düz yazıya çevirirken kapalı noktalar ve mecazlar
üzerinde zihnini yormaya mecbur olur. Böylece muhakeme yeteneği
gelişir, şiiri nesre çevirmede hız kazanır, kelimelerin anlamlarını
öğrenir ve fikir bakımından zenginleşir.
3. Öğrenciyi Derse Katma ve Güdüleme
Öğrenciler zaman zaman yazmaya karşı isteksizlik gösterebilirler.
Bunun nedenlerinden bazıları yazılacak konunun öğrencinin ilgisini
çekmemesi, konu hakkında bilgi yetersizliği, konunun öğrencinin
anlama seviyesinin üstünde olması şeklinde sıralanabilir. Öğretmenin
bu durumda çeşitli yönlerden öğrencilerini tanıması ve çalışmalarını
buna göre düzenlemesi gerekmektedir. Bu amaçla da bazı çalışmalar
yapılabilir.
Öğretmen, öğrencilerinin yazılarını incelemeli ve hangi
öğrencinin hangi konuda daha iyi yazdığını, başarı derecesini
belirlemeli, bu öğrencilere elinden geldiği kadar yardım etmelidir.
Öğrenciyi yazmaya karşı güdülemenin bir başka yolu da yazılması
için verilen konularda basitten karmaşığa doğru gitmek yani seviyeyi
gözetmektir.
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Yazıların düzeltilmesi aşamasında öğrencinin dikkatini konu
üzerine çekmek için sınıfta sesli bir şekilde okunan yazının güzel ve
hatalı yerlerinin not edilmesi istenmelidir. Okuma işlemi bittikten
sonra öğrencilerden not ettikleri noktaları açıklamaları söylenmeli ve
en sonunda her iki yöndeki düşünceler karşılaştırılarak ders
bitirilmelidir. Ayrıca bir öğrenci yazısını okurken diğer öğrencilerin
dinleyip dinlemediklerini anlamak amacıyla öğretmen onlara
“Arkadaşınızın konusundan anladıklarınızı söyleyiniz.” şeklinde bir
soru sormalıdır. Böylece öğrencilerin derse olan ilgisi sağlanır.
Öğrencilerin yazma etkinliklerine daha istekli katılmalarını
sağlamak amacıyla öğretmen, yazılarda güzel bir cümleye, şairane bir
söyleyişe geniş ve etkileyici bir hayale rastladığı zaman bütün
öğrencilerin dikkatlerini buraya çekmeli ve o yazının sahibini takdir
eden sözler söylemelidir. Ayrıca öğretmen sınıfta iyi ve kötü yazanları
sınıflamalı, yazıların hangi yönlerden iyi ya da kötü olduğunu
öğrencilerin önünde tahlil ederek anlatmalı, öğrenci arasında gizli ve
tatlı bir rekabet uyandırmalıdır.
4. Yazıların Düzeltilmesi ve Değerlendirilmesi
Düzeltme ve değerlendirme işlemleri yazılı anlatım etkinliğinin
ayrılmaz bir parçasıdır. Yazıların düzeltilmesi konusunda öğretmen
sınıfın mevcuduna göre hareket etmelidir. Sınıf mevcudu az ise her
öğrencinin yazısı ayrı ayrı düzeltilmelidir. Sınıf kalabalık ise
öğretmen her hafta birkaç yazı okumalı, gördüğü yanlışların altını
çizmeli ve defterin bir köşesine yaptığı düzeltmeleri renkli kalemle
yazmalıdır. Daha sonra düzeltme yaptığı defterleri sınıfa getirerek
öğrencilere okumalı, gerekli açıklamaları yapmalıdır. Bu çalışmanın
sonunda öğrenci yapılan düzeltmeleri esaslı bir şekilde görmüş ve
anlamış olur.
Yazma derslerinde öğrenciler, yalnızca kendi yazılarını
düzeltmekle yetinmemeli, aynı zamanda arkadaşlarının yazılarını da
düzeltmeyi öğrenmelidirler.
Öğretmen, düzelttiği yazılardaki önemli hataları ve bunların
doğru şekillerini yazının altına bir sütun açtırarak buraya
yazdırmalıdır. Böylece öğrenciler, yaptıkları yanlışların doğru
şekillerini, bazı önemli kuralları, cümlelerin nasıl düzenlenmesi
gerektiğini sürekli olarak görebilirler.
C. Dil Bilgisi
Gazâli’nin dil bilgisi hakkındaki açıklamaları ve önerileri dil
bilgisinin önemi ve yararları, dil bilgisi öğretiminde yöntem, öğrenciyi
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güdüleme ve derse çekme, diğer etkinlik alanlarıyla bağlantı kurma
gibi başlıklar altında incelenebilir.
1. Dil Bilgisinin Önemi ve Yararları
Fikirlerimizi ifade ederken kullandığımız kelimelerin genel ve
özel durumlarını içeren dil bilgisi, dilimizle birlikte ortaya çıkmıştır.
Türkçe açısından önemi, dili yanlış yazan veya yanlış konuşanlara
karşı bir koruyucu vazifesi görmesinden kaynaklanır. Ana dilini bilen
bir kimse her zaman doğru konuşup doğru yazamaz. Doğru konuşup
doğru yazabilmek için dil bilgisinin öğretilmesi gerekmektedir.
Özellikle yazılı anlatımda, yapılan hataların anında düzeltilmesinin
imkânı yoktur. Bu nedenle anlatılmak istenenlerin doğru ve eksiksiz
olarak anlaşılması için gerekli önlemlerin önceden alınması gerekir.
Yazının dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılması bu önlemlerden
birisidir. Gazâli bunu “gramer kelime ve cümleleri güzel ve düzgün
olarak tertip etmeyi öğretir” (1929, 4)17 şeklinde açıklamaktadır.
Öğretmenler dil bilgisi konularını öğretmeye başlarken
öğrencilerini bir yazar, bir şair gibi mükemmel derecede ana dili
konuşan ve yazan kişiler olarak görmemelidirler. Onları, ana dilini
doğru ve amacına uygun bir şekilde kullanabilen bireyler olarak
yetiştirmeye çalışmalıdırlar. Bu bağlamda dil bilgisi konuları kuru ve
soyut olmaktan çıkarılmalı, öğrenilen bilgiler her türlü yazıya
uygulanmalıdır.
2. Dil Bilgisi Öğretiminde Yöntem
Türkçe öğretiminde uygulanmayan her bilgi unutulur. Buna
rağmen bugüne kadar Türkçe kuru bir ilim olmaktan çıkarılamamış,
her kelimeye bir kural konulmuş, bu kurallar öğretilmiş, dilin yararları
ve üstünlükleri bu kurallarla ölçülmüştür. Oysa dil bilgisi öğretimi
yalnız hafıza işi değil aynı zamanda uygulama işidir. “İlkokulda
olduğu gibi ortaokul dil bilgisi de öğrenilmek için değil kullanılmak ve
uygulanmak için verilmektedir” (MEB, 1949, 16). Bu nedenle dil
bilgisi konularının ana dilini doğru ve düzgün kullanma amacına
yönelik olarak öğretilmesi için öğretim yönteminden başlamak üzere
bazı değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Yöntem konusunda
Gazâli’nin önerileri ilk Türkçe programından itibaren önerilen
görüşlerle örtüşmektedir. Bu yöntemin özelliklerini şu şekilde
özetleyebiliriz.
Öğrenciye önce kural veya tanım değil örnekler verilmeli, bu
örnekler üzerinde açıklamalar yapılmalı sonra da örneklerden
17
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hareketle kurallar çıkarılmalıdır. Öğretmen bir konuyu anlatacağı
zaman öncelikle öğrencilerin kitaplarındaki örnekler üzerinde
açıklamalar yapmalı, sonra kendisi örnekler vermeli, öğrenciden de
örnekler istemelidir. Daha sonra konu tanımlanmalı ve anlatılmalıdır.
Öğretmen bazen örnekleri açıkladıktan sonra kuralı veya tanımı kendi
söylemeyip bunu öğrenciye buldurmalıdır. Dil bilgisi konuları diğer
konulara göre öğrenciyi sıkabilir. Bu nedenle öğretmen mümkün
oldukça cazip örnekler bulmaya çalışmalıdır.
Yukarıda özelliklerinden bahsedilen öğretim yöntemi bugün
Türkçe programında da kullanılması tavsiye edilen tümevarım
yöntemidir. Program dil bilgisi çalışmalarının doğru konuşmayı,
doğru anlamayı sağlayıcı bir doğrultuda yapılmasını, her zaman
cümlenin esas alınmasını, cümleden hareket edilmesini tavsiye
etmektedir (MEB, 2002, 36).18 Bu yöntemin uygulanması öğretimde
bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora doğru hareket etme ilkelerine
de uymayı sağlamaktadır.
3. Öğrenciyi Güdüleme ve Derse Katma
Dil bilgisi dersleri uygulamaya dayandığı için öğrencilerin bu
uygulamalara katılmaları gerekmektedir. Bu aşamada öğrenilen
bilgilerin tekrar edilmesi önem taşır. Öğretmen gramer konularını
örnekleriyle birlikte anlattıktan sonra birkaç öğrencinin, konuyu
özetlemesini istemelidir. Bunu yaparken konuları kendi öğrettiği gibi
değil onların anladığı gibi tekrar ettirmelidir. Öğretmen tekrar
amacıyla sorduğu sorularda öğrencilerin birinin bilmediği bir konuyu
hemen kendisi anlatmamalı, diğer öğrencilere de sormalıdır. Doğru
cevap alamazsa kendisi anlatmalıdır. Ayrıca öğretmen öğrencilerini
derse katmak için gramere ilişkin konularda öğrenciler arasında örnek
bulma yarışmaları yaptırmalıdır.
Alıştırma için tahtaya kaldırılan öğrencilere sorulan sorular, aynı
zamanda sınıftaki diğer öğrencilere de yöneltilmeli, tahtadaki öğrenci
cevabı bulana kadar sınıftaki öğrencilerin de cevabı hazırlamaları
istenmelidir. Bazı öğrenciler derse katılma noktasında isteksizlik
gösterebilirler. Öğretmen bu durumda öğrenciyi tahtaya çıkarmalı ve
dersi tahtada anlattırarak sıkılganlığını gidermeye çalışmalıdır.
4. Diğer Etkinlik Alanlarıyla Bağlantı Kurma
Dil bilgisi konuları diğer etkinlik alanlarından bağımsız, soyut bir
şekilde işlenmemelidir. Öğretilen dil bilgisi konuları okuma ve yazma
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Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, a.g.e. s. 36.
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derslerine uygulanmazsa bir işe yaramaz ve unutulur. Öğretmenler bu
bütünlüğü göz önüne almalı ve derslerini buna göre düzenlemelidir.
Bu amaçla öğrenci yazılı anlatım derslerinde dil bilgisiyle ilgili
bir hata yaptığında öğretmen onu uyarmalıdır. Öğrencinin dil bilgisi
konularını uygulayabilmesi için yazmış oldukları konuları birbirlerine
okutmalı ve gördükleri hataları düzeltmelerini istemelidir. Daha sonra
bu yanlışlar öğretmen ve öğrenciler tarafından sınıfta gözden
geçirilmelidir. Okuma metinleri üzerinde de uygulama yapılabilir. Bu
şekilde derste öğrenilen bilgiler metinler üzerinde tekrar edilerek
pekiştirilmiş olur. Öğretmen öğrencilerle birlikte okunan metinlerdeki
fikirlerin birbirlerini nasıl bir bütünlük içinde izlediklerini
incelemelidir. Bu inceleme sırasında kelimelerin cümle içinde
aldıkları şekillere dikkat edilirse dil bilgisi konuları pekiştirilmiş olur.
Sonuç
Türkçe öğretimi programları, özellikle 1998 yılından itibaren
YÖK ve Dünya Bankası işbirliği çerçevesinde hazırlanarak hayata
geçirilen eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarıyla
önem kazanmıştır. Bu nedenle tarihî gelişim içinde Türkçe
öğretiminin kaynaklarının tespit edilerek değerlendirilmesi ve bu
alanın lisans, yüksek lisans, doktora programlarına kazandırılması
gerekmektedir.
Gazâli’nin 1929 yılında kaleme aldığı “Türkçenin Öğretimi
Hakkında Tavsiyelerim” adlı kitabı da Türkçe öğretimi ve Türkçe
öğretiminin tarihî gelişimi açısından önem taşımaktadır. Gazâli’nin,
kitapta ileri sürdüğü düşünceleri hem bugüne kadar uygulanmış
Türkçe programları hem de günümüzde yazılmış olan Türkçe öğretimi
kitaplarındaki açıklama ve önerilerle örtüşmektedir.
Türkçe dersleri öğretimi kolaylaştırmak amacıyla okuma, yazma,
dil bilgisi gibi bölümlere ayrılmış ve bunların her birine ait birtakım
kural ve esaslar belirlenmiştir. Her biri diğerinin tamamlayıcısı olan
bu etkinliklerden okuma, bir lisandaki bütün kural ve esasları
bünyesinde toplamaktadır. Gazâli, okuma etkinliğinin, okuduğunu
anlama ve okuma yoluyla edebî zevk kazanma amaçlarıyla
yaptırılması gerektiğini savunur. Ona göre okuma etkinliğinin
kelimelerin anlamlarını, kullanılış yerlerini, cümle içinde aldıkları
şekilleri gösterme; imlâ ve dil bilgisi öğretimine yardım etme; anlatım
faaliyetlerinde öğrencilerin şahsi üsluplarının oluşmasını sağlama;
metin türlerini, metinlerin içerdiği fikirlerin tahlilini ve bunların
birbirleriyle olan bağlantılarını öğretme gibi pek çok yararı
bulunmaktadır.
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Gazâli’ye göre kitabet, yani yazılı anlatım dersleri en basit
fikirlerimizden en yüksek duygularımıza kadar bütün ifade etmek
istediklerimizi karşıdakilere iletmemize yardımcı olur. Öğrencilerin
yazılı anlatım becerileri derece derece ilerletilerek yaptıkları
çalışmalar zamanla edebî mahiyete kavuşturulmalıdır. Yazılı anlatım
çalışmaları öğrencilerin, bütün yazı türlerinde başarılı ürünler ortaya
koymalarını ve sözlü anlatımla eksiksiz olarak ifade edilemeyen bazı
duygu ve düşüncelerin yazı ile anlatılmasını sağlar. Yazı yazmak için
öğrenciler düşünmek, konu ile ilgili olarak bulduğu düşünceleri belli
bir sıraya koymak ve bunları önem sırasına göre düzenlemek
zorundadır.
Dil bilgisi fikirlerimizi ifade ederken kullandığımız kelimelerin
genel ve özel durumlarını içerir ve dilimizle birlikte ortaya çıkmıştır.
Türkçe açısından önemi, dili yanlış yazan veya yanlış konuşanlara
karşı bir koruyucu vazifesi görmesinden kaynaklanır. Dil bilgisi
öğretiminde öğrenciye önce kural veya tanım değil örnekler verilmeli,
bu örnekler üzerinde açıklamalar yapılmalı sonra da örneklerden
hareketle kurallar çıkarılmalıdır. Öğretmen bir konuyu anlatacağı
zaman öncelikle öğrencilerin kitaplarındaki örnekler üzerinde
açıklamalar yapmalı, sonra kendisi örnekler vermeli, öğrenciden de
örnekler istemelidir. Öğretmen bazen örnekleri açıkladıktan sonra
kuralı veya tanımı kendi söylemeyip bunu öğrenciye buldurmalıdır.
Sonuç olarak Türkçe öğretiminde Gazâli’nin bu eserinin dikkate
değer bir nitelik taşıdığını söylemek mümkündür. Kitaptaki yararlı
açıklamaların ve uygulanabilir önerilerin öğretmenler ve
akademisyenler tarafından bilinmesi, Türkçe öğretimi açısından
önemli bir kazanımdır.
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Büyük Harf Uygulamaları Üzerine
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Özet
Büyük harf uygulaması, VIII. yüzyıldan sonra genel hatları ortaya
konmuş bir imlâ uygulamasıdır. Büyük küçük harf ayrımı, her dilde aynı
şekilde uygulanmaz. Büyük harfin uygulanışıyla ilgili her dilin kendisine
göre özel kuralları olabilir. Diller zaman içerisinde kural değişikliğine
gidebilir. Türkçede de zaman içerisinde bazı kurallar değişmiştir. Bugünkü
imlâmızın öğretim açısından daha kolay hale getirilmesi gerekir. Bu yazıda,
büyük harf sitemine sahip olan Türkçe, İngilizce, Fransızca vb. dillerin imlâ
uygulamalarındaki farklılıklar ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar sözcükler: Büyük harf, küçük harf, imlâ, yazım, yazı tarihi,
Türkçede büyük harf.
Abstract
Capitalization is orthographic applications and its general rules are
determined after the 8th century. The use of small and capital letter is not the
same as in all languages. It is possible that each language may have some
specific rules about tehe application of the capital letters. Languages may
also change the rules of small and capital letters in the course of time and
Turkish is one of these languages. The teaching of Turkish orthographic rules
must be facilitated than the currently used form. This paper aims to explore
the orthographic diffrerences in languages that have capitalization system
like Turkish, English, French, etc.
Key words: Capital letter, majuscule letter, upper case, lower case,
capitalization, orthography, spelling, history of writing, Turkish
capitalization.
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Giriş:
Bugünkü Latin harf sisteminde harfler, büyük (upper case capital
lettter, majuscule) ve küçük (lower case, minuscule letter) olmak
üzere ikiye ayrılır. Yazım kuralları içerisinde önemli bir yeri olan
büyük harf uygulaması, bizde oldukça yeni sayılır. 1 Kasım 1928’de
Arap harflerini bırakıp Latin harflerine geçince yeni alfabenin
gerektirdiği bir takım yeni uygulamalarını da öğrendik. İlk örneklerini
Tanzimat döneminde gördüğümüz Batı usulü noktalama işaretlerine,
yeni alfabenin kabulüyle başka uygulamalar eşlik etti. Bu
yeniliklerden biri de büyük-küçük harf ayrımıydı.
Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 1.4 milyarını içine alan Çin,
Japon, Taiwan gibi ülkelerde alfabetik bir yazı sistemi kullanılmaz.
Resim-yazı (pictogram) yazı sistemlerinde ses olmadığı gibi bizim
anladığımız anlamda bir harfe de karşılık yoktur. Çincede “logogram”
denilen işaretler harfi değil kelimeyi karşılar.1 Haliyle böyle bir yazıda
büyük-küçük harf farkı aranmaz. Semitik ve Hint dillerinde de büyük–
küçük harf ayrımı yoktur. Bu ayrımı, günümüz Latin, Yunan ve Kril
yazılarında buluyoruz. Ancak bugün büyük- küçük ayrımına sahip
Latin ve Yunan ve alfabeleri, ilk çağlarda standart olarak yalnız büyük
harflerden oluşuyordu. “Capital” denilen bu yazı, daha çok taş gibi
sert yüzeyler üzerine yazılırdı. “Minuscule” adı verilen küçük
harflerin MS 1. ve 4. yüzyıllarda bazı ilkel biçimleri görülse de2
büyük-küçük harf ayrımının ilk C h a r l e m a g n e döneminde (800 1200) “C a r o l i n g i a n m i n u s c u l e ” olarak adlandırılan yazı
türünden3 çıktığı yaygın bir görüştür. Roma için Rönesans olarak
değerlendirilen bu dönemde Hristiyanlığa dair pek çok kitap,
“m i n u s c u l e ” yazı ile yazılmıştır. Avrupa kültürünün bugünkü
şeklini almasında ve ortak bir yazı kültürünün gerçekleştirilmesinde
“C a r o l i n g i a n
m i n u s c u l e ”, önemli bir adım olarak
değerlendirilir.4 Bu yazı; rahip, eğitimci, şair ve bilgin gibi pek çok
niteliği üzerinde taşıyan Y o r k l u A l c u i n (735–804) tarafından
geliştirilmişti. A l c u i n ’ i n imlâ üzerine yazdığı O n O r t h o g r a p h y
(De Orthographia) adlı eseri, sonraki yıllarda referans kitabı olarak
değerlendirilmiştir.5 Matbaacılığın temel aldığı yazı da A l c u i n ’in
1

David Sacks: Language Visible Unraveling the Mystery of the Alphabet From A
to Z, Alfred A. Knopf Yay., Kanada, 2003, s.3.
2
Henri-Jean Martin : (İng.Çev: Lydia G. Cochrane.)The History and Power of
Writing, The University of Chicago Press, Chicago 1994, s.65.
3
http://en.wikipedia.org/wiki/Carolingian_minuscule Erişim:20.01.2009
4
http://en.wikipedia.org/wiki/Carolingian_Renaissance Erişim:20.01.2009
5
Andrew Flemıng West: Alcuin, Charles Scrıbner's Sons Yay., New York,1912,
s.70.
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biçimlendirdiği “m i n u s c u l e ” yazıdan gelişmiştir. 6 Başlangıçta
mahkeme kayıtlarını tutmakta seri olan bu yazı, okunaklı, yuvarlak
hatlı, sözcükler arasında boşluk bırakılmış, ilk harfleri büyüktü
(capital). Roma el yazısına göreyse göze daha hoş gelmekteydi. Bu
nitelikleriyle
bütün
Batı
Avrupa’nın
rağbet
ettiği
“C a r o l i n g i a n ” yazısı, b ü y ü k v e k ü ç ü k h a r f l e r i n i n b i r
a r a d a k u l l a n ı l d ı ğ ı ilk yazıdır.7

Bir Carolingian kitabı8
“ M i n u s c u l e ” yazının ortaya çıkmasında yazıda tasarruf ve
kolaylık ilkelerinin etken olduğu söylenebilir. Bu yazı “c a p i t a l ”
yazıya göre daha az yer kaplıyor, daha az emek harcanıyor, kâğıt veya
yumuşak malzemeler üzerine yazıldığından yazıcıyı fazla
yormuyordu. Ancak bu yazı, tamamen küçük harflerden oluşmuyordu.
Cümle başlarının büyük yazılması geleneğinin temeli, bu döneme
rastlar. Özellikle paragrafa benzer satır başı girişlerde gösterişli büyük
giriş harfleri vardır. G u t e n b e r g ’in ilk bastığı İncil’de satır
aralarında yer alan cümle başı harflerinin büyük ve kırmızı
(rubrication) yazıldığı görülür. Kırmızı mürekkep, cümle başları
6

Carl Faulman: Yazı Kitabı, (Çev: Itır Arda), Türkiye İş Bankası Yay. İstanbul 2005,
s.191
7
Edward Clodd: The Story of The Alphabet, D. Appleton and Company Yay., New
York, London, 1912, s..197-198;
http://en.wikipedia.org/wiki/Carolingian_minuscule Erişim:20.01.2009;
http://www.uncp.edu/home/rwb/lecture_mid_civ.htm Erişim:09.02.2009
Miriam Greenblatt : Charlemagne and the Early Middle Ages, Benchmark Books
,New York 2003, s.27,28
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcuin Erişim: 27.01.2009
8

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/19/BritLibAddMS11848Fol160rText.jpg
Erişim: 28.01.2009
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dışında bölüm başı ve sonlarını belli etmek için de kullanıldı.9 Bütün
bunlar; yazıyı güzel, anlaşılır ve gösterişli kılıyordu.
“Capital “yazı
“Miniscule ” yazı

Büyük- küçük harf ayrımı ne sağlar?
Yazının icadıyla insan, çevresinde öteden beri var olanı belli
simgelerle anlatma imkânına kavuştu. İnsanoğlu, bütün içinde fark
edebildiklerini kayıt altına alırken bazı varlıkları daha önemli saydı.
Tanrı, kral, ay, güneş, yıldız vb. varlıklar diğer varlıklara göre ayrı üst
bir kategoride ele alındı. Büyük - küçük harf ayrımı bulunmayan
S ü m e r yazısında belli bazı t a n ı m l a y ı c ı l a r (determinative),
sözcüğün niteliğini gösteriyordu. Sümercede D i n g i r “Tanrı”,
işaretiyle gösterilirken, üzerine geldiği sözcüğe dikkat edilmesi,
anlamın sınırlanması, benzerlerinden ayırt edilmesi, yanlış anlam
verilmemesi isteniyordu.10
Latin ve Yunan yazısını kullananlar da daha eski yazı
kültürlerinden gelen dikkat çekme, farkındalık oluşturma düşüncesini
sürdürdüler. Tabiatta var olan her nesne aynı değerde değildi. Kimi
varlıklar bizim için daha önemli ve ayrıcalıklıydı. Onları diğer
sözcüklerden ayrı ve farklı yazmak gerekiyordu.
Günümüz öğrenci kompozisyonlarında görülen bir durum aslında
farkındalık oluşturma düşüncesinin hangi boyutlara ulaştığını da
gösterir: Çocuklara yazmaları için hamasî bir konu verildiğinde kimi
öğrencilerin “Türk Milleti” biçiminde “Millet”i de büyük
yazdıklarını, Atatürk’ten zamir yoluyla söz ederken “O”, “O’nu”,
“O’nun” gibi yazım kurallarını da aşan saygı amaçlı tutumlara
gittiklerini görüyoruz.11 Buradaki temel düşünce, Atatürk’ün eşsiz bir
devlet adamı olduğunu - imlâyı biraz zorlayarak da olsa- anlatmaktır.

9

http://prodigi.bl.uk/TreasuresImages/Gutenberg/max/kl1/001.jpg
Erişim:
26.01.2009;
http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/gutenberg/html/7.html
Erişim:09.02.2009
10
Jean-Jacques Glassner: (Çev: Zainab Bahrani, Marc Van de Mieroop): The
Invention of Cuneiform: Writing in Sumer, The Johns Hopkins University Press,
Baltimore, 2003, s.147.
11
Mustafa Öner: “Türkçede Özel Zamirler (!)” Türk Dili, TDK Yay. C.1997/I,
542.sayı, s.152-156.’ de: Hatta “o” zamirinin yalnızca Atatürk için büyük yazılmasını

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Elbette kişilerin önemsedikleri şeylerin sınırı yoktur. Din, ülkü,
devlet, doğa, ruh, kişi, Tanrı vb. her nesne ve kavram kişilerin önem
sırasında yerini alır. Bunlara, yazı içerisinde de olsa, bir değer
atfetmek ister. Ancak bunu yaparken zamanla oluşmuş geleneğin
bozulmaması da gerekir. Burada Batılıların “o r t h o g r a p h y ”
dedikleri imlâ veya yazım devreye girer.
Büyük-küçük harf ayrımında, yalnızca önemli varlıkları belirtme
kaygısından söz edemeyiz. Cümle başlarını büyük yazmak da eski bir
yazı geleneğidir. Her cümle yeni bir fikrin doğduğu yerdir. Cümle
yoluyla söz içerisinde yeni bir adım atar, ifademizi yeni cümlelerle
zenginleştiririz. Anlam karışmasına neden olmamak için cümlelerin
birbirine karışmasını engellemek, yazıyı kullanan ilk insanların ilk
fark ettikleri düşünce olmalıdır. Eski yazı sistemlerinde sözcükler
arasına belli işaretlerin konması, bu fikirden doğmuştur. Avrupa’da
R u n l a r ı n , bizde K ö k t ü r k l e r i n sözcük aralarına (:) işareti
koyması, henüz sözcükler arasına boşluk verilmediği zamanlarda akla
gelen bir ayırma yoluydu. Böylelikle sözcüklerin birbirine karışması
engelleniyordu. Bu düşüncenin daha sonraki aşaması herhalde
cümlelerin noktalama işaretleriyle ayrımı ve buna destek olacak
şekilde cümlenin ilk harfinin daha gösterişli ve daha iri yazılmasıydı.
Bizanslı A r i s t o p h a n e s tarafından MÖ 194’lerde ortaya konan
virgül, noktalı virgül, soru, tire, kesme vb. işaretler, şimdiki
n o k t a l a m a i ş a r e t l e r i n i n (punctuation) temelini oluşturdu. Bu
işaretler, anlamı daha güçlü, daha açık, daha okunaklı ve daha anlaşılır
hâle getirdi. 12
Dillere göre büyük harf uygulamaları
Büyük-küçük harf ayrımına sahip bütün dillerde cümle başlarını
büyük yazmak evrensel bir kural olmasına rağmen bugünkü Latin,
Yunan, Kril alfabelerini kullanan dillerde kimi sözcüklerin büyük mü
küçük mü yazılacağı konusunda farklı uygulamaların bulunması,
şaşırtıcıdır:
İngilizcede; kişi, dil, din, millet ve gün, hafta adlarında büyük
harfler, mevsim adları küçüktür.13
1996 yazı reformuyla (Rechtschreibreform) 14 Almancada ister
özel, isterse tür olsun, bütün isimler büyük harfle başlar.15
teklif eden yazarlar da vardı. ; Hasan Eren: “O’na, O’ndan, O’na”, Türk Dili, TDK
Yay., s:538, Ankara 1996, s. 374-381.
12
Michael Strumpf, Auriel Douglas: The Grammar Bible, New York: Henry Holt
and Company, 2004, s.407-408.
13
Merriam-Webster: Merriam-Webster's Manual for Writers and Editors,
Merriam-Webster Inc, 1998, s.48, 52.
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Fransızcada; cümle başları hariç gün, ay ve hafta adları16, millet,
dil, din adları küçüktür17.
Dancada; gün, hafta, ay ve özel günler küçük yazılır. 18
İspanyolcada; kişi, ülke ve kıta adları büyük; dil, millet, din, gün,
ay, hafta adları genellikle küçüktür.19
Kril yazı sistemine sahip Rusçada; kişi ve yer adları büyük
yazılmasına rağmen gün, ay, hafta, dil, din, millet adları küçüktür. 20
Avrupa ve Afrika Portekizcesinde; kişi, ay, bilim dalları, büyük;
dil, millet, gün adları genellikle küçüktür21
Yunancada; gün, ay, hafta, ay, dinî günler büyüktür.22
Büyük harf uygulamasında, eş değerde görünen yapıların farklı
yazımları da olabilir: İngilizcede “I must take history and Algebra.”
cümlesinde aynı konumdaymış gibi görünen “history” cins olduğu için
küçük, “Algebra” ise özel bir addan gelmesi nedeniyle büyük yazılır.23
Sözcüklerin isim veya isimleşmiş sıfat olarak kullanımları da
büyük harf uygulamasında farklılık oluşturabilir: Yunanca;
“οΈλληναςπ θυπουργός” “Yunan başbakanı”,
“ο έλληνας πολιτισµός” “Yunan kültürü” tamlamalarından
birincisinde yer alan “Έλληνας” “Yunan” sözcüğü isim olduğundan
büyük, ikinci tamlamada sıfatlașmıș isim sayıldığından küçük
yazılmıștır.24 Benzer durum, Almanca için de geçerlidir. Almancada
14

http://german.about.com/library/weekly/aa020919a.htm
Erişim:10.02.2009:
Almanların bütün isimleri büyük yazma uygulaması pek çok alanda büyük gürültü
koparmıştır. Dünyada başka örneği olmayan bu yeni uygulama, dirençli bir
muhalefete rağmen 1 Ağustos 2005 tarihinin ardından Almanca konuşan İsviçre,
Avusturya gibi ülkelerde de benimsenmiştir.
15
Jürgen Kars ve diğerleri: German Elementary Grammar, Moritz Diesterweg Yay.
Frankfurt am Main 1993, s.218
16
C. A. Chardenal: Complete French Course, Allyn and Bacon, Boston, 1892, s.10.
17
http://french.about.com/library/writing/bl-capitalization.htm Erişim:10.02.2009
18
Robin Allan, Philip Holmes,Tom Lundskær-Nielsen:Danish: An Essential
Grammar, Routledge Yay. , London 2000,s.168.
19
Marion P. Holt, Julianne Dueber: 1001 Pitfalls in Spanish, Barron's Educational
Series, Hauppauge ,1995, s.199
20
Susan Follett Lusi, Natalia Lusin: Russian Grammar, Barron's Educational Series,
Hauppauge ,1992, , s.15.
21
Ana Sofia Ganho, Timothy Michael McGovern: Using Portuguese, Cambridge
University Press, (e-book) 2004, s.42.
22
David Holton, Peter A. Mackridge, Irene Philippaki-Warburton: Greek: An
Essential Grammar of the Modern Language, Routledge Taylor&Francis Group,
London-New York , (V. Baskı) 2004, s.32.
23
http://www.grammarbook.com/punctuation/capital.asp Erişim:10.02.2009
24
David Holton, Peter A. Mackridge, Irene Philippaki-Warburton:a.g.e. s.32.
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bütün isimler büyük yazılmasına karșılık sıfat değerinde kullanılan
adlar(yeradlarındanolușmușsıfatlarhariç)küçüktür.25
Gün
adları
Ay adları
Dil adları
Ulus
adları

Türkçe

İngilize

Almanca

Fransızca

Danca

İspanyolca

İspanyolca

Portekizce

Rusça

B

B

B

K

K

K

K

K

K

B
B

B
B

B
B

K
K

K
K

K
K

K
K

B
K

K
K

B

B

B

K

K

K

K

K

K

B=büyük K=küçük
Türkçede büyük harf kullanımı ve zamanla değişen bazı
uygulamalar
Yazıyı oluşturan harflerin biçimi, büyüklüğü, noktalama
işaretleri, belli sözcükleri diğerlerinden ayırt ettirecek büyük harfler,
okuma kalitesini olumlu etkiler.
İ m l â (orthography, spelling), sözcükleri doğru yazmayı
bilmektir. Ancak doğru yazmak dillerin çevreyi tanıma ve
değerlendirme ölçülerine göre değişkenlik gösterir.
Yukarıda da söz ettiğimiz saygı amacıyla zamirlerin büyük harfle
yazılması, çekim eki aldığında kesme işaretiyle ayrılması, değişken bir
konu olarak günümüze kadar gelmiştir. 1948 imlâ kılavuzunda saygı
amacıyla “Bunu Size değil Elçiliğinizin adına gönderdi.”örneğindeki
gibi cümle içinde geçen bir kelime büyük harfle yazılabilirdi.26Aynı
tutum, 1965, 1975 kılavuzunda da yer aldı.27 Ancak günümüz yazım
kılavuzunda bu uygulama geçerliliğini yitirmiştir.28
“Ö z e l a d ”(proper name) içerisinde değerlendirilen yer
adlarında ilk isimden sonra gelen nehir, dağ, göl, boğaz vb. tür
bildiren ikinci isimlerle kurulan tamlamalar da ayrı bir sorundur. “Van
Gölü”, Sakarya Irmağı”, Ağrı Dağı” gibi tamlamaların, kimi
kılavuzlarda ikinci sözcüğü küçük29, kimisinde büyük30 hatta 1988 ve
1996 kılavuzlarında olduğu gibi hem küçük hem de büyük yazılması
25

DODD, Bill ve diğerleri: Modern German Grammar-A Practical Guide,
Routledge Taylor&Francis Group, London-New York,(II. baskı) 2003, s.59
26
TDK: İmlâ Kılavuzu, Ankara ,1948, s. XX-XIX.
27
TDK: Yeni İmlâ Kılavuzu, Ankara ,1965, s.29.; TDK: İmlâ Kılavuzu, Ankara
,1975, s.27
28
TDK: İmlâ Kılavuzu, Ankara ,2005, s.20.: “Özel adlar yerine kullanılan "o"
zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz.”
29
TDK: İmlâ Kılavuzu, Ankara, 1965, s.29; TDK: İmlâ Kılavuzu, Ankara, 1975,
s.28; TDK: İmlâ Kılavuzu, Ankara, 1993, s. 24.
30
TDK: İmlâ Kılavuzu, Ankara, 1981, s. 21.; TDK: İlköğretim Okulları İçin İmlâ
Kılavuzu, Ankara, 2004, s.24.;
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önerilmiştir.31 Günümüz imlâsı, her iki sözcüğün de büyük
yazılmasını esas almıştır.32
Yön bildiren sözcüklerin nasıl yazılacağı konusunda da yazım
kılavuzlarında aklı karıştırabilecek açıklamalar ve örnekler vardır.
2005 Yazım Kılavuzu’nda geçen “batı” sözcüğünün cümle içlerinde
geçen;

…Doğu Anadolu, Batı Trakya, Orta Anadolu,
Kuzey Amerika, Güney Amerika... (s.27)

İki ünsüzle başlayan batı kökenli alıntılar,
ünsüzler arasına ünlü konmadan… (29)

İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz
bulunan batı kökenli alıntılar…(s.29)

İki ünsüzle biten batı kökenli alıntılar,
ünsüzler arasına … (s.29)

Ancak Batı dillerinde kullanılan adların
okunuşları ayraç içinde … (s.30)
kullanımlarına ve yön bildiren sözcüklerle ilgili aşağıdaki;

Doğu ve batı sözleri yön bildirdiğinde küçük
olarak yazılır: Bursa’nın doğusu. Bu sözler düşünce, hayat
tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde ise büyük olarak
yazılır: Batı medeniyeti, Doğu mistisizmi vb. (s.18)

Ara yönleri belirten kelimeler bitişik yazılır:
güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu. (s.23)
kural ve uyarılara bakarak bu tip sözcüklerin büyük mü küçük mü
yazılacağı konusunda bir sonuca varmak zor görünüyor.
Türkçenin eklemeli yapısı nedeniyle bazı yazımlarda kararsızlığa
düşebiliriz. Özel adların ek alarak oluşturduğu yeni biçimler, özel
adlıklarını hatırlatmakla birlikte son aldığı hâli özel saymak doğru
mudur? Türkçe, Türkçeleşmek, Türkçeleştirmek vb. yeni türemiş
yapılar, Fransızcada küçük yazılırken bizim düşünce yapımız, böyle
sözcüklerin büyük yazılmasını gerekli kılmıştır. Bu sözcüklerde
Türkçe’ye, Türkçe’de örneklerindeki gibi kesme işareti bırakıp çekim
ekleri getirince yaygın bir imlâ yanlışı da yapabiliyoruz.33 Kesme
31
TDK: İmlâ Kılavuzu, Ankara , 1996, s.41-42: “Yer adlarında ilk isimden sonra
gelen deniz, nehir, göl dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler küçük harfle başlar:
Marmara denizi, Altay dağları, Aral gölü, …Sakarya ırmağı… İkinci isim özel isme
dahil ise ve ikisi birden kastedilen kavramı karşılıyorsa, ikinci isim de büyük harfle
yazılır: Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı…Van Gölü, Meriç Nehri... ” ; TDK: İmlâ
Kılavuzu, Ankara, 1988, s.22.
32
TDK: İmlâ Kılavuzu, Ankara ,2005, s.18.
33
TDK: İmlâ Kılavuzu, Ankara ,2005, s.48: ” Özel adlara getirilen yapım ekleri,
çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük,
Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı,
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işareti konusunda yazım kılavuzuna uymayan ancak yaygın bir
kullanım da kurum adları konusunda yaşanmaktadır. TDK’nin bu
konudaki kuralına34 rağmen “Türk Dil Kurumu’ndan”35 örneğindeki
gibi aksi kullanımlara çok sık rastlıyoruz. Burada halkın “özel ad”
konusundaki hassasiyeti ağır basmaktadır.
Türkçe, Batı imlâsına göre kuralları fazla, ayrıntılı, öğrenilmesi
zaman alan bir imlâya sahiptir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında hazırlanan
yazım kılavuzlarını bir yana bırakırsak sonraki dönemlerde küçük bir
kitabı dolduracak kadar kural tespit edilmiştir.
Batı dilbilgisi kitaplarında “spelling; orthography, capitalization,
upper case/lower case” gibi başlıklar altında incelenen yazım konusu
bir iki genel kural içerirken bizim yazım kılavuzlarında aynı konu için
20’nin üzerinde madde hazırlandığı görülür. Büyük harfin kullanıldığı
yerlerle ilgili 2005 kılavuzunda sekiz bölüm, 18 alt bölüm ve 14 uyarı
yer alır.36 Bu durum, zaman alan zor bir öğretim sürecini gerekli
kılmaktadır.
İmlâda yaşanan zorluklar, eğitim ve öğretimi aksattığı düşünülen
bazı zamanı geçmiş uygulamalar, 1996 yılında Almanca konuşan
ülkelerde yeni düzenlemeler yapmayı gerektirdi. Viyana’da toplanan
Alman dili üzerine uzmanlaşmış üyeler oldukça büyük gürültü
koparan bir karara vardılar. Yeni anlaşma; gelenekleşmiş ve
güncelliğini yitirmiş kimi uygulamaları ortadan kaldırıyordu. Aslında
sorunun temeli, VIII. yüzyılda Latin yazısını Almancaya tatbik eden
rahiplerin İncil’deki bazı sözcükleri, Latincede de pek kullanılmayan
eski Yunan dili imlâsıyla vermelerine kadar gider. Bu arkaik öğeler,
sözlü dil ile yazı dili arasında mesafenin zamanla açılmasına neden
oldu. “Konuştuğun gibi yaz!” (Schreib’ wie du sprichst) prensibi ile
yerleşik imlâ kuralları, bölgesel ve siyasî farklılıklar, Almancayı
bugünlere taşıdı.37 Elbette Almancayı 1996 reformuna götüren tek
sebep bu değildi. Sözcüklerin nasıl yazılması gerektiği konusunda,
önceki dönemlerden farklı başka uygulamalar da yürürlüğe kondu.
Bunlardan biri de büyük harflerin nerede kullanılacağına dairdi.38
Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler,
Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalıdan,
Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün.”
34
TDK: İmlâ Kılavuzu, Ankara ,2005, s.47, 48.
35
http://www.google.com/webhp Erişim: 25.02.2009 : “Google” arama motorunda
14.400 “Türk Dil Kurumu’ndan” yazımına rastlanmıştır.
36
TDK: İmlâ Kılavuzu, Ankara ,2005, s.14-20.
37
Sally Johnson: Spelling Trouble?-Language, Ideology and the Reform of
German Orthography, Multilingual Matters Ltd, Clevedon - Buffalo •-Toronto,
2005, S.18.
38
Sally Johnson:a.g.e., s.55,67-71.
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Alman yazı reformu, büyük harflerin nerede kullanılacağı konusunda
oldukça iddialı “Bütün isimler büyük yazılacak!” kararında da
görüldüğü gibi, düz bir mantık ortaya koyar:
der Granit ‘granit’,
der Ton ‘kil’,
der Diamant ‘elmas’,39 gibi örneklerde görüldüğü gibi eğitim ve
öğretim açısından kolaylaştırıcı bir yol olan bu esasın dünyada başka
örneği yoktur. Ancak yeni usulün, öğrencilere oldukça kolaylık
sağladığı da inkâr edilemez.
Sonuç
İmlâ, dilin korunması ve ona düzen verme kaygısından doğar.
Büyük-küçük harf uygulamalarının evrensel olduğu gibi dile özgü
farklı uygulamaları da vardır. İmlâ; yazının daha doğru, daha rahat ve
daha anlaşılır okunmasını sağlar. Büyük harf uygulaması, bu amaca
yönelik olarak MS VIII. yüzyıldan sonra yaygınlık kazanmıştır.
Dil, canlı bir varlık olarak gelişirken, mevcut imlâ anlayışı, bu
gelişmeyi çeşitli kurallar koyarak sınırlandırmak isteyebilir.
İmlâ konusunda birbiriyle çelişiyor görünen iki tutum vardır:
Hem bir yazım geleneğimiz olsun isteriz, hem de dilin doğal
gelişimine bağlı canlı konuşma dilini de sahipleniriz. Türkiye’de
1941’den 1965’e kadar imlâda bir değişiklik meydana gelmemişti.
1965’den sonra “yeni” ibaresiyle çıkarılan kılavuz, az çok uzlaşılmış
bir yazım geleneğini sarstı. Bundan sonraki dönemlerde çıkan
kılavuzlarda, ara ara bir takım değişiklikler yapıldı. Yazım kurallarını
sık değiştirdiğimiz, tam da bir alışkanlığı kazanmışken bundan
vazgeçtiğimiz inkâr edilemez. Böyle olmakla birlikte Türk imlâsında
öteden beri aksayan, işlemeyen veya kötü işleyen konular ayıklanırken
büyük-küçük harf konusunda yaşanan ikilemler gözden
kaçırılmamalıdır. Öğretimde “k o l a y l ı k ” prensibini işletmek, kural
koyarken halkın genel temayüllerini önemsemek, akıl karıştırıcı örnek
ve kurallardan kaçınmak yerinde olacaktır.
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Özet
Bu araştırmayla, müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik dersinin
hazırlık ve uygulama süreçlerinde kullandıkları yöntem ve tekniklerin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz,
Ege, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde görev yapan 50 müzik
öğretmenine “Yapılandırılmış Görüşme formu” uygulanmıştır. Araştırma
sonucunda, müzik öğretmenlerinin derse hazırlık süreci, kullanılan materyal,
ders işleme yöntemleri ve hizmet yılları bulguları değerlendirilmiş,
öğretmenlerin çoğunun yeni yaklaşımlara dayalı hiçbir aktif öğrenme
yöntemlerini kullanmadıkları, derslerde daha çok düz anlatım yöntemini
kullandıkları ve kendilerini geliştirmek için bir çaba içerisinde olmadıkları
tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma, MEB’nın 2007- 2008 Eğitim – Öğretim
yılından itibaren uygulamaya koyduğu yapılandırmacı yaklaşıma dayalı
İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programını uygulayan müzik
öğretmenlerinin yeni yaklaşımlara uygun olarak kendilerini geliştirip
geliştirmediğinin anlaşılmasına benzer bir çalışma ile karşılaştırmasında fikir
verebileceği nedeniyle ayrı bir önem kazanmaktadır.
Anahtar Kelimleler: Müzik Öğretmeni, Yöntem, Müzik Dersi
Abstract
The aim of this study is to achieve information about the current applied
method which is used in the teaching of the music lesson by comparing new
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models and techniques during the changing and improving process of
scientific studies in our country . Due to this, “the re-structured discussion
form” has been applied to fifty teachers of music working in central Anatolia,
the Blacksea region,,the Mediterranien region,the Agean region,the Marmara
region and the East Anatolian region.At the end of the study,the preparation
process of the music teacher for the lesson,the materials used,the teaching
methods aand experiences were evaluated. The result revealed that most of
the teachers did not use any active teaching techniques based on new
approaches at all and did not show any effort to improve themselves. Another
important indication of the study is that it can be used as a comparative
measure to reveal whether music teachers improved themselves or not to fit
the requirements of the music-lesson curriculum generated by the
government of educaation for the 2007-2008 academic year.
Key Words: MusicTeacher, Applied Method, Music Lesson

Giriş
Konfüçyüs, kişiler ve toplumlar üzerinde müziğin etkisini şöyle
tarif etmiştir; “Bir milletin mutlu ve ahlaklı bir şekilde idare edilip
edilmediğini anlamak isterseniz o memleketin müziğini dinleyiniz.
Müzik
devlet
kurar,
devlet
yıkar”(İçli,
1988,
s.221).
Ünlü Macar müzik eğitimcisi Kodaly, “Eskiden çocuğun müzik
eğitimi, doğumundan dokuz ay sonra başlamalı, diye düşünürdüm.
Şimdi aynı düşüncede değilim. Çocukların müzik eğitimi annenin
doğumundan dokuz ay önce başlamalı”(Kamacıoğlu, 1993) diyerek
müzik eğitiminin önemine vurgu yapmıştır. Antik Yunan’da Platon,
Aristo gibi düşünürlerin yetiştiği dönemlerde müzik eğitiminin her
gence 34-35 yaşlarına kadar zorunlu olduğu göz önüne alındığında o
çağlarda dahi müzik eğitimine verilen önem açıkça görülmektedir.
Müzik eğitimi yoluyla, bireyin davranışında oluşan estetik ve
değer yargılarındaki güçlü değişmeler toplumu, toplumdaki
değişmeler de tekrar sağlık nesillerin yetişmesini sağlayacak bir döngü
oluşturabilecektir.
O halde, müzik eğitimi; “Bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı
olarak belirli müziksel davranışlar kazandırma, bireyin müziksel
davranışını kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak değiştirme ya da
bireyin müziksel davranışında kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak
belirli
değişiklikler
oluşturma
ve
geliştirme
sürecidir”
(Uçan,1994,s.30).
Bireylerin müziksel davranışlarının kazandırıldığı öncelikli ve
etkin kurumlardan biri olan ilköğretim okullarındaki müzik eğitim ve
öğretimin genel amaçları ise şöyledir.
Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun
olarak öğrencilerin;
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• Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,
• Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade
etmelerine imkân sağlamak,
• Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla
geliştirmek,
• Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini
tanımak,
• Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,
• Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini
sağlamak,
• Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini
geliştirmek,
• Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı
dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını
sağlamak,
• Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,
• Türkçe’yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,
• İstiklâl Marşı başta olmak üzere millî marşlarımızı
özüne uygun olarak seslendirmelerini sağlamak,
• Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk
duygularını geliştirmek,
• Millî birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya
ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine
sahip olmalarını sağlamak,
• Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin
görüşlerini kavramak ve Atatürk ilke ve inkılâplarına
gönülden bağlı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerini
sağlamaktır(MEB, 2007).
Müzik eğitiminin amaçlarına ulaşabilmesindeki dört ana öğe
öğrenci, öğretmen, müzik ve programdır. Müzik eğitiminde bu dört
temel öğe birbirleriyle sürekli etkileşim içerisindedir. Bu süreçte en
çok etkiyi öğretmen sağlar(Uçan,2004). Bu bakımından bireylere
sağlıklı ve etkin bir müzik eğitimim verilmesinde öğretmen öğesi çok
büyük önem taşımaktadır.
O halde toplum, kültürümüz ve sağlıklı nesiller için bu kadar
önemli olan müzik eğitiminin amaçlarına ulaşabilmesi için, ilköğretim
okullarında uygulanan müzik dersleri, müzik öğretmenlerinin dersleri
uygulayış biçimleri, kullandıkları yöntemler çok önemli bir yer
tutmaktadır. Müzik öğretmeleri içerisinde 2, 3 ve 4 yıllık çok değişik
eğitim almış öğretmenler olmakla beraber, aynı eğitimi almış
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öğretmenler arasında dahi müzik derslerinin uygulayış biçimlerinde
farklılıklar olabilir.
Müzik öğretiminde, her öğretmen kendine özgü bir yol
izleyebilir. Bu kişisel öğretme metodu, öğretmenin eğitim tecrübesine,
amaçlarına, sınıf ortamına ve öğrencilerin gereksinimlerine paralel
olarak ortaya çıkar. Ancak öğretmenin bu kişisel yöntemi bilimsel ve
sağlıklı temellere oturtabilmesi için, müzik eğitimi hakkındaki genel
yaklaşım ve yöntemleri yakından tanıyıp, fikir sahibi olması
gereklidir(Toksoy, 2005).
Müzik eğitiminde, yöntem sözcüğü genelde; "belirli bir felsefe
diğer bir anlatımla, bir seri özgün prensipler, kendine özgü
bütünleştirilmiş bir yapı, izlenmeye değer amaç ve hedefler ile
samimi, ciddi ve gereksinilen bütün malzeme ve örneklerin yalnız
müzik öğretme amacına yönelik olduğu nesnel eğitim yaklaşımı"
(Choksy ve diğ., 1986, s.2) olarak açıklanabilir.
Eğitim – öğretimin hangi alanında olursa olsun insanlık tarihi, ilk
çağdan itibaren insanların nasıl öğrendiği, öğrendiklerini kalıcı ve
etkin kılmak için neler yapması gerektiği, öğrenmede daha iyiye nasıl
ulaşılabileceği konusunda yapılan araştırmalar, felsefeler ve
yaklaşımlarla doludur. Yaşanan bu uzun süreçte, insanların iyi ve
başarılı birer birey olmasını sağlayacak belirli temellere dayandırılmış
bir programı savunan Platon’un felsefesinden, XX. yüzyılda bireylerin
anlamlılık üzerinde buluş yoluyla öğrenmelerine olanak tanıyan
Rousseau’nun eğitim felsefesine kadar birçok kuram ve modeller
geliştirilmiş, belirli dönemlerde bu modellerden bazıları geniş bir kitle
tarafından benimsenip savunulmuştur. Öğrenmeye yönelik bu gelişim
süreci günümüze kadar Piaget’nin zihinsel yapılandırma kuramı,
Vygotsky’nin sosyo-kültürel gelişim kuramı, Gardner’in Çoklu Zekâ
Kuramı vb. kuramlara dayalı birçok araştırma ile devam etmiş, eğitimöğretim alanında büyük bir değişim ve gelişim göstermiştir.
Ülkemizde de, genelde eğitim özelde İlköğretim müzik eğitimi,
yaşanan bu gelişim ve değişimlerden hareketle zamanla kendini
yenileme çabası içerisine girmiştir. Bu amaçla “Cumhuriyet
döneminde, 1926, 1936, 1948, 1956, 1962, 1968, 1973, 1976, 1982”
(Uçan, 1994,s.72) ve son olarak 2007 yıllarında yapılan ilköğretim
müzik dersi öğretim programı değiştirilmiş, geliştirilmiş ve
yenilenmiştir.
Şüphesiz ki yapılan tüm bu çalışmaların amacı öğrencilere daha
etkin ve verimli bir müzik eğitimi gerçekleştirebilmektir.
Buradan hareketle,
ilköğretim müzik dersi öğretim
programlarında ve eğitim dünyasında yaşanan bunca değişim ve
gelişmelerden sonra ilköğretim müzik eğitiminin amaçlarına
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ulaşabilmesindeki en önemli öğelerden biri olan müzik
öğretmenlerinin ders hazırlık ve işleme süreçlerinde kullandıkları
yöntem ve tekniklerin belirlenmesi böyle bir çalışmanın yapılmasını
gerekli kılmıştır.
Araştırmanın Amaçları
Bu araştırmayla, ülkemiz müzik eğitiminin gelişim ve değişim
sürecinde müzik öğretmenlerinin ders hazırlık ve işleme süreçlerinde
kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır.
Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki problemlere yanıt aranmıştır.
İlköğretim müzik derslerinde müzik öğretmenlerinin
uygulanagelen ders işleme yöntemleri nasıldır? Öğretmenlerin derse
hazırlık süreçleri, kullandıkları araç-gereç ve materyaller,
uyguladıkları yöntem ve teknikler, eğitim-öğretimdeki yeni
yaklaşımlar hakkındaki düşünceleri nelerdir?

Yöntem
Araştırma Modeli
Araştırmada, müzik öğretmelerinin ders işleme yöntemlerini
saptamaya yönelik betimsel araştırma yöntemi uygulanmış ve nitel
araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege,
Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde görev yapan 50 müzik
öğretmeni oluşturmaktadır.
Verilerin Toplanması
Müzik öğretmenlerinin ilköğretim dersinde uygulaya geldikleri
ders işleme yöntemlerini tespit etmek amacıyla, araştırmacı tarafından
50 müzik öğretmenine “Yapılandırılmış Görüşme formu”
uygulanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler hazırlanan form
üzerine kaydedilmiştir.
Görüşme, belirlenen amaç çerçevesinin dışına çıkılmaması ve
bu amaçla hangi verilerin toplanacağının belirlenip sınırlandırılması
gereğiyle tam yapılandırılmış olarak planlanmıştır. Görüşme formu,
müzik öğretmenlerinin müzik dersinde uyguladıkları yöntem ve
teknikler, kullandıkları araç-gereç ve materyaller, derse hazırlık
süreçleri vb. nitel verileri toplamaya yönelik 13 sorudan oluşmuştur.
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Görüşme formunun geliştirilmesi aşamasında, soruların objektif
özellikleri taşıması, anlaşılabilir ve uygulanabilir olması gibi temel
ölçütlere dikkat edilmiştir. Hazırlanan görüşme sorularının kapsam
geçerliliği müzik eğitimi ve eğitim bilimleri alanlarında uzman
kişilerin görüşleri alınarak sağlanmıştır.
Verilerin Çözümlenmesi
Yapılandırılmış görüşme formunun uygulanmasından elde edilen
nitel verileri çözümlemek için içerik analizi yapılmıştır. Analiz
neticesinde kodlanan veriler SPSS (Statiscal Package for Social
Science) paket programında çözümlenerek frekans (f ) ve yüzde (%)
değerleri elde edilmiştir.
Bulgular ve Yorumlar
Toplanan verilerden elde edilen bulgular önce tablo olarak
sunulmuş sonra sözel olarak istatiksel bir dille ifade edildikten sonra
yorumlanmıştır.
Tablo 1. Ders İşleme Yöntemlerine İlişkin Bulguların Görüşme
Boyutlarına Göre Dağılımı
Görüşme
Boyutları
1.Yıllık plan
hazırlama
2.Günlük
plan
hazırlama
3. Araç gereç
kullanma

4.Yöntem ve
tekniklerden
yararlanma

Öğretmen Görüşleri
Y.P. Müfredata göre
Y.P.İnternetten hazır plan
Öğrenci ihtiyaçlarına göre
Belirli gün haftalara göre
G.P. Zorunluluktan yapmak
G.P. Yapmıyorum
Arasıra yapıyorum
Derse özel hazırlanırım
El-kol, cetvel
Ritim çalgıları
Blok flüt ve org
Cd-kaset
Düz anlatım
Soru – cevap
Kulaktan öğretim
Dinletme
Gösterip Yaptırma
Örnekleme

f

%

Kodlama

45
44
4
2
24
9
6
11
16
9
21
4
31
16
12
2
21
3

90
88
8
4
48
18
12
22
32
18
42
8
62
32
24
4
42
6

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
3
4
4
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5. Materyal
hazırlama

6. Yaratıcı
fikirlerden
yararlanma

7. Ders
gözlemi
8. Sınıf
öğrenme
düzeyi
9.
Öğretmenin
Kendini
değerlendir
mesi
10. Bireysel
farklılıklar
11.
Eğitimdeki
gelişmeler
12. Gözlem
yapma
13. Oturma
düzeni

Uygulama ve yaptırma
Drama
Tartışma
Hayır-Hazırlamıyorum
Görsel resimler
Hikâyeler-Oyunlar
Cd-Vcd ve kaset
Ritim çalgıları
Hayır-Faydalanmıyoruz
Fikir üretemiyorlar
Çok az
Materyal oluşturma
Ödev ve soru hazırlama
Ritim ve ezgi yaratmada
Evet, sıkılıyorlar
Hayır, sıkılmıyorlar
Bazen sıkılıyorlar
Vasat ve düşük düzeyde
Orta düzeyde
İyi düzeyde
Çok etkili
Etkili ve iyi
Orta derecede

12
1
2
29
5
4
8
4
26
4
4
3
5
8
9
26
15
25
19
11
16
20
6

24
2
4
58
10
8
16
8
52
8
8
6
10
16
18
52
30
50
28
22
32
40
12

4
5
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Öğrencilere göre değişiyor

8

16

4

Dikkat ediyoruz
Dikkate almıyoruz
Birebir çalışma ile
Yetenekli ve çalgı çalanlar
İlgilenmiyoruz
Arasıra takip ediyoruz
İnternet veya iletişim araç
Hayır kullanmıyoruz
Gözlem formu
Bazen grup çalışmalarında
Hayır değiştirmiyoruz

21
29
24
26
37
4
9
46
4
12
38

42
58
48
52
74
8
18
92
8
24
76

1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2

1- “İlköğretim Müzik dersi yıllık planlarını neleri gözeterek
hazırlıyorsunuz?” Sorusuna görüşmeye katılan müzik
öğretmenlerinin % 88’i ilköğretim kurumları müzik dersi
öğretim programına uygun hazırlanmış bir önceki yıldan
kalma veya internetten edinilen planları uyguladıkları, % 12’si
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2-

3-

4-

5-

6-

7-

öğretim programı çerçevesinde, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve
istekleri doğrultusunda gerekli değişikleri yaparak
hazırladıklarını belirtmişlerdir.
“Her dersten önce günlük plan ve derse hazırlık yapıyor
musunuz?” Yapıyor iseniz bunlar nelerdir? Sorusuna
görüşmeye katılan müzik öğretmenlerinin % 48’i
zorunluluktan yaptıklarını ve edinilen hazır planları
kullandıkları, % 18’i hiçbir plan ve derse hazırlık
yapmadıklarını, % 12’si ara sıra küçük notlar alarak derse
hazırlandıklarını, % 22’si ise her derse özel olarak günlük
plan ve hazırlık yaptıklarını belirtmişlerdir.
“İlköğretim müzik derslerinde hangi araç gereçleri
kullanıyorsunuz? Ünite konularına göre belirtiniz.” Sorusuna
görüşmeye katılan müzik öğretmenlerinin % 42’si blok flüt ve
org, % 32’si el-kol ve cetvel dışında hiçbir araç-gereç
kullanmadıkları, % 18’i ritim çalgıları kullandıkları, % 8’i ise
cd ve kasetlerden yararlandıklarını belirtmişlerdir.
“İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programındaki hedef
davranışları kazandırmada hangi yöntem ve tekniklerden nasıl
yararlanıyorsunuz?” Sorusuna görüşmeye katılan müzik
öğretmenleri; bilişsel davranışları kazandırmada % 62’si düz
anlatım, % 32’si soru cevap, % 6’sı ise drama ve tartışma
yöntemlerinden, devinişsel davranışları kazandırmak için %
72’si gösterip yaptırma ve uygulama, % 28’i ise kulaktan
öğretim yöntemlerini kullandıklarını belirtmişlerdir.
“Ünitenin konularına göre ders işleme materyalleri hazırlıyor
musunuz? Hazırlıyor iseniz bunlar nelerdir?” Sorusuna
görüşmeye katılan müzik öğretmenlerinin % 58’i hiçbir
materyal hazırlamadıkları, % 10’u görsel resimler, % 8’i
oyunlar ve hikâyeler, % 16’sı cd ve kaset kullandıklarını, %
8’i ise öğrencilere ritim çalgıları yaptırdıklarını
belirtmişlerdir.
“Öğrencilerin yaratıcı fikirlerinden hangi konularda nasıl
yararlanıyorsunuz?” Sorusuna görüşmeye katılan müzik
öğretmenlerinin % 52’si öğrencilerden bu konuda
faydalanmadıklarını, % 8’i öğrencilerin fikir üretemediklerini,
% 8’i çok az faydalandıklarını, % 16’sı ritim ve ezgi
yaratmada, % 10’u ödev ve soru hazırlamada, % 6’sı materyal
oluşturmada yararlandıklarını belirtmişlerdir.
“Öğrencilerin, müzik dersleri işlenirken sıkıldıklarını
hissediyor musunuz?” Sorusuna görüşmeye katılan müzik
öğretmenlerinin % 52’si öğrencilerin sıkılmadıklarını, % 30’u
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ara sıra sıkıldıklarını, % 18’i ise öğrencilerin sıkıldıklarını
belirtmişlerdir.
“Öğrencilerin genellikle öğrenme seviyeleri sınıfın bütününe
göre ne düzeydedir?” Sorusuna görüşmeye katılan müzik
öğretmenlerinin % 22’si iyi düzeyde olduğu, % 28’i orta
düzeyde olduğu, % 50’si vasat ve düşük düzeyde olduğunu
belirtmişlerdir.
“Ders işleme yönteminizin öğrencilerin öğrenme sevilerinde
ne kadar etkili olduğunu düşünüyorsunuz?” Sorusuna
görüşmeye katılan müzik öğretmenlerinin % 32’si çok etkili,
% 40’ı iyi olduğu, % 12’si orta ve % 16’sı sınıf ve öğrencilere
göre değiştiğini belirtmişlerdir.
“Dersin uygulanmasında öğrencilerin bireysel farklılıklarını
dikkate alıyor musunuz? Evet ise nasıl?” Sorusuna görüşmeye
katılan müzik öğretmenlerinin % 58’i bireysel farklılıkları
gözetmedikleri, % 42’si dikkate aldıklarını belirtmişlerdir.
Bireysel farklılıkları dikkate alan öğretmenlerin % 48’i ders
dışı birebir çalışma ile, % 52’si ise sadece yetenekli ve çalgı
çalan öğrencilere zaman ayırdıklarını söylemişlerdir.
“Öğretme-Öğrenme etkinlikleri konusunda yeni gelişmeleri
veya sempozyum gibi bilimsel toplantıları takip ediyor
musunuz? Örneklendirebilir misiniz?” Sorusuna görüşmeye
katılan müzik öğretmenlerinin % 74’ü ilgilenmediklerini, %
8’i ara sıra ilgilendiklerini, % 18’i ise internet veya iletişim
araçları ile takip ettiklerini belirtmişlerdir.
“Öğrencilerin ünite süresince davranış değişikliklerini
değerlendirmeye yönelik kişisel dereceleme ölçeği kullanıyor
musunuz? Kullanıyor iseniz bunlar nelerdir?” Sorusuna
görüşmeye katılan müzik öğretmenlerinin % 92’i hiçbir ölçek
kullanmadıklarını, % 8’i gözlem formu kullandıklarını
belirtmişlerdir.
“Ünitelere ve Ünite konularına göre sınıfın oturma düzenini
değiştiriyor musunuz?” Sorusuna görüşmeye katılan müzik
öğretmenlerinin % 76’sı değişiklik yapmadıklarını, % 24’ü ise
ara sıra grup çalışmalarında değişiklik yaptıklarını
belirtmişlerdir.

Sonuç ve Öneriler
Yapılan araştırma sonucunda, müzik öğretmenlerinin çoğunun,
yıllık ve günlük planlarını hazır plan kullanarak zorunluluktan
yaptıkları, sadece % 22’sinin derse özel materyal ve hazırlık
yaptıkları, büyük bir çoğunluğunun blok flüt ve org dışında derse özel
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araç-gereç kullanmadıkları anlaşılmıştır. Öğretmenlerin derslerde
bilişsel davranışları kazandırmada daha çok düz anlatım ve sorucevap, devinişsel davranışları kazandırmada da gösterip yaptırma ve
kulaktan öğretim yöntemlerini kullandıklarını belirlenmiştir.
Öğretmenlerin % 68’i öğrencilerin yaratıcı fikirlerinden
yararlanmadıkları belirtmiş, % 92’si özel bir değerlendirme ölçeği
kullanmadıklarını söylemişlerdir. Öğretmenler büyük bir çoğunlukla
hiçbir bilimsel toplantıyı ya da gelişmeleri takip edemediklerini
belirtmiş ve bunu da bir eksiklik olarak görmemektedirler. Ayrıca
öğretmenler, öğrencilerin öğrenme düzeylerinin genel olarak düşük
olduğunu ifade etmelerine rağmen, iyi ve etkili bir öğrenme ortamı
gerçekleştirdiklerini düşünmektedirler. Ancak bu çelişkili görüşlerin
çağdaş öğrenme-öğretme ilkeleriyle yeterince tutarlı olmadığı açıkça
görülmektedir.
Müzik öğretmenlerinin derse hazırlık süreci, kullanılan materyal,
ders işleme yöntemleri ve hizmet yılları bulguları birlikte göz önüne
alındığında; öğretmenlerin daha çok kulaktan öğretim ve düz anlatım
yöntemi gibi öğretmen merkezli bildik yöntemleri uygulaya geldikleri,
bu tür ders işleme biçimlerini kendilerine ders işleme modeli olarak
benimsedikleri söylenebilir. Bu durum da öğretmenlerin yeni
yaklaşımlara
dayalı
hiçbir
aktif
öğrenme
yöntemlerini
kullanmadıklarını ve kendilerini geliştirmek için bir çaba içerisinde
olmadıklarını göstermektedir.
Görüşmelerden elde edilen kanıya göre, öğretmenlerin ders işleme
yöntemleri arasındaki farklılıkların öğretmenlerin hizmet süresi ile
fazla bir ilintisinin olmadığı, ( 1 yıllık veya 10 yıllık öğretmenlerin
kendi içerisinde farklı ve benzer öğretim yöntemleri olduğu gibi )
farklılıkların daha çok öğretmenlerin kendilerini geliştirme süreçleri
ve meslek sevgileri ile ilgili olduğu görülmüştür.
Bu veriler ışığında, Müzik eğitiminin genel amaçlarına
ulaşılabilmesi ve MEB’nın yeni uygulamaya koyduğu yapılandırmacı
yaklaşıma dayalı İlköğretim Müzik Dersi Öğretim programının
amacına yönelik uygulanabilmesi için, müzik öğretmenlerinin
uygulayageldikleri yöntemleri değiştirmeleri ve geliştirmeleri, yeni
yaklaşımlara dayalı aktif öğrenme yöntemlerini öğrenip uygulamaları
gerekmektedir.
Müzik
öğretmenlerinin
uygulanagelen
yöntemlerindeki bu değişim döngüsünü başlatmak için bir an önce
hizmet içi eğitim kursları düzenlenmeli, öğretmenleri bilgilendirici ve
eğitici kitapçıklar hazırlanmalı ve alan uzmanları tarafından çeşitli
etkinlikler yapılmalıdır.
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Özet
Bu çalışmada, Anselm Kiefer’in “Zwestromland” adını verdiği kitaplık
düzenlemesinin (enstalasyon) göstergebilimsel yöntem kullanılarak
çözümlenmesi amaçlanmıştır. Kiefer wieter, 1980’lerden günümüze kadar
gerçekleştirmiş olduğu düzenlemelerinde savaş kavramına göndermeler
yapmakta ve bağlamını oluşturmada geçmiş zamana ait nesneleri kullanarak
şimdiki zamandan geleceğe bir yolculuk yaptırmaktadır. Düzenlemeye ismini
veren Zwestromland Almanca bir terim olmakla beraber, Dicle ile Fırat
nehirleri arasındaki Mezopotamya bölgesindeki uygarlığın beşiği ve ilk
büyük kitaplığın kurulduğu toprakları işaret etmektedir. Çalışmada Kiefer’in
düzenlemesindeki göstergelerin düz ve yan anlamlarından hareketle, parçabütün ilişkisi ve bu bütünün oluşturduğu anlam ortaya çıkarılmaya
çalışılmıştır. Çalışma sonucunda düzanlamıyla algılanması güç olan
düzenlemenin aslında insanlık ve kültür tarihi üzerine bilgiler verdiği
saptanmıştır. Göstergelerin ikili karşıtlıkları arasında da bir ilişki kurularak
sonuca ulaşılması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: gösterge bilim, tarihsel resim, eğretileme, ironi,
kütüphane,

Abstract
In this study, Anselm Kiefer’s book installation (library), which he
named “Zwestromland”, has been analyzed using semiologic methodology.
In his installations he has made from the 1980s up to the present, Kiefer has
made references to the concept of war, and in his attempt to create his
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“context”, he makes use of materials derived from the past in order to make a
journey and lead us in it to the future from the present. In addition to being a
German term, “Zwestromland” also points to the Mesopotamia region, which
stretches between the Euphyrate and Tigris rivers and was the cradle of the
first civilisation and the land of the first library in history. In the study, the
relationship between part and whole, and the meaning arising out of this
whole has been examined through direct and indirect connotations of the
signs in Kiefer’s installations. In the end of the study, it is determined that the
installation, which is hard to comprehend in its plain sense, conveys
knowledge concerning human and the history of culture. By striking a link
between opposite meanings of signs, the result has been achieved.
Key words: semiology, historic paintings, imitation, irony, library

Anselm Kiefer’in Kütüphanesi’nin Göstergebilimsel
Çözümlemesi

Giriş
20. yüzyıl sonlarında, yeni dışavurumculuk akımının önde gelen
sanatçılarından biri olan Anselm Kiefer’in, babası Hıristiyan, annesi
de Musevi bir Almandır. İkinci Dünya Savaşı’nın bittiği yıl
Almanya’nın Donaueschingen şehrinde doğan Kiefer’in çocukluk
dönemine gelen yıllarda, savaş olumsuz koşullarıyla varlığı
Almanya’nın her yerinde kendisini hissettirmektedir. Kiefer bu olayı
Alman cosmographysinin (evrenle ilgili) mihenk taşı olarak
görmektedir. Kiefer’in Alman efsaneleri ve Alman tarihine ilişkin
saplantıları ile nasyonal sosyalizmle ilgili kullandığı imgeleri
tartışmalara ve değişik yorumlara yol açmaktadır (Danto, 1989,50).
Alman faşizmi sadece ona değil, aynı dönemde çalışan birçok
sanatçıya da kaynaklık etmiştir. Bu konuda Evelyn Weiss, Kiefer’in
ilk kişisel sergisine ilişkin olarak şu şekilde bir yorum yapmaktadır;
“1960’lı yılların sonuna doğru resim, büyük bir
çıkmaza girmiş gibi gözüküyordu. Sanatın kavramsal ve
sürekliliği değişen niteliği, bu çıkmazın nedeni olarak
gösteriliyordu. Bu reddediliş uluslararası bir görüntü
haline gelmişti. Bu reddin veya karşı duruşun içersinde
Kiefer’ de yer alıyordu” (Danto, 1989,52).
Kiefer’in 1969 tarihli “Sen Bir Ressamsın” isimli kitabının
kapağında, Nazi onayı almış bir sanatçı olan Joseph Thorak’ın, bir
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heykelinin bulunması, 1969 ve 1975 yılları arasında Nazi
üniformasıyla Avrupa’nın farklı yerlerinde, anıt ve heykellerin
önünde, su da kayaların üstünde durarak, dağlarda, kayaların üstünde
adeta özel gücünü gösteriyorcasına sağ el havada, Nazi selamı
verirken çekilmiş fotoğrafları Nazilerce de, Nazizm karşıtlarınca da
kendilerini
destekleyen
bir
tavır
olarak
algılanmıştır
(Baykam,1986,266). Örneğin, Roma Cooliacum harabeleri önünde
çekilmiş bir fotoğraf, Nazilerin bir gün buraları tekrar alacağı
anlamına da gelebilmekte, aynı zamanda geçmişte devleşmiş güç
simgelerinin bu gün içerdiklerini tamamen kaybedebilecekleri
anlamına da gelebilmektedir. Burada bir durum anlatmaya çalışırken,
aslında ona tam tersini göstererek daha genel bir ifadeyle gerçek
durumu alaya alarak, “tersinme” yöntemiyle bir ironi yapıldığı açıkça
anlaşılmaktadır. İroni yapılırken karşı tarafın da gerçek durumu
bilmesi gerekmektedir. Nazi eğilimli oldukları kanısı uyandıran bu
görüntülerin her birinin yeniden ele alınması durumunda getirilen
çeşitli açıklama ve yorumlarla aslında; “ Nazizmin bir hayaller dizisi
peşinde koştuğu, Kiefer’in Almanya için yeni ve teorik yenilenme
denediği, ya da ülkenin hayrına bir günah çıkartma gibi sonuçlar da
çıkarılabilmektedir.” (Baykam,1986,266).
Bu ikilemler dışında Kiefer’in Almanya’nın tüm tarihini ve
sorumluluklarını hatırlayan ve hatırlatan yapıtlar ürettiği tartışılmaz
bir gerçekliktir. Yaptığı ironilerden kaynaklı, Nazi yanlısı olmakla
suçlanan ve üzerine birçok tepki çeken Kiefer’in çalışmaları için
Rosenthal şu yorumu yapmıştır:
“ O Alman toplumunun tabularını şoke etmeyi
ve onlara saldırmayı denedi. Führer’in yandaşlarının
kuruntuları ve delilikleri konusunda taşıdığı acı,
küçümseyici tavır, zaten bu konuda duyulan büyük
rahatsızlıkları daha da karışık hale getiriyordu, çünkü
Kiefer hep, yarı gömülü anıların rahat ve huzur içinde
kalamayacaklarını kanıtlamaya çalışıyordu.”
( Baykam,1986,266).
Kiefer’e 80’li yıllarda “yeni vahşi faşist” damgası vurulmuştur
(Flam,1992: 50). Sanatçının şaşırtıcı yapıtlarının, Nazi döneminin
hırpani, acımasız ve insanlık dışı öğelerini taşıdığı görülmektedir.
Farklı bir bakış açısı ile ele alındığında sanatçının milliyetçiliği ve
gücü öne çıkaran yapıtlar ortaya koyması, belki de milyonlarca
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Alman’ın içinde utanç olarak taşımaya alıştıkları günah dolu bir
geçmişi, yara, bere, kan demeden deşmektedir.
Kiefer’ in Sanatsal Kişiliği
Kiefer, doğduğu bölgedeki Kara Ormanları’nın parlaklığından
derinden etkilendiğini yapıtları ile ortaya koymaktadır. 1965-1966
yılları arasında Fransa Hollanda ve İtalya’ya giden sanatçı sürekli sınır
bölgelerinde yaşadığı için muhtemel bir tehlike durumundan oldukça
etkilenmiştir.
“ Kiefer’ in biyografik notları arasında sırayla
alt alta dizilmiş kelimelerden şunlar dikkati çekiyor:
Büyükanne, Kalıntılar, Kara Ormanlar, CennetCehennem, Rilke, Rodin, Paris, Motosiklet, Hitler,
Joseph Beuys, Richard Wagner, Baselitz, Michael
Werner, Norveç Işığı, Mantarlar, Aslı Daha
Yapılmadı. Kiefer’in gençlik yıllarında, özellikle bu
isimlerden Vincent Van Gogh, Rainer Maria Rilke ve
Auguste Rodin’in onun kahramanları olmuş
olduğunu öğreniyoruz. “(Baykam,1986: 264).
Kiefer’in biyografik notlarındaki bu kelimelerden de anlaşıldığı
üzere; doğduğu bölgedeki Kara Ormanları’nın parlaklığını ve bunun
etkisinde kalmasını çalışmalarında çok yoğun şekilde ele aldığı
görülmektedir.
Kiefer’ e yeni yollar açan örnek sanatçı Fluxus sanatçılarının
başı kabul edilen Joseph Beuys olmuştur. Sanatçı, Beuys’un da etkisi
ile simgesel fotoğraf görüntülerini kullanmaya dayalı ilk denemelerine
girişerek, yapıtlarında 20.yy Alman tarihini alaycı bir yaklaşımla ele
almıştır (Flam,1992: 52). Joseph Beuys da, kendi çalışmalarında sanat
ve yaşamın diyalogları üzerinde durmaktadır.
”Sanatı kullanarak toplumu içine düştüğü
kokuşmuşluktan kurtarmak isteyen Beuys, efsaneleri,
mecazları, değişik kültürlerin sembollerini, 2. dünya
savaşında yaşadıkları ile birleştirip, yeniden üretmiş.
Kiefer, Beuys’tan en çok insanlık tarihini kendi
sanatının sınırları içinde yakalayabilmek için gerekli
olan hırsı ve misyoner olma bilincini, sanatçı
olmanın
gerektirdiği
büyük
iç
dürüstlüğü
öğrenmiştir” (Baykam,1986: 266).
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Kiefer, bu süreç sonunda işleyeceği konuyu bulmuştur. Bu konu;
Almanya tarihi ile Musevi tarihi ve Almanların gerek kişisel düzeyde
gerekse gizli ve ulusal bir hastalık olarak yaşadığı ve benimsediği
kültür değerlerini içeren geçmişleridir. Alman halkının özdeşleştiği
efsaneler ve manevi önderler, bunların etkisiyle yaşanmasına ve
istismar edilmesine izin verilen Nasyonal Sosyalist dönemin korkunç
olayları, onun çoğu zaman Almanya ve Museviler bağlamında anlamlı
bir biçimde kullandığı simgesel malzemesi olmuştur. Kiefer
çalışmalarında bu malzemeleri kullanırken, batı sanatının en saygın ve
önemli sanat biçimi olan tarihsel resme yeni bir güç ve anlam da
kazandırmaktadır. Tarihsel resimde, edebiyat alanında bilinen ya da
tarihte yaşanmış önemli bir tema ele alınarak, ahlaki değerleri
açısından yeniden incelenmektedir (Colat, 1999: 52). Kiefer Alman
tarih ve kültürünün trajik yönlerine alaycı ve iğneleyici yorumlar
getiren görsel ve simgesel düzeni yaratarak ironiler yapmayı
başarmıştır. Çiğ, ağır renkler ve kaba çizgiler kullandığı bu
resimlerinde, Nazizm’e göndermeler yaptığı yaratıcı dokundurmalarla
güçlü bir etki uyandırmıştır. Bu noktada daha önce de ifade edildiği
gibi;
“Kiefer, Alman mitosları ve Alman tarihi ile
ilgili izleklerden saplantılı bir tavır içinde
yararlandığı ve öncelikle Nazizm ile ilgili imgeleri
kullandığından dolayı üzerinde en fazla tartışılan
sanatçılardan biri olmuştur” (Flam,1992: 60).
Kiefer’in sanatının daha başlangıcından itibaren tarihsel ve dinsel
nitelikte olduğu söylenebilir. Sanatçı bunu, “Bilim hiçbir şeye cevap
vermediği için dine inanıyorum.” diyerek kendisi de ifade etmektedir
(Rosantal, 1987: 70). Yapıtlarında Alman bağlamının sınırlarını
aşmak amacıyla eski söylencelerle, Eski Ahit’ ten motifleri de
kullandığı görülür. Kiefer, çalışmalarında hem toprağa hem de havaya
çok önem vermektedir. Çalışma yönteminde titiz bir incelemenin ve
derin bir duyarlılığın ürünleri görülmektedir.
1980 ve 1982 yılları arası, Kiefer’in sanatsal anlamda olgunluğa
eriştiği ve kendi sözlüğü ile ifade biçimlerini tam anlamıyla
gerçekleştirdiği dönem olarak bilinir. Bu yıllarda Kiefer,
çalışmalarının yüzey dokularına ve fiziki özelliklerine büyük önem
verir. Bu fiziksel ve teknik özelliklerin karmaşıklığı, giderek büyüyen
boyutları, yapıtlarına ve yapıtlarındaki anlamın biçimine çok güçlü bir
kimlik kazandırmaya başlamıştır. Çalışmalarının içerik ve konularına
duyduğu ilgiyi yeni dışavurumculuğun boyutları ve modernist
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anlamda yüzeye olan dikkati ile birleştiren sanatçı, sanatındaki bu
oluşumları belki de elle ürettiği kitaplarına borçludur. Kitaplarında
kavramsal yaklaşımlar ve çok çeşitli nesneler kullanan sanatçının
materyal seçiminde alışılmadık bakış açıları söz konusudur.
Yapıtlarında gerçek ve tarihsel zamanı yan yana koyup işler. Kiefer’in
çalışmalarında tanrılarla, efsanelerle, tarihle; kavramlara ve felsefeye
yeni yaklaşımlar getirmeye çalıştığı açıkça görülür.
Kiefer, gündeme getirmek istediği olayları, rastlantısal olarak bir
eğretilemeye (metafora) dönüştürmek yerine, somut bir olaya
gönderme olarak kullanmanın daha verimli olduğunu işaret eder. “
bir şey anlatmak için, ona benzetilen bir şeyin adına iğreti olarak
kullanma” (Hançerlioğlu, 1993: 32) anlamında tanımlanan eğretileme
(metafor), iki kavram veya sözcük arasında uzak-yakın ilişkisi
(benzerlik, nitelik, işlevsellik vb. yönünden) ve bunlar arasında
bağdaştırma yoluyla oluşturulan, birinin adını diğerine eğreti olarak
aktarma sonucunda meydana getirilen bir olgudur.
Kiefer’in çalışmalarında olaylar ve olgular çift var oluş içindedir.
Olayın kendisi temsil edilirken, aynı zamanda yarattığı kavram da
temsil edilir. Böylelikle eğretileme içeren bir anlam yaratılmış olur.
Edebiyatta olduğu gibi plastik sanatlarda da kullanılan eğretilemede
dil temel bir olgudur. Roger Tourangeau (1985: 71) ’ ya göre;
Metaforlar çoğu zaman farklı deneyim alanında çıkarılmış iki dizge
gerektirir. Temelde bağdaştırılamaz olmalarına karşın bu iki dizge
evliliklerini sürdürebilirler, çünkü biri öbürüne model oluşturmaktadır.
Bu anlamda uygulanılan tüm yöntemler birbiri ile karşılaştırılarak,
aralarındaki bağlar ve nesnel dayanaklar araştırılıp, daha geniş
kapsamlı yöntem dizileri oluşturulmaya çalışılmaktadır. En genel
yöntem bilimsel, tarihsel ve eğitimsel özdekçiliktir. Bunlara
dayanmayan hiçbir yöntem doğru sonuç vermemektedir. Çünkü
herhangi bir bilimdeki yöntem ancak gerçekçiliğin nesnel yasalarını
yansıtmaktadır.
Anselm Kiefer’in Kütüphanesi’nin (Zwestromland 19861989) Göstergebilimsel Çözümlenmesi
Göstergebilim’in en önemli alanı “anlamlama” başlığı adı altında
toplanabilecek olan “düzanlam” ve “yananlam” kavramlarıdır. Bir
göstergede, gösterenle gösterilen arasındaki ilişkinin kurulmasına
“anlamlama” denilmektedir (Erkman, 1987: 63). Anlamlamanın
birinci uzantısı olan düzanlam, göstergenin ortak duygusal, bilinen
anlamlarına gönderme yapan düzeyidir (Fiske, 1996:116). Başka bir
ifade ile düzanlamın gösterenle aynı şey olduğunu söylemek
mümkündür. Şüphesiz bir gösterge her zaman bir tek düz anlam
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taşımamaktadır. Bir gösterge düzanlamının yanı sıra başka anlamlarda
taşıyabilmektedir (Erkman, 1987: 73). Bu anlamlar anlamlama
sürecinin ikinci düzlemini oluşturan yananlamlardır. Bunların yanı
sıra Saussure’a göre; göstergeleri anlamak, göstergelerin diğer
göstergelerle diğer göstergelerle yapısal ilişkisini anlamaktır ve tüm
iletiler seçim yapmayı ve birleştirilmeyi gerektirmektedirler (Aktaran;
Fiske, 1996: 82-86).
Göstergebilimsel çözümlemenin temelinde, okuma davranışı
bulunur. Ancak buradaki okuma davranışı sıradan metin veya görüntü
okuma, açık olan anlamı kavrama değildir. Göstergebilimsel okuma
daha duyarlı ve yöntemli bir çaba gerektirmektedir. Anlamın
düzenlenişi ve eklemlenme biçimi yani “içeriğin biçimi”
göstergebilimsel çözümlemenin inceleme konusuna girer. Bu
çalışmada Anselm Kiefer’in Kütüphanesi olarak bilinen
Zwestromland adlı düzenlemesinin göstergebilimsel çözümlemesi,
anlamlama yöntemi kullanılarak, düzanlam ve yananlamların
ilişkisinden yola çıkılarak yorumlanmıştır.
Anselm Kiefer 1984 yılında İsrail’e yaptığı geziden sonra
çalışmalarında Eski Ahit’i de önemli bir kaynak olarak kullanmaya
başlamıştır. Bu gezisinde Mezopotamya bölgesini çözümlemeye,
anlamaya ve yorumlamaya çalışan sanatçının, sonraki dönem işlerinde
bu bölge ön plana çıkmaktadır. Aynı dönemlerde, “Mısır’dan Gidiş”
isimli çalışmalarını da sürdüren sanatçının bu serisi ve “Yayılma”
isimli serileri, bir sessizliğin, yalnızlığın, kalıcılığın belleklerde
şaşırtıcı derecede yer eden derin izleri ve varlıklarıyla karıştırılarak
izleyiciye sunulmaktadır (Rosantal, 1987: 42). Kiefer’in
çalışmalarında geçmiş zaman, zaman artıkları, güç, yücelik, büyüklük,
sessizlik ve yalnızlığın somutlaştığı görülür.
Sanatçı imgeleri imlemek amacıyla doğal dilinin sözcüklerini de
yapıtlarında sıkça kullanmaktadır. Kiefer’ in yapıtlarının tam olarak
anlaşılması için, algılayıcı ve izleyicilerin özellikle efsane, Wagner
Operası, Nazi Dönemi, tanrıbilim, dinler tarihi, insanlık tarihi ve
simyaya1 ilişkin konular üzerinde bilgiye sahip olması gerekmektedir.
Kiefer’in çalışmalarını çözümleyebilmek için bu türden bilgilere
ihtiyaç duyulmaktadır. Sanatçı yüzyılın nicedir reddettiği bilim dışı
bilgi birikiminde dünyayı algılayabileceği ipuçları bulabilmek için bu
1

Simya: simya, alışımı olarak da bilinir. Başlangıçta kurşun ve bakır gibi soy
olmayan metalleri altın ve gümüş gibi soy metallere dönüştürme girişimleri
biçiminde ortaya çıkan yalancı bilimdir. Ama simya çalışmaları pek çok
kimyasal işleme dayandırılmış ve ilk ortaya çıktığı dönemden başlayarak
kimyanın gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
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türden kaynaklara başvurmaktadır. Bu konuda Duchamp, Beuys gibi
sanatçılar da kafa yormuşlardır (Cramer, 1987: 33),
Anselm Kiefer’in Zwestromland (Dicle-Fırat Bölgesi) adlı
Enstalasyonunda, dev bir kitaplık bulunur. Bu kitaplık dört bölümden
meydana gelir. Her bir bölüm üçer büyük raf ve en altta birer küçük
raftan oluşturulmuştur. Kitaplıkta yatay ve dikey duran dev kitaplar
vardır. Bu kitapların her biri kurşundan elle dövülerek yapılmış olup
kitaplığı iki cam blok dikey olarak kesmektedir. Bu Cam blokların
birisinde Dicle, diğerinde Fırat yazmaktadır. Kitaplığın orta kısmında
bulunan iki bölüme yerleştirilen her bir kitap sağ ve sol taraftaki
kitaplara bakır tellerle bağlanmıştır. Bu bakır teller daha sonra
kitaplıkları oluşturan metalle birleştirilmişlerdir. Ayrıca kitapları
oluşturan metallerin içinde tuzlu su bulunmakta ve bakır teller bu
tuzlu suyla tepkimeye girerek metal kitaplığın oksitlenmesini
sağlamaktadır. Bu da kitaplığın paslanmasına neden olan bir kurgudur.

Anselm Kiefer, Zwestromland, 1986-1989
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Zwestromland (Dicle Fırat Bölgesi), 1986-1989 Adlı Kütüphane
Enstalasyonundaki Göstergelerin Anlam Birimcikleri.

Düzenlemede oluşturulan kitaplık, Musevi tarihinin önemli
öğelerinin sunulduğu bir uzam işlevi görmeyi amaçlar. Kitaplığı dikey
olarak kesen ve üzerlerinde Dicle ile Fırat yazılı olan cam bloklar
saydamlıklarıyla suyu simgelemektedir. Bilindiği gibi İsrail
bayrağında da iki mavi çizgi vardır ve bunlar Dicle ile Fırat nehirlerini
betimlemektedir. İki mavi çizginin ortasında bulunan Davut Yıldızı,
Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki vaat edilmiş kutsal toprakları yani
Büyük İsrail’i simgeler.
Fırat ile Dicle nehirleri aynı zamanda
Musevi tarihinin önemli bir olayını da anlatır. Bu olay İsrailli
Musevilerin Asur İmparatorluğu tarafından Mezopotamya’ya köle
olarak sürgüne götürülmeleridir. Bu sürgün, insanlık tarihinde devlet
tarafından uygulanan ilk mecburi iskân yani zorunlu göçtür.
Dolayısıyla Fırat ile Dicle bir yandan Büyük İsrail ütopyasını diğer
yandan ise Musevi tarihindeki ilk büyük acıyı işaret etmektedir.
Kitaplık
Mezopotamya
Bölgesi’nin
göstergesi
olarak
kullanılmıştır. Çünkü Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında yer alan
Mezopotamya tarihte birçok kütüphanenin bulunduğu bir bölgedir.
Kitaplıkta yer alan kitaplar ise tarihe gönderme yapan birer simge
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durumundadır. Sanatçı, sanatsal dili kullanarak tarih ve mitoloji ile
medeniyet arasında bir diyalog kurmayı amaçlamıştır. Onun bu
yaklaşımında tarihsel ve mitolojik olaylar çalışmanın kılavuzu olarak
yer almaktadır. Kiefer, buradan hareketle dünya tarihi ve coğrafyası
hakkında izleyicisine bilgiler sunar.
Mezopotamya bölgesi
doğusunda ve batısında farklı kültürleri kapsar. Belki de ara bölümde
kalan kitaplarla bu farklılıkların tek bir inanış altında, yani
Musevilikte toplanılabileceği simgelenmektedir. Düzenlemenin adının
“Zwestromland” olması da bu düşünceye işaret etmektedir. Bundan
dolayı Almanca’da Dicle ile Fırat nehirleri arasında kalan ve
Museviler için vaat edilmiş kutsal toprakları işaret eden bu bölge için
Zwestromland terimi kullanılır. Eski Ahit’te bu terim Musevilerin
yaşadığı bölgeye işaret etmektedir. Dicle ile Fırat nehirleri arasında
kalan ve uygarlığın beşiği sayılan bu bölge daha öncede ifade edildiği
gibi, uygarlığın beşiği sayılmakta ve ilk büyük kitaplığın kurulduğu
toprakları da kapsamaktadır.
Kiefer; dev boyutlu, elle üretilmiş, tek örnek, bin yüzyıl kadar
eski duran kitaplar üreterek bunları sergilemektedir. Çeşitli
eleştirmenlerle sergi düzenleyicileri, bu çalışmaların neden bu denli
görkemli, gizemli ve kapsamlı olduklarını; neden bu günün sanatıyla
Almanya’nın politik ve kültürel geçmişini birleştirdiklerini anlamak
için bir birleriyle yarışmaktadırlar. Jean-Max Colard’a göre:
“Hem uzak, hem yitik bir sözün, kırık bir uyumun ses
taşıyıcısıdır Anselm Kiefer’n Yapıtları, bir modern
melankolidir. Bu işler kırık uyumu yeniden
yapılandırmaktadır. İroni bundan böyle tek iletişim yolu
olarak, acılarımızın ve ölümcüllüğümüzün avuntusu
olmayacaktır. (Colard 1989: 31)
Metal raflara yerleştirilmiş kurşun ciltli ve yapraklı bu büyük
boyutlu kitaplar, insanlığın başarılarını, bilgisini ve bilginin kalınlığını
simgelemektedir. Çünkü bu kitaplar yoğun bilgi içermektedirler.
Bunların asılmış olduğu için hem bir mezarlığı, hem de her zaman
başvurulduğu için bir kaynağı çağrıştırması bu düzenlemeye ciddi bir
belirsizlik vermektedir. Sanatçının bu bağlamda bir ironi yaptığı
söylenebilir. Bu düzenlemedeki dev boyutlu kurşun ciltlerde hem
bilginin esirgenmesi hem de kullanılan kurşun materyalinin
özelliğinden kaynaklanan bir koruma söz konusudur. Kitapların her
sayfasında İkinci Dünya Savaşı’nda katledilen Musevileri işaret eden
sayılar ve isimler bulunmaktadır. Bu Musevi tarihindeki acıları
simgeleyen ikinci bir öğe niteliğindedir. Hitler döneminde toplama
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kamplarına götürülen Musevilerin her birinin bileklerine, kendilerini
ifade eden numaralar takılmıştır. Kitapların iç kısmına işlenmiş olan
Musevi isimleri ve rakamlar Musevi tarihindeki son büyük acıyı
anlatmaktadır.
Kitapların kurşundan olması Kiefer’in bu işlenmiş ve ağır metale
duyduğu ilginin bir belirtisidir. Kâğıdın hafifliği çok ağır bir materyal
olan kurşunla karşıtlık oluşturarak yapılandırılmıştır. Bu anlamda
tersinme yöntemiyle bir gerçekliği gösterme sanatı olarak tanımlanan
ironinin kullanıldığını söylemek mümkündür. Diğer bir ironik anlatın
ise kolay yanma niteliğine sahip olan kâğıdın (kitabın), kağıda göre
ateşe daha dayanıklı bir madde olan kurşunla betimlenmesidir. Ayrıca
kitapların kurşundan yapılmış olması, her kitabın taşıdığı bilginin ve
kültürün ağırlığının simgesel anlatımıdır. Sanatçının bu şekilde bir
anlatımla kitapların yakılmasına, dolayısıyla tarihin, kültürün ve
bilginin tahrip edilmesine, hatta yok edilmesine direndiği de
düşünülebilir. Simyada kurşun ruhu içeren bir kabı simgelemekte ve
beyaz güvercinle ilgili bir metal olarak düşünülmektedir. Bilindiği
gibi beyaz güvercin bütün kültürlerde özgürlüğün simgesidir. Bu
anlamda kurşundan hareketle kitap ve özgürlük kavramları arasında
bir ilişki kurulduğu düşünülmektedir. Sanatçı “Geceleri Bisikletle
Resimde Resme Giderim” adlı yazısında yapıtlarında çok yoğun
olarak kullandığı kurşunla ilgili olarak şunları söylemektedir:
“Kurşun beni diğer metallerden daha çok
etkiliyor. Bu duygu irdelendiğinde, kurşunun evvelden
beri düşünceyi kışkırtan bir malzeme olduğu görülüyor.
Simyacılar göre, altın elde etme uğraşısının en üst
sıralarında yer alıyordu kurşun. Kurşun kör, ağır ve
çirkin adam Satürn’le ilişkilendiriliyordu. Diğer
yandan da kurşun gümüş içeriyordu ve tinsel
düşüncenin ayrı bir boyutunu imliyordu” (Akt.
Danto,1988,50).
Kitaplıkların çerçevelerindeki içleri tuzlu suyla doldurulmuş
metal borular da bir anlamda Dicle ve Fırat nehirlerini
simgelemektedir. Her kitabın bir sayfasından çıkan bakır teller
tepkimeye girecek biçim de pil görevi gören ve kitaplığın boruları
içerisinde bulunan tuzlu suda birleşmektedir. Böylece metal, bakır ve
tuzlu su oksitlenip paslanarak kültürlerin zaman aşımına uğradıklarını
kütüphanenin paslanmasıyla vurgulamaktadır. Ayrıca bakır iletken bir
elementtir ve bir anlamda bakır telleri birleştirerek kültürlerin de
iletkenliği ve bir birleri ile iletişim içersinde oldukları sonucuna
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varılabilir. Kitaplık ise kültür birikimini imlemekte ve Mezopotamya
bölgesinde bulunan kütüphaneler ile belki yakılan İskenderiye
Kütüphanesi’ne belki de Hitler’in emri ile Nazi döneminde yakılan
binlerce kitabı ve savaş döneminde yapılan orman katliamlarını
simgelemektedir.
Kiefer bu çalışmasında, insanoğlunun dokunup hissedebileceği
dövülmüş kurşun bir kitabı, illüzyon olarak elde ettiği sonsuzluk
kavramından önce göstermektedir. Akla karşı şüpheci tavrı ile belki de
kitabı izleyiciye bir cesaret göstergesi olarak sunmaktadır. Bu
düzenlemede kitaplar fiile vasıta olmaktan çok, bir olayı önceden
belirtmektedir, denilebilir. Kiefer, bu yaklaşımıyla dış gerçeklikten
çok insanın iç gerçekliklerini ele almaktadır. Mısır, Mezopotamya
söylenceleri bu yapıtın alt yapısını oluşturmaktadır. Sanatçı DicleFırat gibi sözcükleriyle bu kültürlere ve topluluklara gönderme
yapılmaktadır.
Sonuç
Anselm
Kiefer,
1980’lerden
bu
yana
uyguladığı
düzenlemelerinde savaş kavramını vurgulamakta ve bağlamını
oluşturmada geçmiş zamana ait nesneleri kullanarak şimdiki
zamandan geleceğe bir yolculuğa dikkat çekmektedir.
Bir yanıyla
duygusal ve şiirsel, bir yanıyla da dramatik olan düzenlemeleri ile
Kiefer, belleklerde bitmeyen bir trajedinin adeta arkeolojisini
yapmakta ve böylece geçmiş ile gelecek arasındaki bağı da
kurmaktadır.
Bu çalışmada vurgulanan ve göstergebilimsel çözümlemesi
yapılan Kiefer’in binlerce yüzyıl kadar eski duran kitaplığında; her
biri elle üretilmiş, insanüstü bir boyutta, tek örnek olan kitaplar
sergilenmektedir. Bu yüzden ya geçmişin devlerine ya da geleceğin
tanrılarına göre hazırlanmış bir kitaplık izlenimi yaratılmıştır. Belki de
Kiefer bu düzenlemesinde bilginin gücünü ve değerini; aynı zamanda
da ondan yararlanmanın zorluklarını belirtmek istemektedir. Bu
düzenlemesi ile bir yandan resim dilinden uzaklaşırken, öte yandan da
onun plastik sınırları içersinde çalışan sanatçı, böylelikle sanatın
gözeneklerini hem pekiştirmekte, hem de o alanda yeni ufuklar
açmaktadır. Bu yenilikçilik, aynı zamanda inancın da bir savunucusu
durumundadır. Kitapları kâğıt yerine kurşundan yapmasında ironik bir
anlatım vardır. Belki de bu kitaplıktaki her kitap bir kültürün ağırlığını
betimlemektedir.
Sonuç olarak, Anselm Kiefer’in düzenlemesindeki göstergelerin
yan anlamlarından hareketle, parça-bütün ilişkisi ve bu bütünün
oluşturduğu anlam ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sanatçının
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kütüphane çıkışlı bu düzenlemesindeki göstergeler, yan anlamdan
hareketle incelenmiş ve ilişkilendirilmiştir. Ancak görülmektedir ki bu
göstergeler arası ilişkideki ortak noktalar, düzenlemenin izleğini
oluşturmaktadır. Kiefer’e bu bağlamda modern zamanın tarih ressamı
da denilebilir. Onun belli bir olayı, konuyu veya kutsal bir görüşü
sunması, daima şüpheli bir ibadete veya mantığın aykırılığı anlamına
da gelmektedir.
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Hermenötiğin Ortaya Çıkışı

Wilhelm DİLTHEY
Çev. Doç. Dr. M. Faik YILMAZ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,
Temel İslam Bilimleri Bölümü
mfaikyilmaz@hotmail.com

Önceki araştırmalarımda insani dünyada meydana gelen olayların
tekilliğinden, bu benzerliğin sanat tarafından özellikle de şiirle
yaratılmış olduğundan bahsetmiştim. Şimdi de karşımıza tek tek
bireyler hakkındaki bilimsel bilginin ne olduğu sorusu çıkıyor,
karşımıza çıkan bu soru büyük bir formda tekil olarak insan varlığının
ne olduğudur. Böyle bir anlayış mümkün müdür? Buna ulaşmak için
elimizde hangi araçlar vardır?
Bu sorunun önemi çok büyüktür. Bizim davranışımız başka
kişileri anlamada her zaman önde yer alır. İnsan mutluluğunun büyük
bir kısmı yabancı ruhsal durumları hissetmesiyle oluşur; bütün
filolojik ve tarihsel bilim bu varsayım üzerine kurulmuştur. Bu
tekilliği anlamak objektifliğe yükselebilmeyi sağlar. Bunun üzerine
bina edilen tarihsel bilinç, modern insana insanlığın bütün geçmişini
kendi içerisinde bu güne aktarmasını sağlar. Kendi zamanının
sınırlarını aşarak, geçmiş kültürleri görür, onların gücünü alır ve
onların büyüsüne kapılır. Bundan dolayı da daha büyük bir mutluluğu
ortaya çıkar. Eğer sistematik beşeri bilimler tekil ifadelerin
objektifliğinden genel kurallı davranışlar ve kapsamlı bağlamlar
çıkarırsa, böylece anlayışın ve yorumun metotları onlar içinde temel
*

Bu yazı, Wilhelm Dilthey’ in Gesanmmelte Schriften (Berlin 1924) Toplu
Yazılarının 5.cilt, sayfa 317-338’de yayınlanmıştır.

141

142

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

olarak kalır. Tarih gibi bu bilimlerin güvenilirliği de kendi içerisinde
tekil olayların genel geçerliğe
yükseltilip yükseltilemeyeceği
anlayışına bağlıdır. Beşeri bilimlerin eşiğinde biz bütün tabi bilimlerin
farklılığının aynı olduğu bir problemle karşı karşıya kalırız.
Beşeri bilimler, nesnelerin duyularda verilmiş görüntüsünü
gerçekliğin bilinçte çıplak bir refleksiyle değil, aksine bizzat
gerçekliği vasıtasız olarak içselleştirmeleri, yani yaşanmış bir
bağlamın içselleştirilmesiyle tabi bilimlerden öndedirler. Ancak bu
niteliğinden dolayı içsel tecrübede gerçekliğin veriliş şeklinden
dolayı, bunların objektif olarak ifade edilmelerinde büyük zorluklar
vardır. Fakat burada bunlar tartışılmayacaktır. Ayrıca böyle benim
kendi durumlarımın farkına vardığım içsel tecrübe, benim kendi
kişiselliğimi bilince getiremez. Ancak benim kendimi diğerleriyle
kıyaslamakla bendeki kişiselliğin tecrübesini yapabilirim. Şimdi
böylece bana başkalarının aykırılığı benim kendi varlığımda bilinçli
hale gelir. Goethe şu hususta çok haklıdır: Bizim hepimizin tecrübesi
içerisindeki en önemlisini anlamak çok zordur. Bizim ölçü, doğa ve
güçlerimizin sınırları içerisinde görüş birliğine varmamız çok eksik
kalır. Ama başkasının varlığı bize ilk önce anlam olarak jestler, sesler
ve dıştan gelen hareketler olarak verilmiştir. Ancak bunların taklit
süreci ile bu tekil işaretler anlamlı hale gelir ve biz bunu
içselleştirerek tamamlarız. Bu tamamlamanın kişisel yollarıyla, madde
ve yapısının hepsini kendi yaşamsallığımızdan aktarmalıyız. Böyle bir
taklit vasıtasıyla kişisel olarak oluşmuş bir bilinç, bir yabancıyı ve çok
farklı bir kişiliği objektif bir anlayışa nasıl getirebilir? Anlayışın diğer
süreçleri arasında böyle tuhaf olarak görünen olay nedir?
Dışarıda duyumsal olarak verilen işaretlerden elde ettiğimiz içsel
tanıma olayını anlama olarak adlandırıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz
sağlam psikolojik terminoloji, sınırlandırılmış sağlam ifade ile bütün
yazarlar tarafından aynı ölçüde riayet edilirse ancak o zaman dil
kullanımı meydana gelebilir. Doğanın anlaması –interpretatio naturaemecazi bir ifadedir. Ama kendi durumlarını kavramasını da yalnızca
mecazi anlamda anlama olarak nitelendiriyoruz. Ben diyorum ki:
Nasıl böyle yapabildiğimi anlamıyorum? Ben kendimi artık
anlamıyorum. Ama bununla ben şöyle demek istiyorum: benim
varlığımın anlam dünyasında ortaya çıkan dışavurumları bana başka
bir yabancının ki gibi geliyor ve ben böyle bir şeyi izah edemiyorum.
Ya da bir vesileyle yaşamış olduğum başka bir durumda bir yabancı
gibi onu nasıl yaptığıma şaşırıyorum. Bundan dolayı duyumsal olarak
verilen işareti onun ifade edilmesiyle zihinsel algılama olayını anlama
olarak adlandırıyoruz.
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Bu anlama çocuksu peltek konuşmadan Shekspear’in Hamlet’ini
ya da Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’ni anlamaya kadar yeterli olur. Taş
heykellerden mermer sütunlara, müzikal formda düzenlenmiş ses
tonlarına, jestlerden sözlere ve yazılara, gündelik eylemlerden ticari
düzenlemeler ve diğer durumlara kadar hepsinden ayni insani ruh bize
bahseder ve yorumlamaya ihtiyaç duyar. Gerçi bu anlama olayı her
yerde, eğer aynı şartlarda ve araçlarla bu anlayış tarzı tarafından tespit
edilmişlerse, aynı niteliğe sahip olmak mecburiyetindedir ve kendi ana
hatları içerisinde aynıdır. Eğer Leonardo’yu anlamak istiyorsam,
burada davranışların, resimlerin, yazımların ve çizimlerin yorumu,
homojen bir birliktelik içerisinde etkisini gösterir.
Anlama farklı aşamaları sergiler. Bu aşamalar ilk etapta ilgiyi
gerektirir. Eğer ilgi oluşmuşsa, o zaman anlayış ta oluşur. Biz bazı
tartışmaları sabırsızca dinleriz, konuşanların iç dünyasına ilgi
duymaksızın, bizim için önemli olan bir noktayı bu tartışma
içerisinden çıkarır alırız. Hâlbuki başka olaylarda her yüz ifadesini,
her kelimeyi kendimizi zorlayarak takip eder, konuşanın iç dünyasını
anlayabilmek için uğraşırız. Ama yaşam serimlemesi gözlemlenmişse
ve biz sürekli ona geri dönebiliyorsak, çok yorucu dikkat bile yalnızca
sanatsal ölçüde bir olayın meydana gelmesinden sonra, ancak
objektifliğin kontrol edilebilir aşamasına ulaşılabilir. Böyle süregel
en, gözlemlenen yaşam ifadelerini sanatsal ölçüde anlamayı biz
yorumlama ya da tefsir diye adlandırıyoruz. Bu anlamda bir de
yorumlama sanatı vardır, bunun nesneleri heykeller ya da resimlerdir,
zaten Friedrich August Wolf da bir arkeolojik hermenötik ve kritiği
talep etmişti. Welcker buna taraftar olmuş, Preller de uygulamaya
çalışmıştı. Bununla birlikte Preller, heykel ve resim gibi sessiz
eserlerin her zaman edebiyatın açıklamalarına ihtiyaç duyduğunu
vurgular.
İşte burada bizim ruhsal yaşamı ve tarihi anlamamız için
edebiyatın sonsuz derecede önemi yatar. Sadece dil vasıtasıyla insanın
içselliği, eksiksiz, yaratıcı ve objektif anlaşılabilir ifadesini bulur.
Böylece anlama sanatı, merkezini insan varoluşunun birik im ini
içinde bulunduran yazının yorumu ve ya tefsirinde (Auslegung oder
Interpretation) bulur.
Yorum ve ona ayrılmaz şekilde bağlı olan bu birikimin kritik
işlemi filo lojinin çıkış noktasıdır. Yorum özünde yazıdan elde
edilen eleştirel olarak işlenmiş kişisel sanat veya ustalıktır. Sadece bu
sanatın ilişkisi ve sonuçlarıyla herhangi bir anıtın veya tarihsel olarak
aktarılan davranışların yorumları geliştirilebilir. Tarihte yaşamış olan
kişilerin hareket nedenleri hakkında yanılabiliriz. Tarihte hareket eden
kişiler bize kendileriyle ilgili bizzat yanıltıcı sinyaller gönderebilir.
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Ama büyük bir yazarın ya da kâşifin veya dindar bir dehanın yahut
gerçek bir filozofun eseri her zaman ruhsal yaşamının gerçek ifadesi
olabilir; yalanla dolu bir toplumda her zaman böyle bir eser doğrudur
ve bu her ifadenin fikse edilmiş işaretinden farklıdır, kendisi için
eksiksiz, objektif bir yorum kabiliyetine sahiptir. Evet, o ilk önce
ışığını, her hangi bir zamanın sanat değeri olan bir anıtının veya
çağdaş tarihsel davranışların üzerine saçabilir.
Bu yorumlama sanatı yaklaşık olarak tabiatın deneyde
soruşturulması gibi, kademe kademe kurallı ve ağır bir şekilde gelişti.
O bizzat filologların kişisel gayretleri ve mükemmel ustalığıyla ortaya
çıkarıldı ve geliştirildi. Böylece yorumlama sanatı, yorumun büyük
ustaları ya da onların eserleriyle, kişisel gayretleri sayesinde tabii
şekilde diğerlerine aktarılır. Ama aynı zamanda her sanat kurallara
göre ilerler. Bu kurallar öğreti zorluklarının üstesinden gelirler. Bunlar
kişisel sanatın, verimini anlatırlar. Bundan dolayı da yorumlama
sanatının kurallarının ifade edilmesi, yorumlama sanatından daha önce
oluşmuştur. Ve bu kuralların çatışmasından, hayati önem taşıyan
eserlerin yorumu üzerine ortaya çıkan farklı yönelimlerin
tartışılmasından ve şartlara bağlı olarak doğan ihtiyaçlardan bu
kurallar temellendirildi ve hermenötik bilim ortaya çıktı. İşte bu, yazı
anıtlarının yorumunun öğreti sanatıdır.
Anlamanın analizinden genel geçer yorumlama imkanı tespit
edilerek, sonunda bu çok genel problemin çözümüyle birlikte bu
tartışmanın ortadan kaldırılması ile yorumlama sanatı ilerler. İç
tecrübenin analizi yanında anlamanın yorumlama sanatı ortaya çıkar,
temelde gerçekliklerin bize verdiği her hangi bir şeyde eğer bu
karakter vasıtasıyla bunlar gerekliyseler, bu ikisi birlikte beşeri
bilimlere genel geçer bilginin sınırlarının ve imkanın ispatını verirler.
Şimdi düzenli bir şekilde, hermenötiğin tarihine giden yolu
göstermek istiyorum. Anlamanın genel geçer ve derin ihtiyacından
filolojik ustalığın ortaya çıkması gibi, bundan da kural koyma /
Regelgebung (kuralların bir amaç içerisinde düzenlenmesi) ortaya
çıkmış ve bu kurallardan hangisinin, bilimin bu konumu vasıtasıyla
verilen zamana daha yakın olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır.
Sonunda kural koyma için güvenli çıkış noktasının anlamanın
analizinde bulunduğu yere kadar hepsini birer birer göreceğiz.
1.
Şairlerin sanatsal içerikli yorumu eski Yunanistan’da öğretim
ihtiyacından gelişmiştir. Homeros ve diğer şairlerin anlam ve
eleştiriyle akıllı, esprili tarzda adeta oynamaları, İlk Çağın Yunan
Aydınlanması döneminde, Yunanca konuşulan her yerde sevilen,
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beğenilen bir şeydi. Daha sağlam, daha kuvvetli bir nedeni ise;
Sofistlerde ve retorik ustalarının okullarında bu yoruma retorikle
birlikte temas edilmiş olmasından kaynaklanır. Çünkü belağata /
Beredsamkeit tatbik edilen, edebi sanatsal kompozisyonun genel
öğretisi burada bulunmaktaydı. Düzenli dünyanın, devletlerin ve edebi
ürünlerin büyük tasnifçisi ve düzenleyicisi Aristo, Retorik adlı
eserinde bir edebi ürünün bütününü kendi içerisinde kısımlara
bölmeyi, üslup formlarını birbirinden ayırmayı, ritimlerinin etkisini,
dönemlerini ve mecazlarını tanımayı öğretti. Aleksander’in
Retoriğinde ise konuşmanın etkisiyle ilgili kavram bağlamı daha basit
bir şekilde birlikte yer almıştır, örneğin: Enthymem / düşüncede saklı
kalan, Sentenz / özlü söz, İroni, Mecaz ve Antitez gibi. Aristocu
poetik, çok açık bir şekilde şiirin tabiatını belirli bir amaca bağlamayı
ve onun türlerini, iç ve dış yön verebilirliğini etki unsurunun nesnesi
haline getirmiştir.
Yorum sanatı ve onun kural koyma yetisi ikinci önemli adımını
İskenderiye Okulu filolojisinde atmıştır. Antik Yunandan kalan edebi
zenginlikler kütüphanelerde toplanmış, metin tenkitleri yapılmış ve
eleştiri işaretinin sanatlı bir sistemiyle eleştiri işleminin sonucu
kaydedilmiştir. Sahte yazılar gerçeklerinden ayrılmış, mevcut eserlerin
gerçek katalogları hazırlanmıştır. Böylece filoloji, özel dil anlayışı
üzerine, metin tenkidi, yüksek eleştiri, yorumlama ve değerlendirme
sanatı olarak kuruldu ve bu Yunan ruhunun ortaya çıkardığı kendine
özgü yaratıcılığının son ürünlerinden birisi oldu. Yunan şairi
Homeros’un şiirlerindeki insani konuşmada mutluluk en büyük
içgüdüydü. İskenderiye Okulu’na mensup büyük filologlar da kendi
mükemmel tekniklerinde mevcut olan kurallar konusunda
bilinçlenmeye başlamışlardı. Aristarch, bilinçli bir şekilde bu prensibi
teşvik ederek, Homerosçu dil kullanımını katı ve kapsamlı olarak
kaydetmiş ve bundan da açıklamayı ve metin tespitini oluşturmuştur.
Hipparch, çok bilinçli bir şekilde literal-tarihsel araştırma üzerine
nesnel yorumu kurmuş, Aratos’un Phanomena’sının kaynaklarını
göstermiş ve onun şiirlerini yorumlamıştır. Eğer Hesiod’dan
nakledilen şiirlerin içinden sahte olanlar tanıtılmış, Homeros’un
destanlarından çok sayıda mısra çıkarılmış, İlias’ın son şarkısı ve
sondan bir önceki tek sesli kısımla Odyse’nin son şarkısının tamamı
daha eski kaynaklarına göre açıklanmışsa; bütün bunlar adeta dil
kullanımının ideal bir metne(kanon) uygulanması, tahayyül
sınırlarının, içsel onaylamanın ve bir şiirin estetik değerinin tespit
edilmesi ve içindeki tutarsız kısımların çıkarılması gibi analojinin
prensiplerinin ustaca kullanımıyla meydana gelmiştir. Böyle
geleneksel ve estetik bir konunun uygulaması Zenodot ve Aristarch’da
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Atethesen’i kurar tarzda onu takibedenlerden çok açık bir şekilde
anlaşılmaktadır.
Aristarch’ın
görüşleri
temelde
Aristo’ya
dayanmaktadır.
Yorumun doğru uygulamasıyla ilgili bu metodik bilinç Bergama
Okulu’na mensup filolojiye karşı aykırı olduğundan İskenderiye
Okulu’nun görüşlerini daha da kuvvetlendirmiştir. Hermenötik
yönelimlerin aykırılığı, hangi tarihsel dünya anlamını içeriyordu!
Çünkü Hıristiyan teolojisinde o tekrar yeni bir konumda görülmekte
ve iki büyük tarihsel görüş şairlerle dini metin yazarları hakkında onu
kullanmak zorundaydı.
Stoa Okulu’ndan Krates von Mallos alegorik yorumun prensibini
Bergama Okulu’na mensup filolojiye kazandırdı. Bu yorumlama
metodunun uzun süre etkisini sürdüren gücü, ilk başta dini belgelerle
tasfiye edilmiş bir dünya görüşü arasındaki giderilen aykırılığı
içerisinde bulundurmasına bağlıydı. Bundan dolayı yorumlama sanatı;
Vedaları, Homeros’un şiirlerini, Kutsal Kitabı, ve Kur'an’ı
yorumlayanlar için eşit derecede gereklidir. Aynı şekilde onsuz
olunamayan ama diğer taraftan da yararlı olmayan bir sanat olarak
görülmüştür. Edebi ve dini verimliliğin derin bir bakış açısı aynı
zamanda bu metodun altında yatıyordu. Homeros bir kahindir ve
ondaki derin düşüncelerle mecazi olarak örtülü bulunan tasavvurlar
arasındaki aykırılık, yalnızca şiirsel bir tasavvur aracı olarak
anlaşılırsa açıklanabilir. Ama şimdi bu ilişki görünüşte pnömatik /
ruhsal anlamın kasıtlı bir kapalılığı olarak anlaşıldı ve alegorik
yorumu ortaya çıkardı.
2.
Yanılmıyorsam,
İskenderiye Okulu
ile Antakya Okulu
arasındaki karşıtlığın teolojik mücadelesi değişen şartlar altında geri
dönecektir. Bu karşıtlığın ortak temeli tabii ki kehanetin iç bağlamıyla
Eski Ahit / Alte Testament ve Yeni Ahit / Neue Testament’in
gerçekleşmesi olayının ikisini birbirine bağlıyor olmasıydı. Çünkü
böyle bir ilişki, kehanet ve örneklerin kullanılmasıyla Yeni Ahit’te
öngörülmüştür. Kilise bu varsayımdan hareket ederek, Yeni Ahit’te
karşıtlarıyla yaptıkları yorumlarda kendileri için komplike bir durum
oluşturmuştu. Yahudilere karşı Logos Teolojisi’ni Eski Ahit’e
aktarmak için alegorik anlama ihtiyaç duyulmuştur. Gnostikler’e karşı
kendilerini biraz aşırıya kaçan alegorik metodu kullanarak savunmak
zorunda kalmıştı. Philo’nun izlerini takip ederek Justin ve Irenaos,
alegorik metot için kurallar, sınırlandırmalar ve kullanımlar
yerleştirmeye çalıştı. Tertullian, Yahudilere ve Gnostiklere karşı aynı
tartışmada Justin ve Irenaos’un metodunu almış ama daha verimli bir
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yorumlama metodu geliştirmiştir. Daha sonraları kendisi de her zaman
buna sadık kalmamıştı. Yunan Kilisesinde de prensip olarak
karşıtlığın çerçevesinin oluşturulmasına gidilmişti. Antakya Okulu
metinleri sadece tarihsel-gramatik temellere göre açıklamıştı. Bu
bağlamda Antakya Okuluna mensup Theodoros yüksek şarkıyı sadece
nikâh törenlerinde okunan bir şarkı olarak görmüştü. Theodoros
Hiob’da yalnızca tarihsel rivayetin şairane şeklini görmüştü. O
ilahilerin başlıklarını reddetmiş, Mesih’in mucizelerinin gösterişli bir
bölümünü, Christus’la doğrudan ilişkisini dikkate alarak kabul
etmemişti. O metinlerin çift anlamını reddedip aksine metotların
arasındaki yüksek bağlamı kabul etmişti. Buna karşın Philon, Clemens
ve Origenes metinlerin kendisinde bulunan ruhsal / pnömatik anlamı
gerçeğinden ayırt etmişlerdi.
Ama şimdi burada yorumlama sanatının hermenötikle devamı
için bilimsel bilince yükseltilmesi ve bunun sonunda da bu
tartışmadan ilk oluşan, bizim de haberdar olduğumuz, hermenötik
teorilerin meydana gelmesidir. Daha Philon’dan beri Eski Ahit’e
uygulanan ve onun bilgisine ve yorumuna dayanarak hermenötik
teorinin oluşturulması gerekliliği vardı. Bunun üzerine Origenes
kitabının dördüncü bölümünde, Agustinus da “De doctrina
christiana” adlı eserinin üçüncü bölümünde birbirine bağlı olarak
sergilenmiş bir hermenötik teori geliştirmişlerdir. Ama ne yazık ki
bunlara karşı olarak Diodoros ve Theodoros tarafından kaleme alınmış
Antakya Okulunun iki kayıp hermenötik eserinin daha bulunduğu
bilinmektedir.
3.
Yorum ve onun kural koyması Rönesans’tan bu yana yeni bir
boyut kazanmış ve bu nedenle de klasik, Hıristiyan Ortaçağın dil,
yaşam koşulları ve milliyet anlayışı tamamen değiştirilmişti. Bundan
dolayı yorum, önceleri Roma’daki Kutsal Kitabı yorumlama
görevinden daha farklı bir alana kayarak, gramatik, nesnel ve tarihsel
araştırmalar yoluyla başka bir ruhsal hayatı yorumlamada kullanılır
oldu. Bu yeni filoloji, polymati / çok yönlü bilim ve eleştiri çok defa
sadece bilgilerle ve bilgi kırıntılarıyla çalışmaya mecbur oluyordu.
Böylece bu bilimler yeni bir tarza bürünmek, yaratıcı ve yapıcı olmak
zorundaydılar. Bu nedenle filoloji, hermenötik ve eleştirel bilim
anlayışı daha yüksek bir mertebeye çıktı. Son dört yüz yılda çok
kapsamlı bir hermenötik literatür ortaya çıkarılmıştır. Klasik ve kutsal
metinler, elde edilmesi gereken güçlerdi, bu nedenle hermenötik iki
farklı akım oluşturmaktadır. Klasik ve filolojik kural koyma, eleştiri
sanatı “ars critica” olarak nitelendirildi. Scioppius, Clerius ve
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Valerius’un henüz tamamlanmamış eserleri bu dönemde kendini
gösterdi. Bu eserler ilk bölümlerinde hermenötik sanat öğretisini
verdiler. Sayısız yazı ve konuşmacı “de interpretatione” yorumlama
hakkında yazıyor ve konuşuyordu. Ama nihai planda hermenötiğin
yapılanması, Kutsal Kitap yorumu sayesinde oldu. Bu eserlerin en
önemlisi, belki de temel olma özelliğini taşıyanı Flacius ’ un 1567’de
yayınlanan Clavis / Anahtar adlı eseri idi.
Flacius’la birlikte o zamana kadar keşfedilip zirveye ulaşan
yorumlama kuralları bir öğreti yapısına kavuşturulmuştu. Şöyle ki,
postulatın bir aracı olarak, sanatsal usulün bu kurallarla genel geçerliği
yakalaması gerekiyordu. Hermenötiği yöneten bu kuralcı bakış açısı,
Flacius’u 16. Yüzyılda yapılan tartışmalarla bilinçlendirdi. O iki
cephede savaşmak zorundaydı. Bunlardan biri restore edilmiş
Katolikliğin otoriteleriydi. Onların iddiası Kutsal Kitapta kapalılık
olmadığıydı. Flacius bunlara karşı gelirken özellikle Calvin’in
yorumlarından çok şey öğrendi. Calvin’in bu yorumları
yorumlamadan daha çok onun temellerine geri dönmüştü. O zamanki
bir lüterci için en önemli görev, daha yeni formüle edilmiş olan
geleneksel Katolik öğretisini çürütmekti. Kutsal Kitap yorumunu
belirleyen Katolik gelenek ise, Protestan Kutsal Kitap yorumlama
prensibine karşı yürüttüğü mücadeleyi sadece, Kutsal Kitaptan genel
geçer, yeterli yorumlama çıkarılamayacağı anlayışı üzerine kurmuştu.
1545 – 1563 yılları arasında toplanan Trieste Konsili dördüncü
oturumundan itibaren bu problemleri ele almıştır. Konsil 1564 yılında
ilk otantik kararnamesini yayınladı. Flacius’un eserlerinin
yayınlanmasından bir süre sonra Trieste Konsili’nin Katolik temsilcisi
Bellarmin, 1581 yılında Kutsal Kitabın bizzat kendisini yorumlaması
fikrine şiddetle karşı çıktığı tartışma yazısında, geleneğin gerekliliğini
ispatlamaya çalışmıştır. Bu tartışmalar bağlamında Flacius,
yorumlama kurallarını hermenötiğin genel geçer kurallarına
yükseltmeye teşebbüs etmiştir. Bu çabaların sonuca ulaşması için daha
önce hiçbir hermenötik çalışmada kullanılmayan araçlar ve kurallar
geliştirilmiştir. Eğer yorumcu metinde bir zorlukla karşılaşırsa o
zaman onu aşmak için yükseltici bir tarzda bir araca ihtiyaç duyar. Bu
da yaşayan Hıristiyan dindarlığı bağlamında oluşturulan kutsal
yazımlardır. Biz bunu dogmatik düşünce tarzından, kendi düşünme
tarzımıza tercüme ederiz. Böylece bu dindarlığın tecrübesi olan
hermenötik değer, sadece tekil olayların prensibidir. Buna göre her bir
yorumlama metodunda yorumun kendisi nesnel bağlamdan çıkan bir
faktördür. Ama bu dini yorumlama prensibinin yanında bir de akli
yorumlama prensibi vardır. Bundan sonra da gramatik yorumlama
gelir. Ama Flacius bunun yanında yorumlamanın psikolojik ya da
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teknik
prensibinin
eserin
bazı
bölümlerinin,
tamamının
kompozisyonuna ve amacına göre yorumlanması gerektiğinin önemini
kaydeder. Ve o ilk etapta bu teknik yorumlama için retoriğin metodik
anlayışından, edebi bir ürünün iç bağlamı üzerine onun
kompozisyonunu ve en etkili unsurunu kullanarak yararlanır. Bu arada
Aristocu Retoriğin yeniden düzenlenmesi çalışmaları Melanchthon
tarafından yapılmıştı. Flacius, ilk önce metodik olarak bu araçla
metnin tek anlamlılığını tespit etmek için, metnin bazı kısımlarının ya
da unsurlarının içerdiği kontekst / siyak-sibak, hedefler, oran ve
eşitliğe göre değerlendirilmesi gerektiğinin bilincindeydi. Bundan
dolayı da o, hermenötik değeri, bizzat metot öğretisinin bakış açısına
ekler. “Hani bir bütünün parçaları, bu bütünle ve diğer parçalarla olan
ilişkisinde kendi anlayışlarını barındırırlar ya işte onun gibi”. O bir
nesnenin içsel formundan yola çıkarak üslubuna ve etki unsurlarına
kadar gider ve bundan da Pavlusçu ve Johannesçi üslubun ince ruhlu
karakteristiklerini geliştirir. Bu, retorik anlayışın sınırları çerçevesinde
büyük bir adımdı. Melanchthon ve Flacius’a göre her yazı, kurallara
göre yazılır ve kurallara göre anlaşılır. Bu tıpkı mantıksal bir otomat
gibidir, yazı bu mantıkla üslup, şekil ve konuşma figürlerine
büründürülür.
Flacius’un eserinin eksiklikleri daha sonra kaleme alınan
Baumgarten’in hermenötiğinde giderilmiştir. Aynı zamanda
Baumgarten, bu eserde ikinci büyük bir teolojik-hermenötik hareketi
gerçekleştirir. Baumgarten’in bir Halle kütüphanesinden yararlanarak
verdiği bilgiler üzerine, Hollandalı yorumcuların yanı sıra İngiliz
özgür düşünürleri ve Eski Ahit’i bir etnolojik eser olmaktan çıkarıp
Alman görüş alanı çerçevesinde açıklayanlar ortaya çıkmaya başladı.
Semler ve Michaelis onunla iletişime girerek, onun çalışmalarına
katıldılar. Michaelis; dil, tarih, tabiat ve hukukun tekdüze tarihsel
bakışını Eski Ahit’in yorumuna uyguladı. Büyük Christian Baur’un
selefi olan Semler, Yeni Ahit’e ait Kanon’un tekdüzeliğini yıkarak
yerinde bir çalışma başlattı; bununla her bir Kutsal Kitabı kendi lokal
karakterine göre anlamaya çalıştı. Sonra bu Kutsal Kitapları bir birine
bağlayıp yeni bir birliktelik oluşturdu. Bu birliktelikte, canlı tarih
yazımlarında en eski Hıristiyan ve Yahudi çatışmasını düzene koydu.
Teolojik hermenötiğin ön hazırlığında kesin bir kararlılıkla tüm bilimi
iki kısma ayırdı: Dil kullanımından ve tarihsel durumlardan oluşan
yorumlama. Böylece yorumlama dogmadan kurtarılmış, gramatik ve
tarihsel okul kurulmuş oldu. Ernesti’nin dikkatli ve ince dehası klasik
metinleri yorumlayanlar için yeni bir hermenötik oluşturdu. Onun
okumalarından Schleiermacher kendi hermenötiğini geliştirdi. Bu
gelişmeler de kesin sınırlar çerçevesinde oluştu. Bu yorumcuların
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elinde kompozisyonlar ve düşünceler her metnin kendi zamanının
şartlarına göre lokal ve zamana bağlı tasavvurlar çerçevesinde
oluşturuldu. Bu pragmatik tarih anlayışına göre dini ve ahlaki yönden
eşit şekilde nitelendirilen insan tabiatı yalnızca dışarıdan lokal ve
zamana bağlı olarak sınırlandırıldı. İnsan tabiatı tarihsel değildir.
O zamana kadar klasik ve İncil hermenötiği birlikte hareket
ediyordu. Bu iki uygulamanın genel olarak anlaşılması gerekmiyor
muydu? Wolfçu Meier 1757’de Genel Bir Yorumlama Sanatının
Denemesi ile bu adımı attı. Kendi biliminin kavramlarını elinden
geldiğince genelleştirmeye çalıştı: Her yorumlamada takip
edilebilecek işaretlerden kurallar geliştirilmeliydi. Ama bu kitap, bir
kez daha bu mimari ve simetri bakış açısına göre yeni bir bilimin
oluşturulamayacağını gösteriyordu. Bundan ancak hiç kimsenin
giremeyeceği kör pencereler oluşturulabilirdi. Çok etkili bir
hermenötik ancak filolojik yorumun ustalığını, gerçek felsefi
kabiliyetle birleştirmiş olan bir kafa yapısında oluşabilirdi. İşte
Schleiermacher böyle biriydi.
4.
Schleiermacher şu şartlar altında çalıştı: Winckelmann’ın sanat
eserlerini yorumlaması, Herder’in bilişsel olarak çağların ve
toplumların ruhunu anlayabilmesi, Heyne, Friedrich August Wolf ve
onun talebelerinin filolojik çalışmalara yeni bir estetik bakış açısı
getirmesi ki; bunların içerisinde Heindorf, Schleiermacher’le sıkı bir
ilişkiye girerek Eflatuncu araştırmalar içerisinde bulunmuştur. Bütün
bu şartlar Schleiermacher’i Alman Transandantal Felsefesinin
tecrübesiyle bağlıyordu. Bilinçaltında verilen bir yaratıcı kabiliyete
geri dönme fikri ve bu birlikteliğin etkisi kendisi farkında olmadan
içimizdeki dünyanın bütün formunu meydana çıkarır. İşte bu iki anın
birleşmesinden özel bir yorumlama sanatı ve bilimsel hermenötiğin
temellendirilmesi ortaya çıkar.
Hermenötik o zamana kadar en azından bir kurallar binasıydı,
onun kısımları ve kendi kuralları genel geçer bir yorumlamanın
hedefiyle birbirine bağlıydı. Hermenötiğin yorumlamada birlikte etki
ettiği yorumu gramatik, tarihsel, estetik-retorik ve nesnel olarak
kısımlara ayıran fonksiyonları vardı. Hermenötik yüzyıllar boyunca
filolojik ustalıktan çıkan kuralların bu fonksiyonlarının neye göre etki
etmesi gerektiğini bilince çıkardı. Şimdi Schleiermacher anlamayı
analiz etmek için tekrar bu kurallara geri döndü. Böylece bizzat bu
hareketin amacını anlayabilmek için bu anlayıştan genel geçer
yorumlamanın imkânını, araçlarını, sınırlarını ve kurallarını çıkardı.
Ama o, taklit etme, kurma ve planlama olarak tanımladığı anlamayı,
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yalnızca metodun edebi ürünle canlı bir ilişki içinde olursa analiz
edilebileceğini dile getiriyordu. Bu yaratıcı metodun canlı bakış
açısından etkili bir eser ortaya çıkar, böylece o başka bir metodun
anlaşılması için gerekli olan koşulu tanımış olur. Nasıl bir eserin
yazım şeklinden onun tamamı anlaşılıyorsa, onun amacından da
yazarın ruh hali anlaşılır.
Böylece problemin çözümü için yeni bir tarihsel-psikolojik bakış
açısı gerekiyordu. Bu bağlamdan yola çıkarak, antik yunan
yorumlama ve retoriğinin arasında belirli bir edebi ürün çeşidinin
sanat öğretisi olarak hermenötiğin oluşmasının, ilişkisini takip ederek
burada neyin kastedildiğini bulmaya çalıştık. Ama bu iki usulün
anlayışları sonuçta hep tarihsel ve mantıksal olarak kaldı. Bu görüşün
içinde gerçekleştiği kategoriler, sürekli yapıp etmeler, mantıksal
bağlam, mantıksal düzen ve sonra da bu mantıksal ürünlerin üslup,
konuşma figürleri ve resimlerle giydirilmesiydiler. Şimdi edebi bir
ürünün anlaşılması için çok yeni kavramlar kullanılıyor. Bütünlük ve
yaratıcılık içeren bu kabiliyet kendi etkisinin ve yaratıcılığının
farkında olmadan bir eserde ilk önce ortaya atılan fikirleri kabul eder
ve onlara şekil verir. Bu fikirleri karşılama ve kendiliğinden oluşturma
ondan ayrılmaz bir parçadır. Burada bireysellik tepeden tırnağa, her
bir kelimeye kadar etkisini gösterir. Edebi eserin iç ve dış şekli onun
en yüksek ifadesidir. Şimdi bu eserin karşısında bitmek tükenmek
bilmeyen bir ihtiyaç durur: Başkalarının bakış açısından dolayı kendi
bireyselliğinin sınırlandırılmasının gerekliliği. Anlama ve yorumlama
bizzat hayatın içinde sürekli faal ve etkindirler, hayati önem taşıyan
eserlerin sanatsal içerikli yorumunda ve bizzat yazarların zihninde
oluşumlarını tamamlarlar. Bu Schleiermacher’in zihninde farklı bir
biçimde oluşan yeni bir bakış açısıydı.
Ama genel bir hermenötiğin bu büyük atılımı için başka bir şart
daha vardı. Bu tarihsel-psikolojik bakış açısı Schleiermacher ve
arkadaşları tarafından filolojik yorumlama sanatı ile geliştirilmiştir.
Schiller, Wilhelm von Humboldt ve Schlegel kardeşlerdeki bu Alman
Ruhu, şiirsel bir edebi ürün olmaktan çıkıp tarihsel dünyanın
anlaşılmasına dönmüştür. Bu güçlü bir hareketti; Böckh, Dissen,
Welcker, Hegel, Ranke ve Savigny bu harekete tabi oldular. Friedrich
Schlegel, filolojik sanatta Schleiermacher’in öncüsü oldu. Schlegel’in
Yunan şiiri, Goethe ve Boccaccio üzerine yapmış olduğu parlak
çalışmalarında kullandığı kavramlar, eserin iç üslubuna, yazarının
gelişim tarihine ve edebiyatın bütün alanlarına ışık tutuyordu. Böyle
derinlemesine yapılanmış filolojik sanatın tekil başarısının arkasında
bilimsel bir kritik yatıyordu. Ars critica / eleştiri sanatı bu üretilmiş
edebi
yeteneklerin
teorisi
üzerine
kurulmuş
olmalıydı.
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Schleiermacher’in “Hermeneutik und Kritik / Hermenötik ve Kritik”
adlı eserinde bu plana kısaca temas ettiği gibi.
Schlegel tarafından da Eflatun tercümesinin planı başlatılmış
oldu. Bununla yeni yorumlamanın tekniği kuruldu ve ilk önce Böckh
ve Dissen bunu Pindar üzerine uyguladılar. Eflatun’un felsefe
sanatçısı olarak anlaşılmış olması gerekiyordu. Bu yorumun hedefi,
Eflatuncu felsefi karakterle ve Eflatuncu eserlerin sanatsal şekli
arasındaki bütünlüğün sağlanmasıdır. Felsefe o zaman henüz canlıdır,
konuşma ile birleşir, yazınsal oluşumu yalnızca zihinde yer etmesi ve
hatırlanması için gereklidir. Onun sanatsal formda bir diyalog olması
gerekir. Felsefenin kendini üretmeye devam edebilmesi için canlı
düşünce bağlantısına ihtiyacı vardır. Aynı zamanda sıkı bir bütünlük
arz eden bu Eflatuncu düşünceye göre her diyalog, olayın öncesini
kapsamalı, sonrasını hazırlamalı ve felsefenin çeşitli bölümlerini
oluşturmaya devam etmelidir. Diyalogun bu ilişkisi takip edilirse, o
zaman kaynak eserlerin bağlantısı oluşur, bu da Eflatun’un en içsel
niyetini ortaya çıkarır. Schleiermacher’e göre sanatsal olarak
oluşturulan bağlantıdan sonra ancak Eflatun anlaşılabilir. Bununla
ilişkili olarak onun eserlerinin kronolojik sıralamasında bu bağlantı
çökebilir ya da daha önemsizleşebilir. Böckh o meşhur eleştirisinde /
Rezension Eflatun için filoloji bilimi alanında oluşturulmuş bir
başyapıt olduğunu söylemiştir.
İlk defa Schleiermacher’in dehasında böyle bir filolojik ustalıkla,
felsefi bir yetenek bir araya gelmişti. Gerçi bunda hermenötik
problemin çözülmesi ve bütün metin için yeterli bir araç sunan
transandantal felsefenin rolü de büyüktü. Böylece genel bir bilim ve
yorumlama sanatı öğretisi olarak hermenötik ortaya çıktı.
1804
sonbaharında,
Schleiermacher,
Ernestici
yorum
okumalarından hermenötiğin ilk taslağını geliştirdi, bununla Halle
üniversitesindeki yorumlama derslerini başlatmak istemişti. Bizim
elimizde böyle oluşturulmuş bir hermenötiğin sadece çok etkisiz bir
şekli vardı. Buna gerekli etkinliği, Halle döneminden
Schleiermacher’in talebesi olan Böckh, felsefi ansiklopedi hakkındaki
derslerinin o harika kısmında kazandırmıştır.
Schleiermacher’in hermenötiğinden, başka bir gelişmeye bağlı
olarak, benim için gerekli görünen bazı cümleleri buraya alıyorum.
Bütün edebi eserlerin yorumlaması, yalnızca anlamanın sanatsal
olarak oluşturulmuş metoduyla yapılabilir. Bu yaşamanın bütün
yönlerine kadar uzanır, konuşma ve yazının her türünü içerir. Buna
göre anlamanın analizi yorumlamada kural koyma için temel
durumundadır. Ama bu ancak edebi ürünlerin analiz edilmesiyle
ilişkilendirilebilir. Yorumun araç ve sınırlarını belirleyen, anlama ve
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ürün verme arasındaki ilişkiyle ancak kuralların bağlantısı
oluşturulabilir.
Genel geçer yorumun oluşması imkânı, ancak anlamanın
doğasından üretilebilir. Yorumcunun ve eserin yazarının kişiliği
kıyaslanamaz iki olgu olarak karşı karşıya gelmezler. Genel insan
tabiatının temelinde bu iki olgu bulunmaktadır. Bundan dolayı da
insanın kolektifliği ancak konuşma ve anlama ile mümkündür. Burada
Schleiermacher’in formüle edilmiş ifadeleri psikolojik olarak tekrar
açıklanabilir. Sonuçta bütün farklılıklar, kişilerin birbirinden kalitatif
farklılıkları değil, aksine yalnızca onların ruhsal durumlarından
kaynaklanan temel farklılıklarına bağlıdır. Ama şimdi yorumcu kendi
yaşamsallığını tarihsel bir ortama deneyerek yerleştirdiği takdirde
buradan o anki ruhsal durumları vurgulamayı ve kuvvetlendirmeyi,
diğerlerini geri bırakmayı ve böylece yabancı hayatların bir taklidini
kendi içine katmayı başarabilir.
Bu metodun mantıksal tarafı göz önüne alındığında; o zaman
yalnızca göreceli, belirlenmiş bazı işaretlerden mevcut gramatik,
mantıksal ve tarihsel bilimin değişmez katılımı altında bir bağlam
göze çarpar. Bizim mantıksal terminolojimizde ifade ettiğimiz,
anlamanın bu mantıksal tarafı, böylece tümevarımın birlikte etki
etmesinde, genel hakikatlerin özel durumlara uygulanmasında ve
karşılaştırmalı metotta bulunur. Yapılacak olan son görev, özel
formların tespiti, burada zikredilen mantıksal operasyonlar ve onların
bağlantılarının kabul edilmesidir.
İşte burada bütün yorumlama sanatlarındaki başlıca zorluk
kendini hissettirir. Her bir kelimeden ve onların bağlantılarından bir
eserin tamamının anlaşılması gerekir, fakat parçanın tam anlaşılması
bütünün anlaşılmasına bağlıdır. Bu döngü, tek bir eserin yazarının
gelişimi ve ruh haliyle olan ilişkisinde tekrarlanır ve aynı zamanda bu
eserin edebi türüyle olan ilişkisinde geri döner. Bu zorluğu,
Schleiermacher pratik olarak en güzel şekilde “Eflatun’un Devlet’ine
Giriş” adlı eserinde çözümlemiştir. Kendi yorumlama ders notlarında
ben aynı metodun başka örneklerine rastladım. [ O derse bölümün
özetiyle başladı, bu özet üstünkörü bir okumayla kıyaslanabilirdi. Bu
giriş, ana hatlarıyla bütün bağlamı içine aldı. Zorluklara ışık tuttu.
Kompozisyon hakkında bilgi verilen her yerde durdu ve düşündü.
Bundan sonra asıl yorumlama başladı.] Burada teorik olarak bütün
yorumlamaların sınırı ile karşılaşırız, belli bir dereceye kadar işlevini
yerine getirir: Böylece her şeyi anlamak, her zaman göreceli olarak
kalır ve hiç bir zaman sona erdirilemez.
Schleiermacher’den önce yapıldığı gibi, yorumlama metodunun
gramatik, tarihsel, estetik ve nesnel yorum olarak kısımlara
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ayrılmasını o kabul etmemiştir. Eğer yorumlama başlamış ve her bir
türe aynı etkiyi yapabilecekse, o zaman bu taksimat yalnızca gramatik,
tarihsel, nesnel ve estetik bilmenin olmasına işaret eder. Ama bizzat
yorumlama metodu yalnızca iki kısma ayrılabilir, bu kısımlar dil
işaretlerinin içerdiği şeylerden zihinsel bir yaratıcılığın anlaşılmasıdır.
Gramatik yorumlama, metinde bağlamdan bağlama gider ve metnin
bütününde en yüksek derecede bağlantı kurulmasına kadar devam
eder. Psikolojik yorumlama, yaratıcı içsel sürecin oluşmasıyla başlar
ve eserin iç ve dış formuyla ileriye doğru gider, buradan da eserin
bütünlüğünün yazarının gelişimine ve ruh halini kaydetmeye kadar
varır.
Şimdi Schleiermacher’in yorumlama sanatını ustaca geliştirdiği
noktaya ulaşıldı. Onun öğretisinde iç ve dış form temeldir, özellikle de
edebi ürünlerin genel teorisi derin anlam taşır. Organon’un edebiyat
tarihinde önemli bir yeri olduğu gibi.
Hermenötik metodun ulaşmak istediği en son hedef, yazarı
kendisinden daha iyi anlamaya çalışmaktır. Bir cümle düşünün ki,
öğretisinin tutarlılığı bilinçsiz bir yaratmadan oluşmuştur.
5.
Şimdi sonuca gelmiş bulunuyoruz. Anlama, yalnızca dil anıtları
karşısında genel geçerliğe ulaşmış bir yorumla mümkün olabilir. Eğer
hermenötikte, filolojik yorumlama, metodunun ve doğruluk
sebeplerinin bilincinde olursa; böyle bir disiplinin pratik yararı canlı
bir egzersizle karşılaştırıldığında Friedrich August Wolf’un haklı
eleştirisinde olduğu gibi, yüksek derecede bir etkide bulunamaz. Ama
bu pratik yararın ötesinde yorumlamanın bana göre kendi görevi,
ikinci hatta en önemli görevi olarak, romantik keyfiliğin ve şüpheci
öznelliğin devamlı baskısı karşısında, yorumun genel geçerliğini tarih
çerçevesinde teorik olarak temellendirilmesi görünüyor. Çünkü tarihin
bütün güvenilirliği buna dayanır. Yorumlama öğretisi, bilgi kuramı /
Erkenntnistheorie bağlamında ve beşeri bilimlerin mantık ve metot
öğretisi olarak kabul edildiğinde o zaman bu öğreti felsefe ve tarihsel
bilim arasında önemli bir bağlayıcı olur. Yani beşeri bilimlerin asıl
tamamlayıcısı ve temellendirici unsuru olur.

