Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ISSN: 1302-6879

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

JOURNAL OF YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY
SOCIAL SCIENCES INSTITUTE

HAKEMLİ DERGİDİR
YIL/YEAR : 2005

SAYI/VOLUME : 8 KIŞ/WINTER

I

II

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Sahibi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına
Doç. Dr. Alaattin KARACA
Editörler
Doç. Dr. Alaattin KARACA
Yrd. Doç. Dr. Süleyman ELMACI
Yayın Kurulu
Enstitü Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Muhsin MACİT
Doç. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU
Doç. Dr. Alaattin KARACA
Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Rengin AK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SARICA
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Abdülbaki GÜNEŞ
Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU
Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ
Prof. Dr. Hasan BOYNUKARA
Prof. Dr. M. Ruhi KÖSE
Prof. Dr. Necmettin TOZLU
Prof. Dr. Recai KARAHAN
Doç. Dr. Aynur ÖZFIRAT
Doç. Dr. Mustafa OFLAZ
Doç. Dr. Yakup CİVELEK
Doç. Dr. Yaşar ŞENLER
Doç. Dr. Suphi ERDEM
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAYLA
Yrd. Doç. Dr. Bedri SARICA
Yrd. Doç. Dr. Handan TUNÇ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SARICA
Yrd. Doç. Dr. Vefa TAŞDELEN
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖNAY
Yrd. Doç. Dr. Zeki TAŞTAN
Yrd. Doç. Dr. Ercan TOMAKİN
Dizgi
Müştehir KARAKAYA
Baskı
Baranoğlu Ofset Matbaacılık: 0432 215 94 06 Van
Yazışma Adresi
Doç. Dr. Alaattin KARACA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / VAN
Tel:0 432 225 11 18 - 0 432 225 17 01/1272 - Fax:0 432 225 10 52
İleti adresi: sametdemirel@gmail.com - akaraca@yyu.edu.tr
Baskı Yılı: 2009

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İÇİNDEKİLER

Yrd.Doç.Dr.Erdal BAYKAN
Mevlana ve İnsanın Özgürlüğü Sorunu

5

Yrd.Doç.Dr.Salih MERCAN
Van’da Ermeni Olaylarının Başlaması

19

Yrd.Doç.Dr.Murat AĞARI
İslam Coğrafyacılarının Eserlerindeki Türklerle İlgili Bilgiler
ve Veriliş Tarzları

35

Yrd.Doç.Dr.Abdulmecit CANATAK
Türk Edebiyatının Unutulan Neo-Klasik Şairi Edip AYEL

67

Yrd.Doç.Dr.Bülent C. TANRITANIR
Socıal Corruptıon And Its Effects On The Indıvıdual In Edıth
Wharton’s The House Of Mırth And The Age Of Innocence

92

Dr.Bülent KIRMIZI
Anadolu Liselerinde Almanca Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araç,
Gereç, Materyal Kullanımı ve Önemi”

104

Yrd.Doç.Dr.Ferit KÜÇÜK
Örgütsel Değişim ve Stratejik Yönetim Bağlamında Stratejik
Liderliğin Önemi

123

Dr.Hasan KIRAN
Düşsel Olan’la “ Gerçeklik” Arasındaki Köprü ve İlkyaz’ın
Resimsel Simgeleri

131

III

IV

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

HAKEMLER

Prof.Dr.Ahmet UĞUR

Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr.Hasan BOYNUKARA

Durmuş Yaşar Üniversitesi

Prof.Dr.Hasan PEKMEZCİ

Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr.Hüsnü DOKAK

Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr.İbrahim EMİROĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr.Kazım YETİŞ

İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.Mehmet TAKKAÇ

Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr.Muhsin HALİS

Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr.Mustafa OFLAZ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof.Dr.Şefaattin SEVERCAN

Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr.Yaşar AKAR

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr.Zeki Cemil ARDA

Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi

Doç.Dr.Ejder OKUMUŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç.Dr.Mehmet NARLI

Çanakkale Üniversitesi

Doç.Dr.Mehmet TİKİCİ

İnönü Üniversitesi

Doç.Dr.Zeki TEKİN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mevlana ve nsann Özgürlüü Sorunu
Yrd. Doç. Dr. Erdal BAYKAN
Yüzüncü Yl Üniversitesi lahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Özet
Bilindii üzere düünce tarihinde insann hürriyeti problemi, insan
zihnini en çok megul eden konulardan biri olmutur. Bugün de birçok
düünüre göre söz konusu problemin felsefi bir çözümü mümkün
gözükmemektedir. Böylesine önemli bir konuda Mevlana’nn ne dediinin
tespitinin söz konusu tartmalara katk salayacan düünmekteyiz.
Çünkü Mevlana insann varoluunun evrensel yüceliine vurgu
yaparak insan olmann özgür olmak anlamna geldiini konuya ilikin dini
ve felsefi literatürle hesaplaarak ortaya koymaya çalr.
Makalede insann özgürlüü balamnda Mevlana’nn evrensel insan
tasavvurunu ve ne gibi imkanlara sahip olduunu tartmaya çalacaz.
Anahtar Kelimeler: Mevlana, nsan, Özgürlük
Issue of Man’s Freedom in Mawlana’s Thought
Abstract
Man’s freedom has been one of the most disputed issues in the
history of thought. For many contemporary thinkers there is still no
comprehensive answer to such a disputed issue. But for Mevlana, one of the
most prominent figures of sufi thought, man’s freedom is not something to
make endless speculation on it, but it is the very essence of his life.
According to Mevlana man’s freedom stem from his existential
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position and his exalted spirituality in the universe, as he articulated his
thought through religious and philosophical literatures.
The purpose of this paper is to discuss the possibility of Mevlana’s
thought that may contribute to the millenniums aged problem of mankind
with reference to his sufi wisdom.
Key Words: Mevlana, Mankind, Freedom

Varolu serüveni
nsann özgürlüü sorunu, hem felsefenin ve hem de dini
düüncenin en eski ve en çetin konulardan biri olmutur.1 Bugün de
birçok düünüre göre söz konusu sorunun felsefi bir çözümü mümkün
2
gözükmemektedir. Biz bu çalmamzda felsefenin insann özgürlüü
sorununa ilikin sorularn hatrda tutmaya çalarak Mevlana’nn
söyleminde, özellikle Mesnevisinden hareketle, bunun nasl
ekillendiini anlamak istiyoruz. Ancak konunun salkl bir ekilde
tartlabilmesi için öncelikle Mevlana’ya göre insann varolu
serüvenini ve ne anlama geldiini aktarmak gerekmektedir.3
Sufilerce, hadis-i kutsi olarak kabul edilen "Ben gizli bir hazine
4
idim, bilinmeyi istedim, bilineyim diye kâinat yarattm" ifadesi
Mevlana için de önemlidir. Ve ona göre de insan, Allah srrnn
hazinesidir ve o kâinatn yaratl sebebidir: “Âlemden maksat büyük
5
âlem olan insan; insandan maksat da Tanr soluudur”. “Bilinmeyi
dilediinde, emanetini verecek bir varlk arayan; yerlerin ve göklerin
yüklenmekten kaçnd emanetini insana yükleyen Yüce Allah’n
“Yerime samadm, göüme samadm da ancak ve ancak mü’min
kulumun gönlüne sdm. Kendi razlm, onlarn razlna verdim;

1 Mehmet S. Aydn, slam Felsefesi Yazlar, Ufuk Kitaplar Yay., stanbul
2000, s. 95.
2 Mehmet S. Aydn, Din Felsefesi, 6. b., Selçuk Yay., Ankara 1997, s. 159.
3 Konuyla ilgili daha detayl bilgi için bkz. Erdal Baykan, Düünceye
Gelmeyen – Tanr Sorunu ve Mevlana, Bilge Adam Yay.; Van 2005
4
Aliyyü'l-Kari, el-Esraru'l-Mevdu'a fi'l-Ahbari'l-Mevdu'a, Tahkik:
Muhammed b. Lütfi, es-Sabba, 2. b., Beyrut 1986, s. 269.
5 Mevlana Celaleddin, Mesnevi, Çev. ve erh. Abdulbaki Gölpnarl, C. IV,
3. b., nklap Kitabevi Yay.,stanbul 1990, IV/520; Mevlana Celaleddin,
Mecalis-i Seb’a, Çev. ve Haz. Abdulbaki Gölpnarl, 2. b., Kent Basmevi
Yay., stanbul 1994, s. 48; Mevlana Celaleddin, Mektuplar, Çev. ve Haz.
Abdulbaki Gölpnarl, nklap ve Aka Kitabevleri Yay., stanbul 1963, s. 82.
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onlarn razln ara” ifadesini zikreden Mevlana’ya göre bütün
canlar bu dünyaya gönderilmeden önce Tanr’nn bilgi
denizindeydiler. Tanr bilinmek için içlerine hazineler koyarak onlar
belli bir vakit denizden uzaa att. Denizden ayr kalan balklarn suya
7
dönme arzular gibi, canlar da denize dönmek isterler. Ancak beden
binei istikrarszdr; salam olanlar, hasta olanlar, yiit olanlar,
korkak olanlar da vardr. Bu imtihan dünyasnda beden -duyusal
hazlar- bizi her yere sürüklemektedir. Tanr ise içine koyduu nuru ile
insann doru yolu bulup kendisine ulamasn ve Rabbinin hazinesini
8
tanyp bilmesini arzu etmektedir.
Tanr’nn bilinmeyi dilemesi ilkesini estetik perspektif
açsndan ele alan Mevlana, bunu Fihi mafih ve Mesnevide .
Düzen’in aktarmyla özetle öyle dile getirir: Varlk âlemi
Yaradan’n kendi güzelliini görecek göz ve sevecek gönül
aramasyla var olmutur. Varlklarn görünü halinden önce sen, ben
yoktuk, yalnz Tanr vard. Her ey O’ndan ibaretti. nsan da ilahî
âlemdeydi. Her ruh o âlemde Yüce Tanr’nn "Ben sizin Rabbiniz
deil miyim? hitabna evet demiti." (Kur'an, A’raf 7/172.) te bu
deyi ruhun, ate, hava, su ve topraktan meydana gelen insann,
organizmasnda olma macerasnda ilk admdr. Ruhlar o elest
toplantsndan ayrlarak kadn, erkek bu âleme aktlar. Bir taraftan
Allah’n cemalini görmeye ve sevmeye kabiliyetli gözler ve gönüller
oldular. Dier yandan da ondan uzak dümü olmann meydana
getirdii en büyük ayrln acsna dütüler. te mutlak kemal ve
mutlak hakikat sevgisi ve araycl bu ayrln bir sonucudur.
Aslnda bu aray bir bakma kendimizi, kendi benliimizi bulma
çabas ve gayretidir. nsan bu varl ve bu güzellii idrak vazifesiyle
yaratld. Ve insan kendisini yaratann isim ve sfatlaryla deerli
klnm olarak bu âlemde fani bir vücuda büründü. Ancak her
insanda Hakk’n isim ve sfatlarnn tecellisi, zuhuru ayn olmad.
Öyle ki bedeni canl iken, gerçei sezme kabiliyeti ölmü kimseler
çoktur. Halbuki istenen, insann marifetullah ve muhabbetullah ile
9
canl ve diri olmasdr.
6 Mektuplar, s. 5. Acluni, sufilerce Kudsi Hadis olarak kabul edilen bu
ifadelerin hyann hadislerinden olduunu söylemekle birlikte Zeynuddin
Iraki’nin bu hadisin sahih olmad yargsn da zikreder. Bkz. Kefu’l- Hafa,
cII, Beyrut 1351, s. 195 (No: 2256)
7 Mektuplar, s. 5.
8 Mecalis-i Seb'a, s. 97-99, Mektuplar, s. 194.
9 brahim Düzen, "Mevlana’nn Tasavvufi Görüüne Göre nsan", 5. Milli
Mevlana Kongresi, SÜ Yay., Konya 1992, s. 29-30
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Tanr Usturlab
Mevlana’ya göre insan, bu dünyada, umman olan Rabbine
tekrar dönecek bir damladr. Asl ummandan olan bu damlann aslna
ulamamas için toprak, rüzgar ve s mani olmaya çalmakta, ancak
o içindeki özlemle ona doru gitmektedir. nsann bir dier özellii ise
emaneti10 yüklenmi olmasdr. nsan hiç bir eyin yüklenmedii
emaneti yüklendii için de dierlerinden üstün klnmtr. Yine o
varlklar içinde Allah’n bütün sfatlarna mazhar olan yegâne
11
varlktr ve o Allah’n cemalinin aynasdr. Bütün bu özellikleri
nedeniyle insann her eyi kendisinde aramas gerektiini söyleyen
Mevlana bu arayn önünde karanlklar ve perdeler olarak
tanmlad kimi engellerin de olduuna dikkat çekerek bunlarn
insann kendini tanmasna mani olduklarn dile getirir. Her eyin bir
özeti ve tezatlarla dolu bir âlem mesabesinde olan insann sahip
olduu ve kendini bilmesine mani olduklarn söyledii arzu ve
hevesler gibi engellerin almas gerektiini merdiven meteforuyla
dile getiren Mevlana, merdivenlerin basamaklarnn oturup kalmak
için elverili olmadn, üzerine basp geçmek için yaplm
olunduunu ve ömrü bu basamaklarda heder etmemek için uyanmak
12
gerektiini söyler. Ona göre insann bunu baarabilmesi için
peygamberlere ve velilere uymas gerekmektedir. Mevlana
peygamberlerin ve velilerin insana olgunluk yolunu gösteren örnekler
olduunu öyle bir misalle anlatr: Nasl ki temiz bir su dipteki talar,
tulalar, kiremitleri ve daha baka var olan her eyi gösterirse, insan
ruhu da insann tabiatyla birlikte yorulmu olan bütün bilgileri ve
göze görünmeyen eyleri gösterir. Böyle altnda ve üstünde olan
nesneleri, onlara bir ey ilave etmeden göstermek suyun yaradlnda
vardr. Fakat o su, eer toprakla ve baka renklerle bulanrsa, bu
özellii kaybolur. Yüce Allah’n gönderdii nebiler ve veliler büyük
ve temiz sular gibidir. Allah’n bundan maksad her bulank ve ufack
suyun, arzî olan renginden ve bulanklndan kurtulmas, sonunda
kendini temiz görünce de "benim aslm böyle temizmi!" diye
13
hatrlamas ve bulankln arzî olduunu bilmesidir.

10
11
12
13

Kur'an, Ahzab 33/72.
Mesnevi, IV/1194.
Fihi Mafih, s. 84.
Fihi Mafih, s. 43-44.
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Mevlana’ya göre, zdd olmayan Tanr, bu dünya’y ztlar
14
üzerine kurmutur ve kâinatn her an her zerresinde yaratl devam
etmektedir. Ayn kainattaki her ey gibi insan da her an yeniden
yaratlmaktadr. Tanr eseri olan her gelime ve olgunlama bedenlere
farkl özellikler vermektedir ve bu farkllklar insan dier insanlardan
ayran özel benle alakaldr. Herkesin mizac, tutkusu ve yaps
deiiktir. Bir de insann akn beni vardr. Bu ise bilincin derin
15
halidir ve Tanrsal bir yetenektir. Bu özelliklerinden dolay insann
manevî terakki ve yükselmesinin snr yoktur. O her zaman ve her
anda yeni eyler örenip anlayabilir. Var olu amac da Allah’
aramak ve bulmak olduu için onun araynn sonsuz olmas da
doaldr. Bu anlamda insan varln hem balangç, hem de son
16
noktasdr. Burada unun altn çizmeliyiz; Açklamalarn insanlarn
Tanr’nn gölgesi gibi olduunu ve her gölge gibi sahibine benzedii
eklinde sürdüren Mevlana bütün bu deerlendirmelerini: Nasl ki bir
varln tüm özellikleri gölgesinde gözükmezse, Tanr’nn bütün
17
özellikleri de insanlarda görülmez diyerek tamamlar. Yani Tanrinsan ilikisi balamnda Mevlana birliin sadece bir yönüyle
olduunu dile getirmektedir ki bu insan- kâmil için de geçerlidir.
nsan yücelikler niteliklerinin usturlab olarak niteleyen
Mevlana bunun herkesin ftratnda gizli olduunu, hayatn gayesinin
18
de bu mükemmellie erimek olduunu söyler. Çünkü insan Tanr
usturlabdr: “Usturlap nasl feleklerin aynas ise, insan da Tanr
usturlabdr. Zaten Kur’an’da onun hakknda "Biz Âdemoullarn
yücelttik..."19 buyrulmutur. Ulu Tanr insan kendinden/bizzat bilgili
klm olduundan, hiç bir zaman eksik olmayan Tanr’nn tecellisini
ve esiz güzelliini insan, kendi varlnn usturlabnda zaman zaman
20
parlt halinde görebilir..." nsan- kâmil bu usturlab tam anlamyla
nefsinde gerçekletirir ve kendi varlnda ilahî sfatlarn tecellilerini
görür.
14 Mesnevi, VI/ 50-63.
15 brahim Agah Çubukçu, “Türk Kültüründe Hogörü ve Mevlana”, nsan
Haklar Hogörü ve Mevlana Sempozyumu, 26-27 Ekim 1994 Konya,
TBMM Kültür Sanat ve Yayn Kurulu Yay., Ankara 1994, s. 58-64.
16 . Düzen, “Mevlana'nn Tasavvufi Görüüne Göre nsan”, s. 33.
17. Fihi Mafih, s. 352.
18 Mesnevi, VI/3146-3149. Ayrca bkz. Annemarie Schimmel, Tasavvufun
Boyutlar, Çev. E. Gürol, Adam Yay., stanbul 1982, s. 237-238.
19 Kur’an, srâ 17/70
20 Fihi Mafih, s. 17, 18.
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Ksaca Mevlana’nn insan tasavvuru, insan fizik-metafizik
cepheleriyle içine alan evrensel bir insan tasavvurudur. Bu anlamda
Mevlana’nn insann anasr- erbaadan ibaret olmadn, onda her
türlü güzellik ve çirkinliin, iyilik ve kötülük imkanlarnn var
olduunu ve bunlarn hangi yönde geliecei, iyiliklerin mi yoksa
kötü huylarn m egemen olacann kendisine bal olduu
21
düüncesini dille getirerek insann gerçek manada mahiyet ve
deerini ele alp onu ortaya koymaya çalan bilgelerden biri
22
olduunu söyleyebiliriz.
Özgürlük Sorunu: Tarihsel Arkaplan
nsan, kendi öznellii balamnda düündüümüzde, karmza
onun fiillerinde ne dereceye kadar bamsz olduuyla birlikte u iki
boyut ortaya çkar. lki insann doas meselesidir. Yaygn anlaya
göre kâinat ilahî determinizmin kaide ve kanunlar ile balanm
durumda varsaylmaktadr. Acaba bu durum insan için de geçerli
midir? Yani insan da dier varlklar için konulmu kanunlara ayn
ekilde uymak zorunda m yaratlmtr? kincisi ise insan bilgisi ile
Tanr bilgisinin mahiyetinin farkll meselesidir. Biz beeri anlamda
bilmenin, bir fiilin ortaya çkmas için kendi bana bir sebep
olmadn biliyoruz. Hiçbir ey srf bildiimiz için meydana gelmez.
Tam tersine, bizim bir ey hakknda bilgi sahibi olmamzn sebebi, o
eyin olmasdr. Öyleyse Tanr’nn bilgisi de böyle midir ve bu
23
ekilde anlalabilir mi?
Bu ve buna benzer soru ve sorunlar slam düünce tarihinde
çeitli ekillerde yantlanmaya çallm, özellikle Cebriye ve
Mutezile olarak iki farkl düünce ekolünün oluumuna zemin
hazrlamtr. Bu daha genel planda insan eylemlerinde seçme
özgürlüü ile kader veya ilahi takdir arasndaki ilikiler sorununun
ortaya konmas demektir.24 Her iki ekolün konuyla ilgili görülerini
öyle ifade edebiliriz: Cebriye, olan hiçbir eyin insann iradesiyle
olmadn bilakis her eyin Allah tarafndan önceden ve deimez bir
ekilde takdir edilmi olduunu savunmutur. Bu düünceye göre
21 Halife Abdulhakim, "Mevlana Celaleddin Rumi", Çev. Y. Ziya Cömert,
slam Düüncesi Tarihi, Ed. M. M. erif, C. III, nsan Yay., stanbul 1991, s.
57; Mesnevi, II/1420 vd.
22 smail Yakt, Bat Düüncesi ve Mevlana, Ötüken Yay., stanbul 1993, s.
32-33
23 M. Aydn, Din Felsefesi, s. 159.
24 Ahmet Arslan, slam Felsefesi Üzerine, Vadi Yay., Ankara 1999, s. 18
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insann kaderi önceden yazlmtr ve bu nedenle de insan, irade
hürriyetine sahip deildir. Aslnda iradî dediimiz fiillerle iradî
olmayanlar arasnda, temelde bir fark yoktur. Her eyi yapp eden
25
Allah’tr. Mutezile ise kaderin varln inkâr ederek insan kendi
fiilinin yaratcs olarak kabul eder. Bu düünceye göre ilahî adaletin
mümkün olabilmesi için her eyden önce insann kendi fiilinde özgür
26
olmas gerekmektedir.
Bu kaba aktarmdan bile anlalaca üzere Cebriye ve
Mutezile’nin yaklamlar farkl sorunlar oluturmutur. Cebri
düünceye göre insan hiçbir iradesi ve dolaysyla sorumluluu
olmayan bir varla indirgenirken, Mutezili düünce de ise Tanr’nn
aktif müdahalesi yok saylm gözükmektedir. Bu tartmalar doal
olarak baka açklamalar zorunlu klmtr. Bu anlamda slam
düünce tarihinde yeni kelami ekoller olumutur. Bu ekoller
içerisinde özellikle öne çkan ve Ehli-i Sünnet ekolleri olarak
adlandrlan E’arilik ve Maturidilik olmutur. Bu ekollerin hem ilahi
takdiri ve hem de insann özgürlüü olgusunu yok saymayan bir
anlay oluturduu kabul edilmektedir.
Özgürlük Sorunu ve Mevlana
Özgürlük sorununun Mevlana tarafndan dile getiriliinin
orijinal ve farkl boyutlarna geçmeden önce onun -Ea’ri ve Maturidi
ekollerinde olduu gibi- insann hem irade hürriyetine hem de ilahî
takdirin mevcudiyetinin kabul edildii bir yaklama sahip olduunu
söyleyebiliriz. kinci olarak vurgulamamz gereken ey ise nsan
kaza ve kader çizgisinin arasnda olan diye tanmlayan Mevlana’nn
insann irade ve özgürlüü sorununu Tanr merkezli bir bak açsna
bal kalarak izah etmeye çalm olduudur.
Bunlar hatrda tutarak Mevlana’nn yaklamn anlamaya
çaltmzda onun özgürlük sorununa Kadir-i Mutlak olarak
Allah’n irade ve kudret vasflarnn sahibi olduunu dile getirerek ele
aldn söyleyebiliriz: "lim, irade ve kudret sfatlarnn sahibi olan
Allah, irade ve kudretiyle her ey üzerinde tasarrufta bulunur. Kulun
27
ilahî iradeyi yenmesi mümkün deildir." Ancak ona göre bu, kulun
seçme hak ve hürriyetinin olmad anlamna gelmemektedir: "Cansz
25 Yusuf evki Yavuz, “Cebriye”, TDV slam Ansiklopedisi, C. VII, TDV
Yay., stanbul 1993, s. 207.
26 Mir Veliyuddin, “Mutezile”, Çev. Altay Ünaltan, slam Düüncesi Tarihi,
C. I, Ed.: M. M. erif, nsan Yay, stanbul 1990, s. 236.
27. Fihi Mafih, s. 248-51.
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eylere kar gücün var; var ama bu güç, onlardaki canszl
giderebilir, onlar canlandrr m? Tanr’nn gücü-kuvveti de böyledir;
gücü kuvveti mutlaktr ama kuldaki ihtiyar gidermez. O’nun gücünükuvvetini, dinleyip ileyiini, bütün olgunluunla söyle, say-dök;
çünkü bu ne cebir saylr ne sapklk. Benim kâfirliim, O’nun
dileiyle, takdiriyle dedin ya; bil ki bu dilekte senin de dilein, istein
var. Çünkü kâfirliin, sen istemedikçe olmaz; hem kâfir olmay
istemiyorsun, hem kâfir oluyorsun, bu ikisi birbirine zt; böyle ey
28
olmaz." "Ey gönül, ayrt etmek için bir örnek getir de cebri,
ihtiyardan tam ayr; iyice bil, el, titreme illetinden titrer; bir de elini
sen titretirsin. Her iki hareketi de Tanr yaratmtr; böyle bil, ama
bunu onunla kyaslayamazsn ki. Elini oynattndan dolay piman
olabilirsin; fakat eli titreyen adamn piman olduunu ne vakit
29
gördün" "ki i arasnda tereddütte kalrz, bu ikilikte kal
dilediimizi yapacak gücümüz olmadan olur mu hiç? ki eli, iki aya
bal olan, bu ii mi yapsam, u ii mi der mi hiç? Bu haldeyken iki
30
iten hangisini yapaym düüncesi gelir mi akla?" "Bir sanat, bir ii
seçmi örenmisin; bu ihtiyarm var, düünüyorum demektir.
htiyarn yoksa ey i eri, sanatlar içinden o sanat nasl seçmisin? Bir
dost, senin bir habbecik kârna zarar verse, cannda onunla savamak
ihtiyar olur. Nimetlere ükredi ça geldi mi, ihtiyarn kalmaz, bir
dirhemden de daha az bir hale gelir. Cehennemde bu yakta beni
31
mazur tut, ne yapaym Tanr takdiri diye özür getirir sana."
Mevlana’nn bütün bu açklamalarndan insandaki kudreti ve
hareketi yaratann Tanr olduunu, ancak Tanr’nn bu yaratnn,
mazharn istidadna ve sebeplere sarlna göre gerçekletirdiini
32
söylemekte olduu yargsna ulaabiliriz. Baka bir deyile Allah
insana güç ve imkanlar vermitir, insan bu imkanlarla dilerse Allah’a,
dilerse kötülüe ular. Buradan yola çkarak Mutezile’yi olduu gibi,
Cebriye’yi de eletiren Mevlana’nn çou zaman Ehl-i sünnet
anlaynn bir savunucusu olarak okunacak izahatlar yapmakta
olduunu söyleyebiliriz.
Bununla birlikte belki Mevlana’da bizim için en dikkat çekici
olan hususlardan birisi onun cebr’e farkl bir boyut kazandrarak,
mutlak varla ulamayan kiinin ferdiyetinden yapt hareketleri
28
29
30
31
32

Mesnevi, V/3097-3101.
Mesnevi, I/1502-1505.
Mesnevi, VI/411-413.
Mesnevi, V/3070-3074.
Mesnevi, I/1466-7.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

külli irade’ye isnat etmesini yalanclk sayan bak açsyla ortaya
koyduu u açlmlardr: "Cebrin hakikatleri, Tanr’yla birliktir,
beraberliktir. Bu cebir, yalnz kendi dileini, faydasn gözeten nefsin
cebrilii deildir. Bu gerçee varmayann cebir ve ihtiyar davasna
kalkmas, ancak bir vehimden, bir hayalden ibarettir." "Cebirden söz
ediim, ak sabrsz bir hale getirdi; âk olmayansa cebri tuttu
hapsetti. Bu Tanr’yla manevî beraberliktir; cebir deil, bu ayn
görünüüdür, bulut deil. Bu cebir bile olsa herkesin sand, anlad,
dileine bal, kötülüü buyurur nefsin cebri deil. Ey oul, cebri,
33
Tanr kimin gönül gözünü açmsa o tanr."
Görüldüü gibi Mevlana Cebriyenin cebr anlayn kabul
etmemekle birlikte, o yine kendi terminolojisi içinde bu kavram
yeniden tanmlayarak, bize kendine has bir açlm ve tasavvur alan
açmaktadr. Cebrin peygamber ve velilerin ulat bir makam
olduunu söyleyerek cebrilie bilinen boyut ve anlamnn dnda bir
anlam kazandran Mevlana kader konusunda ise blis kssasn örnek
verir: “eytan kaderci olduu için “Beni sen azdrdn, daha sonra da
cezalandryorsun" dediinden dolay lanetlenmitir. Âdem ise
cennetteki yaay srasnda Allah’n yapma dedii eyi yaptnda,
bir suç ilediinde, "Rabbimiz biz gerçekten de kendimize
zulmettik" demitir. Demek ki seçme hakkmz vardr ve
seçtiklerimizin sonucundan da sorumluyuzdur. Yoksa yüce Allah,
Peygamberleri ve Kur’an’ vastasyla insanlar "öyle yapn, öyle
yapmayn" diye uyarmazd. nsann içinde bir özgür seçme duygusu
ve seçebilme gücü vardr. Taa "gel buraya" denmez, köre, "hadi unu
seyret de anlat" denmez. Demek ki, yap-yapma gibi emirler anlayana
ve emri yerine getirecek gücü olanadr. yilikte de kötülükte de,
yapmada da yapmamada da özgür seçim hakkmz vardr. "Özgür
34
seçim, senin içinde oturup durmaktadr".
Mevlana insann bu dünyada snanmakta olduuna da vurgu
yaparak, bir varln snanmas için elinde özgür seçim gücü ve
yapmak istediini yapma hakk olmaldr der. nsann içinde güç ve
güçsüzlük, iyi ve kötü, doru ve yanl gibi bir birine zt ikilemler
gizli olarak bulunmaktadr. Bu gizli eyler, istekler, dardan
kendilerine uygun bir ey gördüklerinde bir ey elde edeceklerini
35
zannettiklerinde hemen ortaya çkarlar.

33 Mesnevi, I/610- 645; 1469-1472.
34 Mesnevi, V/2965 vd.
35. Mesnevi, V/622-640.
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Birkaç cümle ile özetleyecek olursak, Mevlana’ya göre, cüz’i
irade hürdür; dolaysyla insan seçme kudretine sahiptir. Böyle bir
güce sahip olduumuzu, her eyden önce, uur hallerimizin bize
sunduu verilerden yola çkarak söyleyebiliriz. Bu, meseleye
psikolojik açdan baktr. Mevlana insann irade sahibi sorumlu bir
varlk olduunu psikolojik açyla birlikte ameli ve kelami açlardan da
ortaya koymaktadr;36 insan yapt iyi bir iten seviniyor, yapt
kötü bir iten utanyor, pimanlk duyuyorsa; bu dilediince i
gördüünün delilidir. Kötü bir duruma dütüünde, hasta olduunda,
bana bir felaket geldiinde insan uyanr, yaptklarndan sorumlu
olduunu anlar. nsan gücü yettii ve istedii her ii yapar, ama
sktnda bunu kadere balar, insanlara bu dünya ilerinde özgür
37
seçim hakk verilmitir. Bununla birlikte neleri yapp-yapmamas da
kendisine bildirilmitir. Bu nedenle yaptklarndan gerek iyilik,
38
gerekse kötülük açsndan sorumlu olacaktr.
Yine o, insann sorumluluk sahibi olduunu insani
özelliklerden hareketle anlatmaya öyle devam eder: “u evreni
görmek, sonra bu evrenler içindeki birçok anlamlar ve uyarlar
görmemek olmaz. nsan kendi duygularn, can ve eytan/ iyilik ve
kötülüü inkâr edemez. Sahip olduumuz duygularmz bizim özgür
seçim hakkmzn ve gücümüzün olduunu gösteriyor. nsana ait d
ve iç duygular inkâr etmek tamamen insan inkâr etmek anlamna
39
gelir.
nsanlarn özgür seçim haklar yoktur demek, bütün
yanllklarn, kötülüklerin nefs azgnlklarnn Allah’tan olduunu
söylemek demektir. Allah’tan bakasnda özgür seçim ve
yapma/yaptrma fonksiyonunun olmamas demek, hiçbir suçlu,
günahkâr ve dümann olmamasdr. Oysa bir sel gelse, evini-barkn
ykp götürse bir ey demezsin, ama birileri bunu yaparsa kzar, tepki
gösterirsin. Yolda giderken ayana bir ta taklp düsen kalkar
yürümeye devam edersin; ama bunu bir insan yapsa, onunla kavga
edersin. Bir adam sopa ile bir baka adamn kafasna vursa, kafas
yarlan kii sopaya deil, sopay tutana kzar. Bir köpee ta atarsan
köpek önce ta kovalar, sonra gelir sana saldrr. Bir hayvan bile
insanlarda özgür seçim hakk olduunu bilip onu sorumlu tutarken,
40
insanlar bunu nasl bilmez.”
36 M. S. Aydn, slam Felsefesi Yazlar, s. 105.

37
38
39
40

Mesnevi, I/622-640.
Mesnevi, III/1365-1375.
Mesnevi, V/3005-3030.
Mesnevi, V/3059-3087.
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Mevlana, bir baka örneinde de unlar söyler: “Adamn biri,
bir bakasnn bahçesinde meyve aacna çkm, meyve için aac
iddetle silkeliyordu. Bahçe sahibi onu yakalad. Hrsz, "Bir Allah’n
kulu, Allah’n aacndan O’nun nimetini yiyor, sana da ne oluyor?"
diye çkt. Bahçe sahibi onu bir iple aaca skca balad ve sopayla
döverken "Ey Allah’n kulu, Allah’n bir baka kulu, Allah’n
sopasyla, Allah’n yaratt bir vücuda vuruyor" diyordu. Mevlana
sözlerinin devamnda cebrinin de ihtiyar kabul etmek zorunda
kalaca tespitini yaparak; Onun ihtiyar ihtiyarlar var etti; onun
ihtiyar bir atl gibi toz duman içinde görünmüyor "O’nun ihtiyar,
bizim ihtiyarmz meydana getirmitir. O’nun bize emir vermesi,
41
ihtiyarmza dayanr, ihtiyarmz olduuna delildir”.
Mevlana’ya göre, yaratlan her eyin içinde, onun
hareketlerine hükmeden bir güç vardr. Allah’n sanat ve kudreti, hiç
bir alet kullanmadan, o varln içindeki özgür seçim ve davranma
gücünü ona kement yapar. Her varlk, kendi özgür davranlaryla
kendi kendini balar. Örnei yeniden hatrlamamz gerekirse
Marangozun tahtaya, demircinin demire hükmetmesi, cansz eylerin
canl varlklarn özgür davranlarna uyduunu gösteriyor. Ama gene
de cansz maddelerin canllarca deitirilemeyen bir özgür yaplar
vardr. Tanr’nn iradesi karsnda insan da böyledir. Tanr’nn
mutlak iradesi ilahi hikmetle insandaki iradeyi yok etmemektedir.
Canllardaki huylar, iyi huylar ve kötü huylar olarak snflandran
Mevlana, bu huylarn bir ksmnn deiebilir, bir ksmnn da
deimez yani aslî olduunu söyler: “Bir ksm insanlar eitimin
mümkün olmadn ve dünyada hiçbir eyin deimeyeceini
göstermek için, "Allah bizim gönüllerimizi ve dier varlklarn
yaplarn kilitlemitir." dediler. Cebriye’nin bu görüleri bir anlamda
dorudur: ressamn yapt bir resim sözle deimez; ta, sözle la’l
olmaz; eski sözle yenilemez. Topraa "su ol", "bal ol" desek, olabilir
mi? Allah her eye belli bir özellik vermitir ve bu deimez. Ancak
baz huylar vardr ki onlarn deime yetenekleri vardr, tatan altn
çkmaz; ama bakrdan çkar; kum çamur olmaz; ama toprak olur.
42
nsanlarda da sözle, göstermeyle deiecek huylar vardr. Kötü
huylarn en kötüsünün haset olduunu söyleyen Mevlana’ya göre,
eytan insana hasedinden dolay eytan olarak, cezalandrld. Ebu’l
Hakem, Hz. Muhammed’e hasedinden Ebu Cehil oldu. Nice ehliyetli
43
kiiler, haset yüzünden ehliyetsiz oldu. nsann yaratlnda apaçk
41 Mesnevi, V/3078-3089.
42 Mesnevi, III/2901-2917.
43 Mesnevi, II/ 803-810.
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var olan haset, insan kötü zanlara, vesveselere sürükler. Yusuf’un
kardeleri, onu haset yüzünden kuyuya atmlard. Her insann
44
içindeki haset kurtlar, dardakilerden daha çok tehlikelidir.” Bu
nedenle Mevlana, hasetten baka hrs, ehvet, mevki ve dilek’i
bedenin dört huyu olarak balarnn kesilmesi gereken kular eklinde
tavsif ederek bunlarn gönüllere ve akllara düman olduunu
45
söyler.
Tanr’nn mutlak iradesi karsnda insann durumunun ne
olacana ilikin sürdürdüümüz tartmalar Mevlana’nn ifadeleriyle
sonlandrmak gerekirse: “Kulun, "Allah neyi dilediyse o oldu"
demesi, o ie sarlma, tembel ol demek deildir. Hatta öz temizliine,
ie daha iyi sarlmaya teviktir; o hizmete daha da sarl, o ite daha da
46
ehil ol demektir.”
Yine o, Tanr’nn mutlak iradesinin insana verdii cüz’i iradeyi
gidermeyeceini de apaçk örneklerle anlatr: “O dülger, tahtaya
hüküm yürütür, o ressam, güzellie hüküm yürütür, güzelim resimler
yapar. Demirci demire emir verir, mimar alete hüküm yürütür.
Görülmemi ey de udur ki bunca ihtiyar, kulcasna, O’nun
ihtiyarna secde eder. Evet cansz eylere kar gücün var; var ama bu
güç, onlardaki canszl giderebilir, onlar canlandrr m? Tanrnn
gücü kuvveti de böyledir; gücü-kuvveti mutlaktr ama kuldaki ihtiyar
47
gidermez.”
Hasl, günümüzün felsefi ve kelamî eserlerinde insann
özgürlüüne ilikin söylenenler henüz Mevlana’nn söylediklerinden
daha açk bir çözüm noktasna ulam saylmazlar. Çünkü en ustaca
kurgulanm öretiler bile özgür irade çkmazn bir türlü
çözümleyememitir. Dahas bu sorun bata da hatrlatld üzere
yalnzca zihinde çözümlenebilecek bir sorun da deildir.48
Sonuç
Mevlana insann Tanr’yla olan ilikisini slam düünce
gelenei içerisinde oluan bak açlarndan haberdar olarak ve onlar
deerlendirerek ele alr. O öncelikle insann özgürlüüyle birlikte
varlnn snrll olgusundan yola çkar. Bu balamda Cebriye ve
Mesnevi, II/231-233, 1408-1415.
Mesnevi, V/30 vd.
Mesnevi, V/3112-3113; I/641.
Mesnevi, V/3094-3097.
48 M. S. Aydn, slam Felsefesi Yazlar, s. 106.
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Mutezile’nin tutumlarn sorgular. Cebrilii olumsuz anlamndan
kurtararak daha yüksek bir kader olarak yeniden tanmlayarak onu
peygamberlerin ve velilerin Allah’n iradesinde yok olma haline
yükseltir
Dier bir deyile Mevlana, Tanr-insan ilikisini ele alrken,
insana yüklenilen ilahî sorumluluklar, insann özgürlüünün ve
sorumluluunun bir delili olarak görerek, özgürlüü yok sayan
determinizmi ve kadercilii reddeder. Dahas insann özgürlüü
problemine farkl bir kap aralayarak, cebrin, peygamberlerin ve kutlu
insanlarn bir makam olduunu söyler.
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Van’da Ermeni Olaylarnn Balamas
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Özet
lk silahl çatma, Ermenilerin kendi arasnda balad. Yllarca Türklerle
beraber yaam, komuluk ilikileriyle Türklerle bütünlemi ve onlardan
kopmak istemeyen, yal, genç, kadn, çocuk demeden ibirlikçi olarak
adlandrlan Ermeni vatandalar katledildiler. Çünkü Ermeni komitaclar bu
insanlar davalar için büyük bir engel görüyorlard. Gerçekten de onlar
kavga istemiyorlar ve Türk devletine balydlar. Fakat savunmasz olduklar
için fazla direni gösteremediler. Güvenlik kuvvetleri de onlar korumakta
güçlük çekiyordu. Çünkü bir iç mesele olduu için failler yakalanamyordu.
Siyasi cinayetler devlet güçlerine fatura ediliyordu.
Ermeni komiteleri ve onun fesat ortaklar, yerli Ermenileri
cesaretlendirmek maksadyla ran yoluyla Van’a silahl Ermeni çetelerinin
gelmekte olduunu haber veriyorlar. Böylece yerli Ermenileri airetlere
tecavüz ettirerek ihtilal ve isyann rengini deitirip geniletmek istiyorlard.
Bu propagandann tesiriyle Vanl Ermenilerin durumlarn deitirdikleri
serke ve tecavüzkâr bir davran gösterdikleri görülmütür.
Anahtar Kelimeler: Van, Osmanl, Ermeni, ran, syan.

Abstract
Beginning of Armed Separatist Armenian Conflicts in Van
First armed struggles in the beginning of 20 th century in Van
started between Armenians own social group, Some Armenians, lived with
Turks in peace during centuries, did not wantto rebel and kill their neiahbors.
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Separatist killed a great number of them without thinking whether they were
old, women or kids. Victims were hard times for otoman pileci. Owing to
find the suspects. Atl By time, the conditans turned into a masserace.
Nobooly felt himself in security.
Armenian committees and their alliences always made propaganda
out heroes from iran or other countries, cam efor incependence. The “heroes”
were armed and their financial supports were great. By time, Armenians of
the city started to change. They were anxious about their futures owing to
separitst armed Armenians. Morever, little struggles put blame on guilty. So
they thoyoth that otoman state was crash fort hem. Then, they acted with the
“other” Armenians because of conditions.
Key Words: Van, Ottoman, ran, Armenian, Rebellion.

Van vilayeti ve Van ehri corafi konumu sebebiyle gerek 1895–
1896 isyannda gerek birinci dünya savanda (1915 senesinde)
Ermenilerce en önemli ihtilal ve isyan merkezi saylmtr.
mparatorluk döneminde Van ehri, yüksek ve sarp maaralarla
dolu Erek da ile Van gölü arasndaki düzlüktedir. Asl ehir Van
gölüne yakn kalenin çevresinde kurulmu bulunuyordu. Buradan
Erek dana doru uzanan düzlükte Van balar bulunurdu. Birinci
dünya savandan önce Van balarnn hemen hemen hepsi
Ermenilerindi. Van balarndaki Ermeni evleri etraf kerpiç duvarlarla
çevrili bahçelerin içindedir. Balarn sk aaçl ve biri birinden
oldukça uzak kerpiç duvarl bahçeler içerisinde bulunmas, ayn
zamanda sarp, yüksek maaralarla dolu Erek dana yakn
olmasndan ötürü Ermeni çetelerinin barnmalarna elverili
bulunuyordu. Ancak bu durum, güvenlii salamak zorunda olan
güvenlik güçlerinin dalmalarn gerektirdiinden askeri harekât için
zorluk çkaryordu.
Van, ran’daki Ermenilerin iskân yeri olan Selmas kazasna on alt
saat uzaklktadr. Selmas kazasnn Heftvan, Hassova, Dilman,
Kalehisar Ermeni köyleri snrn hemen yan bandadr. Bu sebeple
Eçmiyazin katoikosu Hrmyan’n komitelerle yapt ibirlii
sonucu hazrladklar Ermeni çeteleri, ran hükümetinin göz yummas
sonucu, silah ve dier askeri araç ve gereçlerini hazrladktan sonra,
hudutta nöbet kuleleri ve yeteri kadar askeri birlik bulunmamasndan
yararlanarak, hududu geçip Van’a girmekte zorluk çekmezlerdi. Bu
nedenle ran’n Selmas kazas Ermeni ihtilalcilerinin hareket üssü
olmutur. htilalciler burada toplanp kendilerine çeki düzen verdikten
sonra, köylü klna girerek Ermeni köylerine geçerler; oradan da
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ehre zahire getiriyormu süsü vererek Van balarna gelir, Ermeni
evlerine yerleir, isyana hazr duruma geçerlerdi.1
Van’n Ermenilere corafi konumundan baka isyan ve ihtilale
elverili daha baka özellikleri de vardr. Nüfusun % 20’sine yakn bir
Ermeni aznl vard. Baz insafl yabanc yazarlarn yazlarnda u
ifadeler yer almaktadr: “ Ermeniler Van’n geni ve verimli
topraklarnn sahibidirler. Türklerden daha zengindirler, ehirdeki
ticaret ellerindedir. Türklerin bir bölümü verimsiz topraklarda ziraat
yaptklarndan, Ermeni köylülerine göre yoksul durumdadrlar. Van
çevresini dolaanlar, en ufak köylere varncaya kadar bütün ticaretin
Ermenilerin elinde olduunu ve Türk Müslüman ahalinin umumiyetle
Ermenileri hesabna çaltklarn, Müslümanlara göre iktisadi ve
ticari duruma onlarn hâkim olduklarn, madur ve haklar gasp
edilmi olanlarn Ermeniler deil slam ahalinin olduunu”
görmülerdir.2 Ekonomik ve ticari bakmndan Ermenilerin hayat
artlar Müslüman ahalinin hayat artlarndan çok iyi idi. Ermeni
komiteleri, bu duruma ramen bölgede daima asayisizlik
bulunduunu yaymay kendileri için yararl görüyorlard. Çünkü
böylece maksatlarna ulaacaklarn, yllardan beri arkasndan
kotuklar
yabanc
müdahalesini
salayarak
muhtariyete
kavuacaklarn umuyorlard. Komiteciler köyleri dolaarak Ermeni
köylerinin silah ihtiyacn inceliyorlar, her köye nüfusuna ve servetine
göre silah datyorlard. Komite, köylere okul, silah ve dier
ihtiyaçlar için vergi koyuyor; silah almaktan, bu vergiyi vermekten
kaçnanlar nikâh, miras, seçme ve dier haklardan mahrum etmek
gibi cezalar da veriyordu. Çok zaman bunlara dayak attryor, hatta
idam cezas dahi veriyorlard. Bu artlar altnda hiçbir Ermeni’nin
komitenin verdii emirlere kar gelmesine imkân ve ihtimal
yoktu.3Ancak Van Ermenileri ihtilal ve isyan çkarmaktan
çekinmektedir. Ermeni komiteleri ve onun fesat ortaklar, yerli
Ermenileri cesaretlendirmek maksadyla ran yoluyla Van’a silahl
Ermeni çetelerinin gelmekte olduunu haber veriyorlar. Böylece yerli
Ermenileri airetlere tecavüz ettirerek ihtilal ve isyann rengini
deitirip geniletmek istiyorlard. Vanl Ermeniler bu propagandann
tesiriyle durumlarn deitirdikleri serke ve tecavüzkâr bir davran
gösterdikleri görülür.4
1

- (Babakanlk Osmanl Arivi) BOA. Y.PRK. ZB. Dosya: 34/65
- Mahmut Hocaolu, Ariv Vesikalaryla Ermeni Mezalimi ve Ermeniler,
stanbul 1986 s.611
3
- BOA. .HUS. Dosya: 44/1313/B-67; Hocaolu, a.g.e. s.613
4
- BOA. Y.MTV. Dosya: 141/40
2
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Ermeniler bir taraftan yerli Ermenileri cesaretlendirip airetlere
tecavüze hazrlarken dier yandan airetlerin Ermenilere saldrma
sebeplerini hazrlamak için tenhalarda ellerine geçirdikleri airet
mensuplarn vahice öldürüyorlard. Hükümet kuvvetleriyle airetleri
çarptrmak maksadyla “ köyümüzü airetler bast. u kadar adam
öldürdü. Mallarmz yamalad ” gibi yalan asl fasl olmayan
amatalar çkarp ikâyetlerde bulunuyorlard. Ermenilerin bu gibi
ikâyetlerinin maksatl olduu ihtiyatla karlanmas gerektii;
Sadettin Paa’nn 6 Nisan 1896 aadaki uyarc ifreli telgrafnda
belirtmektedir.
“ Bu ayn üçüncü gecesi saat dört buçuk sularnda Hayasf’a bal
Norgah köyünden krk elli kadar silah sesi alnmas üzerine
Havasor’daki bölük komutan bütün kuvvetiyle derhal ad geçen köye
gitmitir. Dardan köye hiçbir taarruz olmad, güya airetler
tarafndan köye tecavüz yapld yalan ayialar çkarmak maksadyla
köylü Ermenilerin silah attklar. Bu arada yanllkla Baos olu
Minas adnda bir Ermeni’nin yaralanarak öldüü yüzbann verdii
bilgiden anlalmtr.”5
Van’da Ermeni olaylar balamadan öncesine baklacak olursa, her
yönden tam bir huzur ortam mevcuttu. Ne Türklerden ve nede
Ermenilerden toplum huzurunu bozucu önemli bir olay meydana
gelmemitir.
Van’da zaman zaman küçük çapl anlamazlklar dnda Türklerle
Ermeniler arasnda büyük boyutlu milliyet çatmalar görülmezdi.
Herkes, iinde gücünde çalrd. yi komuluk ilikileri vard. Bu
durum yabanc güçlerin karmasyla bozulmaya balad. Van’da
Ruslar konsolosluk açtktan sonra her meseleye karmaya baladlar.
Normal adi vakalar büyüterek devletleraras olaylar haline
getiriyorlard. Amerikallarn açt misyoner okullar da Ermenileri
sürekli olarak kkrtyor, onlar isyana ve öldürmeye tevik
ediyorlard. Bu arada yabanc ülkelere gönderilen Ermeni gençleri
Van’a dönmeye balad. Onlarn geliinden sonra olaylarn boyutu
büyüdü. Rus, Amerikan, ngiliz ve Fransz misyoner ve diplomatlar
söz konusu Ermeni gençlerin öncülüünde Ermeni çeteleri
oluturdular. Hatta Rusya’dan komitaclar Van’a gelmeye balad.
Valilik bunlarla mücadelede yetersiz kalyordu. Çünkü valiliin her
iine yabanclar müdahale ediyordu, devletleri nezdinde protestolarn
ard arkas kesilmiyordu.
lk silahl çatma, Ermenilerin kendi arasnda balad. Yllarca
Türklerle beraber yaam, komuluk ilikileriyle Türklerle
5

- Hocaolu, a.g.e. s.316-317
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bütünlemi ve onlardan kopmak istemeyen, yal, genç, kadn, çocuk
demeden ibirlikçi olarak adlandrlan Ermeni vatandalar
katledildiler. Çünkü Ermeni komitaclar bu insanlar davalar için
büyük bir engel görüyorlard. Gerçekten de onlar kavga istemiyorlar
ve Türk devletine balydlar. Fakat savunmasz olduklar için fazla
direni gösteremediler. Güvenlik kuvvetleri de onlar korumakta
güçlük çekiyordu. Çünkü bir iç mesele olduu için failler
yakalanamyordu. Siyasi cinayetler devlet güçlerine fatura
ediliyordu.6
Van’da çkan ve aralklarla bir senden fazla devam eden isyan ve
ihtilal hareketleri, ran’dan geçen bir çetenin airetlere hücumu
sonras, airetler arasnda uyandrd heyecan ve kinden domutur.
Van’da ilk defa Türk kann aktan hadise öyle balad: 18 Ekim
1893 Çaramba gecesi, Van’a bal Erçek nahiyesi civarnda asayiin
muhafazas için dolaan Van zaptiye alayna mensup seyyar tabur
aas Musa bey’le refakatinde bulunan Yüzba Ahmet Aa
mahiyetindeki süvari zaptiyeleri ile beraber Boazkesen ve Hac
Klak köyleri arasnda on iki Ermeni ekyas ile karlat. Ekyaya
“teslim olunuz” ihtarna itaat etmek öyle dursun, daha müfrezeyi
kardan görür görmez ate etmeye balamt. Meydana gelen
çatmada süvari zaptiyelerinden Mehmet onba ile nefer Çerkez Ali
ar surette yaralandlar. Ekyadan birisi ölü olarak ele geçirilirken
dierleri kaçtlar. Ölen Ermeni’nin üzerinde müir elbisesi vard,
üzerindeki martini ve rovelveri denilen silahlarn devlete ait olduu
tespit edildi.7
Bu olaydan on iki gün sonra Van polis komiserliinden Dâhiliye
nezaretine u telgraf çekilmiti:
“Ermeni ekyasndan altm neferi ran’dan topraklarmza
girdiklerinde, orada bulunan asker ve airetlerin takibi sonucu,
Ermenilerden bir ölü ve bir sa olarak elde edildii gibi bizim taraftan
sekiz airet mensubu ölü ve biri tehlikeli ekilde yaral olmak üzere
üç yaralnn bulunduu ve firar eden dier Ermeni’ler takip edilmekte
olup sonuç ayrca arz edilecektir.”8
Van 31 Terinievvel 1311 (1893)
Van’da olaylarn büyümesi önlemek amacyla bir takm tedbirler
alnmtr; bunlardan biride yabanc devletlerden Ermeniler adna
6

- Van’l Celal ahbenderzade Hatrat, s.12
- BOA. Y.PRK.ZB. Dosya: 34/65; Hüseyin Nazm Paa,
Hatralarm,”Ermeni Olaylarnn ç yüzü”, stanbul 1902 s.144; Hocaolu,
a.g.e., s.330
8
- BOA. Y.MTV. Dosya: 161/7; Hüseyin Nazm Paa, Hatralarm “Ermeni
Olaylarnn ç Yüzü”, s. 145-146
7

23

24

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

gelen mektuplar üzerinde inceleme yaplmasyd. Van’da oturan ve
hükümetçe tannm azl bir komiteci olan (Arak) adna Tebriz’den
bir mektup gelmiti. Mektup açldnda beyaz bir kâttan baka bir
ey çkmad; baz kimyevi maddelerle yazlan bu mektup suda
ykandktan sonra esas anlald Ertesi günü yine Tebriz’den Van’daki
Dikran ve Srekis adndaki komitecilere bir mektup daha gelmiti.
Mektuplarn altndaki imza Tebriz’de Agop M.B. idi. Zaptiye
Nezaretine gönderilen bu iki mektup, Van’da koparlacak ihtilaf
frtnas hakknda durumu izah etmekte idi.9
Birinci mektupta unlar yazlmakta idi:
Buradaki fabrikada dört usta vardr; bunlardan birisi silah almaya
gitmitir, dieri yedi yüz adet tüfek getirdi. Bu silahlarn aletleri, lüle
demirleri ve kolu pek kuvvetlidir. Burada “Koli art” kumpanyas
azasnda sekiz, on adam vardr. Bunlar Van’a gelmek istiyorlar.
Mevcut olan silahlar gönderilecekti, fakat Sako keyifsiz olduundan
gönderilemedi Bulgar Yüzba Bedros ile Artin geldiler; Yüzba
Berdos, fedaileri eitecektir. Benim de cemaatle kalmam için Sako
çok srar etti ise de gitmedim; bu mektuptan sonra belki Bakû’ye
giderim Vaham gönülden çkarmamanz rica ederim. Yeni tüfeklerin
üzerine yaplan üç harfi markay ben yaptm, beeneceinizi pek ümit
etmiyorum.
Keiyan Ohanisin katlini Rus gazetelerinden örendik çok
memnun olduk, kumpanyann fikri mütemadiyen Van ile megul
oluyor: Van’da mutlaka mühim bir ihtilal çkarlmas gerekir, onun
için ilkbahar da büyük bir toplulukla gelinecektir. Tüfekler
yaplmaktadr, sonra yine yazarm; ben de (Koli art) kumpanyas
mahiyetindeyim; bu hafta baka haneye nakledeceim, Silosa, bir
takm cemaat gelmi ise de kimler olduunu anlayamadm; Sako
keyifsiz olduundan Silosa gidecek; silahlar Artakis getirdi. Burada
Rusya sürmilis tüfei kalmad. Bu çalanlar misyonerlerle,
Rusyaldrlar.
Tebriz ahalisi bilumum mahvoldular; Arak! Her ne isterseniz
bana yaznz. Cemiyetle beraber bu baharda Van’a geleceim. ster
öleyim! ster kalaym! Beni gönülden çkarmayp mektup yaznz.
Kalos ran’a gelecektir. Fakat ne vakit gelecei malum deildir.
Yazacan mektubu Artakis vastasyla bana gönder.10
Tebriz: Agop M.B.
9

- BOA. Y.MTV. Dosya: 161/7; Nazm Paa, Hatralar, a.g.e., s.146
- BOA. DH. MKT. Dosya: 2073/37; Nazm Paa, a.g.e., s.147; a.y.,
Ermeni Olaylar Tarihi, Ankara 1996, s.325
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kinci mektup:
Van’da Vaham vastasyla Kardeyan Dikrana:
Sevgili arkadalarm Dikran ve Srekis
“ Naslsnz? inize devam ediyor musunuz? Sizden bariz bir
surette ayrlk ettimse zarar yok. Uzakta muhabbet, yaknda soukluk
vardr, hikâyesi malumdur. imdilik Tebriz’de bulunuyorum. Fakat
Bakû’ye gidip ilkbahara kadar orada kalmak fikrindeyim. Ben
bulunduum srada birçok marta sarakan tabir olunan yeni tüfekler
getirdiler. Van için çok ihtiyaç vardr. Vahan ile iyi geçininiz. Maziyi
brakp istikbale baknz. Cemiyetleri muhkem tutunuz ve istikametle
hareket ediniz. Ümidimiz sizdedir. Tao ve Bedo’nun ileri çoktur.
Her eyi onlardan sual ediniz ve reylerine göre hareket yapnz. Bedo
bu seneye kadar Van’da mahpus gibi saklanmtr. Tao ve Bedo’nun
emirlerinden çkmayn ve ie kuvvet verin Bizim iler fedai iidir.
askele cemiyetine güzel söz söyleyin Bunlarn karsndaki (Koli
art) kumpanyas Van üzerine büyük kuvvet dökecektir. Dikran,
Sako, Petros, Harityan ve Tao ile görüün, ilkbaharda neler olacan
anlarsnz. Mektubumun cevabn alrsam Bakû’den size cavap
yazarm. Haçoyan, Memoyan, Kirkora ve cümleye ihtiram mahsus
eylerim. Cesur olunuz ve koli art kumpanyasna giriniz, dier
tarafgirlere bakmaynz”.11
Tebriz: Agop M.B.
Bu iki mektuptan ve esasen hükümetçe yaplan gizli tetkik ve
aratrma sonucuna göre Van tarafnda mühim bir ihtilal çkarmak
için komitelerin hazrland, hatta Bulgar ve Rus subaylarnn komite
üyelerine taarruz, hücum, müdafaa ve geri çekilme talimleri
yaptrdklar anlalyordu. Bir taraftan komiteler kendilerine tabi
olmayan ve hükümete sadk kalan Ermenilerle hükümetten memuriyet
ve hizmet talep edenleri ihanetle itham ederek öldürüp ve yaralyor ve
sonra tehdidini çekinmeden her tarafa ilan ediyordu.
Erzurum’da bir memuriyete tayini için, dilekçe veren bir
Ermeni’nin evine u tehdit mektubu braklmt.
2 Kanunuevvel 1896-Erzurum

11

- Nazm Paa, Hatralar, a.g.e. s147-148; Hüseyin Nazm Paa, Ermeni
Olaylar Tarihi, II, 255-256
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Tebli.
“Bir memuriyete atanmak üzere akir’e (Anadolu müfettii akir
Paa) müracaat etmisin! Vatann u halini dikkate almadan
yaptnz bu teebbüsü hyanet addederiz. Senden evvel olanlara
tatbik edilen hükümleri düün de kendini muhafaza et. Ermeni ihtilal
komitesi uykuda deildir. Her eyi bilir ve intikamn almaya kadirdir.
Gençliine yazktr. Derhal istifan ver ve birinci defa olarak kötü
örnek olmaktan çekin. Bunu talep ederiz. Eer istifa etmez veyahut
bu teblii hükümete teslim edersen evinle, ailenle beraber uçurulmu,
kaybolacaksn, güzelce düün”.12
Ermeni htilal komitesi Erzurum Merkez komitesi
1894 yl ubat aynn son gününde Van polis karakoluna iki
ermeni gelir, karakol komiserinin karsna çkarlarak dertlerini
anlatrlar; bunlar Terzi olu mahallesinden Papa olu Karabet ve
kardei Markre’dir. Uykusuzluktan ve korkudan benizleri uçmu,
bitkin bir haldedirler.
“ Efendim! Bundan birkaç gün evvel ikamet ettiim eve, Tepeba
mahalleli Vahanla ba apkal ve bellerinde rovelverler ve kamalar
bulunan tanmadmz iki adam geldi. Vahan bize, Ermeni
komitelerine alnacak silah için hissenize sekiz lira isabet etti, bu
paray tedarik ediniz, birkaç gün sonra size bir mektupla bir adam
gelecektir. Paray ona teslim edersiniz, dediler ve gittiler. Birkaç gün
sonra Vahan’n arkadalarndan rupen bir mektup getirdi ve sekiz
liray istedi, paramz yoktu. Olsa da vermek istemiyorduk. “imdi
param yok, sonra icabna bakarz” dedik ve savdk. Fakat akamüzeri
yine geldi ve “sekiz liray imdi vermezseniz evinizi yakacaz,
çocuklarnz, karlarnz köpek gibi boazlayacaz, sizi de sokak
ortasnda parça parça edeceiz” deyip gitti. Ne yapacamz ardk.
Murahhas efendiye gittik derdimizi anlattk. “Ben din ilerinden
baka bir eye karmam; yalnz milletinin arzusuna aykr hareket
edenlerin sonu hayr olmaz” diye o da komitecilere taraftarlk etti.
Nihayet efendim dün gece, gece yarsna doru, Vahan yannda
dokuz, on kii ile evimize baskn etti; biz kaplar güzelce kapam
arkalarna dayak koymutuk; evimizin arka tarafnda ba avlusu
vardr; oradan yavaça svtk; biraz sonra devriyeye rast geldik. i
anlattk, bilmem artk onlar ne yaptlar.”?13

12

- BOA. HR.SYS. Dosya: 2791/16; Nazm Paa, Hatralar, a.g.e., s.149
- BOA. Y.PRK.UM. Dosya: 23/23; Hüseyin Nazm Paa, a.g.e. s.150–151;
a.y., Ermeni Olaylar Tarihi, II. S. 259-260
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Van’da meydana gelen öldürme ve yaralama olaylarnn birçou
Ermeniler tarafndan yaplarak airetlerin üzerine atlmakta idi.
Hükümet, meydana gelen olay nedeniyle olayn müsebbibini airetler
içersinde ararken zaman kaybettii gibi, çeitli honutsuzluklar
meydana gelmekte idi. Olay yabanc basn aracl ile Osmanl
Devleti aleyhine malzeme olarak kullanlmakta idi.
Nisan 1896 tarihinde terör olaylar içersinde yer almak istemeyen
Van’n Mirek köyü keiinin olu Kevork, köyden ayrlarak Van’a
gelmesi halinde muhakkak öldürülmesine karar verilmi; Kevork
Van’a gittiinde, ayn köyden Avit olu Serkis, Canikli Davo olu
Artin tarafnda daha önce planland ekilde, Alay köylü
Haçooullarna göstererek öldürülmütür. Durumu bilen kei
olunun öldürülmesini dava etmek üzere Van’a gitmi, Van
piskoposu bunu duyunca keii çararak tehdit etmitir;
- Eer bunu yapar, srr açklarsan bizde seni öldürürüz diye
tehdit etmi. Bu tehdit üzerine zavall kei dava etmekten
vazgeçmitir14. Çünkü öldürme olayn Müslümanlarn üzerine atarak
Müslümanlar Ermenileri öldürüyor diye ikâyette bulunmulard.
Gerçek anlald takdirde Piskopos ve çevresinin tezgâhlad oyun
ortaya çkacakt
1896’da Tefti heyeti Bakan olarak Van’a gönderilen Saadettin
Paa, Van’da yaanan Ermeni Çeteleri ile Kürt airetlerinin
çatmalarn uzun olarak anlatt anlarnda 6 Mart 1896, Cuma
gecesi meydana gelen bir olay ve gelimeleri u satlarla
anlatmaktadr:
- Akam saatlerinde 10 kiilik Ermeni çetesinin, Çaklbent
karakolundan Erek karakoluna sahur yemei getirmekte olan üç
askere ate açp birini öldürdüklerini haber verdiler. Hemen iki bölük
askerle ilendii yerin etrafn çevirmelerini, polis ve jandarmalarla
bütün evlerin aranmasn emrettim. Tabur Aas’n da çararak yeteri
kadar polisle gidip arama yapmalarn tembih ettim. Savc ve sorgu
hâkimin de gönderdim. Canilerden birini yakalamlar dierleri
yattklar yataklar terk ederek kaçmlar. 7 Mart 1896 Cumartesi
günü, Ermeni piskoposu ile bir papaz, Ermeni ileri gelenlerini ve dün
geceki olayn geçtii mahalle büyüklerini Hükümet Dairesi’ne
topladm ve u konumay yaptm:
- “ Sizin korunmanz için mahallenize yerletirilen karakol
neferini vurdunuz. Bu durum da devletin askerine kurun sktnz.
Demek ki geçen sefer söylediim sözleri yürekten deil görünüte
14

- Sami Önal, Sadettin Paa’nn Anlar, (Ermeni-Kürt Olaylar Van, 1896),
s.94
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destekleyerek beni aldatmak istediniz. Yazklar olsun! Bunca
nimetlerine mazhar olduunuz böyle bir merhametli devlete
nankörlük ediyor ve çklmaz yola gidiyorsunuz.”
- “Baknz siz bu devletin, yaylma devri ve en azametli bir
zamannda koruyucu kanatlar altna girdiniz. O zamanlar burada Rus,
ngiliz, Fransz, Amerika ve ran konsolos ve misyonerleri yoktu.
Telgraf, vapurlar, oseler yoktu. Devlet size Ermeni dilini
konuturmamak istemeseydi kime dayanacaktnz, ne ile karlk
verecektiniz?
Veyahut çocuklarnz Müslüman mekteplerine
vereceksiniz, baka mektep açmak yasak, deseydi ne
diyebilecektiniz? Veya ikier-üçer evi her bir slam köyüne datsayd
kendinizi nasl savunacaktnz”
- “Önce dilinizi unutacaktnz. Bir kere dil kayboldu mu dini
kitaplar okuyamayacak, soyunuzu sopunuzu da kaybederek bundan
300 yl önce slam olacaktnz. Böylece Ermenilikten eser
kalmayacakt. Nasl ki bu vilayet içinde birçok eserlerine rastlanan
Lidyallardan bugün bir ahs bile görülemiyorsa sizlerden de öyle
birisi görülemeyecekti. Ermenice bir iki parça yazya rastladnzda,
acaba bu ne yazs, diye düünecektiniz. te buralara iyi gözle bakp
sizlere cömertçe davranan Osmanllar kötülük yapmaya tenezzül
etmediler.” Dün gece askeri vuran kiiyi biliyorsunuz, bulun bana
telsim edin.
Hükümet arasn bulsun. O kötü insanlarn Cenab Hak
vücutlarn kaldrsn da bizde kurtulalm.
Ben aryorum, siz saklyorsunuz. Akamdan beri askerler,
polisler, savclar, sorgu hâkimleri Erek Mahallesinde çalp
duruyorlar. Bulduklar izleri sizler kapatyorsunuz.15
Sadettin Paa’nn uyar ve çabasna ramen Ermenilerden bir
yardm alamam, Ermeni katiller kayplara karmtr.
Van olaylarnn balamas hakknda, Van-Erzurum Bakonsolosu
Rus Genarali Mayewski, Rus Genelkurmay’na sunduu raporunda
unlar ifade etmektedir.
“Her konuda olduu gibi, lkbaharda isyan faaliyetlerinin
hazrlklar da hzlanmtr. Hatta ehrin yaknlarndaki birkaç
Türk’ün katledildii ve vücutlarnn parça parça dorand gibi baz
cinayetlerden bile söz edildii duyulmaya balamtr. Özellikle bu tür
cinayetlerin soruturulmadn gören isyanclar günden güne
cesaretlenmilerdir. Buna karlk Müslümanlarn sabr ve
tahammülleri de Ermenilerin cüretleri karsnda azalmtr. ”
15

- Önal, a.g.e., s. 64-65; Hüseyin Nazm Paa, Ermeni Olaylar Tarihi, II, s.
360-361; Hocaolu, a.g.e., s.330-331
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“Ekselanslar haber etmekten eref duyarm ki, bu bölgenin
durumu arzu edildii ekilde deildir. Son sekiz gün içinde Ermeni
isyanclar ilk defa Müslümanlara saldrmlardr; birincisinde üç
Türk öldürülmü, iki kii yaralanm; ikincisinde ise iki-üç kii
öldürülmütür. Her iki olayda da vücutlar vahice parçalanmtr.
Bundan baka, ngiliz Konsolosluu karsnda oturan zengin bir
Ermeni’ye kar da bir suikast düzenlenmitir. Dün öleden sonra, en
tannm isyanclardan biri ehirdeki bir evde öldürülmütür. Bu
cinayet Türkler tarafndan ilenmi olmaldr. Zira isyanc geçen
sonbaharda ran’dan gelen çetecilerden biridir. Mensup olduu çete
geçen yl burada çapulculuk yapmtr. 2’yi 3 Hazirana balayan gece
yars, Van sokaklarndan birinde nöbet tutan devriye saldrya
uramtr. Subay ve bir er ar ekilde yaralanmtr. Bu olaylar
karsnda Müslümanlarn sabr son haddine varmtr.
Her halükarda bu ahmak ve rezil Ermeniler (aynen tercüme
edilmitir) olayn müsebbipleridir. Çocukça hareketlerinin hiçbir
fayda salamayacan kendilerine defalarca izah ettim. Dinlemediler.
Zannediyorum ki imdi hiç ümit kalmad.”16
12 Nisan 1893 (31 Mart 1309/25 Ramazan 1310) Tarihli
Hapishane kayt defterine göre Van Vilayeti’nde Tutuklanp
Mahkûm olan ve Mahkeme Tarafndan Tutuklanan Ermeniler
Mahkûm Olanlar17

Marangoz
Vilayet Paa Hazretlerine
suikastta bulunan

Dükkânc
Bakkal
Esnaf

16

Evanisolu
Kiyork
Çifkasparolu
Melkan Çavu
Tomasolu
Shak
Ohans olu
Haçorsom

1
1
1
1

- Genarel Mayewski, terc. Azmi Süslü, Ermenilerin Yaptklar Katliamlar,
s.43-44

17

- BOA. Y.M.T.V. Dosya:77/70, s. 1
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Keiyan
Ohennes
Aa’y öldürmek amac ile
Silah ile ate eden
Hanelerinde
yasak
(Muzr) Yayn bulunan

Terzi
Bezzaz
Yazc

Ermeni
zenginlerinin
evlerine para talep eden ve
tehdit edici pusula atanlar

Polis
Nuri
katledenler

Esnaf

Vilayet
Sandk
Emini
Ermeni
Mektebi
Efendiyi Muallimi
Necar

Malimez olu
Avadis
Makdusholyan
olu Vartan
Evadis olu
Bedros
Papi olu Papi
Payan Rovin
Efendi (sabk)
Melkan
Çavuolu
Evadis
Bornoz olu
Panos
Paayan Manik

1- Rençper
2- Esnaf
3- Marangoz
4- Tarakç
5- Rençper
6- Çilingir
7- Serbes

1
1
1

1

1
1
1

Sarraf

Nezrit

1

Kuyumcu

Karapit

1

Ermeni htilal Cemiyeti Üyesi Olup Tutuklananlar

Sanat

1

öhreti
Vartan olu
Soso olu
Semerciolu
Tarakç olu
Çepiçolu
Çilingir olu
Beyler olu

smi
Makreviç
Sefer
Ohans
Agop
Shak
Yeazar
Shak
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Terzi Bayan Artin Efendi’yi öldürmek üzere silahla ate edip
yaralanmasna sebep olanlar;18
Sanat
1- Rençper
2“
3“
4“
5“
6“
7“
8- Marangoz

öhreti

smi

Garsiyan
bram olu
Kirkor olu
Manoyan
Bedros olu
Bator olu
Bator olu
Melkan olu

Krto
Krto
Ohab
Markar
Mosis
ahin
Mahlas
Markre

Ermeni htilal Cemiyeti Üyesi Olup Edhem Efendiyi Öldürenler19

Sanat
1- Tüccar
2- Rençber

öhreti
Kazugan Mank olu
Kei olu

smi
Agop
Dikran

Artin efendiyi öldürmek üzere Agop ve Dikran’ tevik edip
yönlendiren 7 ahsta ayrca tevik ve öldürme suçundan tutuklanmak
üzere mahkeme karar çkartlm, hapishane yoklama defteri ilgili
makama sunulduu tarihte yakalanmadklarndan, defterde isimleri
yoktur.
3 Mart - 20 Temmuz 1329 Tarihleri Arasnda Meydana Gelen
Öldürme ve Yaralama Olaylar ( 16 Mart 1913/ 02 Austos 1913)
Saldrya Urayann smi, Tabiiyeti, Milleti, Sanat, Memleketi;
1- Karakilise’li ve 99. Nizamiye Alay 2. Tabur 9. bölükte nefer
Vartan olu Osip; Van’n Hanikolu Mahallesiden, Kei Makreviç,
Haykan ve kardei Yervan’n saldrsna uramtr.
2- Müküs nahiyesinden, Mecit olu Hamid, Göl Muhammed
olu Muhammed, Nehram olu Ebuyezid; Tero olu Casim, Halil

18
19

-BOA. Y.M.T.V. Dosya: 77/70, s.4
-BOA. Y.M.T.V. Dosya: 77/70, s.5
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olu Hurit, Bro olu Hemköse zzet;
Tohik’in saldrrsna
uramlardr.
3- Van’n Hanikolu Mahallesinden Diran ve arkada Haçik;
saldrya uramlar, saldrganlar yakalanmamtr.
4- Adilcevaz’n Sufla Köyünden Tori Kâhya; Kazer olu
Turandaz, Murat olu Melik ve Kazer olu Haro’nun saldrsna
uramlardr.
5- Pedros Yeri; Çatak’n Homero köyünden Kurtbeyin olu
Mustafa; Abdo olu Mhlo ve ei’nin saldrsna uramtr.
6- Hemri olu Simon; Erci’in Koz Köyünden Abdal olu Meno
ve Moih, Eylo olu eo-Hako ve Ayro’nun saldrrsna
uramlardr.
7-Haço olu Kirkor; Van’n Norin mahallesinden Hamayak’n
saldrsna uramlardr.20
8- Agop olu Kerkor; Saldrya uram ancak saldrganlar tespit
edilerek yakalanamamtr.
9- Manik olu Erakil; Adilcevaz’n Ernçkas köyünden Kpo olu
Murat, Mko olu Seho, Avadis olu Heko ve kardei Mikir’in
saldrsna uramtr.
10- Erci’in Zilan Köyünden Aop olu Karekis; Dikran olu
Haço ve kardei Sipan, Avadis olu Ohanis ve kardei Karkor’un
saldrsna uramtr.
11-Muradiye’nin Kök Köyünden Markre olu Osip; Salih olu
Abdullah ve Abdurrahman olu Neso’nun saldrsna uramtr.
13- Geva’n Hanelmas köyünden Manuk olu Rizko; saldrya
uram, saldrgan veya saldranlar tespit edilememitir.
14- Geva’n Han elmas köyünden Murat olu Murat; saldrya
uram ancak saldran veya saldranlar tespit edilememitir.
15- Geva’n Kendnoy köyünden Kzr olu Nermo; Hoço olu
Vartan’n saldrsna uramtr.
16- Van merkezden Simon olu Osp; eskici Serkis, aç Mhran,
Çatakl bekçi Kerkor, eski keriz olu Haç ve kardei Kespar; Moks
markar olu Saho, Alo olu Vahan’n saldrrsna uramtr.21
3 Mart - 20 Temmuz 1329 Tarihleri Arasnda Meydana Gelen
Öldürme, Yaralama Olaylar ve Sonuçlar
1- 3 Mart 1329 tarihinde Ramkavar üyesi bir Ermeni öldürülmü,
katilleri belirtilen tarihler arsnda yakalanamamtr.
20
21

- BOA. DH.S. Dosya: 24/3, sra: 1
- BOA. DH.S. Dosya: 24/3, sra: 2
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2- 5 Mart 1329 tarihinde, Müküs Nahiyesi Ermeni Manastr
Mütevellisi öldürülmü, failler yakalanamamtr.
3- 30 Mart 1329 tarihinde, Van’da öldürülen Ermeni’nin failleri
yakalanmamtr.
4- 5 Nisan 1329 tarihinde, Adilcevaz’n Sufla köyünde öldürülen
Ermeni’nin failleri yakalanamamtr.
5- 24 Nisan 1329 tarihinde, Çatak’n ivre köyünde öldürülen
Müslüman’n failleri yakalanamamtr.
6- 4 Mays 1329 tarihinde, Erci’in Koz köyünde öldürülen
Ermenin failleri olan Ermeni’ler yakalanmtr.
7- 6 Mays 1329 tarihinde Erci’li bir Ermeni arabac öldürülmü,
olayn faili Ermeni Rus Konsolosluuna snm daha sonrada
Rusya’ya firar ettiinden yakalanamamtr.
8- 15 Mays 1329 tarihinde Mamurturread’ta, Mamhuran ve
Jirkan airetlerinden bir gurup, dier çevre köylere saldrm ve
saldrdklar köylerin hayvanlarn gasp etmi yaralama ve öldürme
olay meydana gelmitir. Olaya sebep olanlar yakalanarak adliye’ye
sevk edilmitir.
9- 15 Mays 1329 tarihinde Çölemerik (Hakkâri) yöresinde, adam
öldürme, yaralama olaylarna katlan 43 kii yakalanarak adalete
teslim edilmitir.
10- 19 Mays 1329 tarihinde, Adilcevaz’n Koçri köyünde bir
Ermeni saldrya urayarak öldürülmü ve katil yakalanarak adalete
teslim edilmitir.
11- 22 Mays 1329 tarihinde, Van’n Kasmolu köyünden bir
Ermeni öldürülmü, ölüme sebep olan Ermeniler yakalanarak adalete
teslim edilmilerdir.
12- 31 Mays 1329 tarihinde, Van’n Terlemez olu
mahallesi’nde bir Ermeni terzi öldürülmü olaya müsebbipleri
Ermeni’ler yakalanarak adalete teslim edilmitir.
13- 19 Mays 1329 tarihinde, ran snrna yakn Abdoyi aireti’ne
ran’n kotur nahiyesinden Kurt smail aa’nn olu Hasan Mero Bey
ve adamlar saldrarak gasp ve öldürme olayna sebep olmulardr. 60
kiiden ibaret olan ran ekyas köye tecavüz ederek 800 kadar ve
çeitli eyay gasp etmilerdir. Takibe çkan köy ahalisi ve jandarma
müfrezesinde birer kii katledilmilerdir. Olay geç vakit haber
alndndan ve olayn duyulmasyla ran cihetinde yaplan takipten
bir sonuç alnamam ve ekya firar etmitir. Bu durum 8, 12, 23
Haziran 1329 tarihlerinde ran hükümetine bildirilerek olaya sebep
olanlarn yakalanmas ve gasp edilen hayvanlarn iadesi istenmitir.
Ayrca hâkimi nezdinde giriimlerde bulunmak üzere Türk
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ehbenderliine vilayetçe gerekli giriimlerde bulunmas istenmitir.
22

14- 9 Haziran 1329 tarihinde, Adilcevaz’n Erenkos köyünde
meydana gelen öldürme olaynn müsebbibi, 10 Haziran 1329
tarihinde yakalanarak adalete teslim edilmitir.
15- 15 Haziran 1329 tarihinde Erci’in Bani köyünde öldürülen
bir Ermeni’nin katilerin biri ayn gün yakalanm, dierleri firarda.
16- 27 Haziran 1329 tarihinde Muradiye kasabasnda meydana
gelen öldürme olaynn müsebbibi 30 Haziran günü yakalanmtr.
17- 20 Temmuz tarihinde Geva’n Kendnoy köyünde meydana
gelen
öldürme
olaynn
müsebbibi
firarda
olduundan
yakalanamamtr.
18- 20 Temmuz 1329 tarihinde,
Van’n skele Köyünde
öldürülen bir Ermeni’nin katillerinden, Vanl eskici Serkis
yakalanm dierleri firarda olduklarndan, yakalanmalar için
çalmalar sürmektedir.23
Bu tutuklamama ve ceza ilemi, olaylarn bir müddet
duraksamasna sebep olmu, ancak yabanc devlet konsoloslarnn
hükümet üzerine basks nedeni ile tutuklularn önemli bir ksm
serbest braklmtr. Serbest braklanlarn önemli bir bölümü daha
sonra doacak Ermeni ayaklanmalarnda barolü oynamtr. Bir
ksm yeniden tutuklanm olmasna ramen önemli bir ksm ran’a
kaçmak suretiyle tutuklanmaktan kurtulmutur. unu da belirtmek
gerekir ki, ran’a kaçan Ermeniler, yeni güç ve silahlarla tekrar Van’a
dönerek yaralama, öldürme ve ihtilal olaylarna devam etmilerdir.
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slam Corafyaclarnn Eserlerindeki Türklerle lgili
Bilgiler ve Verili Tarzlar

Yrd. Doç. Dr. Murat AARI
Fen Edebiyet Fakültesi Tarih Bölümü

Özet

Bu çalmada, Irak ve Belh corafya ekolleri sürecinde ve bu
sürecin devamnda Türkler ve Türk ülkeleri hakknda verilen bilgiler,
içerikleri ve verili tarzlar deerlendirilecektir. Bu balamda aadaki 8
corafyacnn eserlerindeki bilgiler üzerinde durulacaktr:
- bn Hurdadbih (ö. 300/912), el-Mesâlik ve’l-Memâlik/ Irak
Corafya ekolü
- Ya’kubî (ö. 292/905), Kitâbül’-Buldân/ Irak Corafya ekolü
- bnü’l-Fakîh (ö. 289/902), Kitâbül’-Buldân/ Irak Corafya ekolü
- stahrî (ö. 340/952’den sonra), Mesâlikü’l-Memâlik/ Belh
Corafya ekolü
- bn Havkal (ö. 367/977den sonra), Sûretü’l-Ard/ Belh Corafya
ekolü
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- Makdisî (ö. M. X. yüzyln sonlar), Ahsenü’t-Tekâsim/ Belh
Corafya ekolü
- Kazvinî, (ö. 1283) Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-bâd/ Ekoller sonras
süreç
Eserlerde verilen bilgilerden hareketle Türklerle ilgili bilgilerin
nasl deerlendirilmesi gerektii hususunda bir sonuca varmaya
çallacaktr.
Anahtar Kelimeler: bn Hurdadbih, Ya’kubî, bnü’l-Fakîh, stahrî,
bn Havkal, Makdisî

Information About Turks in the Books of Muslim Geographers
and Its Introducing Style

Abstract
In this article, we would evaluate the information in the books of
Muslim geographers according to historical process. While evaluating the
subject, we would study on the books following 8 Muslim geographers:
- Ibn Khurradadbih (d. 300/912), al-Masalik va al-Mamalik,
Geographic School of Iraq
- Yakubi (d. 292/905), Kitab al-Buldan/ Geographic School of Iraq
- Ibn al-Faqih (d. 289/902), Kitab al-Buldan/ Geographic School of
Iraq
- Istahri (d. after 340/952),
School of Balkh

Masalik al-Mamalik/ Geographic

- Ibn Havkal (d. after 367/977), Surat al-Ard/ Geographic School of
Balkh
- Makdisi (d. late X. century), Ahsen al-Takasim/ Geographic
School of Balkh
- Kazvinî, (d. 1283) Asar al-Bilad va Ahbar al-Ibad/ Following
Period of Schools

Giri
“slam corafyaclarnn eserlerinde Türkler” bahsi, Türk
Tarihi çalmalar açsndan önemlidir.1 Bu nedenle dikkat çekici bir
konudur. Türklerle ilgili bilgileri deerlendirirken, corafya
1

Konu ile ilgili olarak bkz: Ramazan een, slâm Corafyaclarn Göre
Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara, 1998.
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literatürünün oluum ve gelime süreçleri dikkate alnmak
durumundadr. Zira oluum ve gelime dönemlerini kapsayan süreçte
üç farkl ortam söz konusudur.
- Irak Corafya Ekolü süreci/Ya’kubî, bn Hurdadbih ve
bnü’l-Fakîh(10. y.y ilk yars)
- Belh Corafya Ekolü süreci/stahrî, bn Havkâl ve
Makdisî(10. y.y. ikinci yars)
- Ekoller sonras süreç/Kazvinî(11. y.y. ve devam)
Bu üç süreçte özellikle bilgilerin verili tarz deimekte ayn
zamanda bilgilerin mahiyeti ve kapsamnda genileme görülmektedir.
Örnein Irak corafya ekolü yazarlar yaanabilir dünyay bir bütün
olarak ele alp Türklerle ilgili snrl sayda bilgi verirlerken, Belh
corafya ekolü yazarlar sadece slam dünyasn ele alrlar ve Türkler
hakknda daha detayl bilgi verirler. Ekoller sonras süreçte ise
bilgiler bir dünya ya da slam dünyas tasavvurundan ziyade iklim
tasavvuruna bal olarak verilir. Dolaysyla bu üç farkl ortamda,
kapsam giderek genileyen, içerii ve nitelii deien bilgiler
bulunmaktadr.
I. Irak Corafya Ekolü Yazarlarnda Türkler ve Türk
Ülkeleri
Irak Ekolü corafyaclar eserlerinde yaanabilir dünyay bir
bütün olarak ele alrlar ve herhangi bir ayrma gitmeden bu
yaanabilir dünyay anlatma gayreti sergilerler. Türklerle ve onlarn
yaadklar bölgelerle olan diyalogun azl nedeniyle, bu ekole
mensup yazarlar eserlerinde Türklerle ilgili olarak verilen bilgiler
gerek içerik ve gerekse kapsam açsndan dierlerine nazaran daha
snrldr. Ancak Badat ve Samarra’daki Türkler hakknda detayl
bilgi mevcuttur.
Ekolün ilk temsilcisi olan bn Hurdadbih, el-Mesâlik ve’lMemâlik adl eserinde yaanabilir dünyay bir bütün halinde “Dou,
Bat ve Kuzey” olmak üzere üçe ayrr. 2 Ekolün bir dier yazar
Ya’kubî, Kitâbü’l-Buldân adl eserinde dünyay “Dou, Güney ve

2

bn Hurdadbih, Kitabu’l-Memâlik ve’l-Mesâlik, tah: F. Sezgin, Leiden,
1306-1889 (Frankfurt, 1992), Türkçe çevirisi için bkz: bn Hurdazbih,
Ülkeler ve Yollar Kitab, çev: M. Aar, Kitabevi yay. stanbul 2008
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Kuzey” olarak üçe ayrr.3 ki yazar arasndaki bu farkllk, merkeze
aldklar bölgenin farkl olmasndan kaynaklanr. bn Hurdadbih yön
taksimini yaparken Ka’be ve Mekke eksenli bir çerçeve oluturur ve
bu nedenle “Güney” yönünü anlatma ihtiyac hissetmez. bn
Hurdadbih’in aksine Ya’kubî, yön taksimini Badat merkezli yapar
ve bn Hurdadbih’e göre kuzeyde kalan ülkeleri Güney yönünde
anlatr ve Bat yönünü inceleyen ayr bir balk açmadndan, bu
ülkeleri Kuzey yönüne dahil eder. Söz konusu eserlerin Giri
bölümlerinde iki yazarn dünyay tasnif ederken farkl bölgeleri
merkez olarak kabul ettikleri açkça görülmektedir. bn Hurdadbih,
eserine “Bütün Ülkelerin Halklarnn Kblesi” bal altnda Mekke
bölgesini ve Ka’be’yi merkeze alarak balarken, Ya’kubî eserinin
banda Badat’ anlatmaktadr. Böylelikle, merkeze alnan bölgenin
farkl olmas nedeniyle, ayn ülkeyi iki yazar iki farkl yönde ele
alabilmitir. Örnein Afrika’y, bn Hurdadbih’te Bat snrlarna
dahil ederken, Yakubi Kuzey snrlarna dahil etmitir.4
Ekolün bir dier yazar bnü’l-Fakîh, Yakubî’nin eseri ile
ayn ad tayan Kitâbül’-Buldân adl eserinde yön taksimi yapmaz;
ancak bn Hurdadbih’in yapt gibi merkeze Arap yarmadasn
yerletirir ve ardndan önce Msr ve Kuzey Afrika’y, daha sonra ise
am ve Cezire bölgeleri ile Rum topraklarn anlatr. Bu bahsin
ardndan Irak, ran ve Kafkas bölgesini anlatarak çalmasn
tamamlar. 5
Yön taksiminin haricinde dikkate deer bir dier konuyu
“Yedi klim Teorisi” oluturur. 6 Ekolün ilk yazar olan bn

3

Ya’kubi, Ahmed b. Ebî Yakub bn Vadh el-Katib, Kitabu’l-Buldân,
Leiden, Brill, 2. bsk., 1892(bn Rusteh’in A’laku’n-Nefise’sinin ardnda);
Türkçe çevirisi için bkz: Ya’kubi, Ülkeler Kitab, çev: M. Aar, Ay
yay. stanbul 2002

4

Her iki yazarn eserlerinin deerlendirmeleri için bkz: Murat Aar,
“Ya’kubi’nin Kitabu’l-Buldân’”, EKEV Akademi Dergisi, Yl: 7, S: 17, Güz
2003, ss: 187-198; Murat Aar, “bn Hurdazbih’in el-Mesalik ve’lMemalik’i ve çerdii Corafi ve Kültürel Motifler”, Dini Aratrmalar, C:
7, S: 21, Ocak-Nisan 2005, ss: 237-263
5

bnü’l-Fakîh, Ebu Bekir Muhammed b. brahim el-Hemedanî, Muhtasar
Kitabu'l-Buldân, ner: M.J. De Goeje, Leiden, 1885
6

“Yedi klim Teorisi” ile ilgili olarak bkz: Murat Aar, “slâm
Corafyaclarnda Yedi klim Anlay”, Ankara Ünv. lâhiyat Fakültesi
Dergisi, C: 47, S: 2, Y: 2006, ss: 195-214
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Hurdadbih teoriyi bilmesine ramen kullanmaz. Eserinde geçen
“Kuzey ve güneydeki bütün araziler toplam 7 iklimdir.” 7 ifadesi,
yazarnn bu teoriyi bildiini gösterir. bn Hurdadbih’in bu teoriyi
bilmesi salayan âmil, Batlamyus’un “Geographica” adl eserini
Arapça’ya aktarmasdr. 8 Dünyay, yedi iklime ayrarak tasnif
etmeyen bn Hurdadbih, çalmasnn sonlarna doru dünyay dörde
ayrarak yeni bir tasnif modeli verir.9 Bu yeni tasnif modeli corafî
olmaktan ziyade kozmik niteliklidir. Dünyay dörde bölen bn
Hurdadbih, her bölgenin deiik noktalardan özelliklerini
vermektedir. Örnein 1. Bölgenin çou kesimleri scak ve kurudur.
Özellii hava ve kan’dr. Mevsimlerden ilkbahar’a, insan ömründen
çocuklua karlk gelir. Bölgesi Dou, rüzgar Güney’dir. Saati 1., 2.
ve 3.’dür. Beden kuvvetlerinden tabiî ve sindirici kuvvete, tatlardan
tatlya, yldzlardan Ay ve Zühre’ye karlk gelir. Burçlar
Hamel(Koç), Sevr(Boa) ve Cevzâ(kizler)’ dr.10
Ekolün ikinci yazar Ya’kubî, iklimlerden bahsettiini
belirtirse de 11 Yedi klim Teorisi ve iklim bölgeleri hakknda bilgi
vermez. Muhtemelen, bn Hurdadbih gibi, Ya’kubî, teoriyi bilmesine
ramen eserinde uygulamamtr.
Çalmasnn giriinde yedi iklimde bulunan ülkeler hakknda
bilgi veren bnü’l-Fakîh, ayrca kozmik düzeyde 7 rakam üzerinde
fikir üretir. 12 bnü’l-Fakîh’e göre yeryüzünde bulunan yedi iklimde
Araplar, Rumlar, Habeliler, Hintliler, Türkler, Çinliler ve YecücMecüc kavmi yaar.13
Genel özellikleri yukarda belirttiimiz ekilde olan bu üç
eserdeki Türkler ve Türk ülkeleri üzerine olan bilgiler snrldr.
Snrl saydaki bu bilgileri 3 balk altnda deerlendirmek
mümkündür:
- Genel olarak Türkler, Türk Kabileleri ve Türk Yurdu

7

bn Hurdadbih, Mesâlik ve’l-Mesâlik, 16

8

bn Hurdadbih, Mesâlik ve’l-Mesâlik, 13

9

bn Hurdadbih, Mesâlik ve’l-Mesâlik, 135-136

10

bn Hurdadbih, Mesâlik ve’l-Mesâlik, 135

11

Ya’kubi, Kitabü’l-Buldân, 233

12

bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 3-16

13

bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 4
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- Badat ve Samarra’da Türkler
- Türklerin özellikleri
A. Genel Olarak Türkler Türk Kabileleri ve Türk Yurdu
Her üç yazarda bu tarz genel bilgileri bulmak mümkündür.
Örnein bn Hurdadbih bu konu ile ilgili olarak aadaki bilgileri
verir: “Nûecânu’l-A’lâ’dan sonra Toguzguz (Dokuz Ouz/Uygurlar)
hakannn ehrine varlr. Toguzguz (Dokuz Ouz/Uygurlar)
hakannn ehri yürüyerek 3 aylk mesafedir. Buras Türklerle
meskûn büyük yerleim yerlerinden oluur. çlerinde Mecûsîler
bulunur ve bunlar atee taparlar. Ayrca zndklar 14 da vardr.
Hükümdarlar demirden on iki kaps bulunan büyük bir ehirde
oturur. Bu ehrin halk da zndklardan oluur. Burann sa taraf
Kîmaklarn 15 bölgesi, ön taraf ise 300 fersah(1800 km) 16 uzakta
bulunan Çîn bölgesidir. Toguzguz (Dokuz Ouz/Uygurlar) melikinin
saraynn en üst tarafnda yüz adam alabilen ve be fersahlk(15 km)
bir mesafeden görülebilen altndan bir ota vardr. Kîmak
hükümdarlar çadrlarda otururlar ve otlaklarda dolarlar. Buras ile
Taraz aras çorak arazide 81 günlük bir mesafedir. Türklerin
ülkelerine gelince; Toguzguzlarn (Dokuz Ouz/Uygurlar) ülkeleri
Türk ülkeleri içerisinde en geni olandr. Snrlar Çin, Tibet,
Harluhlar (Karluklar), Kîmaklar, Guzlar (Ouzlar), Cifrler,
Becenekler (Peçenekler), Türkeler, Özkeler, Hfahlar (Kpçaklar)
ve Hrhzlara (Krgzlar) kadar olan alan kaplar. Hrhzlarn
(Krgzlar) bulunduu ülkede misk bulunur. Harluhlar (Karluklar) ile
Halaçlar nehrin 17 bu tarafndadr. Fârâb ehrine gelince; burada
Müslümanlarn ve ayrca Harluh (Karluklar) Türklerinin silahl
adamlar vardr. Türk ehirleri toplam 60 tanedir.”18

14

Bizim “zndk” eklinde aslna sadk kalarak (Zanâdka) çevirmi
olduumuz bu kelime “mani dinine inananlar” eklinde de çevrilmitir. bkz:
R. een, slam Corafyaclarna Göre Türkler, 192
15

Kîmâklar veya Kimekler, Bat Göktürk Kaanl’nn yklndan sonra
M. VII yüzyl ortalarnda Kuzey Altay dalar ve rti rma civarnda
yaayan Türk kavmi. Bkz: Bolat Kumekov, “Kimekler”, Türkler
Ansiklopedisi(TA), stanbul, Yeni Türkiye yay., 2002, II, 767
16

Fersah, 3 mile eittir ve yaklak 6 km.’dir. bkz: Walter Hnz, slâm’da
Ölçü Sistemleri, çev: A. Sevim, stanbul, 1990, 76
17

fadede kastedilen nehir Ceyhun nehridir.

18

bn Hurdadbih, el-Mesalik ve’l-Memalik, 39-40

41

42

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Benzer bir bilgiyi Ya’kubî verir: “Türkler çeitli gruplara ve
ülkelere ayrlr. Bunlardan bazlar Harluh (Karluklar), Toguzguz
(Dokuz Ouz/Uygurlar) Türke, Kîmak ve Guz (Ouzlar)’dur. Her bir
Türk topluluunun kendi ülkesi vardr. Bazen birbirleriyle savarlar.
Evleri ve kaleleri yoktur. Çok köeli otalarnda (Türkî Kubbeleri)
konarlar. Bu çadrlarn çivileri hayvan ve sr derisinden, tepesi keçi
derisindendir. Türkler yün ve keçe iinde mahir bir topluluktur.
Elbiseleri de yünden ve keçedendir. Türk ülkesinde dardan baka
tarm yoktur. Ksrak’n etini yerler ve sütünü içerler. Bunun haricinde
avladklar hayvanlarn etlerini yerler. Oklarn kemikten yaparlar.”19
“Düz bir yolla Serahs’dan Merv’e alt merhaledir.20 Bu alt merhalelik
mesafede önce Uturmagâk bulunur. Daha sonra srasyla Telestâne,
Dandanakân ve Kunûkird gelir. Buras Ali bn Hiam b.
Ferrahüsrev’in ailesinin arazisidir. Bu civardaki konak yerleri toz
toprak içerisindedir. Bu konak yerlerinde halk Türklerden koruyan
birer kale vardr. Çünkü Türkler kimi zaman bu konak yerlerine
saldrrlar.” 21 “Belh Nehri’nin arka tarafnda bulunan yerlerin ilki
Ferber ehridir. Ferber, Merv arazisinin uç noktasdr. Türkler
saldrdnda Merv halk ile civarda bulunan ehirlerin halklar buraya
kaçarlar.”22
bnü’l-Fakîh’in eserinde de genel nitelikli bilgiler bulunur:
“Erdeir öyle dedi: “Yeryüzü dört kesimden olumaktadr. Bu dört
ksmdan biri Türklere ait olandr.”23 “Türk illerinde samur ve tilki
bulunmaktadr.” 24 “Türklerin karargah Bâbü’l-Ebvâb ehriydi.
Selman b. Rebîa Türklerle savat; bu savata o ve beraberinde
bulunan 4000 civarndaki arkada ehit oldu.” 25 “Rat bu tarafta
Horasan’n en son noktasdr. Bu ehir iki da arasndadr ve yama
için Türklerin Horasan’a giri yeridir. Bu nedenle Fadl b. Yahya b.

19

Ya’kubi, Kitabü’l-Buldân, 295

20

Merhale, bir konaklk, yani bir yolcunun orta bir yürüyüle bir günde
gidebilecei mesafe yerine kullanlan bir tabirdir. Ortalama olarak sekiz saat
itibar edilir. Bkz: M. Zeki Pakaln, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüü,
stanbul: M.E.B. yay., 1993, II, 481
21

Ya’kubi, Kitabü’l-Buldân, 279

22

Ya’kubi, Kitabü’l-Buldân, 292

23

bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 197

24

bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 255

25

bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 287
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Halid b. Bermek buraya bir kap asmtr.” 26 “Yukar Nûecân’dan
Toguzguz (Dokuz Ouz) hakannn ehrine yürüyerek 3 aylk bir
mesafedir. Bu mesafede büyük köyler ve verimli araziler vardr.”27
bnü’l-Fakîh ayn zamanda Türk yurdunu 7. klim bölgesi
olarak adlandrr: “Söylenildiine göre iklimler yedi tanedir:28
- Araplarn yaad iklim,
- Rumlarn yaad iklim,
- Habelilerin yaad iklim,
- Hindlilerin yaad iklim,
- Türklerin yaad iklim,
- Çinlilerin yaad iklim,
- Yecüc ve Mecüclerin yaad iklim.29
“Yedinci iklim Türklerin ülkesidir. Souun iddetli olmas
nedeniyle Türk erkeklerinin ve kadnlarnn yüzleri serttir. Burada
bulunan yrtc hayvanlar küçük, fakat güçlüdür. Yine souun
iddetinden dolay scak bölgelerde yaayan haerâta ve sürüngen
hayvanlara buralarda rastlanmamaktadr. Türkler, tahtalardan yapm
olduklar kulübelerde yaamaktadrlar.”30
B. Badat ve Samarra’da Türkler
Badat ve Samarra’daki Türklerle ilgili bilgiler sadece
Ya’kubî’de geçer. Ya’kubî Badat’taki Türklerle ilgili olarak
aadaki bilgileri verir: “Mu’tasm, Me’mûn zamannda Türk köle
satn almak için Semerkand’a, Nuh b. Esed’e adam gönderirdi. Her
yl Türklerden bir topluluu ona gönderirdim.” Yine Me’mûn
döneminde yaklak 3.000 civarnda Türk köle toplamt. Hilâfet
kendisine geçince Türk köle istemeye devam etti. Ayrca Badat’taki
Türk köleleri de satn ald. Bu köleler arasnda Nuaym b. Hâzim Ebû
Harun b. Nuaym’n kölesi Enâs, Sellâm b. Abra’n kölesi Îtâh,
26

bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 325

27

bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 328

28

“klim” kelimesiyle dünyay böldükleri 7 ksmdan her biri
kastedilmektedir.
29

bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 5

30

bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 6
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Nuaym ailesinin kölesi zrhç Vâsf, Fadl b. Sehl’in kölesi Sîmâ edDmakî vard. Bunlar Arapça bilmeyen Türklerdi. Atlarna binip
koturduklar zaman sal sollu insanlara çarparlard. Bunun üzerine
halkn ayak takm üzerlerine hücum eder ve bu Türk kölelerin
bazlarn döver bazlarn da öldürürlerdi. Kanlar dökülmesine
ramen onlara kar bir ey yapamazlard. Bu duruma üzülen
Mu’tasm sonunda Badat’ terk etmeye karar verdi.”31
Benzer ekilde Samarra’daki Türklerle ilgili olarak u bilgileri
verir: “Mu’tasm, Türklerin ikta’larn32 dier insanlarn ikta’larndan
ayrd. Türklere sadece Ferganallar komu oldu. Hakan Urtuc ve
arkadalarna Cevsek Hakânî’yi takip eden yerler ikta’ olarak verildi.
Mu’tasm ona “adamlarn etrafnda tutmasn ve halkla hair neir
olmalarna izin vermemesini” emretti. Bütün Türklerin ve Arapça
bilmeyen Ferganallarn yerleri çardan ve kalabalktan uzaktayd. Bu
yerler geni ve uzun caddeli ve mahallelere ayrlm olarak
düzenlendi. Buralarda onlarla iliki kuran ne bir tüccar ve ne de baka
milletlerden insanlar bulunmazd. Sonraki dönemlerde Mu’tasm,
Türk cariyeler satn ald ve Samarra’daki Türkleri onlarla evlendirdi.
Çocuklar yetiinceye kadar onlarn farkl milletlerden insanlarla
evlenmelerini ve akrabalk kurmalarn yasaklad. Çocuklar
yetitikten sonra ise birbirleri ile evleneceklerdi.”33
C. Türklerin Özellikleri
Türklerin özellikleri ile ilgili bilgiler genellikle bnü’l-Fakîh
kaynakldr:
- “Bize Türklerin ata binicilii, Hindlilerin zekilii ve
Rumlarn beceriklilii verilmitir.”34
- “Yecüc ve Mecüc 24 kabiledir. Bu kabilelerden birisi
gazadayd. te bu kabile Türklerdir. Zü’l-Karneyn kalan 23 kabilenin
önün bir set ina etti. 35 Mukatil b. Süleyman, Türklerin bu adla

31

Ya’kubi, Kitabü’l-Buldân, 255-256

32

kta’, devlet bakannn herhangi bir kimseye, sahipsiz bir araziyi ya da
devlet arazisini tahsis etmesi anlamnda kullanlan bir ifade.
33

Ya’kubi, Kitabü’l-Buldân, 258-259

34

bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 197

35

Vâni Mehmed Efendi, Kur’an- Kerim’de, Zü’l-karneyn kssasnda
bozguncu nitelikleriyle tantlan Ye’cüc ve Me’cüc’e bir çok müfessirin Türk
kimlii giydirmesine karlk, o, bu bozguncu millete kar set çeken Zü’l-
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anlmalarnn sebebinin seddin darnda braklmalar olduunu
söylemektedir.36
- “Türklere gelince; Toguzguzlar(Dokuz Ouz/Uygurlar)’n
yurdu, Türk yurtlar içerisinde en geni olandr. Snrlar Çin, Tibet,
Harluhlar (Karluklar), Guzlar (Ouzlar), Becenekler (Peçenekler),
Türkiler, Erkiler, Hfcahlar (Kpçaklar), Hrhzlar (Krgzlar)
arasndadr. Bütün Türk ehirleri 16 adettir. Toguzguzlar, Türklerin
Araplardr. 37 Derler ki, Türklerde koyunlar az dourmaz. Çok
douran koyunlar, köpekler gibi be veya alt adet yavrularlar. Nadir
olarak iki veya üç adet yavrularlar. Koyunlar büyüktür ve bu
hayvanlarn büyük kuyruklar vardr. Kuyruklarn yerlerde
sürümektedirler. Ülkelerinde samur ve tilki çok bulunmaktadr.
Onlar ok atmada yeteneklidirler. Ülkelerinde kymetli hütuvv vardr.
Hütuvv, bu bölgede yetien bir hayvann alnnda bulunan boynuzdur.
Türklerin çou zndktrlar. Tuhaf hususiyetlerinden birisi,
istediklerinde kar ve yamur yadrdklar bir talarnn bulunmasdr.
Bu ta, onlar arasnda mehurdur. çlerinden hiç kimse bunu inkar
etmez. Bu taa sadece Toguzguz hükümdarlarnn yann da
bulunmaktadr. Ondan baka Türk hükümdarlarnn yannda bu tatan
bulunmamaktadr. Bu ta günein doduu yerdeki ülkelerden
getirmilerdir. Oralarda bu ta ile güneten korunurlard.”38
II. Belh Corafya Ekolü Yazarlarnda Türkler ve Türk
Ülkeleri
X. yüzylda ortaya çkan bu ekolün temel özellii Müslüman
olmayan ülkeleri darda brakarak çalmalarn geni ve ayrntl bir
biçimde slam ülkelerinin corafyas üzerinde younlatrmalardr.
Bu yeni modelin gelimesinde, muhtemelen slam ülkesinin
snrlarnn genilemesi ve Müslümanlaan toplum saysnn
çeitlenmesi tetikleyici rol oynamtr. Bu bakmdan, ekol mensubu
yazarlarn eserlerindeki Türklerle ilgili bilgileri incelerken, eserlerin

Karneyn’i Türkletirmitir. Daha geni bilgi için bkz: Erdoan Pazarba,
“Vâni Mehmed Efendi’nin Tevbe Suresi 39. Ayetini Türklerle lgi Kurarak
Yorumlamas”, Vani Mehmed Efendi, Kayseri 1998, 77
36

bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 299

37

Bu ifade ile bulunduklar bölgelerde Araplarn üstünlüü gibi Türklerin
bulunduklar bölgelerde de Toguzguzlarn (Dokuz Ouz/Uygurlar) üstünlüü
söz konusudur.
38

bnü’l-Fakîh, Kitabü’l-Buldân, 328-329
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yazl amacna ve bal bulunduklar ekolün özelliklerine dikkat
etmek gerekecektir.
Ekolün, eseri günümüze ulaan ilk yazar olan stahrî,
“Kitabü’l-Mesâlik ve’l-Memâlik” 39 adl eserinin giriinde, slam
ülkelerini anlatan bir eser kaleme aldn u ekilde ifade eder:
“Daha sonra slam ülkesinin her bir iklimi için ayr harita yaptm.
slam ülkelerini 20 iklime ayrdm ve Arap diyarlarndan baladm.
Bu bölgeyi tek bir iklim olarak kabul ettim; zira ehirlerin anas olan
Mekke ve Kabe buradadr.”40
Ekolün bir dier temsilcisi bn Havkal ise stahrî’nin
metoduna benzer bir metot izlediini, Sûretü’l-Arz 41 adl eserinde
aadaki ifadelerle dile getirir: “slam topraklarn iklim iklim, bölge
bölge ve eyalet eyalet olmak üzere tasnif ettim ve ayrdm. Arap
ülkesini anlatarak eserime baladm, Burasn bal bana tek bir
iklim olarak ele aldm; zira bütün ehirlerin anas Mekke ve Kabe
buradadr.”42
Her ne kadar bn Havkal slam ülkelerini kaç iklime
ayrdn belirtmemi olsa da, hemen hemen stahrî’nin eserinde yer
alan ülkeleri anlatmtr.
Belh ekolünün bir dier temsilcisi olan Makdisî, Ahsenü’tTekâsim43 adl eserinde kendinden önceki yazarlarn eserleri ile ilgili
deerlendirmelere yapar ve ekole adn veren ancak eseri günümüze
ulamayan Belhî’nin dünyay 20 parçaya ayrarak tasnif ettiini
belirtir. 44 Ayrca bnü’l-Fakîh ve bn Hurdadbih gibi yazarlarn ise

39

stahrî, Ebi shak brahim Muhammed el-Farisi el-Kerhi, Kitabu’l-Mesalik
ve’l-Memalik(ve huve muavvelun ala Kitabu Suveru’l-Ekalim li’-eyh Ebi
Zeyd Ahmed B. Sehl el-Belhî), tah: M. J. de Goeje, Leiden, 1870(F. Sezgin,
Frankfurt, 1992)

40

stahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, 3

41

bn Havkal, , Ebi’l-Kasm, Kitabu Sûretü’l-Arz, ner: F. Sezgin, Leiden,
1938 (Frankfurt, 1992)
42

bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 6

43

Makdisî, emsuddin Ebi Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebi Bekr elBennai e-ami, Ahsenu’t-Tekasim, tah: M. J. de Goeje, Leiden, 1906 (F.
Sezgin, Frankfurt, 1992)
44

Makdisî, Ahsenu’t-Tekâsim, 20
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daha farkl bir model uyguladklarn belirtir. 45 Makdisî’nin farkl
olarak ifade ettii metot, bir önceki bölümde incelenen Irak ekolünün
metodudur. Irak ekolünün metodunu farkl deerlendirmekle Makdisî,
kendisini Belh ekolüne dahil etmekte ve dolaysyla eserinde slam
ülkelerinin corafyasn anlatmaktadr.
Belh ekolüne mensup üç yazarn eserlerindeki tasnif
aadaki gibidir:
Yazar

Eser ve
sayfalar

Yazar

Eser ve
sayfalar

Yazar

Eser ve
sayfalar

stahrî

Mesâlik

bn Havkal

Sûretü’lArz

Makdisî

Ahsen..

1

Arap Bölgesi46

12-28

Arap Bölgesi47

18-41

Arap klimi48

73-102

2

ran denizi

28-36

ran denizi

42-59

Irak klimi

103120

3

Magrib
Bölgesi

36-48

Magrib
Bölgesi

60-107

Âkûr klimi

121132

4

Msr Bölgesi

48-55

Endülüs
Bölgesi

108-117

am klimi

133164

5

am Bölgesi

55-68

Sakaliye
Bölgesi

118-131

Msr klimi

165182

6

Rum denizi

68-71

Msr Bölgesi

132-164

Magrib klimi

183203

7

Cezîre Bölgesi

71-78

am Bölgesi

165-188

Bâdiyetü Arab

204-

45

Makdisî, Ahsenu’t-Tekâsim, 20-21

46

stahrî, eserinin giriinde, allann aksine dünyann ekli, yerkürenin
yaps ve enlem ve boylam daireleri hakknda bilgilendirmede
bulunmamaktadr. Arap bölgesine kadar olan bölümde, kitabn bir özetini
vermekte ve genel bilgilendirmelerde bulunmaktadr. Bkz: stahrî, elMesâlik ve’l-Memâlik, 3-20
47

bn Havkal, Arap diyarlar hakknda bilgi vermeye balamadan “Sûretü’lArz” bal altnda yeryüzü ile ilgili bilgiler vermektedir. Ancak biz bu
bölümü tasnifimize almadk. Bkz: bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 2-12
48

Makdisî, Arap bölgesini anlatmaya balayncaya kadar “denizleri ve
nehirleri” ve ayrca “dünya algs ile merkezî kble”den bahsettii pasajlar
bulunmaktadr. Ancak bu bilgiler genel tasnife dahil olan bilgiler deildir.
Bu nedenle biz de tasnife tabi tutmadk. Bkz: Makdisî, Ahsenü’t-Tekâsim, 372

47

48
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208
8

Irak Bölgesi

78-88

Rum denizi

190-204

Mark klimi/
Haytal Kesimi

214226

9

Huzistan
Bölgesi

88-96

Cezîre Bölgesi

207-229

Mark
klimi/Ceyhun
civar

227232

10

Fars Bölgesi

96-158

Irak Bölgesi

231-246

Mark
klimi/Horasan
Kesimi

234270

11

Kirman
Bölgesi

158-170

Huzistan
Bölgesi

249-259

Deylem klimi

271286

12

Sind Bölgesi

170-180

Fâris Bölgesi

260-304

Ruhab klimi

287294

13

Ermenistan/
Azerbaycan/
Rân Bölgesi

180-194

Kirman
Bölgesi

305-316

Cibâl klimi

295308

14

Cibâl Bölgesi

195-203

Sind Bölgesi

317-330

Huzistan
klimi

309322

15

Deylem
Bölgesi

204-217

Ermenistan/
Azerbaycan/
Rân Bölgesi

331-356

Fâris klimi

323345

16

Hazar denizi

217-227

Cibâl Bölgesi

357-374

Kirman klimi

346357

17

Horasan
Krsal

227-237

Deylem/
Taberistan
Bölgesi

375-385

Sind klimi

358367

18

Sicistan
Bölgesi

238-252

Hazar denizi

386-398

Krsallar

368373

19

Horasan
Bölgesi

253-286

Horasan-Fâris
Krsal

399-410

20

Maveraünnehir
Bölgesi

286-328

Sicistan
Bölgesi

411-425

21

Horasan
Bölgesi

426-458

22

Maveraünnehir
Bölgesi

459-526

Yukardaki çizelgede gösterilen ülkeler slam ülkeleridir.
slam ülkelerini stahrî 20’ye ayrarak anlatrken, bn Havkal 22
ülkeye bölerek verir. Makdisî ise ilk alt iklimi(Arap, Irak, Âkûr,
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am, Msr ve Magrib) Müslüman ülkeler, dierlerini ise Acem
ülkeleri olarak deerlendirir. “Acem ülkesi” tabiri, slam hudutlar
içerisinde ancak henüz Müslümanlamam ülkeler anlamnda
kullanlr.
Türklerle ilgili bilgiler balamnda konuya yaklaldnda,
Türklerin yaad Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinin ve Sind
topraklarnn slam ülkeleri hudutlar içerisinde deerlendirildii
görülecektir. Bu durum, Irak corafya ekolüne mensup yazarlarn
eserlerindeki bak açsnn deitiinin bir göstergesidir. Makdisî’nin
de ifade ettii gibi49 bu tarz eserlerde farkl bir metot uygulanmtr.
Belh ekolüne mensup yazarlarn eserlerindeki bilgiler iki ana
balkta deerlendirilebilir:
A. Genel Olarak Türkler
Belh ekolünün önemli temsilcilerinden stahrî’de, Türklerle
ilgili çok geni malumat bulunur. Bu malumatn tümünü buraya
almak çalmann snrlarn aacak düzeydedir. Bu bilgilerden genel
olarak Türklerden bahseden pasajlar ana hatlaryla u ekildedir:
- “Rumlarn ülkesi Sakâlibe (Slavlar) topraklar ile snrdr.
Etrafnda Rus, Serir, Lan ve Ermeni topraklar vardr; bu topraklarda
Hristiyan dinine mensup kabileler yaar. Çin ülkesi, Türk beldeleri,
Tibet’in baz bölgeleri ve kimi puta tapc halklarn yurtlar ile
snrdr. Hind ülkesine Sind ve Kemir topraklar ile Tibet’in bir ksm
snrdr.”50 “Çin ülkesi enine 3 aylk, boyuna ise 4 aylk mesafede bir
bölgedir.
Çin
ülkesindeki
halicin
azndan
balayarak
Maveraünnehir’deki slam ülkesine kadar mesafe de üç aylk bir
yoldur. Çin ülkesinin dousundan balayan ve Tibet topraklarnn
içerisinden geçerek Toguzguz (Dokuz Ouz/Uygurlar), Hrhz
(Krgz) ve Kîmak yurdunun arka taraflarndan denize kadar olan
mesafe 4 aylk bir yoldur.”51
Ekolün bir dier yazar bn Havkâl’de ise genel olarak
Türklerden bahseden bilgiler u ekildedir:
- “Yolculuuma 331 yl Ramazan’nn 23’ünde bir Perembe
günü Medînetü’s-Selam’dan baladm. Bugün Ebu Muhammed Hasan
b. Abdullah b. Hemdan’n Türklere yenilerek Badat’tan Diyar-
49

Makdisî, Ahsenu’t-Tekâsim, 20-21

50

stahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, 4

51

stahrî, el-Mesalik ve’l-Memalik, 9

49

50
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Rebîa’ya 52 doru kaçt gündür. Âl-i Hemdan, buralar ele
geçirdikten sonra güçlendi, eref sahibi oldu ve ilerini yoluna koydu.
Ksa zamanda ulalabilecek en üst düzeye ulat. Bu yaptklarndan
dolay Ebu Muhammed Nâsruddevle ünvânn ald. te bu dönemde
Türklerin saldrsna urad ve Badat’tan kaçmak zorunda kald. Bu
olaylar olduu zamanlarda ben çok gençtim.”53
- “Türklerin yurtlar ile Tibet’in bir bölümü Çin ülkesi
snrlar içerisindedir. Bu yörelerin halk puta tapcdr.”54
- “slam ülkesinin dousunda Hind topraklar ile Fars denizi
vardr. Batsnda ise Udgust çölünün geni alanlarnda oturan
Sudanllarn ülkesi yer alr. Kuzeyinde Rum topraklar ile bu
topraklara bitiik olan Ermeni, Lan, Rân, Serir, Hazar, Rus, Bulgar,
Sakâlibe (Slavlar) topraklar ile Türk boylarndan birinin yurdu
bulunur. Kuzey yönünün dousunda Çin topraklarnn bir ksm ve bu
topraklara bitiik Türk yurtlar vardr. slam topraklarnn güneyinde
Fars denizinin sular uzanr. Rumlarn ülkesinin dousunda slam
ülkesi vardr. Bats ve güneyi Bahr- Muhit, kuzeyi ise Çin arazisine
snrdr. Ben, Türk boylarnn yurtlar ile Rum ülkesi arasnda kalan
Sakâlibe (Slav) topraklarn ve bu bölgenin aasnda kalan yeri Rum
ülkesi olarak kabul edip birletirdim.”55
- “Kzldeniz’den itibaren Irak arazisine kadar olan mesafe bir
aylk bir yoldur. Irak arazisinden Belh nehrine kadar mesafe ise iki
aylk bir yoldur. Belh nehrinden Fergana snrndaki slam toprann
sonuna kadar olan mesafe 20 merhaledir. Buradan Harleciye
(Karluklar) Türklerinin yurdunu geçerek Toguzguz (Dokuz
Ouz/Uygurlar) Türklerinin yurduna kadar olan mesafe 30
merhaleden fazladr. Buradan Çin topraklarnn sonundaki okyanusa
kadar olan mesafe ise yaklak iki aylk bir yoldur. Bu mesafe
Kzldeniz’den Çin’e doru deniz vastasyla gidildiinde yol uzar.
Zira deniz yolunda girintiler ve çkntlar çoktur.”56
- “Çin ülkesinin alan, shak el-Farisi’nin babas ve Horasan
hükümdarnn hacibi Ebu shak brahim b. Alptekin’e göre
uzunluuna dört aylk, enlemesine üç aylk yoldur. Irak
52

Günümüzde Diyarbakr ve civar.

53

bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 3-4

54

bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 9

55

bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 10-11

56

bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 11
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topraklarndan balayan ve Maveraünnehir’deki slam topraklarnn
snrna ulaan mesafe, yaklak üç aylk bir yoldur. slam
topraklarnn snrndan itibaren, Çin’in bat snrna doru Tibet
topraklar ile Toguzguz (Dokuz Ouz/Uygurlar), Hrhz (Krgzlar)
Türklerinin yurdundan geçip Kîmak Türklerinin yurdunun arka
tarafndan denize varan mesafe ise dört aylk bir yoldur. Çin
ülkesinde farkl diller varsa da, Toguzguz (Dokuz Ouz/Uygurlar),
Hrhz (Krgzlar), Kîmak, Guziye (Ouzlar), Harleciye(Karluklar)
boylarndan oluan Türkler ayn dili konuurlar ve birbirlerini
anlarlar. Çin ülkesinde yaayan insanlar, Rum ülkesinin bütünüyle
Konstantiniye’deki hükümdara, slam ülkesindeki halklarn
Badat’taki Halife’ye, Hindlilerin de Kannuc’da oturan hükümdara
tâbi olmas gibi bütün Çin ülkesi de topluca Humdan’da oturan
hükümdara tâbidir. Türk illerinde yurtlaryla birbirlerinden ayrlan
hükümdarlar vardr.”57
B. Türk Kabileleri ve Türk Yurdu
Bu ekole mensup yazarlarn eserlerinde Türk boylar
hakknda detayl bilgi mevcuttur. Örnein stahrî Türk boylar
hakknda aadaki bilgileri vermektedir:
- “Türkler, Toguzguz (Dokuz Ouz/Uygurlar), Hrhz
(Krgzlar), Kîmak, Guziye (Ouzlar) ve Harleciye (Karluklar)
boylarndan oluur. Türklerin dilleri ayndr ve birbirlerini anlarlar.
Çin ve Tibet topraklarnda ise daha deiik diller kullanlr. Dilleri
deiik olmasna ramen buralarda yaayan topluluklar, bütün
Rumlarn Konstantiniye’deki krala, Müslümanlarn Badat’taki
Halife’ye, Hindlilerin de Kannuc’daki krala bal olmalar gibi,
Hemedan’da yaayan Sâhibü’s-Sîn’e baldrlar. Saydmz Türk
boylarnn yurtlar birbirlerinden ayrdr. Guziye (Ouzlar)
Türklerinin yurdu, Hazar, Kîmak, Harleciye (Karluklar) Türklerinin
yurdu, Bulgar ve slam topraklarnn uç noktas ile Fârâb ve sbîcâb’a
kadar Cürcan topraklarnn arasndadr. Kîmak Türklerinin yurdu,
Harleciye (Karluklar) Türklerinin yurdunun arka tarafnda ve kuzey
yönündedir. Kîmaklarn yurdu ayn zamanda, Guziye (Ouzlar) ile
Hrhz (Krgzlar) Türklerinin yurtlar arasnda ve Sakâlibe (Slavlar)
topraklarnn arka tarafndadr. Yecüc halk ise kuzeyde yaar. Buras
Sakâlibe (Slavlar) topraklar ile Kîmak Türklerinin yurdunu geçtikten
sonradr. Hrhz (Krgzlar) Türklerinin yurdu, Toguzguz (Dokuz
Ouz/Uygurlar) ve Kîmak Türklerinin yurtlar ile Okyanus ve

57

bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 14

51

52
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Harleciye (Karluklar) Türklerinin yurtlarnn arasndadr. Toguzguz
(Dokuz Ouz/Uygurlar) yurdu, Tibet topraklar Harleciye (Karluklar)
Türklerinin yurdu ve Hrhz (Krgzlar) Türklerinin yurdu ile Çin
topraklar arasndadr. Çinlilerin yurdu, Okyanus ile Toguzguz
(Dokuz Ouz/Uygurlar) Türklerinin yurdu ve Tibet arasndadr. Çin
topraklar bal bana bir iklimdir. Rûmiye’yi ile Konstantiniye’yi
Rum topraklarna ve kimi slam topraklarn Bâbil ülkesi içerisinde
bulunan ranehr topraklarna kattmz gibi, Türk yurtlarn da Çin
ülkesine dahil ettik.”58
stahrî’nin eserinde bulunan Türklere ait bilgiler, bunlarla
snrl deildir. Yukardaki ifadelerin dnda, Hazar denizi civarnn
anlatld 16. bölümde, 59 Horasan krsalnn anlatld 17.
bölümde, 60 Horasan bölgesinin anlatld 19. bölümde 61 ve
Maveraünnehir bölgesinin anlatld son bölümde62 Türk boylar ve
bu boylarn yurtlar hakknda geni malumat bulunur.
Benzer bilgileri bn Havkâl’de bulmak mümkündür. bn
Havkâl’in eserindeki bilgiler, stahrî’nin bilgileri ile paralellik
arzeder. Genel olarak Belh ekolü yazarlarnda görülen çeitlenme ve
farkllama bn Havkâl için de söz konusudur:
Ouz
Türklerinin
yurdu,
Hazar,
Kîmak,
Harleciye(Karluklar) Türklerinin yurdu ile Bulgar topraklar ile slam
dünyasnn kuzey snr ve Bârâb ile sbîcâb’a kadar olan Cürcan
topraklar arasndadr. Kîmak Türklerinin yurdu kuzeye düer. Bu
topraklar, Harleciye (Karluklar) Türklerinin yurdunun arka tarafnda
kalr. Ayn zamanda bu topraklar, Guziye (Ouzlar) ile Hrhz
(Krgzlar) Türklerinin yurtlar ile Sakâlibe (Slavlar) topraklarnn da
arka tarafnda kalr. Yecüc halknn topraklar kuzey yönünün uç
noktasndadr. Bu topraklara ulamak için Sakâlibe (Slavlar)
topraklar ile Kîmak Türklerinin yurdu arasnda kalan bölgeyi
geçmeniz gerekir. Yecüc halknn topraklarnn miktarn ancak Allah
bilir. Bu topraklar, hayvanlarn dahi çkamad ancak yaya olarak
çklabilen tepelerden ve yüksek yerlerden oluur. Buralar Horasan
hükümdarnn hacibi Ebu shak brahim b. Alptekin’den daha iyi
58

stahrî, el-Mesalik ve’l-Memalik, 9-10

59

stahrî, el-Mesalik ve’l-Memalik, 217 vd.

60

stahrî, el-Mesalik ve’l-Memalik, 227 vd.

61

stahrî, el-Mesalik ve’l-Memalik, 253 vd.

62

stahrî, el-Mesalik ve’l-Memalik, 286 vd.
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tanyan birisi ile henüz karlamadm. Onun söylediine göre,
buralara giden ticarî mallar ancak insanlarn omuzlarnda veya
keçilerin srtlarnda tanabilir. Buralara giden tacirler Harzem
civarndandr ve mallar oraya götürmek için dadaki yüksek yerlerde
konaklarlar. Oralara da ancak bir hafta ile on gün arasnda
ulaabilirler. Hrhz (Krgzlar) Türklerinin yurdu, Toguzguz (Dokuz
Ouz/Uygurlar), Kîmak, Harleciye (Karluklar) ve Guziye (Ouzlar)
Türklerinin yurtlar ile Okyanus arasnda kalan bölgedir. Toguzguz
(Dokuz Ouz/Uygurlar) Türklerinin yurdunun çok büyük ve geni
olduu söylenir. Bu topraklar Tibet ve Çin topraklar ile Harleciye
(Karluklar) ve Hrhz (Krgzlar) Türklerinin yurtlarnn arasndadr.63
“Türklerden bir kavim kendi ülkesinden ayrlp Rum
topraklar ile Hazar Türklerinin yurdu arasnda kalan bölgede yerleti.
Bunlara Becenek (Peçenekler) Türkleri denir. Becenek (Peçenekler)
Türklerinin yerleik olduu bölge, eski zamanlardan itibaren yurt
edindikleri bir bölge ve ayn zamanda geni bir arazi deildir. Buras
Hazar denizi ile Serir, Rus ve Guziye (Ouzlar) Türklerinin yurdu
arasnda kalan bir ülkedir.” 64
bn Havkal’in eserinde yukardaki pasajlarn haricinde de
Türklerden bahseden bölümler vardr. Ancak stahrî ile ilgili olarak
dile getirdiimiz gibi, bu pasajlarn tümünü buraya almak
çalmamzn kapsamn ziyadesiyle amak olacaktr. Genel hatlar ile
bir deerlendirme yapldnda ise stahrî’nin eseri için söz konusu
edilen hususlarn benzerleri dikkatleri çekecektir. Öncelikle Türkler
hakkndaki bilgilerin gerek miktarca ve gerek çeitlilik yönüyle art
söz konusudur. Ayrca, Türklerin yaadklar bölgelerin slam
topraklar arasnda deerlendirilmesi dikkatleri çeken bir dier
husustur. Bu bilgilerin haricinde, Hazar Denizi, 65 Horasan-Fâris
Krsal,66Horasan67 ve Maveraünnehir68 balkl bölümlerde Türklerle
ilgili farkl ve detayl bilgiler bulmak mümkünüdür.

63

bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 14-15

64

bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 15

65

bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 386 vd.

66

bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 399 vd.

67

bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 426 vd.

68

bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 459 vd.

53

54

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ekolün bir dier yazar Makdisî’de Müslüman Türkler ile
Türkmenler’den bahsedilmektedir:
- “Halife Vask Billah Zü’l-Karneyn’in bizimle Yecüc ve
Mecüc ülkesi arasna yapt seddin açldn gördü. Bana “git seddi
gör ve haberini bana getir” dedi. Daha önceleri Halife Vask Billah
müneccim Muhammed b. Musa el-Harezmî’yi Hazarlarn hükümdar
Tarhan’a göndermi, yanna da 50 adam vermiti. Halife bana 50.000
dinar ve kendi ödenenim olarak da bana 10.000 dirhem ve bir yllk
gda verdi. Ayrca yiyecek ve sular tamak için de 200 katr verdi.
Elimizde Halife Vask Billah’n mektubu olduu halde Samarra’dan
yola çktk. Ermenistan valisi shak b. smail’in yanna vardk. Vali
shak b. smail de Lân topraklarnn hükümdarna bir mektup yazd.
Bu ekilde elimizdeki son mektup Hazarlarn hükümdar Tarhana
yazld. Tarhan’n yannda bir güne ve bir gece kaldk. Tarhan bize
elik etmesi için yanmza 5 klavuz verdi. 26 günlük bir yürümeden
sonra siyah ve kokumu toprakl bir yere vardk. Bu topraklara
girmeden önce yanmza aldmz sirkeyi kokladk. Bu topraklarda
10 gün boyunca yürüdükten sonra harabolmu ehirlerin bulunduu
topraklara vardk. Bu harap topraklarda 27 gün boyunca yürüdük.
“Bu ehirlerin niye harabolduunu” sorduumuzda, “Yecüc ve Mecüc
halknn yaptn” söylediler. Sonund seddin kurulu olduu geçidin
yaknlarn kadar vardk. Buralarda Arapça ve Farsça okuyan bir
kavim gördük. Bunlar Kur’an okuyorlard ve ayrca mescitleri de
vard. “Nereden geldiimizi” sordular. “halifenin elçileri olduumuzu
ve Samarra’dan geldiimizi” söyledik.”69
- “Çiil, Taraz’dan az ötede bir ehirdir. ehrin bir kalesi ve
kalenin dnda da surlar vardr. Cami ise çar içerisindedir.
Barsahân burann dousundadr. Kalesi harabolmutur. Camisi ise
çardadr. Behlû Barsahân’dan daha büyük, Çiil’in yarm fersah sol
tarafnda, be yerleim yeri ve kalesi olan bir ehirdir. Camisi çar
içerisindedir.”70
- “til, Hazar denizine uzanan bir nehir üzerine kuruludur.
Büyük bir yerleim yeridir. Yaknnda bulunan nehre de til nehri
denmektedir. ehir ismini yaknnda bulunan bu nehirden alr. ehir,
nehrin denizle birletii yerde kuruludur. ehrin içi ve etraf
aaçlktr. Buralarda çok sayda Müslüman yaar.”71
69

Makdisî, Ahsenü’t-Tekâsim, 234

70

Makdisî, Ahsenü’t-Tekâsim, 274-75

71

Makdisî, Ahsenü’t-Tekâsim, 360
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- “Urdu küçük bir yerleim merkezidir. Burada Türkmenlerin
hükümdar oturur. sbicâb sahibine hediyeler verir. Etrafnda kale ve
su dolu bir hendek vardr. Hükümdarn evi surun içerisindedir. Haran
halknn çou kafirdir ama sultan Müslüman’dr.”72
Makdisî’de yukardaki bilgilerin haricinde, özellikle Mark
klimi/Horasan kesimini,73 Deylem’i,74 Kirman’75 ve Sind’i anlatt
bölümlerde76 Türklerle ilgili baka kaytlara da rastlanmaktadr.
Makdisî’deki bilgiler, stahrî ve bn Havkal’deki bilgilerle
karlatrldnda, benzeyen noktalarn bulunduu görülecektir.
Eser, sadece slam dünyasn anlatmas yönüyle dier iki eserin bir
benzeridir. Ayn zamanda stahrî ve bn Havkal’de olduu gibi
Türklerin yurtlar slam dünyasnn bir parças olarak kabul
edilmektedir. Ayrca Türklerin yaadklar bölgelerin giderek
slamlat görülmektedir. Verilen bilgiler Irak corafya ekolündeki
bilgiler gibi kulaktan duyma bilgiler görünümünde deildir.
Makdisî’nin eserindeki bilgiler Türklerin slamlamas konusunda
daha detayl ve ayrntl bilgiler içerir.
III. Ekoller Sonras Süreç/ Kazvinî Dönemi
Ekoller sonrasn dikkat çekici simas olan Kazvinî’ye
baktmzda, iki konuda dierlerinden farkllk gösterdii
görülmektedir:
- Eserini 7 klim’e göre tasnif ederek Irak ve Belh ekollerinin
bilgi veri tarzndan ayrlmtr.
- Kendisinden önceki yazarlarda bulunmayan bir yöntemle
bilgilerini kaynaklandrmtr. Eserinde Türklerle ilgili bilgileri
Mis’ar b. Mühelhil/Ebu Dulef(v. 390/1000)’den aldn
belirtmektedir.
Temel ayrmlarn belirttiimiz Kazvinî’deki bilgiler ana
hatlaryla 6. ve 7. klimlerde verilen bilgilerden olumaktadr:
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6. klim:
- “Bilâdu Becenek: Türklerden bir kavimdir. Altnc
klim’in kuzeyinde, Sakâlibe civarnda bir bölgedir. Sakallar ve
byklar uzundur. Kalabalk, kuvvetli ve cesur bir kavimdir. Kimseye
vergi vermezler. Dar yerler. Ülkelerinin uzunluu yürüyerek 12
günlük bir mesafedir.” 77
- “Bilâdu Becâ: Bunlar Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri
yürüyerek bir aylk bir mesafedir.
Bunlar müriktirler ve
hükümdarlarna secde ederler. Vergilerini Tahtâh’a verirler. Öküzü
kutsadklar için etini yemezler. Ülkelerinde incir ve üzüm boldur.
Orada bulunan bir tür aaç atete yanmaz. Bu aaçtan putlar
edinirler.”78
- “Bilâdu Bugrac: Bunlar Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri
yürüyerek bir aylk bir mesafedir. Kudretli bir hükümdarlar vardr.
Kendisi Yahya b. Zeyd soyundan Alevî’dir. Onlarn yanlarnda bir
mushaf vardr ve bu mushafa ibadet ederler. Yahya b. Zeyd dndaki
kiilere itaat etmezler. Bunlar atl bir topluluktur. Erkekleri çoktur ve
silah üretirler. Yemekleri dardr. Ülkelerinde inek yoktur.
Kyafetlerini keçeden yaparlar. Bakaca bir ey giymezler.” 79
- “Bilâdu Tatar: Bunlar Türklerden büyük bir kabiledir.
Altnc klim’in dousunda yerleiktirler. Kat kalpli, sert tabiatl ve
güçlü bedenli olmalar, kan dökmeyi, dümanl ve hayvanlara
ikenceyi sevmeleri yönüyle vahi hayvanlara benzerler. Tatarlarn
ortaya çk Hz. Peygamber’in mucizelerinden birisidir. Ebu Burde
babasndan unlar anlatr: Bir gün Hz. Peygamber’in huzurunda
otururken öyle dedi: Ümmetimi geni yüzlü, küçük gözlü ve kalkan
suratl bir kavim üç defa önlerine katp kovalayacak ve Arap
yarmadasna sktracak. lkinde kaçan kurtulur. kincisinde bazs
yok olur ama bazs kurtulur. Üçüncüsünde ise hepsi yok olur. Bunun
üzerine Hz. Peygamber’e onlarn kim olduklar soruldu. Hz.
Peygamber bu soruya u karl verdi: Bunlar Türklerdir. Varlm
elinde olan Allah’a yemin olsun ki, atlarn Müslümanlarn
mescitlerine sürecekler.” Yine Hz. Peygamber’den unlar nakledilir:
Allah’n douda Türk adl askerleri vardr. Kendisine asi olanlardan
onlar vastasyla intikam alr. Yalnayak, bakabak nice kimseler
onlardan merhamet diler; ama onlara kimse merhamet etmez. Bunlar
77
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görünce kyametin gelmesini bekleyin. Tatarlar hiçbir dine mensup
deillerdir. Helal haram tanmazlar. Bulduklar her eyi yerler.
Günee secde ederler ve ona Tanr derler. Dier Türklerden ayr bir
dilleri ve farkl bir alfabeleri vardr.” 80
- “Bilâdu Toguzguz: Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri
yürüyerek 20 günlük bir mesafedir. badet ettikleri bir ibadethaneleri
yoktur. At kutsal sayarlar. Keçeden ve yünden yaplma elbiseler
giyerler. Gökkua çktnda bayram yaparlar. Kudretli bir
hükümdarlar vardr. Çadrlar 1.000 kiiyi içerisine alacak bir
büyüklüktedir. 5 fersah uzaklktan görülebilir.” 81
- “Bilâdu Çikil: Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri yürüyerek
40 günlük bir mesafedir. Ülkeleri sakin ve güvenliklidir. Aralarnda
Hristiyanlar da vardr. Aydnlk yüzlüdürler. Mecusi deillerdir.
Ancak Süheyl, Cevzâ ve Benâtü’n-Na’ yldzlarna tapalar. Koyun
eti yerler. Ülkelerinde deve ve sr yoktur. Elbiseleri yünden
yaplmadr. Bakaca bir ey giymezler. Evleri odundan yaplmadr ve
oldukça büyüktür.” 82
- “Bilâdu Htyan: Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri
yürüyerek 20 günlük bir mesafedir. Onlar, dier Türklerin aksine,
akl ve doru görü sahibi bir topluluktur. Salam evlilikler yaparlar.
Onlarn bir kraldan ziyade akl sahibi bir eyhleri vardr. Ayrca
içerisinde ibadet ettikleri bir ibadethaneleri vardr. Bu ibadethanede
bir ay veya daha uzun bir süre uzlete çekilirler. Et yemezler. Orada
içerisinde ylanlar bulunan bir da vardr. Oraya bakan kii ölür.
Yanlarnda bakliyat çoktur.” 83
- “Bilâdu Harluh: Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri
yürüyerek 25 günlük bir mesafedir. Bunlar kin ve zulüm halkdr.
Açktan aça zina ederler. Kumar oynarlar. Et yemezler; yiyecekleri
dardr. Elbiseleri yündendir. çerisinde ibadet ettikleri bir
ibadethaneleri vardr. Evlerini atein yakmad odundan ina ederler.
Bu odun türünden onlarn ülkelerinde çok bulunur. Burada içerisinde
ylanlarn bulunduu bir nehir vardr.” 84
- “Bilâdu Hrhîz: Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri
yürüyerek 1 aylk bir mesafedir. taat ettikleri bir melikleri vardr.
80
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Âlim birisidir. Güneye yönelerek namaz klarlar. Senede üç kez
bayrarn yaparlar. Zühal ve Zühre yldzlarna ibadet ederler. Vahi
hayvan bu ülkede çoktur. Yiyecekleri dar, pirinç, koyun ve dana
etidir. Ancak deve eti yemezler. badet ettikleri bir ibadethaneleri
vardr. Kullandklar bir alfabeleri mevcuttur. Orada geceleri parlayan
bir ta vardr.” 85
- “Bilâdu Hazar: Türklerden büyük bir kavimdir. Ülkeleri
Bâbü’l-Ebvâb’n arka ksmndadr. Buraya Derbent denir. Hazarlar
iki snftr. Bazs beyaz ve çok güzeldir. Esmer olanlarna Kara
Hazarlar derler. Hazarlarn evleri büyük çadrlardr. Ancak kimi
zaman evlerini çamurdan yaparlar. Çarlar ve hamamlar vardr. til
nehri civarnda yerleiktirler. Bilik denen kudretli bir hükümdarlar
vardr. Aralarnda Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve
putperestler bulunur. Anlamazlk çktnda hükümdar her kesimi
kendi kadsna gönderir. Hükümdar kendisi aralarna girmez. Her
topluluun ayr kads vardr. Hükümdarlarnn, til nehrinin uzanda
tuladan yaplma bir saray vardr. Bu civarda tuladan yaplma
baka bir ev yoktur.” 86
- “Bilâdu Hatluh: Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri
yürüyerek 10 günlük bir mesafedir. Dier Türk kavimlerinden daha
evketlidir. lerinde tedbirlidirler. Kadnlarn ancak nikâhlayarak
alrlar. Eer evlendii kadn ölürse ömrünün kalan ksmnda
evlenmezler. Zina yanlarnda ho görülmez. Kadn için verdikleri bir
mehir ya da boama haklar yoktur. Yiyecekleri buday ve arpadr.
Ksas bunlarn arasnda merudur.”87
- “Bilâdu’r-Rûm: Bunlar büyük bir topluluktur. Beinci ve
Altnc iklimin batsnda yerleiktirler. Onlar Îsû b. shak b. brahim
peygamberin soyundandrlar. Bölgeleri geni, ülkeleri büyüktür.
Rûmiye ve Konstantiniye oradadr. Ülkeleri souk bir ülkedir. Eski
zamanlarda felsefî bir inanlar vard. Daha sonra aralarnda
Hristiyanlk yayld.” 88
- “Bilâdu’l-Gûz: Türklerden büyük bir kavimdir. Bunlar
Hristiyandr. Selçuklu sultanna itaat ederler. Ta ki Sancar b.
Melikah zamanna kadar. Sencer, onlardan harac almak için bir
adamn gönderdi. Tahsildar adet olandan fazlasn alnca Ouz
hükümdar Tûtî Bek onu vurdu. Tahsildar öldü. Ouz sultan bir
85
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adam göndererek Sencer’den özür diledi. Sultan Sencer bu özrü kabul
etmek istediyse de etrafndakiler bu ülkeyi yamalamak istediler.
Bunan neden olarak ise “özrün kabul olunamayacan” gösterdiler.
“Sultana kar cüret göstermitir. Bunlar yamalayalm ki, bakalar
buna cesaret etmesin” dediler. Ouzlar Sultan’a “soyumuza,
neslimize ac. Bizden öldürülenin diyetini fazlasyla al” diyerek
yalvardlar. Sultan bunu kabul etmeyince kadnl ve erkekli olarak
atlarna bindiler ve Sultann ordusunu hezimete urattlar. Sultan da
yanlarna alarak Horasan’a girdiler. Sultan burada bir sene esir
kaldktan sonra kaçt. Mis’ar b. Mühelhil’in söylediine göre onlarn
tatan, odundan ve kamtan yaplma bir ehirleri vardr. Ayrca bir
de ibadethaneleri bulunmaktadr. Çin ve Hind yörelerine ticaret
yaparlar. Yiyecekleri dar ve koyun etidir. Giyecekleri ise keçeden
yaplmadr.” 89
- “Bilâdu Kîmak: Türklerden bir kavimdir. Ülkeleri
yürüyerek 35 günlük bir mesafedir. Evleri hayvan derisindendir.
Yiyecekleri bakliyattr. Burada bir yars siyah, dier yars beyaz
üzüm yetimektedir. Yörelerinde altn madeni çkarlr. taat ettikleri
bir hükümdarlar ve bir ibadethaneleri yoktur. Kendilerine özgü bir
alfabeleri vardr. Orada Menkur denilen bir da bulunmaktadr.
Ayrca bir su kayna ve bir kuyu mevcuttur. Ebu Reyhan elHarezmî Âsâru’l-Bâkiye’de öyle der: Bu kuyu büyük bir kalkan
geniliindedir. Bu kuyudan büyük bir ordu su içse dahi herhangi bir
eksilme olmaz.” 90
- “Beldetü Behâ: Buras Türk ülkelerinin gelimilerinden
birisidir. Halk Müslüman, Hristiyan, Musevi, Yahudi ve
putperestlerden oluur. Çok sayda bayramlar vardr. Behâ ülkesi
yürüyerek 40 günlük bir mesafedir. Kudretli bir hükümdarlar vardr.
Behâ ismindeki bu hükümdar kudretli ve aklldr. Türk ülkelerine ait
bu bilgilerin hepsini bana Mis’ar b. Mühelhil anlatt. Kendisi bir
seyyaht ve anlatt ülkeleri görmütü.” 91
- “Baykar: irvan yöresinde güçlü bir kaledir. Bu kalede
tatan resimler ve heykeller vardr. Burada ayrca bir Dârü’l-mâre
bulunmaktadr. Dârü’l-mâre’nin kapsnda 11 beyit kazldr.
çerisinde de 11 ev bulunmaktadr.”92
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- “Türkistan: Yedinci klim’deki Türk ülkelerinin tümünden
bahsettik. Türk ülkeleri 7. klim’den 1. klim’e doru uzanr. Türkler
dier milletlere cesaret ve kat kalplilik yönüyle üstündürler.
Çounlukla puta taparlar. Aralarnda yldzlara veya atee tapanlar da
vardr. Tuhfetü’l-Garâib adl eserin yazarna göre Türkistan’da Zank
da denilen bir da vardr. Buradakiler tarm ve hayvanclkla
uramazlar. Burada altn ve gümü çoktur. Çounlukla koyun ba
kadar parçalar bulunur. Küçük parçalar alanlar bunlardan
faydalanrlar. Büyük parça alanlarn evlerinde ölüm meydana gelir.
Türkistan’da ayrca Cebelü’n-Nâr denilen bir da daha vardr. Bu
dada küçük bir ev büyüklüünde bir maara mevcuttur.” 93
- “Fârâb: Türk ülkelerinin snrnda bulunan bir vilayettir.
Sûgû ülkesinin yaknndadr. Enine ve boyuna mesafesi 1 günlüktür.
Buras Türk ülkelerinin en ucunda bulunur.” 94
- Fergana: Türk ülkelerinin snrndaki Maveraünnehir’de
bulunan bir yerleim yeridir. bnü’l-Fakîh’in dediine göre buray
Anuirvân kurmutur. Kendi ailesinden pek çok kiiyi buraya
yerletirmi ve adna Hurhâne demitir. Burada Türk beldelerine
doru uzanan dalar vardr.” 95
7. klim
- “Bagrt: Bunlar Bulgar topraklar ile Konstantiniye
arasnda bulunan Türklerden büyük bir topluluktur. bn Fadlan öyle
anlatr: Sonra Türklerden Bagrt denen bir kavmin ülkesine vardk.
Bunlar Türklerin en zararllar, en muhterisleri ve öldürmeye en
yatknlardr. Bagrtlardan bir fakîh unlar anlatr: Bagrtlar büyük
bir halktr ve çounluu Hristiyan’dr. Aralarnda Hanefî
mezhebinden bir topluluk vardr. Bu Müslümanlar, Hristiyanlarn
bizim ülkemizde Müslümanlara cizye ödemesi gibi orada
Hristiyanlara cizye öderler. Onlarn ordusu kalabalk bir
hükümdarlar vardr. Çadrlarda kalrlar. Kaleleri yoktur. Her
yerleim grubunun bir reisi ve buna bal bir ikta’s vardr. kta’
sebebiyle aralarnda çou zaman anlamazlk çkar. Tatarlar
Bagrtlarn üzerine yürüyünce hükümdarlar çarpmak için
hazrland. Kumandanlar iktalarmz geri vermezsen çarpmayz
dediler. Böylelikle Tatarlar onlar ekin biçer gibi biçtiler.” 96
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- “Becne: Türk ülkesinde bir mevkidir. Orada bir da
vardr.” 97
Kazvinî’de deiik pasajlarda geçen bunlarn dnda da
Türkler ilgili malumat bulmak mümkündür. Ancak vermi olduumu
bilgiler de göstermektedir ki, ilk iki grupta verdiimiz bilgilerle kyas
kabul etmeyecek derecede bir genilik ve çeitlilik söz konusudur.
IV. Deerlendirme ve Sonuç
Bu bilgileri verdikten sonra, bilgiler üzerinde bir
deerlendirme yapabiliriz. Görüldüü üzere 3 farkl bilgi veri tarz
söz konusudur:
- Irak ekolü tarz
- Belh Ekolü tarz
- 7 klim tarz
Irak ekolü tarznda bilgi veren bn Hurdadbih 8 Türk
boyundan bahseder:
- Toguzguzlar(Dokuz Ouz/Uygurlar),
- Guzlar(Ouzlar),
- Becenekler (Peçenekler),
- Türkeler,
- Özkeler,
- Hfahlar (Kpçaklar),
- Hrhzlar (Krgzlar) ve
- Halaçlar
Ayn tarzda bilgi veren bnü’l-Fakîh de 8 Türk boyunu konu
edinir:
- Toguzguzlar (Dokuz Ouz/Uygurlar)
- Harluhlar (Karluklar),
- Guzlar (Ouzlar),
- Becenekler (Peçenekler),
- Türkiler,
97
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- Erkiler,
- Hfcahlar (Kpçaklar),
- Hrhzlar (Krgzlar)
Ya’kubî’de ise 5 Türk boyundan bahsedilir:
- Harluh (Karluklar),
- Toguzguz (Dokuz Ouz/Uygurlar)
- Türke,
- Kîmak ve
- Guz (Ouzlar) Türkleridir.
Bu bilgiler, sonraki dönemlerde yazlacak olan eserlere
kaynaklk edecektir. Verilen bilgilerin ksal, henüz Türklerin
yaad bölgelere youn bir ilginin bulunmamasndandr. Gerek dinî,
gerek rkî ve gerekse ticarî açdan Türklerle youn temasn
salanmasnn ardndan yukardaki bilgiler özellikle Türklerin ve
Türk rknn özellikleri açsndan çeitlenecektir. Eserin yazld
dönemde Türklerle youn bir temasn bulunmadnn bir baka
göstergesi, Türklerin bir ksmnn Mecusî, dier bir ksmnn ise da
zndklar topluluu (Zanâdka) olarak anlatlmasdr. Türklerle youn
temasa geçilmesinin ardndan bu anlay deiir ve yerini Türk
ülkelerini slam ülkeleri arasna katan bir anlaya brakr. Fârâb
ehrinde Müslümanlarn ve Halaç Türklerinin silahl adamlarnn
bulunmas, periyodik olarak Türklerin Müslümanlarla temasnn
younlat döneme geçilmek üzere olduunu gösterir.
Dikkat edildiinde, Ya’kubî’deki bilgilerin bn Hurdadbih’te
bulunan bilgilerden daha fazla olduu görülecektir. Bunun temel
sebebi, Ya’kubî’nin Badatl olmas ve Badat ile Samarra’da
bulunan Türkler hakknda bilgi sahibi olmasdr. Ancak bu ekole
mensup yazarlarn eserlerinde Türklerle ilgili bilginin kayna hemen
hemen ayndr. Örnein, Türklerin ksrak eti yiyip ksrak sütü
içtikleri bilgisi bn Hurdadbih’te bulunmazken, Türk ülkelerinin
yerleri hakknda detayl bilgi Ya’kubi’de mevcut deildir.
Yazarlarn ölüm tarihleri dikkate alndnda ayn
dönemlerde yaadklar görülecektir. Bilgiler arasndaki ksmî
farkllklar yazarlarn gördüklerinden ziyade duyduklarn kaleme
almasndan kaynaklanmaktadr.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Metinlerde geçtii üzere, Ya’kubî’de bulunan farkl bilgi
türünü Badat ve Samarra’da bulunan Türkler hakkndaki bilgiler
oluturmaktadr. Bu bilgiler Ya’kubî’nin bizzat ahit olduu
bilgilerdir. bn Hurdadbih’te hissedilen Türkler Müslüman Araplarn
yaknlamas vurgusu Ya’kubî’deki bilgiler için de söz konusudur.
Bu dönem, Türklerin yava yava Müslüman olduklar dönemi
yanstmaktadr. Kanmzca, Türklerin dinî durumlar ile ilgili
bilgilerin Ya’kubî’de bulunmamamsnn sebebi, Ya’kubî’nin Badat
ve Samarra’da Türkleri yakndan tanmas olmaldr.
bnü’l-Fakîh’te bulunan bilgilere baklarak Türklerle ilgili
bilgilerin çeitlendiini söylemek mümkün olmaktadr. Zira Türklerin
özelliklerine dair bilgiler daha ziyade bnü’l-Fakîh’in eserinde
bulunmaktadr. Örnein “Türklerin yaad bölgelerde haerâtn
bulunmayp, samur ve tilkinin çok bulunmas”, “yüzlerinin sert
olmas” bilgisi dier iki yazarda bulunmamaktadr. Her üç yazarda
bilgilerin kayna zikredilmediinden, bilgilerin kayna hakknda bir
deerlendirme
yapma
imkân
yoktur.
Ancak
bilgilerin
çeitlenmesinden hareketle ilikilerin giderek fazlalat öngörüsüne
ulamak mümkündür. Benzer ekilde “Türklerin istediklerinde kar ve
yamur yadrabildikleri bir taa sahip olmalar”, “Türklere “Türk”
denilmesi” ile ilgili olarak verilen bilgiler ve bn Hurdadbih ve
Ya’kubî’nin bahsetmedii Erki Türkleri bahsinin bnü’l-Fakîh’te yer
almas sklaan ilikileri ve artan bilgi kaynaklarn göstermektedir.
slam ülkelerini 18 ile 22 arasnda deien bölgelere ayran
Belh corafya ekolüne mensup ise yazarlar Türk ülkelerinden ve
topluluklarndan geni bir biçimde bahsederler. Irak corafya
ekolünün yazarlarndaki gibi temel bir takm bilgileri vermekle
yetinmemektedirler. Bu geni anlatmn sebebi olarak bir takm
hususlar dile getirilebilir. Örnein, slam fetihleri ile birlikte bu
ülkelerden salanan bilgi aknn artmas bu nedenlerden birisi
olarak dile getirilebilir. Benzer ekilde, yine fetih olgusu ile birlikte,
bu ülke halkalar ile olan diyalogun gelimesi de bir sebep olarak öne
sürülebilir.
Ancak, kanmzca, dile getirdiimiz iki sebep ve içerik
açsndan bunlara benzeyecek daha farkl sebepler, konunun yeterince
anlalmasn salamayacaktr. Bize kalrsa, ekolün temel özellii
olan Müslüman olmayan ülkeleri darda brakarak çalmalarn
geni ve ayrntl bir biçimde slam ülkelerinin corafyas üzerinde
younlatrmak eylemi bu belirgin artn sebebi olarak görülmelidir.
Zira stahrî’de dile getirilen “slam dönemi gelince, Müslümanlar her
ülkeden toprak ele geçirdi. Örnein, Rum ülkesinden am, Msr,
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Magrib ve Endülüs’ü, Hind ülkesinden Kabil’e ve Toharistan’n
yukarlarna kadar giden Mansûre’yi ve Multan toprana snr olan
kesimi, Sind ülkesinden de Maveraünnehir’i ald ve bunlar büyük
slam memleketi topraklarna kattlar” 98 ifadesi, bu dönemin
anlaynn oluma nedenini ortaya koymaktadr. Belh ekolü
yazarlar, Türk beldelerine, ksmen slamlam veya giderek
slamlaacak ülkeler ve halklar gözüyle bakmaktadrlar.
Deerlendirdiimiz üç eserde balca, stahrî ve bn
Havkal’de olduu gibi Giri bölümünde ana hatlaryla Türklerin ve
Türk yurtlarnn tantldklar bölümler ve Makdisî’de olduu gibi,
eserlerin muhtelif yerlerinde Türk halklar ve ülkeleri hakknda
detayl bilgi veren bölümler olmak üzere iki farkl bilgi türü
bulunmaktadr. Bu bilgilerde Türk halklar birbirlerine yakn halklar
olarak tantlmaktadr.
Eserlerin yazl tarihlerin dikkat etmek konuyu daha anlalr
klacaktr. bn Havkal’in eserinde 340/952 ylnda stahrî ile
görümü olduuna dair bir kayt bulunmaktadr. 99 Makdisî ise
335/946 ylnda Kudüs’te domu100 ve yaklak 1000 yl civarnda
vefat etmitir. 101 Bu tarihlendirmelerden hareketle, stahrî ve bn
Havkal’in eserlerini 350 yl civarnda, Makdisî’nin de yaklak bu iki
eserin telifinden 30 yl sonra telif edildii söylenebilir. Irak corafya
ekolü yazarlarndan, bu çalmada deerlendirilmeye alnan üç
yazarn eserlerini 9. asrn sonlarnda kaleme aldklar dikkate
alndnda, 50 yllk bir sürede meydana gelen deiimin boyutlar
daha iyi kavranacaktr. Bu süre içerisinde toplumlarda meydana gelen
köklü deiim telif edilen eserlere de yansmtr. Bu yansma,
aslnda bak açsnn deimesidir. Özellikle Türk halklar ve
topluluklar konusunda yeni bir bak açs olumutur. Irak corafya
ekolü yazarlarnn eserlerinde dikkatleri fazlasyla çekmeyen Türk
halklar ve topluluklar, giderek belirgin ekilde dikkatlerin üzerlerine
çevrildii bir halklar ve topluluklar zümresine dönümütür.

98

stahrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, 4

99

bn Havkal, Sûretü’l-Arz, 329-330

100

Yakut el-Hamevî, ihabuddin Ebi Abdullah Yakut b. Abdullah,
Mu’cemu’l-Udeba, ner: A. Rufai, Beyrut, , ts., VIII/238

101

M. Aar, slam Corafyacl, 366
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Ekoller sonras sürecin yazarlar olan Kazvinî ise ilk iki
grubun dnda bir yol izlemi ve vermi olduu bilgileri iklim
bölgelerine göre tasnif etmitir. Bu bilgilerde:
- Peçenek ülkesi
- Necâ ülkesi
- Burac ülkesi
- Tatar ülkesi
- Touzuz ülkesi
- Çiil ülkesi
- Htyân ülkesi
- Krgz ülkesi
- Karluk ülkesi
- Hazar ülkesi
- Ouz ülkesi
- Kîmâk ülkesi
olmak üzere 12 Türk ülkesinde ve buralarda yaayan
Türklerin özelliklerinden bahsetmitir. Bu bahislerde verilen bilgiler
dierleri kyas kabul etmeyecek bir çeitlilik ve geniliktedir.
Bütün bu bilgilerden sonra sonuç olarak unlar söylenebilir:
slâm corafyaclarnn eserlerindeki Türkler hakkndaki bilgiler tek
bir metod üzere verilmemitir. Ayrca bilgilerin içeriinde de bir
genileme söz konusudur. Özellikle Irak ve Belh ekolü yazarlar
bilgilerini verirken kaynak vermemektedirler; ancak bigilerini 7 klim
teorisi uyarnca veren ve Türklerle ilgili bilgileri 6. ve 7. klimlerde
zikreden Kazvinî, bilgilerinin kaynan da vermektedir.
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Türk Edebiyatnn Unutulan Neo-Klasik airi
Edip Ayel

Yrd.Doç.Dr.Abdulmecit CANATAK
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyat Bölümü

Özet
Edip Ayel, Modern Türk edebiyatnn deiim ve yenileme
süreçlerinin büyük bir ksmn gören, tpk Yahya Kemal gibi, eskinin yeni
bir ruhla ve yeniden yorumlanmasn ilke edinen sanatkârlardan biridir.
1894’te stanbul’da doan airin Türkçe ve Franszca iir kitaplarnn yan
sra Franszca gramer kitaplar, çevirileri ve tenkit yazlar bulunmaktadr.
iirleri kitaplamadan önce Çnaralt bata olmak üzere baz dergilerde
yaymlanr. Edip Ayel, klasik ve batl nazm ekillerini kullanmann yan
sra aruz üzerinde de yapt deiliklerle adndan söz ettirmitir. Yahya
Kemal’in yolundan giden air, iirleri üzerinde çok düünür. iirlerinde tarih,
vatan, ölüm, yalnzlk, kadn, ak ve tabiat gibi konulara yer veren bu
neoklasik air hayata karamsar bir gözle bakar.

Anahtar Kelimeler: Türk iiri, Edip Ayel, Neo Klasizm, Tarih Düüncesi
The Forgetten Neo-Clasic
Poet Of modern Turkish Litterature Edip Ayel

Abstract
Edip Ayel is one of the artist of modern Turkish Literature. As Yahya
Kemal,he tried to interprite the old with the new. He also observed the
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change and renewence period. He was born in 1894, stanbul. He had
Turkish and Franch poem boks, and Franch grammer boks, translation book.
He had also critic book. His poems were released at Çnaralt and some
other journals. He followed the methodology of Yahya Kemal. Country,
death, history, lonety, women, have and nature are the most important topics
of Edip Ayel. This Neo-Clasic poet introduces his Works with a pessimistic
looking.

Key Words: Turkish Poet, Edip Ayel, Neo-Clasizm, Historical dea.
Modern Türk edebiyatnn 20. yüzylda girdii yenileme
safhas içerisinde birçok edebî topluluk ve akm boy göstermi ve
bunlarn tamam bir ekilde edebiyatmza yeni bir ruh ve çehre
kazandrmaya çalmlardr. Bu uzun ve kimi zaman köklü
deiimlerin hepsini görmüler ve zaman zaman yeni bir ruh ve yap
kazandrmlardr. Bahsi geçen deiim ve yenileme süreçlerinin
büyük bir ksmn gören, tpk Yahya Kemal gibi, eskinin yeni bir
ruhla ve yeniden yorumlanmasn ilke edinen sanatkârlardan biri de
Edip Ayel’dir.
Edip Ayel 23 Austos 1894’te stanbul’da doar. Babas
Temyiz mahkemesi azalarndan Mehmet Emin Bey’dir. Asl ad
Mahmut Edip Ayel’dir. Galatasaray Sultanisini bitirdikten sonra
Paris’te ziraat eitimi alr(1914). Ardndan stanbul’a döner. stanbul
Muhtelit ve Muvakkat Encümeni’nde adlî mütercim olarak göreve
balar(11 Ekim 1922). Davut Paa, Çatalca, Kabata ve stanbul
Erkek Liselerinde Franszca öretmenlii yapar(1922-1925). Türkçe
ve Franszca iirler yazar. Baz iirleri Patrice Buet’in yaymlad
Poems Français de Poets Entragers(Paris 1938) isimli antolojide yer
bulur. 1955’te emekliye ayrlr. stanbul’u çok seven air 17 Ocak
1957’de stanbul’da ölür. iirlerini ikisi Türkçe ikisi Franszca olmak
üzere dört ayr kitapta toplar: Mozaik(1944); ehrayin(1953);
Saggese: Sonnets (Paris?): V.Agar, ty; Les Gamanes: Sonnets, ist,
Libraire Hachette, ty, (1940?)1
Türkçe ve Franszca iir kitaplarnn yan sra Franszca
gramer kitaplar, çevirileri ve tenkit yazlar bulunan Edip Ayel’in
Türkçe iirlerini toplad Mozaik2 ve ehrayin3 adl eserlerindeki

1

Edip Ayel için bkz. Necdet Sancar, “Edip Ayel, Hayat airlii ve
Eserleri”, Yeni Yaynlar, c.II, nr.4, Nisan 1957 ve Tanzimat’tan Bugüne
Edebiyatçlar Ansiklopedisi, c.I, YKY, s.131.
2
nsel Kitapevi, st.1944.
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iirlerin büyük bir ksm kitaplamadan önce Orhan Seyfi Orhon’un
yayn yönetmenliini yapt Çnaralt bata olmak üzere baz
dergilerde yaymlanr. Dolaysyla airin dergilerde ve iir
kitaplarnda yaymlanan birçok ortak iirlerinin bulunduunu
söyleyebiliriz. Ancak bu ortaklk zaman zaman sadece isimden ibaret
kalr. Çünkü hem ekil hem de içerik açsndan deiiklik arz ederler.
Kimi zaman da sadece ekil üzerinde oynanm, konu ve tem
noktasnda bir deiiklie gidilmemitir. airin daha önce dergilerde
yaymlanp da sonradan ehrayin ve Mozaik’te yer verdii çok
saydaki iirin yan sra kitaplarna alnmayan veya baz deiiklikler
yaplan, özellikle Çnaralt ve Tanrda dergilerinde yaymlanan bu
iirleri sayca kabarktr.4
Msralar ve kelimeler üzerinde çok düündüü için iirleri
hemen yaymlanmayan airin ilk iiri “Yolcu” ismiyle Çnaralt
dergisinin dördüncü saysnda yaymlanr. Ayn sayda kendisiyle
yaplan bir söyleiye de yer verilir. “Yeni Bir air”5 bal altnda
yaymlanan söyleinin hemen ilk satrlarnda u açklamalarda
bulunulur:
“Size bu sayda 47 yanda, imdiye kadar hiç tannmam bir
air tantacaz. Fakat bu, iire geç heves etmi bir mübtedi deil, ayr
bir sesi, müstesna bir ahsiyeti, bir tarz ve bir davas olan sanatkâr,
âdeta bir üstad! Bu saymzdaki iirini okuduunuz zaman,
mükemmeliyetine hayret edeceksiniz”.
Bu söylei ayn zaman da Ayel’in yaz hayat ve sanat
anlay gibi baz hususlar açklayc niteliktedir. Bu hususlara
yazmzn ilerleyen bölümlerinde deineceiz.
Ayel ilk iirlerini Galatasaray Lisesi’ndeyken yazar. 30 kadar
sonnetten ibaret bu ilk tecrübelerden sonra 1938’de Fransa’da yaplan
bir iir yarmasnda birinci olur. Ancak öhret peinde komaz.
Nitekim yazdklarnn sadece kendisini ilgilendirdiini söylemekten
de kaçnmaz. 47 yana kadar air olarak tannmamasnn temel
nedeninin bu düünce taz olduunu söyleyebiliriz.

3

Yenilik Basmevi, st.1953. Neoklasik iirler alt balyla yaymlanan
Mozaik’te irili ufakl 74; Fetih, Cenk ve Yurt iirleri alt balyla
yaymlanan ehrayin’de ise 40 adet iir yer almaktadr. Kitaplarn son
bölümlerinde yer alan iir listelerinin karsnda söz konusu iirlerin nazm
ekilleri de yazldr.
4
Çnaralt ve Tanrda dergilerinde yaymlanan iir ve yazlarn
makalemizin sonunda liste hâlinde verdik.
5
“Yeni Bir air”, Çnaralt, nr.4, 30 Austos 1941, s.10.
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iir ve ekil
Atatürk’ün yakn çevresinde bulunan Ayel’in sanatnn temel
hedefi Divan edebiyatndaki nazm ekillerini, özellikle gazel tarzn
modern zevk anlayna uydurmaktr. Ancak amaç eskiye nazireler
yapmak deil, söz konusu ekilleri bugünkü duygu, düünce, hayal ve
dil ile süslemektir. Kendisiyle yaplan bir söyleide de yapmak
istediklerinin bu dorultuda olduunu u cümleyle özetler.
“Yapmak istediim udur: Bizim divan edebiyatndaki iirleri
ve bilhassa bunlarn içinde en lirik nazm ekli olan gazeli bugünkü
zevkimize göre yaatmak.”6
Görüldüü gibi airin hedefi kökü geleneklere dayanan yerli
ve millî bir neo-klasizm yaratmaktr. Bu anlamda sanatnn verdii
imkânlar dorultusunda Divan edebiyatnn tüm imkânlarn modern
düüncenin süzgecinden geçirerek kullandn söyleyebiliriz.
Nitekim kendisine yöneltilen “Bütün klasik kaideleri olduu gibi
kullanacak msnz?” sorusuna u yant verir:
“Hoa gidenleri ve mümkün olanlar neden yapmayalm?
Fakat baz eylerde biraz daha geni ve müsamahal davranmaa
taraftarm. Mesela kafiyelerde… Eskiler gibi kafiyelerin imlâsn da
düünmee, fiilleri mutlaka fiillerle kafiye yapmaa lüzum yok.
Baka türlü bu ekli devam ettiremeyiz.”7
Ayel, bu tarzn gençler tarafndan çok rabet görmeyeceini
de düünür. Söz gelimi yeni airlerin kolayca yazmak varken,
kendilerini aruzun disiplinel tavrna sokmayacaklarn ifade eder.
Ayel’in ilk dönem iirlerinde Servet-i Fünun iir estetiinin
etkileri görülür. Nitekim iirlerinde skça yer alan gam, hüzün,
mâtem, maraz, hazan renkleri, kasvet, eylül, akam, k gibi
kavramlar bu dönem edebiyatnn ruh dünyasnn airin iirine hakim
olduu düüncesini kuvvetlendirmektedir. Ayrca 30 kadar iirini
Servet-i Fünuncularn çok kulland sone tarzyla yazm olmas
dikkat çekicidir. Sonraki iirlerinde ise kendisine has bir Neo-Klasizm
göze çarpar. Genel olarak iir anlaynn da kendisiyle yaplan
söyleilerde ifade ettii gibi eskinin modern his, hayal ve dil anlay
içerisinde ifade edilmesi anlayna dayanan Neo-Klasizm anlayyla
özetlendiini söylemek mümkündür. Ayel, Neo-Klasizm’in ne
anlama geldiini, nasl bir sanat anlayn ihtiva ettiini de Mozaik
adl iir kitabnn giriinde açklar. Buna göre, eski klasikleri örnek
alarak, eserini oluturan, dil ve içerik açsndan deiiklik yapan
6
7

“Yeni Bir air”, Çnaralt, nr.4, 30 Austos 1941, s.10.
A.g.e., s.10.
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sanatkâr Neo-Klasik eser yazm olur. ekil açsndan klasik, ruh
bakmndan ise romantik olan Ayel’e göre Neo-Klasik air yalnzca
klasiklemi ekiller kullanmal, yeni ifade ekilleri kullanmaktan
çekinmeli, sanat yabanc ideolojilere alet etmemelidir.8
Ayel’in bütünüyle bu öz iirin peinde olduunu
söyleyebiliriz. Ancak bu öz iir anlay Valery’nin saf iir veya öz
iir anlayndan farkldr. Valery’e göre öz iir ve saf iir her eyden
evvel iirin kendisine yabanc olan bütün unsurlardan
soyutlanmasdr. Felsefe, ahlak, ksaca her türlü fikir iire yabanc
katmanlardr. airin iiri bütün bu ynlardan kurtararak ruhun saf bir
dili hâline getirmesi gerekir. iir ancak bu ekilde kendi cevherine
vakf olur ve iir sadece ve sadece musikiden yararlanmaldr.9
Bu durumda Ayel’in öz iir anlay, iirde ideolojilere yer
verip vermeme noktasnda Valery ve sembolistlerden farkldr.
Valery’nin iirde ideolojilere yer verimemeli görüüne karn Ayel,
“sanat yabanc ideolojilere alet etmemek” gerektiini ifade eder. Bu
durumda Valery’nin evrensel düüncesine karlk Ayel’in yerli ve
millî ideolojilere kar olumsuz bir tavr taknmad görülmektedir.
Sembolistlerden etkilenmekle beraber sembolist olduunu
söyleyemeyeceimiz Ayel’in bu yeni iir anlaynda dikkatlere
sunulan bir dier konu da vezin ve kafiyenin ifadedeki rolüdür.
Ayel’e göre bu iki unsur, iire azami derecede duygu younluu
veren ifade ekilleridir. aire göre kafiye “bir bolua bir ses getiren
kelimedir”. Tiyatroda perde açlmadan önce üç kez vurulan sopa
darbelerini andrr. Her vuruta seyircileri merak, ferahlk ve sessizlik
duygusu kaplar. Kafiye ayrca iirde olmas gereken ritmin temel
esasdr.10
Vezin meselesi Ayel’in Neo-Klasizminin önemli bir
unsurudur. air aruzu kullanmakla yetinmez, heceye üstünlüünü de
savunur. Ritim ve ahenk açsndan aruzu üstün bulur. Ayrca tpk
sembolistlerde olduu gibi iirin musikiye yaklamas için de aruz
veznini vazgeçilmez bir unsur olarak görür. Bu bakmdan iirde ritim,
müzikalite ve lirizmi salamas yönüyle aruz veznine sk skya bal
olduunu söylemek mümkündür.11
Ayel devrin hece-aruz tartmalarna da katlr. Çnaralt
dergisinin 112.nüshasnda (13 Kasm 1943) balayan “Aruz mu Hece
mi” adl tartmaya 126.sayda (19 ubat 1944) yaymlanan “Hece mi
8

Mozaik, nsel Kitapevi, stanbul 1944, s.8.
Ahmet Hamdi Tanpnar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yaynlar,
st.1998, s.454-455
10
Edip Ayel, “iir ve Kafiye”, Çnaralt, nr.68, kincikanun, 1943, s.13.
11
Edip Ayel, “iir ve ekil”, Çnaralt , nr.65, 19 Birinci kanun 1942, s.11.
9
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Aruz mu” isimli makalesiyle katlr. Bu yazda 30 yldr aruza sadk
kalm birisi olarak konuyla ilgili görü beyan eder. Aruzun da hece
kadar millî olduunu, aruzun zaman içerisinde milli bir unsur hâline
geldiini, bunun bir tercih meselesi olduunu, geçmite olduu gibi
gelecekte de bu iki ölçünün beraber yürüyebilecei ve var
olabileceini aktarr. Hece veznin kullanm konusunda en tutucu
airlerin bile, zamanla heceyi brakp aruza sarldklarn ve en güzel
iirlerini aruz vezniyle yazdklarn hatrlatr. Hatta saz airlerinin bile
aruza derin bir hayranlk duyduklarn ifade eder. Ancak yine de
aruzu bütün kurallaryla, klasik yapsyla deil, üzerinde baz
tasarruflarda bulunarak kullanma taraftardr.
Ayel, yukarda ifade edildii gibi kafiye meselesine de
deinir. Ona göre “msrann sebeb-i hikmeti kafiyedir.” Bir msrann
estetizmi ritm, kafiye ve mana birlikteliine baldr. Ksacas
kafiyesiz ve vezinsiz iiri reddederek vezin ve kafiye olmadan iirden
bahsedilemeyeceini ifade eder.12 aire göre iirde sözle alakal
müzikalite yoksa iirden bahsedilemez.13 Bu müzikaliteyi salayan
iki önemli unsurdan birisi vezin dieri ise kafiyedir. Kafiyenin görevi
muntazam vurularla ritmi tespit etmektir.14
Ayel’in ekil konusundaki düünceleri de dikkate deerdir.
Valery’nin “en hafif, en sathî eserler için bile uzun sürebilmek,
hafzalarda yer etmek imkânnn salanmas” için eklin gerektii
sözüne de dikkat çeken aire göre ekil(form) “iiri unutulma
tehlikesine kar koruyan, ona dayankl, devaml olma imkânn
veren bir koruma tedbiridir.15
air, klasik nazm ekillerinin yan sra Servet-i
Fünunculardan itibaren kullanlmaya balanan sone, sonraki nesillerin
daha çok rabet ettikleri triyole, odelette, iambos, pantum, stance,
huitain, rondel, rondo, ballade, vilanel, terzarima, terner gibi batl
nazm ekilleriyle de baarl iirler kaleme almtr. Hatta Türk
edebiyatnda az bilinen rondel, rondo, vilanel, terner gibi batl
ekillerin ilk güzel örneklerinin Ayel tarafndan yazldn
söyleyebiliriz. “Boazkesen” ve “Eyüp”(sone), “Göksu” ve “Sabah
Keyfi” (terzarima), “Yaamak” (balad), “Tanr” ve “Demirperde”
(triyole) gibi iirlerini örnek verebiliriz. Yine “Hisarlar”, “Konuri”,
“Kara Sevda” rondel; “Kim”, “Ölelim”, Niçin” rondo; “Eski
Düman” ve “Yetiir” vilanel; “Yalova” ve “kizler” terner nazm
12

Edip Ayel, “iir ve ekil”, Çnaralt, nr.65, 19 Birincikânun 1942.
Edip Ayel, “iir ve Müzik”, Çnaralt, nr.71, 3 kincikanun 1943.
14
Edip Ayel, “iir ve Kafiye”, Çnaralt, nr.68, 9 kincikânun 1943, s.13.
15
Mozaik, s.8.
13
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ekilleriyle yazlmlardr. Bunlardan baka, Malezya’da asrlarca
kullanldktan sonra Franszlarn kendi iirlerine uyarladklar pantum
ile yine Yunanca’dan Fransz iirine adapte edilen iambos ile de
örnekler
vermitir.”Uykusuzlar”
ve
“Çökü”
pantum’a,
“Karacaahmet” ve “Ruhlar” iambosa örnektir.16
Görüldüü gibi Ayel, Türk edebiyatnda az tannan batl
nazm ekillerini kullanmaktan geri durmaz. Hatta sadece bunlar
kullanmakla kalmaz söz konusu nazm ekillerinin ehil olmayan
ellerde iyice tetkik edilmeden kullanlmasndan duyduu rahatszl
da dile getirir. air, “Yanl Taklit” 17 ve “Sonnet”18 gibi yazlarnda
airlerimizin batl nazm ekillerini yanl kullanmalarndan ikâyet
eder. Söz gelimi “Sonnet”te Tevfik Fikret’in 31 sonesinden sadece
birisinin tam anlamyla eklin gerektirdii artlar yerine getirdiini
söyler.
Ayel, bir taraftan batl nazm ekilleriyle iirler yazarken, bir
taraftan da bu ekiller hakknda okuyucuyu bilgilendirme yoluna
gider. air, Çnaralt dergisinde yaymlanan “Bizde Denenmemi
Yeni Nazm ekilleri”19, “Sabit Nazm ekilleri”20, “Üçlükler”21
balkl yazlarnda batnn nazm ekillerini tantr.
iir ve Fikir
Türk edebiyatnn uzun deiim ve yenileme süreçlerinin
büyük bir ksmn gören ve yaayan Ayel’in iirlerinde, tarih, vatan,
kadn ve ölüm gibi meseleler en çok ilenen konulardr.
Yahya Kemal Ufkunda Tarih Düüncesi:
Duygu ve düünce dünyas yönüyle Yahya Kemal’e çok
yaklatn söyleyebileceimiz Ayel’in iirlerinde cokun bir ruh
hâlinin telkin ettii tarih bilinci hâkimdir. Bu romantik duyu tarznn
birkaç kaynandan bahsedilebilir. Birincisi; batl romantiklerin
etkisiyle Tanzimat dönemi airlerinin iirlerinde tarihi muhtevaya
bolca yer vermeleridir. Bu anlamda Namk Kemal ve Abdulhak

16

Necdet Sancar, a.g.e., s.123.
Edip Ayel, “Yanl Taklit”, Çnaralt, nr.45, 1942.
18
Çnaralt, nr.38, 1942.
19
Çnaralt, 8 Austos, nr.46, 1942.
20
Çnaralt, nr.48, 22 Austos 1942.
21
Çnaralt, nr.53, 26 Eylül 1942.
17
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Hâmid22 ile bu iki airin iirlerinin etki dairesinde kaleme alnan
iirlerden bahsedilebilir.23 kincisi ise Yahya Kemal’in tesiridir..24
Ayel’in ehrayin adl eserinde fetih, kahramanlk ve yurt konulu
iirlere geni yer verilmitir. air tarih muhteval iirlerinde Türk
tarihinin zafer ve kahramanlklarndan kesitler sunar. Kendisini ekil
açsndan klasik, ruh dünyas açsndan romantik25 gören airin
iirlerinde Malazgirt sava, stanbul’un Fethi, Mohaç Zaferi,
Kbrs’n Fethi, Rodos, Girit ve Badat Seferleri gibi tarihsel olaylar
ele alnr. Özellikle stanbul’un fethi kahramanlk konulu iirlerinin
yan sra birçok müstakil iirde ilenir.
Ayel’in tarih düüncesi geçmie snma deil, tpk Namk
Kemal, Abdulhak Hâmid ve Yahya Kemal’de olduu gibi geçmii
anmsama ve yüceltme eklindedir. air, hâlden kaçp maziye
snmaz. Tarihsel olaylar birer ilham kayna olarak görür.
Cumhuriyet bu millete tek ülkü, tek hedef
Onsuz geçen zamanlara candan edip esef (“Cumhuriyet”,
Mozaik, s.77)
msralarn yazan, Cumhuriyet’e sahip çkan Ayel, tarihsel geçmii
olmu bitmi bir hâdise olarak alglar. Ancak Cumhuriyet’i de
Osmanl Devleti’nin bir devam olarak görür. “Hnç” adl iirinde bu
anlay öyle dile getirir:
Yurdun güvenlik azmini yaptk snr ta,
Diktik, güney, kuzey, dou iller boyunca biz;
Fetih, Yavuz Selim, Atatürk ülkesindeniz
Türkün bugünkü düman ceddin de çada! (ehrayin, s.29)
Bu bak tarz Bergson’un “Geçmiin devaml gelimesi”
anlamna gelen “duree” fikrini çartrmaktadr. Yahya Kemal’in
“kökü mazide olan ati” anlaynn dayanak noktalarndan biri olan
“duree”ye göre devaml gelien, birbiri üzerine ylarak büyüyen
tarih kendini otomatik olarak muhafaza eder. Mazi ile hâl daima
22

Tanzimat dönemi Türk edebiyatnda tarih teminin tuttuu yer için bkz.
Ömer Faruk Akün, Abdülhak Hâmid’in ‘Merkad-i Fâtih’i Ziyaret’
Manzumesi ve çindeki Görüler”, Türk Dili ve Edebiyat Dergisi, nr.7,
stanbul 1956.
23
M.Fatih And, “Muallim Nâci’nin “Lisân- Fâtih’ten ve ‘Selîmiyye’
iirlerine Yazlan Nazîre, Terbî ve Tahmîsler”, Edebiyat Aratrmalar I,
Kitabevi, stanbul 2000.
24
Bkz.: Necat Birinci, “Millî Mücâdele Devresi iirinde Târihî Kadro”,
Kubbealt Akademi Mecmuas, C. 13, No: 2, Nisan 1984.
25
Mozaik, s.8.
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birliktedir. Gerçekte geçmi, gelecek ve imdi diye bir ey yoktur.
Ancak yürüyen bir ey vardr. Ahmet Hamdi Tanpnar tarafndan
sonraki yllarda “devam ederek deimek, deierek devam etmek”
eklinde formülize edilen “imtidad” vardr.26 Bu meyanda Ayel ile
Yahya Kemal’in tarih telakkileri benzerlikler arz etmesine ramen,
Yahya Kemal’in salam bir zemine dayanan tarih anlaynda canllk
vardr. Yahya Kemal’in düünsel alt yapsna uygun olarak seçtii
temalar iyi bir form, ahenk ve lirizm kudreti içerisinde vermesi
önemlidir. Ayel’in ise bu konuda daha pasif ve yüzeysel kaldn
söyleyebiliriz.
Yahyal Kemal ile Edip Ayel’in tarih fikirlerinin örtütüü
noktalardan biri de ele aldklar zamansal kesitle ilgilidir. Yine de
baz farklar bulunduunu söyleyebiliriz. Ayel’in ele ald tarihsel
dönemin balangc Yahya Kemal’in tarih anlayyla yaklak olarak
benzerdir. Yahya Kemal Türk tarihini 1071 Malazgirt zaferiyle
balatyordu.27 Ancak Ayel birkaç gönderme hariç slamiyet öncesi
Türk tarihiyle ilgilenmedii gibi Osmanl tarihi öncesine de
deinmez.28 Osmanl tarihiyle alakal olarak, iirlerine serpitirdii
tarihsel kadronun yan sra “Nibolu”, Mohaç”, “Fatih”,
“Övünç”(Mozaik) gibi iirlerin yan sra ehrayin’de yer verdii,
tarihî mekânlar tasvir ettii pek çok iirinde Osmanl tarihini iler.
Aslnda “Osman-Gazi” iirinden alntladmz u iki msra onun
tarih perspektifini açklar niteliktedir:
Bin üçyüzün tamamna kalmt bir sene,
Osmann oldu devleti dillerde destan. (ehrayin, s.14)

26

Beir Ayvazolu, Yahya Kemal/Eve Dönen Adam, Ötüken Yaynlar,
stanbul 1995, s.102-105.
27
Tarih fikrinin oluumunda Avrupal tarihçilerin, özellikle Camille
Julian’n etkisinde kalan Yahya Kemal, Türk tarihini 1071 Malazgirt
zaferiyle balatr. Öncesini ise “kabl-et-tarih” olarak kabul eder. Camille
Julian’n “Fransz milletini bin ylda Fransz topra yaratt” sözünden
hareketle Türklüün de Malazgirt savandan sonraki sekiz asrn yarattn
ifade eder. (Gn.bilgi için bkz.Yaar enler, Kültür ve Edebiyata Dair
Görüleriyle Yahya Kemal, Ötüken Yaynlar, stanbul 1997, s.158-159)
28
air söz gelimi Atatürk’e ithafen yazd“And” (ehrayin, s.39)isimli
iirinde “Bilmekten ulus ceddini Hittit, Sümer, Etrüsk” msra ve “Eski
Düman”( ehrayin, 47) adl iirinin tamamnda Türklerin Orta Asya’da
Çinlilerle yapt mücadeleyi yeni nesillerle örnek olacak tarihsel bir unsur
olarak görür. airin böylece tpk Yahya Kemal’de olduu gibi Türk tarihini
tamamen slâmiyet öncesinden koparmadn söyleyebiliriz.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ayel’in slâmiyet öncesi Türk tarihine yer vermeyii veya bu
tarihsel kesiti ötelemesi din anlayyla da izah edilebilir. Çünkü
Ayel’in iirlerindeki temel anlay noktalarndan biri Türk rknn
yüzlerce yldr slâm bilinci ve terbiyesiyle yorulmu olduudur.
Türk milletini ekillendiren ve anlamlandran temel unsur
slâmiyettir.
Ayel’n tarihî mekânlara yükledii fonksiyon da dikkate
deerdir. Birçok iirinde bu mekânlarn telkin ettii duyguyu
aksettirir. Türk tarihine olan sevgisi tarihsel yaplarda yeniden
canlanr. Hisarlar, Topkap saray, Süleymaniye Camii bata olmak
üzere pek çok tarihsel mekân airin tarih duygusuna kaynaklk eder.
Söz gelimi “Boazkesen” isimli sonede gençlie seslenir ve hayâl
iklimlerine uzanr:
Bu siperlerde erler etti sava
Ceddinindir bu anl anl yap
Nice yldr açlmayan u kap
Seni tarihine balyor, onu a!
Burda küsmütü eski dümana ans
u delikten vuruldu kahpe Bizans
Burda ahland Fâtih’in emeli. (ehrayin, s.15)
Ayel’in tarihe bak açs etrafnda dikkatlere sunulmas
gereken hususlardan biri de özledii, hasret duyduu, hayâl
iklimlerine dald hatta yücelttii asrlara kar zaman zaman
allmn dnda bir tutum sergilemesidir:
Cumhuiyet bu millete tek ülkü tek hedef
Onsuz geçen zamanlara candan edip esef
Vermek deer dirayete, öz saklayan içe
Tâc eylemek bu topra, dümek teheyyüce.. (“Cumhuriyet”,
Mozaik, s.77)
Burada Ayel’in bir baka cephesine daha dikkat çekmek
gerekir. Cumhuriyetin yeni nesillerine “Ceddinle övün on kere
tarihini aç da”29 eklinde seslenen air zaman zaman Osmanl tarihine
yergiler de dizer. Bu eletirilerin en çok younlat iir
“Topkap”30dr. iirde tarihsel bir mekân olarak Topkap saray

29
30

“Mohaç”, ehrayin, s.17.
ehrayin, s.33.
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anlatlr. Özellikle saltanat mücadelesi, karde katli ve elence hayat
gibi hususlara temas edilir.
Vatan Fikri
Vatan, birçok edebiyatçnn üzerinde düündüü bir
kavramdr. Bu kavram tpk tarih duygusu gibi Tanzimat’tan itibaren
youn olarak edebiyatmzda görülür. Namk Kemal’e göre vatan
üzerinde yaanlan, atalarn kan ile yorulmu, insann varlyla
bütünleen mukaddes toprak parçasdr. Ahmet Haim vatan, ev,
cadde, çar, âbide gibi unsurlardan çok, kokusuyla, tadyla,
renkleriyle var olan mücerret bir mefhum olarak görür31. Yahya
Kemal’e göre ise bir nazariye deil topraktr. Ne bir filozofun fikri ne
de airin duygusudur. Vatan hakiki bir yerdir. Yenilgilerle sonuçlanan
savalar sonrasnda Üsküp’ün de kaybedilmesiyle stanbul’a gelen
ailelerden birine mensup olan aire göre vatan atalarn yatt,
mezarlarn bulunduu yerdir. Üsküp’ün kaybediliini içine
sindiremeyen air, bu corafyaya sahip çkmak adna, vatan
duygusunu corafyadan kültürel safhaya tar.32 Milletlerin hayatnda
vatan-corafya-kültür münasebetine deinen Ayel, vatan tablosunun
iklim, mimari ve halk arasndaki ahenge bal olduuna dikkat çeker.
Ayel de tpk Haim ve Yahya Kemal gibi düünür. Yani vatan bir
nazariye, airin duygusu, filozofun fikri olarak alglama yoluna
gitmez. Vatan, üzerinde bir tarihin tecelli ettii kutsal bir mekândr.
Ayel bu minval üzere ekillenen geçmi mekânlara hasret duyar. air
“Övünç” iirinde Yahya Kemal’in iirinde olduu gibi Balkanlarda
zaferlere mekân olan yerleri sralar:
Konstantaniyye, Kosova, Mohaç, Varna, Nibolu
Bizden geçer zaferlerin en muhteem yolu!
Sultan Süleyman ülkesi: merd Engürüs, Budin!
Ecdadmn sedasn elbette özledim
Elbet hatrlar rkm, koptukça frtna,
31

Türk edebiyatnda vatan teminin tuttuu yer için bkz. Didem Ardal
Büyükarman, “Türk Tiyatro Edebiyatnda Vatan Kavram (1860-1940)”,
(Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yaymlanmam Doktora Tezi);
Necat Birinci, “Namk Kemal’den Önce iirimizde Vatan Temas
Üzerine”.Namk Kemal Sempozyumu Bildirileri. Dou Akdeniz Üniversitesi.
Gazimaosa 27-28 Nisan 1998, s. s.47-58.
32
Yahya Kemal, vatan hakkndaki düüncelerini Aziz stanbul bata olmak
üzere eserlerinin nerdeyse tamamna serpitirmitir.
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Karpatlarn yamaçlar, kutsal nehir:tuna!
Sultan Süleyman ülkesi:merd Enginüs, Budin!
Ecdadmn sedasn elbette özledin. (Mozaik, s.22)
Ancak her unsuru, deerli, yüce ve kutsal olan tek vatan
Anadolu’dur. Bu kutsal mirasn her parças air için deerlidir.
Yaklm olan vatan tekrar ayaa kaldrmann zaman gelmitir.
Böyle bir vatan için ölmek de büyük bir meziyettir:
Da ta altun, suyu billur, içi cevher
Anadolu dönmü bize candan: “sizinim der”
Dere tepe seyret, bize açm gibi bar
Ona dökebilsek yüzümüzden azck ter
Yalann üstüne sevgiyle eilsek
Yana yana vursak acyan barna niter. (“Anadolu”, Mozaik,
74)
Bu Anadolu sevgisi kimi zaman realitenin dna çkarak
fantastik bir anlam kazanr.
Da ta inci
çi d cevher
Beyi hep ekinci
Suyu duru Kevser
Anadoludur bu
Yavuz, ulu cennet
Bize ne buyurdu
se cana minnet (“Anadolu”33, ehrayin, s.54)
Ayel’deki bu geni corafya fikri elbette rastlantsal deildir.
Kökü Millî Edebiyat döneminde younlaan halka doru hareketine
de dayanr. Halka doru hareketiyle Anadolu’nun sorunlarna el
atlm, daha önce horlanan, küçümsenen ve tara diye dlanan halk
kitlesine yeni bir deer ve statü kazandrlmaya çallmtr. Ancak
sonraki yllarda köylüye daha realist bir bak açsyla bakabilen
eserler üretilmitir. Köy gerçeinin bu kadar realist bir bak açsyla
yorumlanmaya baland zamanlarda Edip Ayel’in köy ve köylüye
romantik bak açs yine de deimemitir.

33

Mozik’te de ayn isimli iir yer almakla beraber, bu iki iirin hem içerik
hem de ekil yönüyle farkl olduunu söyleyebiliriz.
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Ayel’in iirinde vatan mevhumunu oluturan mekân çok geni
bir alan kapsar. Bu genilik tarihi geçmiimizin çok geni bir alan
üzerinde tecelli bulmasndan kaynaklanr. airin iirinde önemli olan
noktalardan biri, bütün çevre, eser ve yaplara kendi duygularndan
bakp ona göre yorumlamasdr. Bütün eya, tabiat ve eser airin
duygu ve ruh dünyasna göre ekillenir. çli ve hüzünlü olan bu ruh
hali eyaya farkl bir görünüm kazandrr.
Edip Ayel’in tarih anlayna bal olarak genelde Osmanlnn
yayld alanlar vatan oluturur. Budin, Kbrs, Rodos, Girit, Don,
dil, pka, Tuna, Meriç, Ergene, Vardar, skeçe, Edirne, Mora,
Badat, Msr, Tunus, Çaldran, Mercidabk, Kosova, Mohaç ve
Varna gibi mekânlar özellikle kahramanlk konusunun ilendii
iirlerde ele alnr. Ancak çounlukla ayrntlara yer verilmez. airin
ayrntl olarak üzerinde durduu ve neredeyse her semtine deindii
tek mekân stanbul’dur. Haliç, Marmara, Kâthâne, Sütlüce,
Emirgan, Üsküdar, Çamlca, Kanlca, Yeniköy, Bebek, Göksu,
Küçüksu, Çubuklu, Beykoz, Hisarlar vs. gibi geni mekânlar ile
Topkap Saray, Süleymaniye, Dolmabahçe Saray ve Kzkulesi gibi
dar mekânlar airin tarih duygusuna kaynaklk eder. Bu tarihsel
mekânlar airin mazi-hâl plânnda vatan fikrini ortaya koyar. Ancak
genel olarak vatann geçmi asrlarna özlem duygusunu çartrrlar.
air, Fâtih”, “Feth-i Mübin” ve “Hayâlabâd” adl iirlerinde
stanbul’u anlatr. stanbul airin duygu dünyasnda yeniden anlam
kazanr. stanbul’da sahillerin her biri gümüten birer aynadr. ehir
ve su birbirini tamamlayan ayrlmaz iki unsurdur. Minâreler ise
durularyla ufka iaret eder gibi yükselmekte ve slam inancnn
temel unsur olan tevhit inancn haykrmaktadr:
Sahiller orda sanki gümüten bir aynadr
Sarma dola ehirle su, üst üste, iç içe!
Dikmi semaya parman narin minareler
Eflaka sanki der gibi bir tanr var yüce!
En muhteem saraylar, yâdellerin EDB
Etir deerde buradaki en sade kerpice.. (“Hayalâbâd,
ehrayin, s.9-10)
Divan airi Nedim’in etkisinin görüldüü bu son beyit airin
stanbul sevgisinin açk göstergesidir.34 “Göksu” iirinde ise Göksu,
34

Nedim’in Damat brahim Paa için yazd kasîdenin ilk beyti öyledir:
“Bu ehr-i Stanbul ki bî misl ü bahadr/Her sengine yek pâre Acem
mülkü fedadr”
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hâl ile geçmi arasnda bir mukayese fikri dourur. Vatann bu nâdîde
semtinin her unsuru mahzun bir ekilde o eski günleri arar:
Burada âhenk olurdu geçmite
Tutuyor nameler sularda yosun,
Besteler dalda titriyor ite
Kaç nesil sahilinde yapm alay!
Aksi kalm ne yüzlerin derede!
nliyorken kemençelerdeki yay
Hepsi ölmü mü örtünüp allar?
Seyreden imdi yok mu mehtab?
Özlüyor sanki dalgalar, dallar
Bir asrdan susan o mzrab! (Mozaik, s.65)
Bu hüzün “Yallar” iirinde baskn bir duygu olarak ilenir.
Yallarn bo ve köhne hâllerine bakp görkemli eski günlerini
hatrlayan air içlenir. Süleymaniye Camisini ele ald
“Süleymaniye” iiri ise Ayel’in Osmanl-Türk mimarisi hakkndaki
düüncelerini yanstmas açsndan dikkate deerdir. Yahya Kemal’in
“Süleymaniye’de Bayram Sabah” adl iirinde slâm inancnn ve
Türk medeniyetinin en güzel mimarisi olarak alglad bu tarihsel
yap Ayel’de de ayn bak açs etrafnda cokun bir ruh hâli
uyandrr:
Sarkar o kubbeden bize sanat hevenk hevenk
Türkün dehas etmede sanki mermerle cenk.
Avizelerden akmada bir uhrevî ziya,
Bulmakta cennet aksini camlarda renk, renk
Bir ahesere dinç(denk) Ayasofya’n eer Bizans
Âlemde yok o mabede hamette baka denk (Mozaik, s.17.)
Ak ve Kadn
Edip Ayel’in iirinde ak ve kadn önemli bir yer tutar. Hiç
evlenmeyen airin kadn ve ak’a olan susaml hemen hemen her
iirinde kendisini hissettirir. Urunda ac çektii ve ruhunu derinden
sarsan kadn imaj genel olarak somuttur. Çok nadir de olsa soyut
hâliyle de karmza çkar. Ancak bu somutluk hiçbir zaman
tehircilie, bayala dümez. Onun iirlerinde ne kinci Yeni
iirinde tasvir edilen, cinsel güdülerin ar bast kadn profili ne de
Necip Fazl ve Asaf Halet Çelebi gibi slam mistisizminin
ekillendirdii airlerin iirlerindeki soyut kadn bulabiliriz.
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Ayel’in kadn ve aka duyduu susamlk pek çok iirinde
görülür demitik. Ancak tasvir ettii kadn tipini “obje realizmi”yle
göstermez bize. Yani bu konudaki susamln dorudan doruya
deil, duyumsatarak vermeye çalr. stedii veya arzulad kadn
tipini zihnimizde canlandrmamz için fazla bir materyal vermez. air
gönlüne bir sevgili kazvermi ve o sevgili uruna ölünse bile raz
olma durumu vardr.
Bir yâr ad kazdm deli günlümdeki tunca
Bir nazl hayâl yatar orda boylu boyunca!
Firûze düürmü gibiyim havuzuna kalbin
Pr pr yanyor her gece dalgam durulunca
nmezmi ümîd ismini verdikleri hâkan
Akn o sedef tahtna bir gün kurulunca. (“Yolcu”, Mozaik,
s.11)
Ak noktasnda çevresine yabanclaan aire göre tpk klasik
Türk iirinde olduu ak acs asl itibariyle mutluluk vericidir.
Sevmek zehri kevsere çeviren bir efsundur:
Sevdikçe zehir insana Kevser geliyormu
Kim zehrine akn kanabilmi bir içimde? (“Kevser”, Mozaik,
s.12)
Sevdaya dair ümidini kaybetmeyen airin Allah’tan istedii
tek ey, “gönlündeki bo cenneti” dolduracak bir huri sesidir. Bütün
içtenliiyle ona balanmaya raz olduu bu sevgili “tatl bakl, srl
gülülü”dür. Ancak airin balanmak istedii sevgili ilahi bir
hüviyete bürünür:
Tapsam ona ben secde edip can u gönülden
Olsun evi Kabe’m, evinin semti hicazm. (“Sr, Mozaik, s.15)
Fiziksel olarak çirkin olmad söylenebilecek airin
karakterinin temel özelliklerinden olan karamsar ruh hâli, yalnzlk ve
yklmlk ak temal iirlerinde de karmza çkar. Bir gün dinecei
noktasnda ümitsiz olduu aray ve yalvar içerisindedir. Kadn ve
ak noktasnda kendisine hiç ans tanmaz. Ancak Ayel’in
karamsarl da ilginçtir. Çünkü onda Ahmet Haim’in fiziksel
takntlardan kaynaklanan karamsarlktan eser yoktur. Sürekli ruhunu
dindirecek bir akn peinden koar. Ancak bulamad için kendini
sorgular, toplumdaki yerini irdeler:
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Aksetmez Edip ufka barsan bu cefan
Alem mi sar, yok mu sesim, ben mi hiçim? de. (“Kevser”,
Mozaik, s.12)
Ayel’in iirinin genel özelliklerinden biri sürekli hayal
âlemine snarak bu “âlem cehennemi”nden kurtulma isteidir. Fakat
hayallerine bir türlü kavuamaz. Bu da ona baka bir cehennem
yaatr. air yine de arad akn peinden komaya devam eder.
Sonunda urunda cann vermeye raz olduu, hayâlindeki sevgiliyi
bulan air için her ey deimitir. airin mutlu olma yolunda gönlüne
göre bulduu yar yine de ruhunu dindirmeyecektir. Tekrar ümitsizlie
kaplr. Çünkü öyle bir karasevdaya dümütür ki bundan kurtulu da
mümkün deildir. Sevgiliyi bulamamann, talihsizliin verdii hüzün
bu sefer karasevdaya dönüür:
Çektir kara sevda bize çektir!
Candan da cefadan da bezilse
nsan nice mihnetle ezilse
Bir def’a sevenler sevecektir (“Kelebek”, Mozaik, s.61)
Bu hüznün asl kayna sevgiliden vefa görmemedir.
Sevgilinin geliinden ümit kesen air ona kavuma isteinden ve
mutluluktan da vazgeçer. Fakat sevgili yine de unutulmaz. Bu
aamadan sonra sevgili mitolojik bir mahiyet kazanr. Masal âleminin
kahramanlaryla edeer olur:
Elbet bulamam sizde ahane füsunu
Yunan- Kadimin o güzellik ecesinde
Tarihe masallarla çizilmi yüzünüzdür
Efsaneleen arkn o “Binbir Gece”sinde (“Venüs”, Mozaik,
s.23)
Ayel’in sevgiliyi Yunan mitolojisindeki güzellik tanrças
Venüs ve arkn Binbir Gece Masallar’nda anlatlan sevgililerle
özdeletirmesi bir mitoslatrma olgusudur. Yine sevgilinin peinde
geçen günlerini “gölge peinde” geçmi saymas, balangçta somut
olan sevgilinin adm adm soyut bir görünüm kazandnn açk bir
delilidir:
Geçmi günümüz gölge peinde
Sevda baa açm nice iler
Haksz bize çlgn dememiler
Yandkça hayalet ateinde. (“Gölge”, Mozaik, s.18)
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airin kendini feda etmesi ve ak ateinde yanmas fayda
vermemitir. Çünkü kadn efsunkârdr.
Bütün bu aamalardan sonra airin vard sonuç hiç de iç
açc deildir. O artk bütün sevgilileri kâbus olarak niteleyecek ve bir
kez daha kendi hayâl âlemine çekilecektir. Bundan sonra airi içten
içe kemiren ümitsizlik ve yalnzla iten unsurlara ak da
eklenecektir:
air bu ac tecrübeden sonra akn adn bile dile getirmektem
kaçnr. Çünkü sonunda bir tiksinti olacan bilmektedir. Bir anlamda
kararsz kalr. Sevse talihi gülmeyecektir sevmese âlem zindan. Âlem
omuzlarnda yük olur. Bu duyguyla bütün sevdiklerinden nefret
etmeye balar. Kadnn adn bile anmak istemez:
Hiç tatmasak akn ne olmu ki tadndan,
Madem ki onun tiksinecek insan adndan,
Sevsen küsecektir sana talih inadndan.
Hiç sevmesen olacaktr âlem sana zindan!
Doldur! Kederim çok, bana bahsetme kadndan;
Bir ku gibiyim imdi vurulmu kanadndan.
Kalbimde coan iç denizinin bembeyaz üstü,
Sevdiklerimin çkmad bir doru dürüstü.
Hepsinde yalan sanki dudaklarnda süstü
Ruhum benim artk bütün insanlara küstü
Doldur! Kederim çok, bana bahsetme kadndan;
Bir ku gibiyim imdi vurulmu kanadndan. (“Bir Ku Gibi”,
Mozaik, s.57)
Ayel’in iirlerinde akn tuttuu yer noktasnda özet olarak
unlar söyleyebiliriz. Arad ak bulamamann verdii iç
daralmasyla bütün çevresine küsen air hep ümitsiz ve karlksz
sevdalar peindedir. Mutluluk onun kapsn hiç çalmaz. Bu duygular
ekseninde, özellikle ak iirlerine hakim olan duygunun karamsarlk
ve seçtii kelimelerin de genel olarak tpk Haim’de olduu gibi
koyu renklerden ibaret olduunu söyleyebiliriz. Fakat hereye ramen
bütün dertleri vakarla tar. Elemi, strab hep yontar durur.
Ölüm
Ölüm, Türk edebiyatnn önemli konularndan biridir.
Bilindii gibi Mevlana ölümü “eb-arus”(düün gecesi); Yunus Emre
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ise tasavvufun devriyeciliini esas alarak ruhun yer deitirmesi ve
sevgiliye kavumak olarak telakki ediyordu. Klasik Türk iirinde ise
mutlak varla kavumann kaps olarak alglannyordu.
Ölüm, Edip Ayel’in de youn olarak iirlerinde iledii
temlerden biridir. “Büyük bir strap airi olan Ayel, hiç evlenmemi,
çeitli hakszlklara uram, ancak bütün aclarn kalbine
gömmütür.”35 Hüzün ve straplarn dile getirdii iirlerinde
hayattan bkknlk, bedbinlik, ylgnlk ve ümitsizlik açkça görülür.
aire ac veren hususlardan biri de ölümdür. Bu olgu ayn zamanda
korku psikolojisi de oluturur. nanç ile üphe arasnda gelgitler
yaayan bir portre çizen air ölüm karsnda daima korku ve endie
içerisindedir. Bir anlamyla “bohem” bir hayat yaad söylenebilir.
Ancak airin bohemlii estetin dna taan, tehircilie varan bir
bohem deildir. Nitekim bohem hayat yüceltmez ve bir iirinde
yalnzlktan ikâyet ederek sradan insanlarn mutluluuna özlem
duyar:
Yllarn akt gitti ite seli,
Ne ocak var tüten ne en evlad
Ne de bazen biraz eden bizi yâd. (“Ac”, Mozaik, s.37)
Ayel’in iirindeki ölüm korkusu, yaama sevgisinden ve
yaama hazznn yitimi düüncesinden kaynaklanmaz. Söz gelimi
Cahit Stk gibi düünmez. Yani yaamak için her mihnet kabulü
deildir. Çünkü onu yaama balayan hiçbir ba yoktur. Ne maddi
âlemden bir nesne veya varlk ne de iç dünyasndan bir duygu ya da
sezgi onu hayata balamaz. O yaamaktan bkm ve ylm bir
hâldedir. Bir iirinde varlk âlemini;
“indik artk âlem cehennemine” (“Ac”, Mozaik, s.37)
msrayla cehennem olarak alglamas/nitelemesi bu düüncesinin
açk iaretidir.
Ayel’in iirinde vurgu ölümden korkuya ve ümitsizlie doru
kayar. Ondaki bu korku ve ümitsizlik fizikî olmaktan çok metafizik
bir kaygdr. Ölüm karsnda yokluk ve hiçlik duygusuna kaplan
air, metafizik bir kaygyla onu varlk/yokluk sorunu hâline getirir ve
sorgular. Ancak bu sorgulama onu sonuca götürmekten uzaktr.
Çünkü ne tamamen inkâra ne de tamamen teslimiyete varan tecrübî
bir sonuca ulamak için çaba göstermez. Ölüm her ne kadar

35

H.Fethi Gözler, Yunustan Bugüne Türk iiri, nklap ve Aka Kitapevi,
stanbul 1981, s.393.
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korkutucu görünse de ötesi olmayan ancak bu varlk cehenneminden
kurtaran bir kurtarcdr da:
Yarab! Artk ölüm denen cellad
Brak etsin u ruhu istirdad,
Artk atsn karanlk âlemine
Sonda toprak gani, fakir üstad!
nce ruhum acyla doldu yine. (“Ac”, Mozaik, s.38)
Gerçek varln nerede olduunu sorgulayan airin,
dünyadaki varl da kendisini memnun etmemektedir. Ancak burada
büyük bir ikilem yaar. Çünkü ölüm ötesi varlktan da emin deildir.
Ayel’in ruhsal bunalmnn temelinde de yatan en büyük olgu bu
olmal:
Yaslan u krk mermere, dur, dinle sükutu,
Kalbin ac bir hisle daralsn.
Çizmi buradan ite ölüm ömre hududu.
Varlk denilen ey ne masalsn!
Ölmü yayor her çukurun toy filizinde
Her selvi karanlktan alevdir. (“Göç”, Mozaik, s.51)
Dünyadaki varlndan memnun olmayan, öbür dünyadaki
varlktan da emin olmayan air, kendisini içinden çklmaz bir
paradoksun içerisinde buluverir. Sorun büyük. Biz ise küçük
olduumuz için bu çkmaz amak kolay deildir:
Bir gün öleceksin, sönecek sende de arzu,
Bir damlayz ancak bu denizden. (“Göç”, Mozaik, s.51)
Ümitsiz olan airin içine saplanan “efkâr” ve “vehm” pençeleri onu
yiyip bitirmektedir:
Atm yine efkâr içe kpkrmz pençe,
Yalnz geçen ömrüm! Ne yazk ki hedersin!
Yâr olmam âlem, ne denir yalya gence,
Atm yine efkâr içe kpkrmz pençe,
Bak yamura: Ölmülerinin göz ya dersin!
Hâlâ yüce bir vehm ile hep kendini yersin!. (“Yamur”,
Mozaik, s.68)
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airi huzursuz eden bu varlk-yokluk meselesi onu bir
çözüme yönlendirir. Fakat bu çözüm airi rahatlatmaz. Onun ruh
derinliine eritirip, mutluluun kaplarn açmaz. Fakat o bu
derbeder duru tarzyla ve varlyla, kendisini ezen bu âlemden
kurtulmak ister. Yani bir nevi intihar psikozu içerisine giren air
kurtulu deil zehir olduunu bile bile ölümü çarr. Çünkü baka
çare kalmamtr. Mutlaka gelecek olann er veya geç gelmesi bir ey
deitirmeyecektir:
Kapatmasan aralktan zehirliyor rüzgâr
Kapn açlmasn artk, kapat, hayr mhla!
Biraz derdini setret bugün denen zrhla.
Bugün diyenlere talih meer olurmu yâr.
Ölüm yakn ve dövünmekle eyleyen yok kâr,
Yeter yeter bu sürünmek omuzda çarmhla. (“Bugün”,
Mozaik, s.70)
airin bütün bu szlanlarnn mutlak bir adresi yoktur.
ikâyetlerini hiçbir yere ulatrmaz. Bu hâl airin endie, korku ve
ümitsizlik içerisinde derinden sarslmasna sebep olur. “Çile” adl
iirinde dile getirdii gibi ne Hak’tan ne de kaderden medet umar.
Onu asl rahatsz eden beklemektir:
Oluruz kör kaderle har u neir
Merhamet yok ben anladm Hak’ta
Yeter artk bu beklemek yetiir.
Son ümîd ölmemise can çekiir
Bahtiyarlk sevip unutmakta
Oluruz kör kederle har u neir. (Mozaik, s.70)
Her eyden ümidini kesen air çkmaza girer. Hiçbir yerden
hiçbir yere ulaamaz. Yine kendisine ulaan yolu tercih eder ve
derdiyle, kederiyle mutlu olur, hüzünleriyle gururlanr. Kendi
kendisinin tanrs olup bütün dertleri ümitsizlikle, ancak vakarla
tamaya çalr ve u sonuca varr:
Bir tanr yapan insan elbette yeistir
Sevmi çkacaktr yaamaktan eli kârla!
Ölmez klacak airi kalbindeki histir
Bir tanr yapan insan elbette yeistir.
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Erken bile örtülse onun saçlar karla
Kâmil ona derler ki tar derdi vakarla. (”Yamur”, Mozaik,
s.68)
airin bunca ac, keder ve mihnetten sonra ulat bir baka
sonuç da bütün bunlarn(ac, keder, elem vs.) bir air için gerekli
olduudur. Çünkü ne’e ve cokuyla geçen günler ona bir fayda
salamayacaktr. airi yaatan, eser vermeye sevk eden âmil, hüzün
ve acdr. “Eser”36 adl iirinde bunu açkça ifade eder.
Daha önce ifade edildii gibi airin içine dütüü ölüm
kaygs sonsuz bir strap ve ümitsizlik dourur. air zaman zaman
ruhundaki hafakanlara son vermek için straplarna, hüzünlerine
snr. Ancak ruhunun teskinini salayan bir dier unsur zamandr.
çinde kökleen derde deva bulmak için bir yara gibi kanayan o en
çocukluk günlerine dönmek ister. “Nerdesin”37 adl iirinin tamamen
bu özlem ve aray etrafnda kaleme alndn söyleyebiliriz.
Sonuç olarak söyleyebiliriz ki, yeni bir ruhla eskiyi yeniden
yorumlamaya çalan Edip Ayel, klasik ve batl nazm ekillerini
kullanmann yan sra aruz üzerinde de yapt deiliklerle adndan
söz ettirmitir. air, serbest nazm ve heceyle yazmay da kolayclk
olarak alglamtr. Genel olarak Yahya Kemal’in yolundan gittii
kabul edilen airin, iirleri üzerinde çok durduunu söyleyebiliriz.
Hatta iirleri yaymlandktan sonra da kelime ve msralar üzerinde
tasarrufta bulunduu ve baz düzeltmeler yapt bilinir. iirlerin
kitaplamadan önceki hâliyle son halleri arasndaki farkn kayna da
budur. iirlerinde tarih, vatan, ölüm, yalnzlk, kadn, ak ve tabiat
gibi konulara yer veren airin hayata karamsar bir gözle baktn
söyleyebiliriz. Bu kötümser ruh hâli, neoklasik airin özellikle ölüm
konulu iirlerinde daha fazla görülür. airin hemen hemen bütün
iirlerinde ümitsizlikten, karamsarlktan, ölüm hâli ve yok olma
korkusundan iniltili, hafakanl ve strapl ruh hâli vardr. iirlerinin
büyük bir ksmnda tam hayattan lezzet almaya balamken, kör bir
kuyuya doru çekip götüren bir çeit karamsarlk görülür. O bu
kuyudan(dünya) memnun deildir. Ancak bu badireden kurtulmak
için de fazla bir çaba gösterdii söylenemez.

36
37

Mozaik, s.78.
Mozaik, s.58.
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Çnaralt Dergisinde Yaymlanan iirleri38
Derginin Says

iirin Ad
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Ac
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Eyüp
Rüzgâr I
Yaz
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Heykel
Boaziçi
Akam
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Terin
Göksu
Hâtra
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Bu tablonun hazrlannda Nacdet Sancar’n ad geçen makalesinden de
faydalanlmtr.
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Tiren
Kap
K
Yallar
Gariplik
Gelin
Hiç
Hulya
Çile
Gökler
Lâle
Yldzlar
Nibolu
Bir Ku Gibi
Rüzgâr II
Pilaj
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Günah
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Hisârlar
Bahar
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iir ve Lafz
Nesir ve iir
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Sonnet
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iir ve Fikir
Sanat ve Tevik
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iir ve ekil
iir ve lham
68
iir ve Kafiye
iir ve Tenkit
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iir ve Müzik
Yanl Taklit
75
iir ve Kaide
Bizde Denenmemi Yeni Nazm ekilleri
Sabit Nazm ekilleri
iir ve Kitap
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Abstract
In two prominent and outstanding novels, The House of Mirth and
The Age of Innocence by Edith Wharton scrutinized in this article, Edith
Wharton reflects the social corruption at the beginning of 20th. Century in
America. She also indicates the pressure of the society on an individual,
especially on women, through the protagonists Lily Bart and Madam
Olenska. Because these characters are compelled to obey the social system,
they cannot get satisfied about their expectations and wishes in their private
lives. However, elite people’s peculiar attitudes are criticized with the
exemplifications. While those who subsist witih in society live freely and
comfortably, the others suffer from a great number of difficulties and
arduousness.
Key Words: Social Corruption, Elite, Edith Wharton, Women, Individuality
Özet
Bu makalede incelenen Edith Wharton’n The House of Mirth ve
The Age of Innocence adl iki önde gelen ve dikkat çeken romanlarnda,
Edith Wharon Yirminci yüzyln balarnda Amerika’daki toplumsal
bozulmay yanstr. Bakiileri Lily Bart ve Madam Olenska araclyla
toplumun birey üzerinde, özellikle kadn bireyler üzerindeki basksn da
ortaya koyar. Çünkü bu karakterlerin toplumsal sisteme uymalaya
zorladklar için, özel yaamlarnda arzular ve beklentileri konusunda tatmin
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olamazlar. Bununla birlikte, seçkinlerin özel eilimleri örneklemelerle
eletirilir. Topluma gore yaayanlar rahat ve özgür bir yaam sürerken, dier
insanlar çok sayda zorluk ve çetin koullardan muzdarip olurlar
Anahtar Sözcükler: Toplumsal Bozulma, Seçkin, Edith Wharton, Kadnlar,
Bireysellik

Edith Wharton, one of the greatest American novelists of
twentieth century was born in 1862 in New York. Wharton, having a
wealthy family was educated by governess and travelled to foreign
countries. She traveled to Europe sixty six times, especially in Paris
where she lived several years. Acquainted with Europe and America,
she reflected both European and American culture, trying to
compromise these cultures. She wrote many novels including The
Valley of Decision (1902), The Mother’s Recompense (1925), The
Reef (1912) and Fighting France, from Dunkerque to Belford (1915).
However, the most important novels she wrote are The House of
Mirth and The Age of Innocence in which she reflected the conflicts
between social and individual fulfillment.
The House of Mirth satirizes social conflicts of the elite with
personal fruition regardless of the social pressure. The title is taken
from Christian Holy Book Bible “Ecclesiastes 7:4: The heart of the
wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house
of mirth”1. Wharton’s protagonist Lily Bart is a woman who is the
victim of her behaviors because of social opposition. Lily, aged
twenty nine, is a single woman and tries to get married to a wealthy,
attractive and elite suitor. However, her behaviors as “a girl standing
there as if she was up at auction”2 are as whimsical as the 20th
century characteristics of woman. Lily Bart’s behaviors are against
the New York society like borrowing money from a married man
which causes her ending. Her aunt stops giving money for her
consideration. Despite the fact that she has never worked so far, she
has to graft to live. Resulting from this situation, Wharton concludes
her novel with her protagonist Lily Bart’s death that rebels the
traditions and limitations of her society.
The other work involved in this article is Edith Wharton’s
The Age of Innocence. Although the protagonist, Newland Archer
plays an important role in the novel, Wharton aims at showing the
limitation and pressure over a woman in society with the character
1
2

http://bible.cc/ecclesiastes/7-4.htm: Access Date: 02. 05. 2008
Edith Wharton, The House of Mirth, London, Wordsworth Classics 1997
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Madam Olenska. Abandoning her husband Count Olenska, Madam
Ellen Olenska returns her homeland New York, America. She has a
desire to divorce her husband much as the New York society sees that
the only reason for a divorce is adultery. Her cousin May Welland’s
fiancé Newland Archer, whose name will be discussed later in the
novel, is a lawyer who becomes Madam’s legitimate advisor.
However, falling into love they can do nothing but date secretly. Just
as they decide to marry, May Welland wants to marry Archer
immediately. Like The House of Mirth, The Age of Innocence has a
catastrophic ending, which indicates that Newland Archer and
Madam Olenska would never come together happily.
The social limitation and the social impression on people,
especially on women, make the core of the question. Not only is an
individual influenced by the religion he belongs to but also his society
has a deep impact on himself. However, it is crucial that this article
be limited with only Wharton’s two outstanding novels The House of
Mirth and The Age of Innocence Many a critic who are interested in
Wharton claim on this subject think the same: “The House of Mirth
has focussed on describing the ways in which its central character's
fate has been shaped by the capitalist values of her society or by its
patriarchal power structures (Dimock; Robinson; Restuccia;
Fetterley; Wolff). In one form or another, these interpretations depict
Lily Bart as a victim and stress the deterministic character of
Wharton’s work).3 And still another critic asserts his ideas strikingly:
“[…]to excoriate the nexus between sex and money in turn-of-thecentury upper-class New York life and to reveal the tragic effects of a
society of this kind upon a sensitive young woman has been
recognized from the publication of the novel…” 4
It is needless to state that Wharton believes that the society in
America has a great power over the people for shaping their life. In
The Age of Innocence, she highlights this point: “In reality they all
lived in a kind of hieroglyphic world, where the real thing was never
said or done or even thought, but only represented by a set of
arbitrary signs.”5 People who suffer from the influence of church or
taboos do have to obey the societal rules in Wharton time. Wharton
3

Lahoucine Ouzgane: “Mimesis and Moral Agency in Wharton’s The House
of Mirth” Anthropoetics III, no. 2 (Fall 1997 / Winter 1998)
4
Donald Source Pizer: “The Naturalism Of Edith Wharton’s The House Of
Mirth” , Twentieth Century Literature; Summer95, Vol. 41 Issue 2, p241,
8p
5
Edith Wharton: The Age of Innocence, London Oxford University Press
1936

95

96

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

depicts the characters as products of system like “a screw or a cog in
the great machine”6. The people yield to their desires due to the social
pressure on themselves. What is the most coruscating is that Wharton
renames the traditions and customs as social system. She indicates
that traditional behaviors must be chosen by characters regardless of
their desire: “…since he knew it was that of all the carefully-brushed,
white-waist coated, buttonhole-flowered gentlemen who succeeded
each other in the club box, exchanged friendly greetings with him,
and turned their opera-glasses critically on the circle of ladies who
were the product of the system.”7 And she expresses her ideas as
follows: “That terrifying product of the social system he belonged to
and believed in, the young girl who knew nothing and expected
everything, looked back at him like a stranger through May Welland’s
familiar features; and once more it was borne in on him that
marriage was not the safe anchorage he had been taught to think, but
a voyage on uncharted seas.”8
On the other hand, she puts the issue in The House of Mirth as
follows: “Every girl in Mme. Regina's work-room knew to whom the
headgear in her hands was destined, and had her opinion of its future
wearer, and a definite knowledge of the latter's place in the social
system.”9 Possessing a great number of symbols, from the other point
of view, New York represents both the old tradition and this
traditional aristocratic person. To put further, all New Yorkers who
want to live aristocratically have to behave the same way. The
aristocrat routines seem to be a vital necessity by the terms of other
people. “Old-fashioned New York dined at seven, and the habit of
after-dinner calls,”10 is a limestone of being wealthy and elite; “Oh,
dear, I’m so hot and thirsty--and what a hideous place New York is! “
She looked despairingly up and down the dreary thoroughfare.
“Other cities put on their best clothes in summer, but New York seems
to sit in its shirtsleeves”.11 It was annoying that the box which was
thus attracting the undivided attention of masculine New York should
6

Edith Wharton: The House of Mirth, London, Wordsworth Classics 1997,
p. 270
7
Edith Wharton: The Age of Innocence, London Oxford University Press
1936, pp. 5-6
8
Edith Wharton: op. cit., p. 40
9
Edith Wharton: The House of Mirth, London, Wordsworth Classics 1997,
p. 250
10
Edith Wharton: The Age of Innocence, London Oxford University Press
1936, p. 99
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be that in which his betrothed was seated between her mother and
aunt; and for a moment he could not identify the lady in the Empire
dress, nor imagine why her presence created such excitement among
the initiated12.
It is stated in both novels that the characters, apart from the
protagonists, have peculiar idiosyncrasy. Especially those who come
from high families have this kind of strange behaviors. The Beauforts
behaviors are indeed very fascinating in this regard. For example,
Wharton satirically depicts their using ball-room. However, Mrs.
Beaufort discloses very factitious behaviours: “The Beauforts’ house
was one of the few in New York that possessed a ball-room (it
antedated even Mrs. Manson Mingott’s and the Headly Chiverses’);
and at a time when it was beginning to be thought “provincial” to put
a “crash” over the drawing-room floor and move the furniture
upstairs, the possession of a ball-room that was used for no other
purpose, and left for three-hundred-and-sixty-four days of the year to
shuttered darkness, with its gilt chairs stacked in a corner and its
chandelier in a bag; this undoubted superiority was felt to
compensate for whatever was regrettable in the Beaufort past”. 13
Mrs. Beaufort, then, had as usual appeared in her box just
before the Jewel Song; and when, again as usual, she rose at the end
of the third act, drew her opera cloak about her lovely shoulders, and
disappeared; New York knew that meant that half an hour later the
ball would begin14. In addition to The Beauforts, The Van der Luyden
family is full of eccentric characters. Being one of the highest ranking
families in New York society, The Van der Luydens live in a discrete
way not accepting the whole invitations. It can be concluded that their
decline is considered as humiliating to visit the other people houses:
“But being shy and retiring persons, with no natural inclination for
their part, they lived as much as possible in the sylvan solitude of
Skuytercliff, and when they came to town, declined all invitations on
the plea of Mrs. van der Luyden’s health.” 15
Wharton also wants to emphasize the position of the 20th
century woman in society. The fact that “the sphere of women and
slaves were more regarded as unworthy since they simply

12

Edith Wharton: The Age of Innocence, London Oxford University Press
1936, p. 9
13
Edith Wharton :op. cit., p. 16
14
Edith Wharton :op. cit., p. 18
15
Edith Wharton : op. cit., p. 15
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subservience and submission”16 is a perfect description of women in
both novels. Depending on man economically, women have to do
nothing but “perform their function as displayers of their men’s
wealth…” 17. Wharton reflects the woman portrait like a knick-knack.
Showing the man’s fortune and affluence, the woman is a mobile
object man can take wherever he would like to go. Also as Flohr
states: “Apart from consuming time and goods on his own the
member of the leisure [upper] class will employ his wife and servants
to display even more leisure and consumption which is paid by him.”
18

In Wharton’s novels men look much more like the extension
of women by bringing money in their possession, thereby securing
their luxurious standard of living and the women’s reputation as an
influential member of society19.
The author depicts not only the woman’s futility in upper
society but also unproductiveness and unemployment of woman,
which means they have no part in life. Wharton concludes that Lily
Bart’s having a job by her sudden death not enduring the hard
conditions. However, in The House of Mirth, the only way to get
money is blackmail Lily: “The only women who have to do productive
work are those whose husbands are not able to support their
households on their on. The char-woman for example has to earn
money and her motivation for blackmailing Lily is the fact that her
husband has lost his employment. Since, again according to Veblen,
the necessity for productive labour marks social inferiority.”20
As aforementioned, the name Newland Archer, one of the
protagonists in The Age of Innocence is very prominent due to its
meaning. Newland whose name implies the New World, America, is
a lawyer whose surname is Archer having a sharp tongue. The name
is taken from Henry James’s The Portrait of A Lady. Isabel Archer,
one of the significant characters in James’s novel, looks very like
Wharton’s Newland Archer. “Isabel insists on a correspondence
16

Veblen Thorstein : “The Theory of the Leisure Class”; An Economic
Study of Institution George Allen & Unwin Ltd. London 1925, 1949, p. 15
17
Birgitt Flohr: “The Treatment of Female Characters in Edith Wharton’s
The House of Mirth in the Light of American Gender Theory and History
in the Early Twentieth Century”, http://www.itp.unihannover.de/~flohr/papers/m-american-lit1.pdf. Access Date: 23. 05. 2008
Essay for King's College London, January 1998, pp. 3-4
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between her own state of mind and reality”21. Unlike other characters
in novel, Newland Archer tries to advocate his idea against his family
and the society. Therefore, he is different from the traditional
aristocrats in New York. His always being in favour of Madam
Olenska makes him extremely distinguishable among his
contemporaries. For instance, his discussions with his family are
because of the fact that he is all for Madam Olenska. That he
buttresses the freedom of woman for all aspect emanates from
Wharton’s opinion how the society should be. As being a male
character, Newland Archer is the only one in both novels, who
supports the notion of equality between man and woman: “Newland
reddened. “Living together? Well, why not? Who had the right to
make her life over if she hadn’t? I’m sick of the hypocrisy that would
bury alive a woman of her age if her husband prefers to live with
harlots. He stopped and turned away angrily to light his cigar.
“Women ought to be free—as free as we are,” he declared, making a
discovery of which he was too irritated to measure the terrific
consequences.”22
Despite his positive idea and demeanour, Wharton makes
Archer suffer from not getting married to Madam Olenska. Just as
Madam Olenska and Newland Archer decide to start a new life
together, May Welland sends the message about her announcement
on Archer’s proposal. Newland Archer abandoning Mrs. Olenska has
to return Welland. His mistake is to discourage Mrs. Olenska’s
ending in divorce: “…he answered, in a voice that sounded in his
ears like Mr. Letterblair’s: “New York society is a very small world
compared with the one you’ve lived in. And it’s ruled, in spite of
appearances, by a few people with—well, rather old- fashioned
ideas.”23 Thus, he has to live with his former fiancée May Welland.
Wharton chooses May Welland’s name perfectly due to its meaning’s
connotation. The fact that May [flower] is the first ship to sail from
England to America, the name is intentionally and perfectly chosen
by Wharton. Traditional May Welland becomes his only choice to
live together. It must not be forgotten that May Welland who chooses
to be a traditional New Yorker lives happily and comfortably in terms
of two women protagonists in both novels. However, Wharton makes
Newland Archer unhappy even after Welland’s death by not unifying
21

Alden R. Turner “The Haunted Portrait Of A Lady” Studies in Novel, Fall
80, Volume 12 Issue 3 p.230
22
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Newland and Madam Olenska. Unlike Madam Olenska and Lily
Bart, he suffers from being a traditional New Yorker. At the end of
the story, when Archer’s son visits Madam Olenska, he prefers to stay
on a bench: “He sat for a long time on the bench in the thickening
dusk, his eyes never turning from the balcony. At length a light shone
through the windows, and a moment later a man-servant came out on
the balcony, drew up the awnings, and closed the shutters. At that, as
if it had been the signal he waited for, Newland Archer got up slowly
and walked back alone to his hotel.”24
However, apart from all these characters, the protagonists in
both novels Lily Bart and Madam Olenska who live for their desires
have a great number of difficulties. Regardless of their thoughts, they
have a rather unpleasant experience for not obeying the social rules.
Wharton wants to emphasize that an individual is able to survive
provided that he or she submits the society. As Manheim states and
coined from Fryer that “However, the scene’s significance goes
beyond the debate over whether the novel proposes a “radical
revisioning of society”25 or an “ambivalent conservatism”26
Written before The Age of Innocence, The House of Mirth is
Wharton’s first novel showing the women’s dilemma between the
societal masculine domination and their desires through the
protagonist of the novel, Lily Bart. Wharton draws Lily Bart’s
portrait like an average woman in twentieth century. She is an
extravert and vigorous characters in terms of other characters.
However, she has to adopt herself to the society in which she lived
“Lily had abundant energy of her own, but it was restricted by the
necessity of adapting herself to her aunt's habits”27. She is
unfortunately a typical New York woman whose aim is to survive by
getting married to a wealthy person. She imitates the aristocrat with
her clothes and attitudes towards people. The protagonist and other
woman characters in the novel behave like an animal behaving
instinctively in New York society. Hoping that she will be a wealthy
family member, Lily stands out a beautiful candidate for rich
bridegrooms regardless of the probable consequences she will tackle
with. Her clothes are very prominent to attract people: “If I were
24

Edith Wharton : op. cit., p. 365
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shabby, no one would have me: a woman is asked out as much for her
clothes as for herself. The clothes are the background, the frame, if
you like” (The House of Mirth 11). Manheim emphasizes that “Just
as she has no identity without her clothes, she has none without the
objective of marrying –it is what she is called to do”28.
It is needless to say that one of the most peculiar issues
Wharton accents is that all the woman characters see each other as
rivals. For example, her close friend Bertha is also a competitor for
her seducing Lawrence Selden. By appearing attractive to Selden they
are in a race. Lily regards all other women: “…the mere thought of
that other woman [Bertha], who could take up a man and toss him
aside as she willed, without having to regard him as a possible factor
in her plans, filled Lily Bart with env” 29 .” The following sentences
indicate the situation more clearly: “And the other women--my best
friends--well, they use me or abuse me; but they don’t care a straw
what happens to me. I’ve been about too long--people are getting
tired of me; they are beginning to say I ought to marry” 30.
The fact that she borrows money from a married man, Gus
Trenor is her catastrophic action because New York does not permit
woman to lend money from a man. Despite being in public eye, Lily
breaks all the society rules. All her rivals have an opportunity to burn
Lily Bart alive.
Of course it was shocking for a married woman to borrow
money--and Lily was expertly aware of the implication involved--but
still, it was the mere malum prohibitum which the world decries but
condones, and which, though it may be punished by private
vengeance, does not provoke the collective disapprobation of society.
To Miss Bart, in short, no such opportunities were possible. 31 Her
aunt Miss Bart does not pay Lily’s annual money because she thinks
that Lily Bart humiliates her borrowing money from a married man.
This idea forces her “joined working classes” 32. Lily Bart is meted
out of her first punishment by her aunt. In fact, the only solution
found by society to the problem is marrying a rich person. Lily Bart
unwillingly starts work. Wharton shows the uselessness of York
society. Not only does she begin a job, that is, a new life but also she
passes away at the end of the novel due to unbearable hard conditions
of the working class. Lily Bart is withdrawn on the scene by Wharton.
28
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By Lily Bart death Wharton emphasizes some points. She wants to
show the pressure on woman in 20 th. century in America. She also
tries to satirize the situation of unproductive woman. Despite
everything, the effect of borrowing money from a married man comes
to the end of the novel. Did the cheque to Trenor explain the mystery
or deepen it? At first his mind refused to act--he felt only the taint of
such a transaction between a man like Trenor and a girl like Lily Bart.
Then, gradually, his troubled vision cleared, old hints and rumours
came back to him, and out of the very insinuations he had feared to
probe, he constructed an explanation of the mystery. It was true, then,
that she had taken money from Trenor but true also, as the contents of
the little desk declared, that the obligation had been intolerable to her,
and that at the first opportunity she had freed herself from it, though
the act living her face to face with bare unmitigated poverty33.
Madam Olenska is very different from Lily Bart in terms of
her personality. Having lived in Europe like Edith Wharton, she
neither lives comfortably nor wants to get married to a rich man.
While Lily Bart thinks that she must marry a wealthy man, Madam
Olenska wants to live independently. Madam Olenska’s only wish is
to do whatever she wants regardless of the societal reaction. She is a
free spirit. Her desire to divorce her husband Count Olenska is not
fulfilled due to social pressure.
As Madam Olenska has been overwhelmed by the social
pressure, even though she is an ebullient and active woman akin to
Lily Bart, the residents in Fifth Avenue limit Ellen Olenska’s life. The
mere topic in all gossips is Madam Olenska who tries to fulfill her
desires. The society stands out against Madam Olenska. Wharton
also pays attention to Madam Olenska’s attitudes when she enters the
New York society. Her behaviors are so peculiar for New York that
all aristocrats criticize her secretly. To illustrate when Newland
Archer talks to her mother, her mother complains about: “You mean, I
suppose, that society here is not as brilliant? You’re right, I daresay;
but we belong here, and people should respect our ways when they
come among us. Ellen Olenska especially: she came back to get away
from the kind of life people lead in brilliant societies.” 34
After living in Europe during several years, Madam
Olenska’s behaving freely is seen carefully. As Newland Archer says
“…she doesn’t care a hang about where she lives—or about any of
33
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our little social sign-posts,” said Archer, with a secret pride in his
own picture of her 35. The writer captures Madam Olenska’s frames
carefully for the reason that she tries to reflect Olenska’s incongruous
attitudes. For example, when she attends the dinner, she wears bright
clothes and: “It was not the custom in New York drawing-rooms for a
lady to get up and walk away from one gentleman in order to seek the
company of another. Etiquette required that she should wait,
immovable as an idol, while the men who wished to converse with her
succeeded each other at her side. But the Countess was apparently
unaware of having broken any rule; she sat at perfect ease in a
corner of the sofa beside Archer, and looked at him with the kindest
eyes.”36
However, after the acquaintance to New York, she attempts to
become an ordinary aristocrat woman. Because being an extreme
woman is not beneficial to her status. Like Newland Archer, not
fulfilling her desires Madam Olenska becomes unhappy because of
social pressure on her divorce: “Yes: I want to cast off all my old life,
to become just like everybody else here.” Archer reddened. “You’ll
never be like everybody else,” he said.37
As a conclusion, it is probable to suggest that Edith Wharton
wrote two commendable novels showing the social corruption in
twentieth century in America. In those times it was really difficult to
be a woman, especially a rebellious woman in such a conservative
society and to be able stand up as a free and dissatisfied woman. As
there is an extraordinary pressure of society on the individual and
especially on women, it is almost impossible to get satisfied for
women with what they have on their private and social lives. Just like
it happens to the women characters who are compelled to obey the
social rules in the above mentioned novels, women are supposed to be
“good girls”, obedient, well-adjusted and contended. But these
characteristic features do not match with those of Lily Bart and
Madam Olenska. In other words, elite people’s (elite women’s
especially) peculiar attitudes are criticized with the exemplifications.
While those who subsist in terms of society are living freely and
comfortably, the other rebellious ones suffer from a great number of
difficulties and arduousness. They are stuck between his or her
milieus and egos. Both Lily Bart and Madam Olenska are victims of

35
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society and taboos. But despite everything they try to make their
voices hear as loud as possible.
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Anadolu Liselerinde Almanca Öretiminde Görsel ve itsel
Araç, Gereç, Materyal Kullanm ve Önemi

Bülent KIRMIZI
Biliciler Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi,
Almanca Öretmeni
education836@hotmail.com
Özet
Yabanc dil eitim ve öretimi sürecinin baars, yaplan öretim
faaliyetleri ile bu faaliyetlerin uygulannda kullanlan öretim yöntemleri
ile araç, gereç ve materyallere baldr. Bir yabanc dil en iyi biçimde, o dilin
konuulduu devlette ikamet edilerek, okullarnda eitim görerek ya da
çallarak örenilebilir, ancak her insann böyle bir imkana sahip olamamas
nedeniyle, yabanc dili kendi ülkemizde en iyi ekilde nasl örenebiliriz
sorusuna cevap bulmak zorundayz.
Bu aratrmada Anadolu Liselerinde Almanca öretiminde
kullanlan görsel ve iitsel araç, gereç ve materyaller ile kullanm skl
belirlenmeye çallmtr. Aratrma sonuçlarna göre görsel araçlardan
sadece yaz tahtalarnn ve ders kitaplarnn her derste %100’lük bir oran ile
kullanld, dier araç, gereç ve materyallerin ise yeterince kullanlmad
görülmütür.
Yabanc dil olarak Almanca’nn öretimini kolaylatracak unsurlar
olan araç, gereç ve materyaller her derste mümkün olduunca
kullanlmaldr. Böylece örencilerin farkl duyu organlarna hitap edilerek,
her örencinin kendi alglama yeteneine uygun bir araçtan yararlanma
imkan verilmi olacaktr. Var ayn noktaya temas ederek, “örenme
tecrübeleri örencinin ne kadar fazla sayda duyu organna yöneltilirse o
kadar etkili olur.” 1 demektedir.
Anahtar sözcükler: Almanca öretimi, araç-gereç, materyal kullanm.
1

Fatma Var: “Eitim Bilimine Giri”, Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri
Fakültesi Yaynlar No: 159 – Ankara 1998, s. 21.
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The Importance And Usage of Visual and Audal Technologcal Devces
and Materials in German Teachng in High Schools
Abstract
The success of a foreign language teaching and Education depends
on teaching activities, teaching methods used in the application of these
activities and technological devices and materials.
In this research, visiual and audial materials and devices that are
used in German teaching in Anatolian High Schools and their Usage
frequency has been tried to be detected. Acording to the results of the
research, only boards and course boks as visual materials are used with
%100 ratio. The Usage of the other devices and materials are not enough.
Technological devices and materials which make the teaching of
German as a foreign language easier should be used in every lesson as much
as possible. So, we can affect the different organs (ears or eyes for example)
of the students. We should give to the students the opportunity of using
different materials and devices According to their capacity of getting
knowledge.
Key words: German teaching, The usage of technological devices and
materials.

1. Giri
Araç, gereç ve materyaller eitim sisteminin temel
unsurlarndan sadece biridir ve sistemin dier unsurlarndan birinin
eksiklii durumunda çkacak sorunlar, araç – gereç noksanlnda da
çkacaktr. Yabanc dil örenimi, uzun ve zahmetli bir süreci
kapsamaktadr. Bundan dolay da yabanc dil örenimini
kolaylatracak her türlü araç, gereç ve materyal temin edilmeli ve
yenilenmelidir. Yabanc dil derslerinde çeitli araç gereçlerin
kullanlmas yöntemler aras geçi imkan salayarak, yabanc dil
dersinin tek bir metoda bal kalarak ilenmesini de engellemi
olacaktr. Yöntem öretmeni amaca götürecek bir yol haritasna
benzetilebilir, baka bir kaynakta da “belirli bir amaca götüren yol” 2
olarak tarif edilmitir. Araç, gereç ve materyallerin her biri
örencilerin farkl duyu organlarna hitap etmektedir. “Bir öretmen
eitim-öretim sürecinde örencilerin ne kadar fazla sayda duyusuna
yönelirse o oranda etkili bir öretim salam olur.” 3. Örenme
sürecinde en önemli araçlar görme ve iitme duyusuna hitap eden
2

Helmut Heuer: “Grundwissen der englischen Fachdidaktik”, Quelle & Meyer –
Heidelberg 1979, s. 11.
3
Leylâ Küçükahmet: “Öretimde Planlama ve Deerlendirme”, Nobel Yayn
Datm – Ankara 2003, s. 45.
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araçlardr. Bunun nedeni bu araçlarn örenmeye etkilerinin
dokunma, koklama ve tat alma duyularna göre çok daha fazla
olmalardr. Görme duyusunun örenmeye etkisi %75, iitme
duyusunun ise %13’dür. Özcan Demirel görsel ve iitsel araçlarn
önemine u biçimde deinmektedir: “Eitimde görsel ve iitsel
araçlar örenmenin kalc izli olmasn salama açsndan çok önemli
görülmektedir.”4
Almanca dersinde görme duyusuna hitap etmek için
kullanlabilecek baz araç ve gereçler bulunmaktadr. Bunlar:
Kitaplar, yaz tahtalar, resimler, gerçek eya ve modeller,
projektörler ve grafiklerdir. itsel araçlar ise CD çalar ve artk pek
kullanlmayan kaset çalarlardr. Ancak son dönemlerde çkan
teknolojik ürünlerden MP3 ve I-Pod gibi ses cihazlar, tanmalarnn
kolay olmas nedeniyle hem darda hem de okulda
kullanlabilmektedir. Örenilen yabanc dilin ses yapsn öretmek
öretmen için son derece zor olduu gibi örenciler için de örenmek
kolay olmamaktadr. Yaplan aratrmalar, “yabanc dil örenecek bir
örencinin en azndan 9 yana kadar yabanc dilin temel seslerini ve
sözcüklerini
örenmesi
gerektiini
ortaya
koymutur.”5.
Bilgisayarlar, CD ve DVD oynatclar da görsellii ve iitsellii bir
arada sunabilen araçlardr. Yabanc dil araç ve gereçleri kavramndan
sadece teknolojik cihazlar anlalmamaldr. Diyaloglar ve resimler de
yabanc dil öretiminde kullanlmas gereken araçlardandr. Örnein,
Kulak-Dil Alkanl Yönteminin (Audio-Lingual Method)
kullanld bir snfta, “yeni kelimeler ve yaplar diyaloglarla
öretilir.”6
Bir yabanc dilin örenilmesi dört temel becerinin edinilmesi
ile mümkündür. Bunlar anlama, konuma, yazma ve okuma
becerileridir. Almanca’y doal ortamnda yani Almanya’da ya da
Avusturya’da örenen insanlar bu temel becerileri çok daha basit bir
biçimde edinirler. Bunun bir çok nedeni bulunmaktadr.  yerinde,
okulda, alverite, hastanede, petrolde ksaca her yerde bu dili
kullanmak zorundadrlar. Oysa Türkiye’de Almanca, turizm
bölgelerinde ve Almanya ile ticaret yapan firmalarda
kullanlmaktadr. Burada denilmek istenilen örencilerimizin
Almanca’y doal ortamda örenme gibi bir anslarnn olmaddr.
4

Özcan Demirel: “lköretim Okullarnda Yabanc Dil Öretimi”, Milli Eitim
Basmevi – stanbul 1999, s. 101.
5
brahim Ethem Baaran: “Eitim Psikolojisi Modern Eitimin Psikolojik
Temelleri”, Gül Yaynevi – Ankara 1998, s. 220-221.
6
Diane Larsen Freeman: “Techniques and Principles in Language Teaching”,
Oxford University Press – Oxford 1986, s. 43.
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Bu durumda okullarmzdaki örenme ortamn mümkün olduu
kadar çeitlendirerek, örencilerin Almanca’y iitmelerini ve görsel
kaynaklardan yararlanarak bu dilde okumalarn salamamz
gerekmektedir. Ancak bu yolla doal ortamn ksmen de olsa snfa
tanmas mümkün olacaktr. Özellikle Anadolu Turizm Meslek
Liseleri’nde örenim gören örencilerin Almanca’nn ses yapsna
hakim olmalar gerekmektedir. Bu örenciler staj dönemi boyunca
turistik tesislerde çaltklar için dili kullanma ihtiyac
duymaktadrlar. Bu örencilerin ileriki meslek hayatlarnda ne gibi
diyaloglar kurabilecekleri, snfta yaplan drama çalmalar ile de
öretilebilir. Bir kaynakta dramann önemine u biçimde
deinilmektedir: “Drama, estetik boyuta sahip olan bir tür olmakla
birlikte, örencilerin öreniminde önemli bir yere sahiptir.”7
Dil canl bir varlktr ve kullanld sürece yaar. Bu nedenle
Almanca’nn öretiminde uygulamaya zaman ayrmak gerekmektedir.
Araç ve gereç kullanlmadan düz anlatm yöntemiyle gramer anlatm
yapmak ve sadece ders kitabndan metin okutularak Almanca’y
öretmeye çalmak baarszlkla sonuçlanacaktr. Araç ve gereç
kullanlmadan ilenen ders düz anlatm metodunun sürekli
kullanlmasn gerekli klmaktadr. Yaplan aratrmalar bu metodun
olumlu yönlerinin olduu gibi olumsuz özelliklerinin de çok
olduunu göstermektedir. Bunlardan birkaç tanesini u biçimde
sralamak mümkündür: “anlatma daha çok bir duyu organ olan kula
uyarmaktadr, öretimi skc klar, örenme ilgi ve isteini azaltr,
örenci etkinliine dayanmad için bilgiler özümlenemez
unutulur.”8
Baka bir kaynakta ise araç-gereç kullanmnn önemi u
biçimde dile getirilmitir: “Araç ve gereç kullanlarak yaplan bir
öretim, araç ve gereçsiz yaplan bir öretimden daha etkilidir.”9 Bu
yüzden görsel ve iitsel araçlar kullanlarak Almanca’nn pratikte
kullanlmas salanmaldr.
2. Amaç ve Yöntem
Bu çalmann amac, 2007-2008 eitim-öretim ylnda
Adana il merkezi ile Ceyhan ilçesindeki Anadolu Liselerinin 12.
7

Andy Kempe, Helen Nicholson: “Learning to Teach Drama 11-18, Continuum –
London 2001, s. 18.
8
eref Tan, Yücel Kayaba, Alaattin Erdoan: “Öretimi Planlama ve
Deerlendirme”, An Yaynclk – Ankara 2003, s. 54.
9
Sava Büyükkaragöz: “Genel Öretim Metotlar”, Atlas Kitabevi – Konya 1994, s.
293.
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snfnda örenim gören örencilerin Almanca derslerinde kullanlan
görsel ve iitsel araç, gereç ve materyaller ile bunlarn kullanm
skln belirlemektir. Bunu belirlemek için 200 örenciye anket
uygulanmtr. Anketin birinci bölümünde Anadolu Liselerinde
Almanca öretiminde skça kullanlmas gereken baz görsel – iitsel
araç, gereç ve materyallerin (kitap, yaz tahtalar, resimler, gerçek –
eyalar ve modeller, projektörler ve grafikler, CD çalar, CD oynatc,
DVD oynatc, bilgisayar) kullanlp kullanlmad, kullanldysa
kullanm skl belirlenmitir. kinci bölümde ise Almanca öretimi
srasnda adlar geçen baz araç, gereç ve materyalleri (altrma
kitab, çalma katlar, bulmacalar, düz resimler, çizgi resimler,
flakartlar, figürinler, duvar resimleri, levhalar, afiler, tepegöz,
filmler, sesli kitaplar ) derste görüp görmedikleri tespit edilmitir.
Almanca öretiminde kullanlan ve kullanlabilecek araç,
gereç ve materyaller dersin konusuna göre deiiklikler
göstermektedir. Konularn özelliine göre yukarda ad verilen araç,
gereç ve materyallerden biri ya da birkaç bir arada kullanlabilir.
3. Bulgular
Tablo 1: Liselerde Almanca Derslerinde Belirli Araç, Gereç ve
Materyallerin Kullanm Bilgisi
%
Materyali
%
Araç, Gereç ve
Materyali
kullanmayan
Materyal Türü
kullanan
örenci says
örenci says
Kitap
200
100
0
0
Yaz tahtas
Resimler
Gerçek-eya ve
modeller
Projektör-grafikler
CD çalar

200
164
22

100
82
11

0
36
178

0
18
89

13
19

6.5
9.5

187
181

93.5
90.5

CD oynatc
DVD oynatc
Bilgisayar

17
2
12

8.5
1
6

183
198
188

91.5
99
94

Anadolu Liselerinde en çok kullanlan araçlar ders kitaplar
ve yaz tahtalar olmutur. Görsel araçlardan resimlerin kullanlma
oran %82 olurken, iitsel cihazlar içerisinde en çok kullanlan CD
çalarlarn kullanm oran sadece %9.5’tir. Her okulda bulunmasna
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ramen, görsel ve iitsellii bir arada sunabilen bilgisayarlar %6’lk
bir kullanlma oranyla, Almanca derslerinde pek tercih
edilmemektedir.
Tablo 2: Liselerde Almanca Öretiminde kullanlan Araç, Gereç ve
Materyallerin Kullanm Skl
Araç, Gereç ve
Her derste
%
Ara-sra
%
Materyal Türü
kullanlma
kullanlma
Kitap

200

100

0

0

Yaz tahtas
Resimler
Gerçek-eya ve
modeller
Projektör-grafikler
CD çalar

200
11
6

100
5.5
3

0
30
13

0
15
6.5

4
9

2
4.5

9
15

4.5
7.5

CD oynatc
DVD oynatc
Bilgisayar

7
0
2

3.5
0
1

13
2
5

6.5
1
2.5

Ders kitaplar ve yaz tahtalar her derste %100’lük bir
kullanm oranyla ilk srada yer almaktadr. Bu verilere dayanarak
derslerin daha çok kitaptan ve düz anlatm yöntemi kullanlarak
ilendii söylenilebilir. Bu iki aracn dnda en çok kullanlan görsel
araç olan resimler %11’lik kullanmla ikinci srada yer almaktadr.
itsel araçlardan CD çalarlarn her derste kullanldn ifade eden
örenci says sadece 9 olarak belirlenmitir ve bu da %4.5’lik bir
orana isabet etmektedir.

Tablo 3: Baz Araç, Gereç ve Materyallerin Tannma Bilgileri
Araç, Gereç ve
Materyali
%
Materyali
Materyal Türü
gören
görmeyen
örenci says
örenci says
Altrma kitab
126
63
74
Çalma katlar
Bulmacalar
Düz resimler
Çizgi resimler

29
29
46
17

14.5
14.5
23
8.5

171
171
154
183

%

37
85.5
85.5
77
91.5
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Flakartlar

5

2.5

195

97.5

Figürinler
Duvar resimleri
Levhalar
Afiler
Tepegöz
Filmler

0
3
2
0
0
4

0
1.5
1
0
0
2

200
197
198
200
200
196

100
98.5
99
100
100
98

Sesli kitaplar
Hikayeler

0
14

0
2

200
186

100
93

iir kitaplar

4

2

196

98

Kulaklk

6

3

194

97

Örencilerin %63’ü altrma kitaplarn gördüklerini ifade
etmilerdir. Çalma katlar ve bulmacalar gibi, bilgileri pekitirici
özelliklere sahip materyallerin snfta görülme oranlar oldukça
düük çkmtr. Tablo 3’deki verilere dayanarak iitsel araçlarn
Almanca derslerinde pek kullanlmad sonucu çkarlabilir.
Almanca iir kitaplar örencilerin sadece %2’lik ksm tarafndan
snfta görülmütür.
Örencilerin Almanca yazm kurallarn çeitli araçlarla
sklmadan görmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde yazm hatalarn
önlemek oldukça güç olacaktr. Yabanc dilde yazmay örenebilmek,
dört temel becerinin belki de en zor olandr. Bu nedenle yabanc dil
örenenler arasndaki en belirgin farkllklardan birisi yazma
becerisinde görülmektedir. “Yazma becerisi dil örenimine yeni
balayanla ya da geri kalm olanlarla ilerlemi olanlar arasndaki
fark çok net bir biçimde ortaya koymaktadr.”10
Yazy örenebilmek için önce yabanc dilde okuma
becerisini edinmek gerekmektedir. Okuma becerisi için de iitsel
araçlar yardmyla, örencinin sözcükleri doru biçimde telaffuz
etmeleri salanmaldr.
4. Sonuç
Anadolu Liselerinde Almanca öretiminde araç, gereç ve
materyallerin çok fazla kullanlmad belirlenmitir. Araç, gereç ve
10

Kathleen Bardovi-Harlig, Beverly Hartford: “Beyond Methods Components of
Second Language Teacher Education”, Mc Graw Hill – Boston 1997, s. 19.
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materyallerin yeterince kullanlmasndan sadece öretmen sorumlu
deildir. Gerekli araç, gereç ve materyallerin bir çou okullarda
bulunmamaktadr. Üzerinde durulmas gereken baka bir konu da
öretmenlerin hizmet öncesi dönemde ve hizmete baladktan sonra
hizmet içi eitim yoluyla araç, gereç ve materyal kullanma konusunda
bilgilendirilmeleri gerekliliidir.
Dil laboratuarlar baz okullarmzda mevcut deildir. Dil
laboratuarlar olan okullarda ise sadece ngilizce’ye yönelik ses CD’
ler ve filmler bulunmaktadr. Bu araç, gereç ve materyallerin sadece
ngilizce’ye yönelik olmas Almanca’da bulunmamas, örencilerin
Almanca dersini önemsememelerine neden olmaktadr. Sadece düz
anlatm yoluyla ilenen bir Almanca dersinden verim beklemek
mümkün deildir. Söz konusu araç, gereç ve materyallerin çou
öretmen tarafndan temin edilmesi mümkün deildir. Gerekli alt
yaplar hazrland taktirde Almanca dersleri daha verimli bir hale
gelecektir.
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Örgütsel Deiim ve Stratejik Yönetim Balamnda
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Özet
Deiim kavramnn bir gerçek olarak kabül edidii günümüzde
kurumlarn ekonomik baars, deiimi stratejik bir bak açs ile
deerlendirmeleri ile doru orantldr. Kurumlarn gelecei görmelerinde
stratejik yönetim yaklam ile hareket ederek kurumsal deiimi
gerçekletirmeleri önemlidir. Bu deiimin en önemli unsuru ise stratejik
liderlik bak açs ile gerçekletirilmesidir.
Bu çalmada, örgütsel deiim ve stratejik yönetim balamnda
stratejik liderliin önemi vurgulanmtr.
Anahtar Kelimeler: Deiim, Örgütsel Deiim, Stratejk Yönetim,
Liderlik

Importance Of Strategc Leadership On Insttutonal Change And
Strategc Managemenet Context
Abstract
In our world where the concept of change is accepted as a reality,
Organizations’s economical effectiveness and view of strategical their ability
to evaluate the result are related with the effectiveness. It is important that
confirming Insttutonal Change, with approach Strategc Managemenet
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Very important component of this change is realized by strategic
leadership
In this study, mportance of strategc leadership was
stressed on nsttutonal change and strategc managemenet context
Keywords:
Change, Insttutonal Change, Strategc
Managemenet, Leadership

1. GR
21. Yüzyl; bir anlamda, son Yüzyln sanayi toplumuna ait
ideolojilerin ve kurumlarn tkand, yeni kurumlarn ise oluum
sürecine girdii bir dönemin izlerini tayacaktr. Bu yeni dönemde
kurumsal yap bu yeni anlay çerçevesinde kurumlar ile tam
olarak olumam olsa da, gelecekteki ortamn temel çizgileri
imdiden belirginlemeye balamtr. Belirsizliklerin ve rekabetin
younlat bir ortamda deiimi takip edemeyenler, bugün sahip
olduklarn çok ksa sürede yitirme riski ile kar karya
kalacaklardr. Bu durum, yönetim zihniyetinde, stratejisinde ve
organizasyonunda sürekli bir geliimi ve yeniden yaplanmay
gündeme getirmektedir.1 Dün gelimi ve iyi olan bir ürün veya
hizmet, bugün, normal, daha iyisi bulununca da yetersiz olarak
nitelendirilir. Dolaysyla, müterilerin, sürekli olarak yükselen
beklentilerine cevap verebilmek için kurumlarn da sürekli olarak
kendilerini yenilemeleri, kendilerin deitirmeleri gerekir. Bu nedenle
rekabetçi ortamlarda, deiimi yönetemeyenler, kendilerini
deitirilmi olarak bulmaktadrlar. Teknolojinin gelime hznnn
artmas yenilikleri hzlandrmaktadr. Dolaysyla, kurumlarn
deiime ayak uydurma hzlarnn da artmas gerekiyor. çinde
bulunduumuz yüzylda ve bilgi toplumunda deiim kurumlarn
rekabet gücü açsndan stratejik bir öneme sahiptir. Bu deiim hz
iletmelerin d çevresel artlar deerlendirmede ve izlemede hantal
bir örgüt yaps yerine deiime açk ve bu artlar olabildii kadar
kontrol edebilecek bir kurumsal yapya ve dolaysyla bir yönetim
yaklamna ihtiyaç duyaca açktr. Strateji kavram, “iletmenin iç

1.Kamu Yönetiminde Yeniden Yaplanma 1(2003), Deiim Yönetimi çin
Yönetimde Deiim,2007http://www.cevreorman.gov.tr/ekitap/k1.pdf,
Eriim:10.11.2007
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kaynaklar ve kabiliyetleriyle d çevrenin frsat ve tehditleri arasnda
uyum salayacak faaliyetler” olarak ele alnmaktadr. Buna göre
strateji; iletme ile çevresi arasndaki ilikileri analiz ederek
iletmenin yönünün ve amaçlarnn belirlenmesi, bunlar
gerçekletirecek faaliyetlerin ortaya konulmas ve örgütün yeniden
düzenlenerek gerekli kaynaklarn tahsis edilmesi eklinde
tanmlanabilir.2
Deiimin kalcln salayabilmek için organizasyona
destek vermek ve liderlik göstermek gerekir. En önemli desteklerden
birisi liderlerin, deiim yönündeki söylemlerini, eylemleriyle
desteklemeleridir.3 Deiimin örgütler için zor bir süreç olduu
söylenebilir. Deiim dengeleri deitiren ve bu yönüyle
çalanlarda endie yaratan bir süreçtir ayn zamanda. Büyük
deiikliklerin insanlar tarafndan kendi beklentilerini ykan bir
gelime olarak görülmesi muhtemeldir. Bunlarn sonucu olarak
her deiime kar, çalanlarda doal olarak bir direnç oluur. Bu
nedenlerle deiime önderlik eden liderinin ilevi örgüt açsndan
stratejik önem tar. Bu balamda, lider, liderlik özelliklerinin
yannda, insani deerlere ve yaratcla önem ve deer veren,
gelenekçi deil yenilikçi olan, vizyon sahibi, deiimi çalanlara
ramen deil, çalanlarla birlikte balatan ve ona yön veren, yeni
deiim süreçlerine örgütü hazrlayan, deiimin konusunu ve
yönünü belirleyen kiidir. Ksaca lider hem örgüt içi koullar hem
de örgüt d koullar deerlendirmek ve buna göre deiimi
salamak zorundadr.
Deiimin en kritik özelli d çevre basksnn youn olarak
yaanmas bedeniyle yaplacak olan deiim mutlaka çevresel
faktörleri stratejik bir bak açs ile deerlindirilmesi önem
tamaktadr.
Bu çalmada örgütsel deiim ve bu deiimin örgütler
üzerindeki etkisi ve liderlik kavramnn bu deiimi yönetmedeki
önemi üzerinde durularak örgütsel deiimin stratejik yönetim
balamnda liderliin önemi incelenmeye çallacaktr.
2.Deiim ve örgütsel deiim kavram

2

Ömer, Dinçer: Stratejik Yönetim Ve letme Politikas, Tima Matbaas, stanbul,
1998.
3
YlmazArgüden:DeiimYönetim,http://www.arguden.net/images/pdf/yayimlar/
degisimyonetimi.pdf,Eriim:10.10.2007

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Son yllarda en fazla söz edilen kavram deiimdir. Dünyada
özellikle de 20. yüzyln son dönemlerinde bilgi teknolojilerindeki
gelimelerin etkisiyle yaanan hzl deiim süreci i dünyasnn
küresellemesine acmasz bir rekabet ortamnn domasna müteri
memnuniyetine dayal örenen bilgi tabanl ve sürekli deien
organizasyonlarn domasna neden olmutur.4 Bütün örgütler sürekli
bir deiim içindedirler. Bu deiimler bazen küçük bazende köklü
olarak gerçekleirler.5
Deiim yönetimini gerekli klan ancak, bu deiimin hem
kurum içi hem de kurum d çevresel faktörlerin deiime olan
katklar açsndan ve stratejik yönetim balamnda deerlendirilmesi
gereken deiimleri bu dönem açsndan öyle özetleyebiliriz.6
1.Küreselleme ve deien rekabet anlay: Güncel
yaklamla küreselleme ile ortaya çkan çok yönlü deiim
dinamikleri genel olarak insanl derinden etkilemekte, buna dayal
gelimelerin
düüncelerde,
inançlarda
deer
yarglarnda,
geleneklerde, kurumsal deiim olgusu ve örgütlerde insan kaynaklar
yönetiminin deien yaplarnda ve toplumsal düzenlemelerde ortaya
çkard dönüümler dikkatle izlenmektedir.7
2.Bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerinde yaanan hzl
geliim: Bu hzl geliim kurumlarn bilgi lideri olmasn zorunlu
klmaktadr. Bilgi yönetimi lideri bilgi yönetimine katlanlarn bilgiyi
kullanma yeteneklerini gelitirmek ve kullanabilir hale getirmek,
bunlarn örgütün bilgi havuzuna kiisel bilgi kaynaklar ile yardm
etmesini salamak ve uygun bilgi kaynaklarna kolayca ulaabilmek
için gereken artlar salar.8
3. Yeni oluan pazarlar ve pazar kapma yar
4. Müterilerin bilinçlenmesi ve beklentileri: Bu yllarda
müteri beklentilerini öngörmeyen deer vermeyen iletmeler saf
d kalacaklardr. Gelecekte tüketicinin önemi daha da artacak,

4

Sadk Baydere:“Bilgi Teknolojisi ve Bilgi Tabanl Organizasyonlar”,
Human Resources, Aralk1996s.46
5
Fuat Çelebiolu: Davran Açsndan Örgütsel Deiim, letme
Fakültesi Yayn No:238,Küre Ajans, stanbul,1990
6
Thurow Lester: Kapitalizmin Gelecei, Kasm, stanbul 1997,s.8,
Argüden, 1997 s3
7
Mack Hannan: Yarnn Rekabeti, nklâp Kitabevi, stanbul.199
8
C. W Holsapple,. ve K. D. Joshi: “An investigation of factors that
influence the management of knowledge inorganizations”, Journal of Strategic
Information Systems, 2000, pp. 235-261.
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daha zor tatmin olan üretici ve satclardan snrsz olanak ve
hizmet bekleyen bir müteri grubu pazara hakim olacaktr. Bu yeni
i dünyasnda iletmelerin baarl olabilmesi dier iletmelerden
farkl olmalarna müterileri için deer yaratabilmelerine ve bunu
sürekli ksabilmelerine baldr. letmeler artk bugün için rekabet
etmek yerine gelecek için rekabet etmeye çalmaldrlar.9
5. Çalanlarn yönetime katlma ve daha demokratik
yönetilme istekleri
6. Uluslar aras ve bölgesel bütünlemeler
7. Deien demogratik yap
Deiim, planl ya da plansz bir ekilde bir sistemin belirli
bir durumdan baka bir duruma geçirilmesi olarak da tanmlanabilir.
Baka bir anlatmla deiim bir evreden ya da aamadan bir baka
evre ya da aamaya geçitir.10 Deiim belirli bir süre içinde doada,
toplumda, bireyde, birimde ve örgüt gibi yaplarda gözlenen
bakalam ve farkllamalar deiim olarak nitelendirilmitir.
Deiim her yapnn temel ve vaz geçilmez karakteristiini
oluturmaktadr. Deime sosyal ve kültürel olan her eyin doasnda
vardr. Bu sosyal ve kültürel olgular asla statik kalamayaca
gerçektir.11 Deiim önceki durum açsndan farkllamay ve
çeitlenmeyi ortaya koyduunda deien eyler veya nesneler
önceden varolan; tarzlarn bir reformasyonunu ve bileimini temsil
eder.12 Deiim konusu ile yakndan ilgili olan sosyal bilim açsndan
deiim, deimeyi özünde bozulma, çözülme ve kötüye gidi
biçiminde deerlendirmektedir.13
Deiim trendini tahmin edebilme, çan gerçeklerini
okuyabilmek ve gelecee hazr bir hale gelmek örgüt açndan bir var
olma, yok olma sorunu olarak alglanmaldr. Geçmii planlamak,
denetim altna almak ve yönetmek mümkün olmadna göre her eyi
gelecee tamak ve onun üzerine kurmak gerekmektedir. Bu yönüyle

9

Gary Hamel, Devrimin Bana Geçin, MESS Yaynlar, stanbul,1996s.45
Fuat Çelebiolu:a.g.e.,s.9-10
11
Joseph
Fchter :Sosyoloji Nedir?, Atilla Kitabevi, (Çev: Nilgün
Çelebi) Ankara 2001,s.166
12
erif imek, M,Akgemci Tahir: Çelik Adnan, (2003),Davran
Bilimlerine Giri ve Örgütlerde Davran, Adm Matbaaclk, Konya 2003
13
Ayferi Göze: Siyasal Düünceler ve Yönetimler, Beta Yaynlar,
stanbul 1995,s.27,
Yeniçeri Özcan: “Liderlerin Stratejik Sorumluluklar”,Standart
Dergisi, S.491 Yl:41, Ankara 2002,s.21
10
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bir gelecek perspektifi oluturmak örgütler açsndan hayati önem
tamaktadr. Hzl deiim geçmi deneyimlere ve bilgilere ilikin
deerlendirme koordinatlarn elimine etmekte ve gelecei
biçimlendirmeye ilikin bir takm tahminlerin ve deerlendirmelerin
yaplmasn da etkilemektedir. Esasen deiim beraberinde deiimi
getirmekle birlikte küresel bir kültürün oluumunu da
desteklemektedir.14 Deiimi kendisiyle karlatrp ölçebileceimiz
sabit bir nokta yoktur. Deiim kendisine ilgisiz kalan insan, iletme,
devlet, yönetim ve yap gibi bütün unsurlar olumsuz süreçlere
itmektedir. Bu perspektiften bakldnda ilerilik, kalknmlk,
gelimilik, geri kalmlk ve benzeri kavramlarn referans noktas
deiimdir. Bu kavramlar varlklarn deiim karsndaki
pozisyonlarndan almaktadrlar. Dolaysyla bu tavryla deiim
zaman içinde kazanlan ve varolan özellikleri ve nitelikleri sürekli
farkllatran bir süreç olmaktadr.15
3.Strateji ve stratejik yönetim
Strateji kavram yüzyllarca askeri bir kavram olarak
kullanlmtr. Strateji, bir savata sonuca gitmek için taraflarn
askerigücünü artlara uygun, elverili olarak yerletirmesi bilim ve
sanatdr16 stratejinin bugünkü alan psikolojik, sosyal, iktisadi,
ideolojik, askeri ve idari konular da kapsamaktadr. Bir iletmenin
uzun dönemli temel amaçlarnn saptanmas ve bu amaçlara
ulaabilmek için gerekli kaynaklarn tahsis edilerek onlarn
kullanmnda kabul edilen yollarn belirlenmesi için strateji
kavramnn ve bu deiimi kurumsal olarak ele alan bir yönetim
yaklamn önemi büyüktür.
3.1.Strateji
Strateji, uzun vadeli gereksinimlere göre hareket edebilmek
içindir. Strateji, amaçlara ulaabilmek için alnan önlemleri ve
17

14

Zeynep A. Düren: 2000’li Yllarda Yönetim, Alfa Yaynlar, stanbul
2002,s.221
15
Joseph Fchter:a.g.e.,2001,s.167
16
Üzün C.: Stratejik Yönetim Ve Halkla likiler: Eylül Yaynlar,
zmir2002
17
Sypros Makridakis:“Strateji Ötesi”, Executive Excellence, Temmuz
1998,s.6
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düzenlemeleri kapsamaktadr. Tüm örgütlerin varln sürdürmek ve
etkinliini artrmak için izleyecei yol olarak da deerlendirilebilir.
letmede uzun dönemli amaç ve hedefleri belirleme ve bu
amaçlar gerçekletirebilmek için ihtiyaç duyulan kaynaklar tahsis
ederek
uygun
faaliyet
programlarn
hazrlama
olarak
tanmlanmaktadr. Benzer bir tanmda ise, “iletme amaçlar ve
amaçlardaki deiiklikler, bunlarn gerçekletirilmesinde kullanlacak
kaynaklar, bu kaynaklarn özelliklerinin belirlenmesi, datm ve
kullanlmasyla ilgili politikalar konusunda karar verme”, “iletmenin
iç kaynaklar ve kabiliyetleriyle d çevrenin frsat ve tehditleri
arasnda uyum salayacak faaliyetler” olarak ele alnmaktadr. Bu
tanmlamalara göre strateji; “iletme ile çevresi arasndaki ilikileri
analiz ederek iletmenin yönünün ve amaçlarnn belirlenmesi, bunlar
gerçekletirecek faaliyetlerin belirlenmsii ve örgütün yeniden
düzenlenerek gerekli kaynaklarn tahsis edilmesi” eklinde
tanmlanabilir.18 Günümüzde örgütlenen rekabet ortamnda üstünlük
elde edebilmek için izledikleri yol olarak da deerlendirilebilir.
3.2.Stratejik yönetim
1980 lerden itibaren stratejik yönetim kavramn iletmelerde
uygulama alan bulmaya baland söylenebilir. letme politikas
anlaynn hakim olduu dönemlerde iletme içi bak açs ve
iletmenin çevresini sabit kabul eden bir bak açs hakim
olagelmitir. Ancak, günümüzde yaanan deiim gerek iletmeleri
gerekse de onlarn yaam alanlarn ve çevrelerini çok yönlü olarak
etkilemektedir. Hzla artan küresel rekabet ve teknolojik deiim,
öncelikle iletme içi bak açsnn yetersizliini ve iletmelerin d
çevresini de esas alan yeni iletme yönetimi yaklamlarnn
gerekliliini ortaya çkarmtr. letmenin belirli alanlarna
düzenlenecek younlamak yerine iletmeyi bir bütüncül yaklamla
deerlendirmek yelenmektedir.19
Stratejik yönetim, iletmenin çevresi ile arasndaki ilkilerin
düzenlenmesi ve rakiplerine üstünlük salayabilmek amac ile

18

Ömer Dinçer:a.g.e., 1998,s.7
Tamer Koçel: letmelerde Stratejik Yönetim’e önsöz Literatür
yaynlar, stanbul,2004,s.6465
19
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kaynaklarn harekete geçirilmesidir.20Staretjik yönetim, stratejilerin
belirlenmmsi
için
gerekli
planlamalar,
bu
stratejilerin
uygulanabilmesi için kurum içi her türlü önlemlerin alnarak yürürüe
konumas, uygulamadan önce stratejilerin amaçlara uygunluunun
kontrol edilmesi ve kurum liderininin sahiplenmesini ve eylemini
ilgilendiren bir süreçtir.21
Baz yazarlar stratejik yönetimin piyasa odakl olduunu
ancak, stratejik yönetimin hem dsal çevresel faktörler hem de
içsel örgütsel faktörlerle ilgili olduunu söyleyerek dier
farkllklar da vurgularlar. Bir baka deile stratejik yönetimin
teknik bir uygulama deil, yönetimin ayrlmaz bir parças olmak
zorundadr.22 Teknolojik gelimelere paralel gittikçe artan rekabet,
irketlerin kâr paylarnn giderek dümesine sebep olmaktadr. Bu
gelimelerin doal sonucu olarak yönetim karar süreçlerinde temel
araylar ortaya çkmtr.23 Öte yandan süregelen bu durum birçok
iletme yöneticisini stratejik düünmeye ve bunun sonucu olarak da
örgüt yaplarn, üretim ortamlarn ve yönetim anlaylarn radikal
bir ekilde deitirmeye yöneltmitir. Bu deiim gerekleri kendini
ieltmenin bütün süreçlerinde göstermelidir. Younlaan rekabet,
genellikle düük maliyet, yüksek kalite ve daha fazla mal ve hizmet
çeitlemesini zorunlu klarak, müteri tatminini gibi ön plana çkan
faktörler, iletmeler açsndan iletme yönetiminde stratejik hareket
eden gelecee yönelik plan ve stratejilere de k tutan, yol gösteren,
daha dorusu ileriye dönük ortaya çkabilecek çeitli yönetim
gereksinimlerine duyarl olmay gerekli klmaktadr.
Bu çerçevede Stratejik yönetim, bir kurumda gelecee
yönelik kararlar alnmasnda kullanlan bir yönetim teknii olarak
deerlendirilmektedir. Stratejik yönetimi gelecekte ortaya çkabilecek
durum ve gelimelere göre bir planlama çabas olarak özetlemek
mümkündür. Ancak, Bu anlamda stratejik yönetim gelecein bir

20
Erol Eren: letmelerde Stratejik Planlama Ve Yönetim, Bayrak
Matbaaclk, stanbul 1997,s.15
21
Nezahat. Güçlü: Stratejik Yönetim, Gazi Üniversitesi Fakültesi
Dergisi2003,Cilt23,Say 2,s 70
22
Garry.
Bruton,
D.Oviatt,
Benjamin
M. Kallas-Bruton,
Luanne:”Strategic planning in hospitals: A review and proposal “Health Care
Management Review.1990 Vol. 20, Iss. 3; p.4,
23
Rüstem Hacrüstemolu, Münir. akrak: Maliyet Muhasebesinde
Güncel Yaklamlar, Türkmen Kitabevi, stanbul 2002,S.6-7
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plannn yaplmas deil, deiimi göz önüne alarak gelecekte
yaplmas gerekenleri belirlemek, bir baka ifade ile, gelecei
biçimlendirmekle ilgilidir.
3.2.1.Stratejik Yönetimin Özellikleri
Stratejik yönetimin, her eyden önce, genel yönetimin sahip
olduu özellikleri de kapsad belirtilmelidir. Ancak bu özelliklerden
fakl olarak stratejik yönetimin kendine has bir takm özelliklerinden
de bahsetmek mümkündür. Strateji kavram çerçevesinde stratejik
yönetimi dier yönetimlerden ayrt etmeye yarayan özellikler
unlardr.24
1. Stratejik yönetim, örgütteki en üst yönetimin bir fonksiyonu olarak
deerlendirilmelidir. Zira stratejik yönetim tümüyle iletmenin
geleceine yöneliktir.
2. letmenin vizyonu’na yöneliktir; gelecee yönelik uzun vadeli
amaçlar gelitirir, sonuca varmak için nelerin yaplmas gerektiini
düünür.
3. Stratejik yönetim, iletmeyi bir bütün olarak alglar; bütünü
oluturan dier parçalar da ilgi alan içindedir.
4. Stratejik yönetim için iletme açk bir sistemdir. Bu nedenle çevre
oldukça yakndan takip edilen bir faktördür.
5. Stratejik yönetim, d çevresine kar toplumun çkarlarn göz
önüne alan bir sosyal sorumluluk tar.
6.
Stratejik
yönetim,
iletmenin
temel
amaçlarnn
gerçekletirilmesine yönelik kaynak datmn en etkili bir ekilde
yapar.
7. Stratejik yönetimin belirledii amaçlar, alnan kararlar, faaliyetleri
içinde en alt birimlere kadar herkesin ortak hareket noktasn
oluturur. Bunlara ilave olarak;
8. Stratejik yönetimin en temel öesi liderlerdir. Çamzda liderler
deiim rüzgârlarndan soyutlanamamaktadr. yi bir lideri her eyden
önce kendini yönetebilen biri olmak zorundadr. Verimlilik ve
zamanlama problemlerini çözmü ve toplam kalite anlayn kendi
hayatna uygulayabilmi biri olmas gereklidir. Lider ilk olarak,
dikkatini iletmenin ana yön motifleri, amaç, stratejiler ve ana

24

Ömer Dinçer:a.g.e., 1998,s.7, C. Üzün: Stratejik Yönetim Ve Halkla
likiler: Eylül Yaynlar, zmir2002,s.3

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

problemler üzerinde toplayarak, öncelikleri belirlemeli ve daha sonra
fonksiyonel faaliyetleri bir bütün olarak birletirerek dengeli faaliyet
programlarna dönütürmelidir. Bu açdan lider, bilgi toplama, analiz
etme ve karar verme rolü nedeniyle, iyi bir stratejist, mimar ve
koordinatör olarak, sezgisel ve yönüyle küresel bir yönetici olmaldr.
3.2.2.Kurumsal stratejik boluk
21.yüzyln en önemli unsuru olan bilgiyi en etkili biçimde
deerlendiren ve yöneten kurumlar baarl olacaklardr. Bu
yllarda iletmelerin strateji belirlemeleri açssndan zorlanacaklar
dönem olacaktr.25 Yönetimin elindeki tüm teknolojik olanaklara
ramen gittikçe karmak hale gelen ve yaplan tahminleri eksiksiz
karmak hale gelen ve yaplan tahminleri eksiksiz klan gelimeler
yüzünden etkin strateji belirleme ve uzun vadede plan yapma
konularnda zorlanacaklardr. Stratejik boluk içinde çalan
kurumlar, gündelik sorunlar altnda kaybolmakta, dünya ve ülke
eilimlerini doru ve zamannda okuyamamakta, gerekli tercih ve
öncelikleri ortaya koyamamakta, gelecee yönelik vizyon ve
hedefler formüle edememektedir. Sonuç olarak, deiimi yönetmek
yerine, deiime maruz kalma ile sonuçlanan bir süreç
yaanmaktadr. Stratejik boluu olan ve bu nedenle "yönünü
belirleyemeyen ve bundan yoksun çalan kurumlarn, baka türlü
bir sonuçla karlamas da beklenemez. Stratejik açk, özellikle
uzun vadeli bir perspektifi gerektiren yatrm kararlarnn
alnmasnda belirgin bir ekilde ortaya çkmaktadr. Ksa vadeli
deerlendirmeler, gündelik sorunlar içinde boulma, birbirleriyle
tutarsz çeitli etkiler altnda karar alma; kurumlarn genel
yaplanmasnda ve kaynak tahsisi sürecinde öncelik vermeyi ve
odaklanmay
ortadan
kaldrmtr.
Stratejik
yönetimin
yerlemesini, performansa dönük çalma anlayn yerlemesini,
hesap verme sorumluluunun gelimesi bu kapsamda
deerlendirilebilir.26
Strtejik yönetimin gereklerine göre davranmayan kurumlarn
gelecek ile ilgili belirsizlikleri ortadan kaldrmaya yönelik

25

Ferdin Hoyi: “2000 k”, Executive Excellence, 1998,Say 21 s.20
Kamu Yönetiminde Yeniden Yaplanma 1.(2003), Deiim Yönetimi
çinYönetimdeDeiim,
2007http://www.cevreorman.gov.tr/ekitap/k1.pdf,Eriim:10.11.2007
26
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politikalar gelitiremeyeceklerdir. Bu da var olan deiime
direnemeyecekleri ve dolays ile rekabetçi yaplarnn
kaybolmasna neden olabilecektir.
4. Örgütsel Deiim ve stratejik yönetim açsndan liderlik
Belirli amaç ve hedeflere yönelmi insan guruplarnn
oluturulmas ve harekete geçirilmesi bir beceri ve ikna yetenei
gerektirmektedir. Liderlik konusunda ortaya atlan birçok tanmlar
da bu kavram, bir gurup insan belirli amaçlar etrafnda
toplayabilme ve bu amaçlar gerçekletirmek için onlar harekete
geçirme yetenek ve bilgilerinin toplam olarak tanmland
görülmektedir.27 Bir dier tanma göre ise, lider; guruplarn ve
örgütlerin amaçlarna ulamalarn salamak üzere guruptaki ve
organizasyonlardaki üyeleri etkileyen kiidir. Liderlik en basit
tanmyla, örgütsel amaçlara ulamak için dierlerini etkileme
süreci olarak tanmlanabilir. Lider ise, yaratclk, planlama,
örgütleme, tevik, haberleme ve kontrol gibi fonksiyonlar yerine
getiren kii olarak tanmlanabilecei gibi, örgüt amaçlarna
ulamak için birey ve guruplar motive eden etkileme yeteneine
sahip kii olarak da tanmlanabilir.28 Stratejik Liderlik, stratejik
deiimlerin gerekli olduu durumlarda, deiimi öngermek,
tasarlamak, geçite esneklii salamak ve dierlerini geçi
sürecinde güçlendirmektir. Yaps gerei çok fonksiyonlu olan
Stratejik Liderlik, bakalar aracl ile deiimi salamak, bütün
kuruluu bir deiim sürecine sokabilmek, fonksiyonel ufuklarn
ötesine geçebilmek potansiyelini yaratmaktadr. Günümüzdeki
sosyal ve teknolojik deiimlerin hz nedeni ile stratejik liderler
belirsizlik ortamlarnda insan doas ile nasl ilgileneceklerini
bilmek durumundadrlar29
Tanmlardan da anlalaca üzere liderler, pek çok önemli
faaliyeti yerine getirirler. Dinamik bir örgütün liderinin asla

27

Erol Eren: letmelerde Stratejik Planlama. Beta Basm Yaynclk,
stanbul2000,S.286
28
Akn Marap:Yönetim Kontrol Sistemleri. KHO Basm, , Ankara
1995,s.43
29
Merih
Kutlu;
Stratejik
Liderlik,
http://www.eylem.com/strateji/wstralider.htm
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kaçamayaca önemli bir faaliyet ise “deiim yönetimi”dir. Ancak
deiimin balatlmas ve sürdürülmesi hiç de kolay bir i deildir.
Çünkü bu faaliyet, son derece hassas bir konu olan insan unsurunu,
son derece kat olan i yaam faaliyetleri ile uyumlu bir hale
getirmeyi gerektirir.30 Liderlik; “zorlayan, otoriter, yaknlk,
demokratik, örnek oluturan ve yönlendiren”
olarak
tanmlanmaktadr.31
Stratejik liderlik Alt önemli bileeni içerir:1. Stratejik
yöntemin belirlenmesi, bu irketin uzun dönem vizyonu
gelitirmeyi amaçlar. Stratejik amaç firmann iç kaynaklarn,
kapasitesini ve temel yeteneklerini kapsar.
2. Temel yetenekleri sürdürmek ve kendi çkar için
kullanmal: Temel yetenekler bir organizasyonun fonksiyonel
yeteneklerini belirler. Üretim, finans, pazarlama ve aratrma ve
gelitirme gibi alanlarda stratejik idari kurumsal davran ve karar
verme mekanizmasn yönlendiren esas deerleri belirler.32 Temel
yetenekler irketler tuketici deerleri için ürünlerin üretilmesini
salar. Örnein, Phillip Morris pazarlama fonksiyonunda temel
yeteneklerini gelitirdi. Temel yeteneklerin kendi çkarlar
dorultusunda kullanlmas bölümler arasnda kaynaklarn
paylamn gerektirir. Genel olarak temel yetenekler (Intangible)
fiziksel varl olamayan kaynaklar üzerindedir Rekabetçi bir
avantaj yakalayabilmek için örgütte birimler arasnda gelitirilir.
3. nsan kapitalini gelitirmek: nsan kapitali örgütün
çalanlarnn bilgi ve yeteneklerine gelitirmeyi ifade eder. nsan
kapitalinin gelitirilemsine yönelik bir yaklam olarak eitim ve
gelitirme programlardr.33
4. Etkili irket kültürünü devam ettirmek: irket kültürü
temel deerlerin herkes tarafndan paylalmas demektir. Kültürü
deitirmek onu sürdürmekten daha zordur. Fakat etkili stratejik

30

Akn Marap:a.g.e.,s.52
Goleman D.: Leadership that Gets Results. Harvard Business Review,
78(2), 78–90, 2000
32
Wllam C. Stree:“Yönetim Mücadelesi”, Executive Excellence, Say
15 1998,s.12
33
M.A. Hitt, R.D, Ireland, R.E. Hoskison: Stratejik Management:
Competitiveness and globalications Concept St.paul MN: West Publishing
Company,1995,s.24-26
31

125

126

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

liderler deiiklii yürürlüe koymas ve kültürü deitirme
ihtiyacn farketmeyi gerektirir.
5. Etik uygulamalarn vurgulanmas: Etkili stratejik liderler
kendi organizasyonlarnda etik uygulamalarn vurgularlar ve
organizasyonel kültür dorultusunda onlara alamay ararlar.
6. Stratejik kontrolün oluturulmas: Son döneme kadar
stratejiden söz etmek pek moda deildi. Oysa Pazar payn arttran
yeni pazarlar yaratan, i yerlerini ileriye doru birletiren ya da
rekabet avantaj kazanan irketler için strateji yaptklar adna
kurumun ayrlmaz bir parçasdr. Strateji planlamadan çok alglama
sentez yapma ve harekete geçmeyi geciktirir. Strateji bugünün
gereksinimlerine yant verirken bir yandan da gelecei tahmin
edecek ekilde hareket etmektir. Strateji uzun dönemli
gereksinimlere göre hareket edebilmek ve yine uzun vadede iyi
durumda almak içindir.34
yi bir strateji oluturmak için:
1. Frsatlar ve Tehditlerin belirlenmesi: Kurulu dndan
kaynaklanan frsatlar ve tehlikeler, müteri gereksinimlerinin,
teknolojik
olanaklarn
ve
rakip
tepkilerinin
karlkl
etkileimlerinin sonucudur. Bu karm sürekli deimektedir.
Müteriler, rakipler ve teknoloji üzerinde etkili olan toplumsal,
politik ekonomik, demografik ve bilimsel itici güçler stratejiler
kapsamnda ele alnmas gereken deiimler yaratrlar.
2. Kurulu Yeteneklerinin belirlenmsi: Kuruluun müteri
gereksinimlerini tatmin etme ve bunlara yant verme, teknolojik
olanaklardan yararlanma ve rekabet avantaj elde etme yetenei,
kaynaklarnn
çalanlarnn,
tespitlerinin,
makinelerinin,
entelektüel birikiminin ve stratejik ilikilerinin akllca
kullanlmasnn bir sonucudur. Kuruluun yetenekleri pek çok
stratejiyi önemli ölçüde snrlamtr. IBM’i yönlendiren irket
kültürüydü. 30 yl boyunca baarya götürdü. Ancak deiimi
gerçekletiremedii zaman baarszla urad.
3. Kuruluun Kapasitesi: Kuruluun gelime kapasitesi
saptanrken, varolan kapasite içindeki unsurlarn bir arada nasl
hareket edecei konusu da aratrlr. Örnein yeni kurulmu bir
irketin sermayesi snrl olabilir. Ama çalanlarnl birikimi doru
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bir ekilde bir araya getirebilirse baarl olmak için hazrlanmas
gereken stratejinin gerektirdii sermayeyi arttrabilir.
4. Paydalarn stekleri: Paydalar yalnzca hissedarlar
deildir. Ayn zamanda çalanlar, müteriler, tedarikçiler
toplumun dier bireyleri, kurumlar ve rakipleridir. Paydalalarn
istekleri irket stratejilerinin hazrlanmasnda büyük olaslkla en
bata dikkate alnmas gereken önemli bir konudur. Sorunlar, bu
isteklerin irket stratejisi için tek itici güç olmas halinde ortaya
çkar.35
5.Temel Deerlerin Tanmlanmas: Çok sayda irket bir
temel deere sahip olduunu ileri sürer, ama aslnda temel deer
dedikleri eyler hiçkimsenin kar çkmayaca, i dünyasna
ilikin genel bir takm inanlardr. Dürüst olmak, kar etmek,
müterilerinin istek ve gereksinimlerine kar duyarl olmak gibi.
Bu tür deerler ancak insanlarn bunlara uymak için nasl
davranmalar gerektiinin açklanmas ve aralarnda nasl bir
öncelik sras olduunun ortaya konulmas ile onlar kazanrlar.
Yeni bir dünya düzeninde karn hangi rakama yükseldii deil
nasl ve kimler için iletmenin deer yaratt önemli olacaktr.
Deer yaratma sadece müterilerimiz, hissedarlarmz iin deil
nasl ve kimler için iletmenin deer yaratt önemli olacaktr.
Deer yaratma sadece müterilerimiz, hissedarlarmz için deil
çalanlarmz için ve dier payda gruplar içinde olmaldr.36
4.1.Stratejik liderin özellikleri
Stratejik liderlik liderin, stratejik düünme, hareket etme ve
etkileme süreçlerine gösterdii özenin bütünüdür. Stratejik Liderlik,
stratejik deiimlerin gerekli olduu durumlarda, deiimi öngörmek,
tasarlamak, esneklii salamak ve dierlerini geçi sürecinde
güçlendirmektir. Bu açdan stratejik liderliin sahip olduu özellikleri
öyle sralayabiliriz:
1. Düünmek. Stratejik düünmek; bilgi toplamay, ayklamay,
anlaml ve yaplanm fikirlere dönütürmeyi içerir

35

Danna Prestwood, C.L., Schuman Paul A: “Tahmin Stratejisi”,
Executive Excellence, Say 16, Temmuz 1998,s.16
36
Stephane Garell,: irketler Rakamlara Deil, Deer Yakalamaya
Odaklanmal, Kapital: Mays,1999,s.152
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a.Taramak ve toplamak: Lider, gözünü müteriden ayrmadan,
deien teknolojileri, sektördeki yenilikleri, kaynak salayclari,
küresel ekonomiyi, toplumsal talepleri, yeni eilimleri gözler. Kurum
içinde insanlarn yeterliliklerine, bütçe durumuna, kurumsal
sistemlerin ileyiine ve aralarndaki egüdüme dikkat eder.
b. Sisteme odaklanmak: Stratejik lider, kurumun birimlerine deil,
birimler aras sinerjiye ve bütüne odaklanr. Birimler aras ilikilere
ve sinerjiye, çalmalarn toplanan verilerle uyumlu olmasna özen
göstermek.
c. Analiz etmek ve ayklamak: Youn bilgi ak içinde, önemli
bilgileri ayrt eder, ayrtrr, anlaml bir biçimde yeniden düzenler.
2.Harekete geçmek. Stratejik düünme baarlysa, ayn baar
hareketlere yansr.
a.Denge kurmak: Stratejik lider, günlük operasyonlarla uzun vadeli
stratejisi arasnda denge kurar, uzun vadeli düünmeye ayr zaman
ayrmaktansa, günlük ileri uzun vadeli düünür.
b. Egüdüm salamak: Stratejik lider, çalanlarn yaptklar
gündelik ilerle uzun vadeli stratejiyi ilikilendirmelerini salar.
c. Belirsiz durumlarda karar almak: Stratejik lider, kararlarnn
sonuçlarn öngöremedii durumlarda, harekete geçecei zaman bilir.
Yeni bilgiler dorultusunda stratejiyi gelitirir ve yeni stratejilerle
hareket eder.
3. Etkilemek. Etkileme yetkinliiyle, kurumda açklk, adanmlk ve
sinerji yaratmaktr.
a. Ortak anlay yaratmak: Vizyon ve stratejiyi çalanlar için
anlaml klarak bu yönde çalmalarn salamak stratejik lidere düer.
Vizyon ve strateji kurumun bütününde ayn ekilde anlalmal ve tüm
ilere
uygulanmaldr.
b. Katlm salamak ve heyecan yaratmak: Çalanlar amaç
dorultusunda harekete geçirmek, ballk salamak, zorluklar
karsnda
ball
canl
tutmak
gerekir.
c. Örgütsel yap ile kültür arasnda sinerji yaratmak: Kurumsal
yap ve kültür stratejik çalmay desteklemelidir. nsanlarn
liderlerinden, sistemden, süreçlerden ve kültürden ayn tutarl
mesajlar almalarn salamak, en baarl etkileme yöntemidir.
Uzun dönemli rekabet üstünlüünü sürdürmek, daha
yüksek müteri deeri yaratmak ve en üst düzeyde kârllk elde
etmek için, kurumun her düzeyinde çalanlarn stratejik liderlik
tutum ve davranlarn benimsemesi gerekmektedirStratejik
liderliin iletmenin deien çevre artalatna ayak uydurabilmeleri
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ve deiimi zamannda ve sürekli olarak yapabilme becerisinin
iletmenin baars açasndan öenemi yadsnamaz. Deiimi
yapabilmek ve dolaysyla Stratejik baar için yeterli art; Stratejik
Yönetim tekniklerinin, etkin bir liderlik yaklam ile yaratc bir
ekilde uygulanabilmesidir. Stratejik düünmek, kurumlar ve
toplumlar uzun dönemde ayakta tutacak ve daha da ileriye
götürecek tercihler yapmaktr. Kurumlar açsndan stratejik
tercihler, daha fazla müteri deeri yaratmak ve en üst düzeyde kâr
elde etmek anlamna gelmektedir. Bu balamda bakldnda,
stratejik liderlik, uzun dönemde rekabet üstünlüü kazanmay ve
bu üstünlüü sürdürmeyi hedefleyerek düünmek, hareket etmek ve
bakalarnn da ayn ekilde düünüp davranmas yönünde onlar
etkilemektir. Stratejik lider gelecee uzanan vizyonu ile stratejik
tercihlerini birletirebilen kiidir. Ayrt edici özellii, vizyon,
strateji, mali politika, pazar odakllk, ürün ve hizmetler, kurum
kültürü gibi liderlik özelliklerini kurumu rakiplerinden farkl ve
kalc klmak için kullanmasdr. Bunu için, ksa dönemli
sonuçlarla uzun dönemli bak badatrmas ve çok seçenekli ve
geni bir perspektif benimsemesi gerekir.
5.Sonuç
Bütün örgütler sürekli bir deiim durumundadarlar. Bu
deiimler bazen küçük bezende köklü olarak gerçekleirler. Deiim
yönetiminini gerekli klan ancak bu deiimin hem kurum içi hemde
kurum d çevresel faktörlerin deiime olan katklar açsndan ve
stratejik yönetim balamnda deerlendirilmesi gereken bu dönem
açsndan önemini artrmaktadr.
Stratejik yönetimin piyasa odakl olduunu ancak, stratejik
yönetimin hem dsal çevresel faktörler hem de içsel örgütsel
faktörlerle ilgili olduu söylenebilir. Bir baka ifade ile stratejik
yönetim teknik bir uygulama deil, yönetimin ayrlmaz bir parças
olmak zorunluluudur.
Stratejik yönetimi bir deiim frsat olarak görmeyen
kurumlar, gündelik sorunlar altnda kaybolmakta, dünya ve ülke
eilimlerini doru ve zamannda okuyamamakta, gerekli tercih ve
öncelikleri ortaya koyamamakta, gelecee yönelik vizyon ve
hedefler formüle edememektedir. Sonuç olarak, deiimi yönetmek
yerine, deiime maruz kalma ile sonuçlanan bir süreç
yaanmaktadrdr. Hem stratejik yönetim hemde deien artlara
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göre örgütün bütününü deitiren politikalarn vazgeçilmezi liderin
bu konudaki bak açs ve liderlik özellikleridir.
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Özet
Resimde düsel bir ifadenin yansmas olarak düündüümüz simgeleri,
dü ile gerçek arasndaki olaylarla ilikilendirebiliriz. Geçmi olaylara
göndermelerde bulunan sanatçlar, bilinçalt dünyasndan sklkla
yararlanrlar. Bilinçaltndaki gerçekler bir tuval yüzeyinde “imgeler”
eklinde karmza çkarlar. Atilla lkyaz’n resimsel dilinin de bu dorultuda
geliip anlam kazandn düünebiliriz. Bu balamda, lkyaz yaad her
dönemi kendi içinde deerlendirerek ve kendi iç dünyasyla hesaplaarak
kendi simgelerini oluturmaktadr. Geçmi olaylara vurgu yapmak için
deiik (yaanml olan) sembolleri de kullanan lkyaz; “Yaama
Sevinci”, “Beyaz”, “Boluk”, “imdi Haberler” ve “Örgü” gibi resim
serileriyle farkl resim yöntemlerini deneyerek sanatsal yaklamn ortaya
koymaktadr.
Anahtar kelimeler: Yaama Sevinci, Post, Yatan Ba, Beyaz, imdi
Haberler
Abstract
Artists who refer past happenings frequently utilise their realm of subconscious. The style of Atilla lkyaz’s paintings could be connected with the
facts between dream and reality through the symbols, which base to a kind of
a modern expression-reflection. He uses different symbols (experienced) for
pointing out these facts and applies different painting methods in his series
such as ‘white’, ‘here is the news’, ‘hand-knit’. He studies new experiences
through transforming the symbols in his art.
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Key words: Joy of Life, The Skin, The Head Lying Down, The
White, Now News

Giri
“Düler” ve “gerçekler”; birbirini çok iyi izleyen ve her zaman
birbiriyle ilikili iki yaam arasndaki mesafeyi iaret ederler.
Dülerin, ne sunarlarsa sunsunlar malzemelerini gerçeklikten ve bu
gerçeklik çerçevesinde dönen zihinsel yaamdan türettiklerini
söyleyebiliriz. “Dülerimiz, ne denli garip sonuçlara ulasalar da
aslnda gerçek dünyadan kopmazlar. En yüce, en saçma olaylar bile,
temel malzemelerini ya da duyular dünyasnda gözlerimizin önünde
önceden yer alm bir eylere; baka bir deyile dsal-içsel olarak
daha önce yaam olduumuz olaylara borçludurlar”(Freud
1991:118). Düler bize, ayn zamanda gerçekliin uygun bir
yansmasn verirler. Dülerimizin doas gerei eilimlerimizi bir
davran biçimiyle veya sanat yoluyla gözlemleyerek sorgularz.
Hildebrant, “kural olarak yaam ne kadar temizse dülerin de o
denli temiz olacan; birinde daha az temiz olann dierinde de öyle
olacan ifade eder” (Gaarder 1994:492- 494). Ayrca dülerin,
doamzn uyankken genellikle ulaamadmz derinliklerine ve
kuytu köelerine rastlantsal bir göz atverme olana saladn
söylemek de olasdr.
Atilla lkyaz’n resimlerindeki düsel gerçeklik, yukardaki
örneklendirmeye uygun bir paralellik göstermektedir ki, bu balamda
çou zaman geçmite kalan “bilinçalt dünyas”n rastlantsal ve
ekspresif bir yaklamla sorgulamaktadr. Baka bir açdan kendi
sanatsal serüvenini rastlantsal bir biçimde belki de farknda olmadan
dönemlere ayryor. Çünkü lkyaz, resimlerinde her dönem kendi iç
dünyas ile hesaplarken, ruhsal derinliklerinde yer edinmi olaylar
üzerinde uzunca bir süre durur. Bu olaylara farkl bak açlaryla
yaklaarak, biçemiyle yeni boyutlar kazandrp kendi resimsel
anlayn ortaya çkarmaktadr.
1.Geçmiin izleriyle Hesaplama
Simgelerin Doumu ve çsel Hesaplama
Portreler, çamlar, öpüen balar ve postlar gibi konular, lkyaz,
frçasyla tuvaller ve kat yüzeyler üzerinde frtnalar kopard bir
dönemdir. Tuvallerinde, yeni serüvenlere yelken açmann, aratrp-
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incelemenin ve boya ile sürekli denemeler yaparak simgeler
yaratmann yoluna gitmitir. Kendi resimsel ufkunu geniletmek için
ykp tekrar ina etmeyi, hep kefetmeyi hedeflemitir. Yaad içsel
younluu, ekspresyonist bir tavrla çalmalarna yanstmtr. Bu
tavr, tpk “Ekspresyonist üslup saylan içgüdüsellik” gibidir. Bu
“sanatçnn yaama kar içten gelen tepkilerinin ortaya çkarldr”.
Böylece Marc Chagall’n resimlerinde görülen “içgüdüsellik ve
iirsellik anlayna yaklamtr” (Richard 1984: 14). Resimde yer
alan renkler; düsel bir dünyada en derin içsel duygularn anlatmna
dönümülerdir. Böyle bir durumda frçasna bulaan lirik çizgiler
derinleerek özgün simgeleri ve sembolleri ortaya çkarmlardr.
Çizginin dinamik büyüsüyle hareket eden lkyaz, kendi simgelerine
yön verirken imgelere de açk bir kap brakmtr. Daha dorusu kimi
simgeler “imge” eklinde karmza çkmaktadrlar. Pascal bu durumu
öyle ifade eder: “Bütün bunlar (içgüdüsel olaylar); hayatn yol
göstericileridir. Çünkü hepsi anszn ruhsal bir ilevin sonucunda
imgeye dönüerek ortaya çkarlar”. Hatta Aristo’nun da ifade ettii
gibi; “ruhsal bir süreç olarak, duyumdan türediklerini, edim halindeki
duyumun dourduu hareketlerdir”(Bozkurt 1992:244).lkyaz’n da
çou zaman bir “hatrlama” veya “karlama” sonucu ortaya çkan
simgeleri yukardaki örnee bir paralellik gösterir. Onun önceki
yaamnda görülen ve bilinçaltnda yer edinmi olan balca konular;
“öpüenler”, “çam aaçlar”, “yatan balar” gibi balca konular; ayn
zamanda ruhsal bir sürecin yansmalardr.

Resim 1: Yatan Ba, Yal Boya,
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Resim 2: Duvara Gerilmi Post, 60x50cm, 1991
Düzenleme, 1994

Simgelerin
Dönemi)

Yayld

Alanlar

(Düzenleme-Yerletirme

Daha önce ruhsal bir süreçten etkilenen, ani ve hzl frça
vurularyla ortaya çkan çeitli simgeler; zaman içinde “obje”
eklinde “kavramsal” ortamna çekildiler. Bu bölümde; lkyaz’n
resimlerinde daha önce bir gerçeklik olarak iledii ve hep
içselletirdii “post” imgesinin veya yatan ba imgesinin;
“düzenleme” ortamnda farkl ekilde ele alnd görülmektedir.
Düzenlemelerinde postun kendisi veya yatan ba, bir nesne-obje
olarak maddesel gerçeklik içinde deerlendirilmektedir. Yani
simgelerin resimsel ifadeden çkp kavramsal anlaya doru bir geçi
içinde olduklar fark ediliyor. Simgeler heykel formatnda ilgili
mekana özenerek yerletirilmitir. Böylece lkyaz’n resimlerindeki
simgelerin tuval yüzeyinden ayrlarak her hangi bir mekan içinde üç
boyutlu objelere dönütüklerini görmek mümkündür.
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lkyaz’n yukardaki tanmlamalara örnek olarak baz
uygulamalarna deinmek gerekirse: “Deri postun” duvara gerilii ve
yaratt gerilim 1 , günümüz insannn yaad aclara, strese ve
gerginlie bir tür göndermedir. Postun hali, güncel hayatn rutin
sorunlar karsnda beyinsel olarak bir post gibi gerilen insan
simgelemektedir. Gazete hamuruyla biçimlendirilmi kesik ba
objeleri ise; yine günümüz insannn içine dütüü çkmaza vurgu
yaplmaktadr. Bu yatan kesik balar, kimi zaman siyah bir masann
üstünde karlkl bakyor gibi görünüyorlar. Afrikal sanatç Jak
Aleksander’in
2006’da
Tokyo
Mori
Sanat
Müzesi’nde
2
gerçekletirdii düzenlemesinde olduu gibi bazen de postlar bir
masann üzerine karlkl “sorgulama” eklinde yerletirilmilerdir.
Bu da yine günümüz insann yaad kaosa bir tür eletirel baktr.
Böylece lkyaz’n çalmalarnda ayn zamanda kendi ilerinde,
resmin snrlarn aarak kavramsal sanatn olanaklarndan da sklkla
yararlanmaya çalt görülür. Bazen de farkl malzemelerden
yararlanarak simgelerini obje haline getirerek, yukarda da söz
edildii gibi bir mekanda onlar yüzletiriyor. Böylece objeler her
anlatm disiplinde yeni “im”ler yüklenmektedir. lkyaz, burada
sanatn daha da etkin olabilecei çada anlatm olanaklarn
kefetmeye çalmaktadr. Benzer bir yaklam Japon sanatç Yayoi
KUSAMA’nn çalmalarnda da görülmektedir3. Kusama’da sklkla
kulland iaretlerini objeler haline getirerek, özgün düüncesini
farkl disiplinlerde farkl teknikler kullanarak izleyiciye sunmaktadr.
Beyaz Seri Resimleri
Beyaz sorgu ve renklerden kaç serisi; lkyaz’n monokrom sanat
geleneinde bir halka olarak düündüü, “az çoktur” ilkesinin
üzerinde önemle durduu çalmalarn kapsamaktadr. “Monokrom
resim, güzelden çok tek rengin çartrd sonsuzluk etkisiyle
izleyende yüce (sublime) duygusunun domasna neden olur. Uçsuz
bucaksz ifade tek renkten kaynaklanan allmadk gücüyle bizi
etkiler”(lkyaz, 2003:195). Ünlü Çin sanatçs Za Wou-Ki’nin
resimlerindeki “beyaz bulutlar”, “bir bulut gibi açlan ku kanatlar”
(Ragon, 1987: 49) serisi yukardaki açklamalara uygun bir örnektir.
Buna paralel olarak lkyaz’n resimlerinde de kendi resimlerinde;
1

1993 Ylnda Resim-Heykel Müzesi’ndeki “Gurup Atölye Sergisi”ndeki
postun duvara gerilme biçimi.
2
Afrika Remix: 2006, “Bijutsu Techo” Sanat Dergisi, say.883, s.144
3
Kusama Yayoi, Hara Çada Sanatlar Müzesi, Hara Özel Koleksiyonu,
Tokyo
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fazla renklerden kurtulma isteiyle kullanlan sade bir beyazla da
sonsuzluk etkisi yaratabilmektedir. Renkleri ve biçimleri, Za Wou-Ki
örneinde olduu gibi olabildiince tuvalinde soyutlamaya
çalmtr. Bu tavryla kendi yaam öyküsüne de görsel bir bak
sunmaktadr. Beyazn yeni biçem ve renk aratrmas içinde, bir
anlamda özelletirilmi olmas; lkyaz’n hem yaamnda hem de
resminde yeni sorgulamalarn göstergesidir. Beyaz renk, yaam
açsndan artk imge deil, kendi içinde yaad derin ve gerçek bir
boluktur. Sonsuzlua doru giden, gittikçe yok olan yaln bir boluk.
Bu tavr onun ruh halini en iyi yanstan içe dönük bir arnma
sürecidir. Yani beyazla çok renklilii ve derinlii birlikte yakalama
endiesidir. Böylece lkyaz’n tuvalindeki kaln beyaz katmanlar, yer
yer parlak bir a ve yaam izine dönümektedirler
2. Güncele Göndermeler
Boluk
Beyaz seriden sonra resimsel simgeler, “Boluk” adl seride yeni
bir boyut kazandlar ve her zaman çalmalarn merkezindeyken bu
kez belirgin bir ekilde merkezden-kenarlara çekildiler. lkyaz’n
resimlerindeki bu anlay; düsel olandan çkp gerçekte yaananlarla
ilikilidir. Onun yaamndaki derin boluk, nedensel olarak ilerinde
derin bir sessizlie dönütüler. Ani bir çöküntü sonucunda uç
noktalarda bulunan elemanlar hareketsiz kalarak, tuvalin snrlarnda
yer
aldlar.
Bunlar
lkyaz’n
kendi
yaamndaki
bir
tür“karlamalar”dr. Bu durum, belki de hem yaamda, hem tuval
yüzeyinde bütün fazlalklardan tamamen arnma isteidir. Sonuçta
ürkütücü bir boluk ortaya çkmtr. Bu bolukta, Giorgio de
Chirico’nun resimlerinde görülen, “bolukta ürküten bekleyi”i
anmsatan bir atmosfer vardr. lkyaz’n özlemi, De Chirico’nun
boluk gerilimine benzemektedir. Ya da Chagall’n resimlerindeki
“derin özlem”i hatrlatan bir anlaytr (Lynton 1982:152). Ksaca
lkyaz’n bu dönem resimlerindeki boluun kendisi bir ölüm
temasn iaret ediyordu. Freud bu durumu öyle ifade eder: “cansz
varlktan sonra ortaya çkan canl varln bir önceki durumuna
dönme eiliminde olduunu söylerken, canl organizmann psikolojik
açdan da ölüme yaknln ortaya koymaya çalr”(Kristeva 1994:
55). lkyaz’n, bu dönemde annesinin ölümüne tank olmas; ölüm
onun için bir boluktu. Bu nedenle “boluk” doluluktan daha öte bir
eydi. Resimlerin yüzeyindeki her eleman imleri parçalyor, boluk
yaratyorlar; simgeler hiç bir söz söylemiyorlard. “Hiçbir sözcüün
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imleyemeyecei adlandrlamaz bir üst noktadan, ekillendirilemez
bir eyden yoksun kald izlenimine sahiptir”(Kristeva 1994: 54).
lkyaz’n boluk kavram; onun yaamnda hep var olan dolayl ve
anlaml bir göndermedir. .
imdi Haberler
“imdi Haberler” adl serisi; güncel olana iaret etmektedir ve
lkyaz bunlar “yazyormu gibi” resmetmektedir.
“imdi Haberler” adl serideki resimsel göndermeler daha önceki
serilerden, “beyaz sorgu” ve “boluk”’tan sonra gazete küpürleri
üzerinde gerçekletirilmi çalmalar kapsamaktadr. Yani verilmek
istenen mesajlar düsellikten arnarak, baka bir ifade biçimiyle;
gerçeklik arayna giriyorlar. Ksacas gerçek sembollere
dönümektedirler. Bu gerçeklik kaynan daha önce de vurguland
gibi, genellikle yaanm ve görülmü olaylardan almaktadr. lkyaz
burada her gün gazete sayfalarnda gördüümüz deprem görüntüleri,
trafik kazalar, örenci olaylar gibi haberlerin fotoraflarndan yola
çkarak kendi iç dünyas dndaki güncel sorunlara yönelmektedir.
Bunlar lkyaz’n çizgisel yorumlarna dönüerek dikkat
çekmektedirler
O güncel olaylar sklkla takip ederek gözüyle malzeme toplar ve
onlar herhangi bir yüzeye aktararak gördüklerinden bir eyler çkarr.
Yani resim eyleminden önce kendi duyumlarndan çok kendi göz
eitimine önem vermektedir. Tpk “Moreau’da olduu gibi: “ O,
sanatsal bir teknikle uramaktansa daha çok gözü eitmeyi
yeliyordu” (Richard 1984: 83). lkyaz’nda gördüü eyler, onun
hayal dünyasndaki olaylarn örgüsel birer ipuçlardr. Göz
eitiminden sonra ilerinde; gerekli olan zemini saydam bir katman
oluturarak hazrlyor ve sembollerini üstüne kendi yöntemleriyle
ekliyor. Bazen de gerekli gördüü görüntüleri fotokopi yöntemi ile
büyüterek ve çoaltarak çizgileriyle müdahale ediyor. Onun için
“ipucu” olan günümüz dünyasnn “gündelik hayat bir tür “diyalog”
balangcdr. O izleyiciyi güncel ve popüler olanla bir diyaloa davet
ediyor. Gazete küpürlerinin gerçeklii ile lkyaz’n hayal dünyasnn
çakmas izleyiciye bu farkl dünyalar arasnda seçim yapma ve
kendi izleklerini oluturma ans veriyor” (Soyöz 2008:136).

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Resim 3: Foto-Resim, 90x130cm, 2000

Resim 4: imdi Haberler-1,90x130cm,2000
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Çalmalarda yer alan kullanlan elemanlarn günlük hayatta sk
sk kullanlan malzemelerden seçilip, lkyaz’n düüncesiyle
örtüüyor olmas önemlidir. Onun ayn zamanda konuya teknik
yaklam ile aydngere yanstlm ve fotokopi ile çoaltlm
görüntülerin kullanm da önemlidir. Bu gibi malzeme seçimi ile
özgünlüü sorgulama gibi bir kaygs vardr. O fotokopi yöntemi ile
aydngeri kullanarak orijinal görüntüyü effaflatryor ve
küpürlerdeki tek düzleme, donuklua ve derinlikten yoksun olmasna
müdahale ediyor. Böylece sembollerini bindirmek için oluturduu
saydam zemine, yllardan beri hep yakalamak istedii “iirsel”
görüntüye vurgu yaparak derinlik kazandryor. Ayrca yukarda da
söz edildii gibi çizgisellik açsndan ise; iirsellik tadnda kaligrafik
bir yaklam da söz konusudur, hatta hat sanatyla da doal bir ilikisi
olduu söylenebilir. Yine de burada asl hedef, var olan ve her gün
karlatmz olaylara farkl bir perspektiften yaklaarak resimsel
derinliini yakalamaktr.

Resim 5: imdi Haberler-2, 90x130cm, 2000

Örgü
Çizgilerin dili “örgü serisi,” lkyaz’n resimlerinde çizgisel
ifadenin youn olduu bir dönemdir. Birçok nesnenin anlam ve
dinamiklii öncelikle konturlarda arand bilinmektedir. “Konturun
çevreledii iç ekillerin de konturlar vardr. Göz de snrlar boyunca
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ve kenarlar izleyerek görmeye yöneltilir. Eer gölgesel üslup
devredeyse “dikkat” kenarlardan ayrlr, çizgi gözün izlemesi gereken
yol olmaktan çkar”(Wölfflin 1985:31-32). Göz çou zaman nesneleri
lekeler halinde alglar. lkyaz’n örgüsel çizgi üslubunda, göz hem
snrlar takip eder hem de gölgesel görünen lekeleri izlemektedir.
Ayn zamanda çizgisel örgüler yaama sevinci temas üzerinde de
younlamtr. Bu temay ortaya çkaran çizgisel hareketliliktir. Daha
önceki dönemlerde de olduu gibi yeniden ilenmeye balyor.
Örgüsel konturlarn ritmik hareketlerinin, üst üste gelen farkl
elamanlarn renklerle bütünleerek zengin bir armoni oluturduu
görülmektedir.

Resim 6: Sar Örgü, Yal Boya 100x130cm,2002

Bu çalmalarda gözün hem çizgiyi, hem de renkli lekeleri ayn
ölçüde takip edebildiini söylemek mümkündür. Devingen çizgiler,
zaman ve mekân ilikisinde bilinçli olarak sürekli deimektedirler.
Bazen de bu deiken çizgiler formlar birbirine balamaktadrlar. Bu
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bilinçle çizgilerin zaman zaman Wölfflin’in deyiiyle “ekillerin
birbirine balanmasn kolaylatrmak için belirsiz snrlar haline
geldii” fark edilir (Wölfflin 1985: 33). Bütün bu oluumlar sanki bir
müzik parçasnn görselleip resimletiini düündürebilir. Bu
noktada lkyaz’n daha önceki ilerinde görülen “yaama sevinci”
temasnn yeniden gündeme geldii ve düselliin tekrar devreye
girdii fark edilmektedir. Freud’un vurgulad gibi: “Ne yaparsak
yapalm, geçmi yaantmzn malzemeleri günümüz ortamnda bir
ekilde klk deitirerek tekrar gündeme gelirler”(Freud 1991: 6465). Ayrca Freud, dülerin bize sunduu “malzemeleri” gerçeklik
çerçevesinde dönen, zihinsel yaamdan aldklarn illeri sürmektedir4,
yani dülerin, gerçek dünyadan hiç kopmadklarn söylemektedir.
Dülerin varlklarn yaammzda dsal ya da içsel olarak daha önce
yaam olduumuz bir eylere borçlu olduklarn ve zaman
geldiinde lkyaz’n çalmalarnda olduu gibi tekrar karmza
çktklarn düünebiliriz.
Foto-resim
Bu bölümde; simgelerin fotoraftan resme dönümesi olay
vardr. Daha önce imgesel olan simgelerin artk gerçeklere iaret
ettikleri anlalmaktadr. lkyaz’n önceki dönemlerinde sklkla
görülen iirsel semboller, imdiki zamanda, kendi çektii fotoraflar
üzerinde çizgisel müdahaleler sonucunda fotografik gerçeklikle
birlikte bir tür oyuna dönüüyorlar. “imdi Haberler” adl seride de
kullanlan yöntemin dier bir uygulamas görülür. Burada sanatç,
çektii fotoraflar fotokopi ile çoaltr veya bilgisayar ortamnda bir
takm deiiklikler yapar. Sonra bu görsellerin üstüne resimsel
müdahalelerde bulunarak foto-resim eklinde bize sunar. Alman
sanatç Anselm Kieffer (1945- ?)’de bir dönem benzer bir yaklamla
büyük boyutlu fotoraflar üzerine kurun, saman, youn boya hamuru
gibi deiik malzemelerle müdahalelerde bulunarak kendi kiisel
tavrn davurumcu bir ekilde ortaya koymutur. Onun eserlerinde
görülen, “sürülmeden önce yaklan tarlalarn, “yeniden doumu”
simgeledii eletirmenlerin ortak görüüdür. Bu kasvetli ve lirik
resimler izleyicide, hem esrime hem de terör duygusu uyandrmtr”
(Giderer 2003:171).

4

Daha geni bilgi için bkz Freud, Dülerin Yorumu, Cilt I-II, çev. Emre
Kapkn Payel Yay.,I.Basm,stanbul
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Resim 7: Foto-Resim,90x130cm,2006

Atilla lkyaz, fotorafik gerçei irdelerken; ona doal yollardan
daha çok boya ile müdahalelerde bulunarak resimsel gerçee vurgu
yapmaktadr. Sanatsal sorunlarn Kieffer gibi kasvetli veya lirik
semboller kullanarak ifade etme yoluna gitmektedir. Theo Van
Doesburg: “sanat ifadedir” diyor. “Bizim sanatça yaptmz
gerçeklik deneyimimizin ifadesidir. Biçim verici araçlarla biçim
verici ifadedir”(Tunal 1989:130). lkyaz, Fotorafik gerçeklik ile
resimsel gerçei iç içe düünüp her ikisini kar karya getirerek
biçimlendiriyor. Bu yaklam bir tür oyun, hatta bir tür kandrmaca
olarak görüyor. Ayrca o çalmalarnda kaligrafik imleri
davurumcu bir anlayla ilerken, fotorafn duraanlna
müdahalelerde bulunarak çizgisel bir devingenlik getiriyor. Bu
durumda fotoraf lkyaz’n çizgilerine plastik bir unsur olarak
öncülük ediyor. “Fotorafn gerçeklik programnda söylemek istedii,
aslnda gerçekliin gizli olduu, gizli olduu için de gözler önüne
serilecek bir ey olduu inancdr” (Sontag 1999:140). lkyaz
fotoraftaki bu gizli gerçee veya görünmeyen yanna kendince
yaratt imleriyle dikkat çekmektedir. Fotoraf, ipucu veya zengin
bir zemin olmaktan öteye gidemiyor belki. Fakat gerçeklik adna net
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görüntüler sunmaktadr. Çünkü lkyaz’n çizgisel iaretleri bu
görüntüler üzerinde-fotoraftaki görsel gerçeklere younlaarak
imleiyorlar. Böylece dikkat çeken imler, çizgisel iaretler; bize
güncel ve karmak olaylarla ilgili farkl bir bak açs
sunmaktadrlar.
Sonuç
nsann yaamndaki kalc izlerin, sanatsal bir süreç içerisinde
resim yüzeyinde veya baka bir düzlemde büyük bir heyecanla
imgeselden gerçeklie dönütüü düünülmektedir. Birçok sanat eseri
incelendiinde sanatçlarn yaadklar olaylar, sahip olduu kültürel
deerleri, yaamndan kesitleri ve hepsinden öte kendi benliklerini
sunduklar görülür. Sanat akmlarndaki farkl isimlerle sanatn biçim
dili sürekli deise de bu olguyu her zaman gözlemlememiz
mümkündür. lkyaz’n yaam serüvenindeki olaylar farkllatkça
resimsel simgeleri de klk deitirmektedir. Yaratma sürecinde
konular deise de akc, devingen çizgi diliyle resimsel ve iirsel
yaklamnn pek deimediini, heyecanla devam ettiini
görmekteyiz. lkyaz’n kendine özgü duyarllkla sevincini ve acsn
hiç bir hiç bir kural ve ilkeye bal kalmadan kendi sanatsal söylemini
resmiyle paylat söyleyebiliriz.
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