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Turgut Uyar’n iirlerinde
Modern Kent mgesi
Doç. Dr. Alâattin KARACA
Yüzüncü Yl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyat Bölümü
akaraca@yyu.edu.tr
Özet
Turgut Uyar, kinci Yeni airlerinden biridir. Türkiye’de, 1950’den
sonraki kentleme ve tarm toplumundan sanayi toplumuna geçi sürecine
kout biçimde, iirlerinde bu olguya geni yer vermitir. Modern kentin
birbirine yabanc kalabalklar, doadan kopukluu, modern kentte
geleneksel/insanî deerlerin yitirilmesi, bireyin bu hzl deiim karsnda
yaad ruhsal ve kültürel ok, yalnzlk, bunalt, umutsuzluk ve doaya
kaçma istei, onun iirlerin ana temalardr. Bu makalede, Turgut Uyar’n,
iirlerinde, kentlemeye nasl bakt, modern kenti ve içinde yaayan
insanlar nasl betimledii belirlenmeye çallmtr.
Anahtar kelimeler: Turgut Uyar, kent, birey, yalnzlk,
sanayileme.

Abstract
Turgut Uyar is one of the kinci Yeni (Second New) poets. Uyar gives
an important place in his poetry to the radical social changes like
urbanization and industrialization taking place in Turkey after 1950s. He
focuses on various themes like alienated city-dwellers, the loss of
traditional/humanistic values in modern cities, falling away from nature, the
psychological and cultural shock, loneliness, depression and despair the
individuals experience in the face of such changes. In this article, Turgut
Uyar’s view of urbanization, modern cities and the situation of place of citydwellers were examined.
Key words: Turgut Uyar, city, individuals, loneliness,
industrialization.
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Yahya Kemal’in iir kenti stanbul’du. O, 1958’de öldüünde
Türk iirinde büyük bir krlma yaratan kinci Yeni Hareketi’nin
öncülerinden lhan Berk’in de kentiydi stanbul. Berk’le ayn kuaktan
olan Turgut Uyar’n iirlerinde* de –airliinin ilk dönemindeki iirler
bir yana- önemli bir yer tutar kent. Ama ilkin, incelemeyi tarihsel bir
sürece yerletirmek ve ayrca yer yer karlatrma yapabilmek için,
ksaca Yahya Kemal ve lhan Berk’in kente –kukusuz stanbul’abakn ana çizgileriyle anmsamakta yarar var.
Önce bir saptama yapalm: Yahya Kemal, esas itibariyle
‘saltanat ikliminin çocuu’; iiri de yetitii, kiiliini bulduu o
kültürel ortamn ürünü doallkla; yani o kültürden kaynaklanan
biçim, öz ve dil olanaklaryla kurulmu bir iir onunki. O hâlde, airin
stanbul’a bakn belirleyen ana etmenin de bu kültür olduu asla
akldan çkarlmamal. Bu saptamadan sonra artk unlar
söyleyebiliriz: Yahya Kemal için stanbul, bir kültürel kimlikti her
eyden önce ve buna bal olarak ‘âsude ehir’di. Beyatl, kente hep
mazi penceresinden bakt; onda, teneffüs ettii kültürü, yaama tarzn
arad/buldu hep. Arad/bulduu, modern kent deil, geleneksel
ehirdi. Bu ehre ait olmaktan veya onun kendisine ait olmasndan
onur duydu, hiç yadsmad bu kenti, olumsuz tablolar çizmedi ona
ilikin. Kent ve insan birbirleriyle uyumluydu iirlerinde. Ve en
önemlisi, Yahya Kemal’in ehri hiç deimedi, ‘kör kazma’lar onu
ykmaya balasa da, hep ‘eski stanbul’ olarak kald.
lhan Berk’e gelince; airliinin ilk döneminde, stanbul
Kitab (1947)’nda bir ‘sosyalist flâneur’ olarak dolat stanbul
sokaklarnda. Onun gözünde kent, ‘aç ve fakir stanbul’du. Yoksullar,
onlarn ie gidilerini, paydos saatlerini, çalmalarn betimledi
yumruklarn skarak. Sonunda da yoksullua paydos diye barp,
amacnn bu ‘dükalk kenti’ni ykmak olduunu ilân etti. Belli ki,
yklmas gereken bir dükal simgeliyordu lhan Berk’e göre
stanbul. Galata (1985) ve Pera (1990)’da, sosyalist flâneur deildi
kentin sokaklarndaki, bir ‘kartograf’t. Haritasn çiziyordu
sokaklarn.
imdi Turgut Uyar’a geçebiliriz. Bata söyledik kent, Yahya
Kemal ve lhan Berk gibi onun iirlerinde de önemli bir izlek. Ancak
Uyar’n kente yönelmesi bir anda olmuyor. airliinin ilk döneminde
–Arz-i Hâl (1949) ve Türkiyem (1952)-, çounlukla Anadolu’yu,
Anadolu halkn, küçük bir memurun Anadolu’ya ilikin gözlem ve
duygularn, kentten çok kr yaamn betimliyor. Ancak Dünyann En
*

Turgut Uyar’n iirlerinden yaplan alntlar, u yapttandr: Büyük Saat,
Bütün iirleri, YKY, stanbul, 2002.
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Güzel Arabistan (1959)’yla bir anda kopuyor o dünyadan, o
corafyadan; o iirden de. Ksacas, iirinde büyük bir deime göze
çarpyor. Kukusuz kendisine iirindeki bu büyük deimenin,
krlmann nedenleri sorulmutur sk sk. air, bu konuya ilikin
sorulara verdii yantlarda, iirindeki deimenin, krlmann asl
nedenlerinden birinin, taradan büyük kente gelmesi olduunu söyler.
Burada zorunlu olarak ksa bir bilgi vermek gerekiyor. Uyar, askeri
memur olarak ilkin Kars’n Posof ilçesinde (1948-1952), ardndan da
Terme’de (1952-1954) görev yaptktan sonra bakent Ankara’ya gelir.
Yani krdan kente göçü bizzat yaam bir insandr. Bir de 1958’de
askeri memurluktan kendi isteiyle ayrlp sivil yaama geçmesi var.
Ancak bu tür deiiklikler, o yllarda, aslnda yalnzca Uyar’n
yaamnda deil, tüm toplumda, hem de etkili biçimde cereyan
etmitir. unu söylemek istiyorum: Turgut Uyar, kentlerin büyük bir
deiim geçirdii; her eyden önce imparatorluk estetiinin ve yaama
tarznn, hemen her alanda silindii, yerine yenilerinin uursuzca ve
savrukça yerletirildii, tarihsel dokunun, doal çevrenin talan eder
gibi yok edilmeye baland, krsal kesimde yaayanlarn akn akn
büyük kentlere göç ettii bir dönemin airi. Doallkla iiri de böyle
bir ortamn ürünü. Çünkü kendisinin de isabetle belirttii üzere; “Bu
yaamaya eski bir iirin verileri, imkânlaryla yanalamazd artk.”1
te budur, Uyar’n iirindeki büyük deiimin; kente yönelmesinin
nedeni. Nitekim air de buna iaret ediyor:
“Kendi adma beni yazdm iiri yazmaya
iten neden çevremin deitiini görmemdi.
Birdenbire
kentleen
dünya,
birdenbire
karlatm neon lambalar, büyük oteller, birtakm yeni gelimeleri haber veren durumlar beni
artk Orhan Veli iiri yazmakla kurtaramyordu.” 2
Yukarda belirttiimiz olgular nedeniyle kent, Uyar’n
iirlerinin boy att izleksel alan hâline gelmitir. Böylece türlü
çelikileriyle kent yaam, deerler yitimi ve çatmas, bireyin kentte
yaad ok, bunalm, yalnzlk ve sknt, doaya, insanî deerlere
özlem, önemli bir yer kaplamaya balar airin yaptlarnda. Aslnda
sadece onun deil, o kuan çou airinde bunlar, baat izleklerdir.
Nitekim Uyar’n, Behçet Necatigil’in Eski Toprak adl yapt
1

Turgut Uyar; “kinci Yeni ve Eletirmeciler” (Söylei), Yeditepe, S.17,
1960.
2
Turgut Uyar; “Hangi Soruyu Niye”, Yazko-Somut, 4 ubat 1973.
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dolaysyla kaleme ald bir yazda, kent/kentleme ve bunun
dayatt yaam biçiminin iirimizde dile getiriliine ilikin yapt u
saptamalar, aslnda kentlemeyle gelen deiime kendisinin bakn
da yanstmaktadr:
“Necatigil, bütün kitaplaryla bir “ehir
yaamas”
problemi
getiriyor
bize.
Henüz
alamadmz, birtakm gereklerine uymadmz,
tadna varamadmz, belki de baz yoksunluklarna
katlanamadmz bir “büyük ehir yaamas”. Bu,
küçümsenemeyecek bir problemdir, bir olaydr. Bir
uygarlk, bir yaama üslûbunu deitirmektir belki.
Yaamasn
gürültüye,
smarlanma
getirmek
istemeyen, istemeyen deil, bunu bir iç zorlamas, bir
ölüm kalm meselesi hâlinde duyan bir kii için ya bu
yaamaya direnmek, ya öykünmek ya da bu yaamay
kendi gerçeklerine göre halletmek gerekmektedir. Bu
hele bizim gibi alt yüz yl, mahalleler, semtler hâlinde
bile, tek kii imiçesine yaam bir toplum için biraz
daha önemli bir mesele hâline geliyor. Birtakm
özlemleri olan, yaamasn birtakm artlara göre
ayarlam bir kiinin, kendisine göre olmayan
çalmalara zorlanmas, didinmesi, bounuk, silik, kötü
kopyalarcasna, hattâ Tanrsz bir yaama. Ölümün bile
bir ödev bellendii, smarland, bir yaama. (…). Bu
yaamay övecek, hiç deilse yadrgamayacak,
derinden derine isyann söyleyemeyecek ozanmz var
m bilmiyorum. Çou bilir bilmez, bu rahatszln
içindeler.”3
Uyar, bunlar Behçet Necatigil’in iirleri için söylüyor ama;
ayn saptamalar kendi iirleri için de geçerli. Yani o, büyük kent
yaamna henüz alamayan, kentin birtakm gereklerine uyamayan,
baz yoksunluklarna katlanamayan insanlar anlatr iirlerinin
çounda. Genellikle de, yaamn gürültüye, smarlanma getirmek
istemeyen, bunu bir iç zorlamas, bir ölüm-kalm sorunu hâlinde
duyan, o nedenle böyle bir yaamaya direnen, bakaldran bir air
olarak, yüzünü doaya; geyikli gecelere, göklere, denizlere, balklara
çevirir hep, kimi kez de alkolden, kadndan medet umar. Ksacas,
modern kent yaamnn çelikileri, yaratt deerler karmaas ve
ruhsal travmadr iirlerinin çounda dile getirdii. Kentsel yaama
3

Turgut Uyar; “Eski Toprak’tan Notlar”, Forum, S. 77, 1957.
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duyulan tepki sonuçta, genellikle doaya kaç ve özlem duygusunu
çarr.
O hâlde bata unu belirtmeli: Yaad toplumsal/kültürel
koullar gerei, Uyar’n çizdii kentte, her eyden önce Yahya
Kemal’in resmettii kültürü ve estetii aramak bouna. Onun çizdii
kent, bir ‘kültür kenti’ deil. Hem nasl olsun ki? Uyar’n karsndaki,
kural tanmakszn vahice büyüyen, büyürken önüne gelen her eyi
ykan, yok eden modern bir kent. Bu nedenle iirine, deerlerin alt-üst
olduu, kültürsüz-kimliksiz bir kent imgesi yansyor. Dolaysyla
onun iirlerinde kentin, Yahya Kemal’deki gibi bir kültürel kimlik
aynas olmas olanaksz. Çünkü yaam, bu olanaklar sunmuyor aire.
Berk’in stanbul’una gelince. lhan Berk’in stanbul
Kitab’nda yalnzca sosyo-ekonomik bir alandr kent. Turgut Uyar’la
karlatrldnda, yüzeysel ve tek yönlü bir bak lhan Berk’inki.
Uyar, kentin –buna rahatlkla modernizmin diyebiliriz- özellikle insan
ruhunda yaratt ‘büyük sanc’y, derinden ve çok boyutlu olarak dile
getirme çabasnda. Berk’in kenti ‘yoksulluk’la snrl; onun için clz
ve yüzeysel kente ilikin söyledikleri.
Yahya Kemal, lhan Berk, Turgut Uyar; üç air, üç ehir. Belli
ki, toplum da, kent de, insan da ve doal olarak iir de deiiyor.
iirin saf aynasna yansyor bunlar. imdi Turgut Uyar’n iir
aynasna düen kent imgesine daha yakndan bakalm; aradaki farklar
da daha açk biçimde görebileceiz böylece.
Yol Ayrm/Modern kent mitinin çöküü
Uyar, Dünyann En Güzel Arabistan(1959)’yla birlikte hem
yaamnda hem de iirinde farkl bir dönemece girdiini duyumsatr
bize. Öncekilere göre, yeni bir dünya ve yeni bir insan koyar
önümüze. Kenttir karmzdaki, kentte yaayan insandr, ona özgü
dildir; ama Orhan Veli’nin ‘küçük adam’lar, onlarn küçük sevinçleri,
kederleri ve dilleri deil. Daha geni, daha derin bir perspektiften
bakar kente Uyar. Modern kente; o kentlerdeki yaam biçimine,
uzamlara, o uzamlarda kendisine dayatlan ilikiler ve nesneler
arasnda skp kalm insana, bu insann ruhunu saran/sarsan
duygulara yöneltir dikkatini. Deyim yerindeyse modernizmin –kent
balamnda- neden olduu ‘çan büyük sancs’dr gözlemledii.
Uyar’n kent karsndaki bu farkl tavr, yaadmz tarihsel süreç
anmsandnda, derin bir krlmaya iaret eder. öyle ki, Yirmisekiz
Çelebi Mehmet Efendi’nin
Fransa Sefaretnamesi (1720)’nde,
gptayla ve hayranlkla betimlenen, ulalmak istenen çada
uygarln toplumsal yaam alanlar olarak sunulan modern kentler,
bundan yaklak 240 yl sonra Uyar tarafndan çou kez doal çevreyi
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yok eden, insan bunaltan, kirleten, kendine yabanclatran bir yaam
alan olarak alglanmaktadr. Ksaca, 19. yüzyl Osmanl aydnlarnn
hayranlkla seyrettii; hatta kutsad modern kentler, 20. yüzyl
aydnnca büyük bir ‘sanc kayna’ olarak görülmeye balanmtr.
Balangçta, kente/konformizme özlem ve övgüyle çklmt yola,
sonra bir hayran adam tavryla, özlenen modern kentler; caddeler,
pazarlar, evler kuruldu ve tasasz yerleildi buralara. Yeniye uygun
nesnelerle döendi modern uzamlar. Yeniye uygun yasalar, kurallar
getirildi, uyuldu onlara sorgusuz sualsiz. Çünkü modern kent,
kendisiyle beraber, yeni bir insan, yeni bir yaam biçimi getirmiti.
Ancak yeni yaam kurulurken pek çok ey de ykld, yok edildi.
Balangçta, hayranlk psikolojisi içinde, yklan ve yok edilenlerin
farkna varlmad pek. te Uyar, bu ykmn farkna varr, onun için de
hayranlkla balayan sürecin tam karsnda yer alr. Bu bakmdan
iiri, modernizm sürecinde önemli bir dönemeci ifade eder.
Modernizm sürecinde dedim; çünkü kent toplumu modernizmin en
önemli ürünlerindendir. O nedenle, Uyar’n iirlerindeki modern kent
imgesi, modernizm sürecinde, Türk iiri düzleminde önemli bir yol
ayrmna iaret eder. lkin bunun bilinmesi gerek.
iir aynasna düen kent görüntüleri
Bakn bu ehri ben kurdum ben büyüttüm…
Uyar’n kimi iirlerinde, modern kentlerin kuruluu
betimlenir. “Bakn bu ehri ben kurdum ben büyüttüm…” (“Büyük Ev
Ablukada”; 186), “imdi bu talar biz çektik deil mi ocaklardan/Bu
asfalt biz döktük biz onardk deil mi/Bu yaplar oniki kat yapmak
bizim aklmzd” (“Büyük Ev Ablukada”; 187) gibi dizeler buna örnek.
air, her eyden önce, modern kentlerin insanlar tarafndan
kurulduunu, baka bir güç tarafndan dayatlmadn, bunun insan
aklnn ürünü olduunu vurguluyor. Kentlerin kuruluuna ilikin
benzer betimlemelere, “Bir Kantar Memuru çin ncil” balkl
iirindeki u dizelerde de rastlanmakta:
“… her eyleri üst üste kodular, su
yaptlar, çemeleri akttlar, bakkal dükkânlar
nalbant dükkânlar açtlar, tamirci dükkânlar
mahkeme yaptlar, yasalar kodular” (“Bir
Memuru çin ncil”; 149)

yollar
açtlar,
açtlar,
Kantar

Söz konusu örneklerde kentlerin kuruluunu onaylayc
ya da yadsyc bir tavr hissedilmiyor. Ancak Uyar, “Bakn bu
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ehri ben kurdum ben büyüttüm…” (“Büyük Ev Ablukada”;
186) diyor demesine de, dizenin sonuna unu da ekliyor: “…
ama sevemedim”. te bu önemli: Tanzimat döneminde
hayranlkla balayan modernizm serüveninin, -kent
balamnda- insan getirip brakt ruh hâli “… ama
sevemedim” noktasdr ve Uyar’n iirlerindeki kent imgesi de
ancak bu anahtar ifade yardmyla çözümlenebilir. Bu
saptamadan sonra – Niçin “… ama sevemedim” ? sorusuna
yant aramay ileriye brakarak- yolumuza kaldmz yerden
devam edelim.
Turgut Uyar, insann balangçta büyük bir hayranlk
ve özlemle kurduu modern kentlere baktnda neler görüyor?
lkin uzamlar; örnein garlar, otobüs duraklar, oteller,
pazarlar, bankalar ve caddeler… Kentin kapsndan girenlerin
gözüne çarpanlar önce bunlar:
“Dalardan geldiler.
Çul çaput ve saç sakal halinde geldiler
Garlar, otobüs duraklarn, otelleri
Pazarlar, bankalar, caddeleri
Ve zoraki karmakl gördüler” (“Yank Tarlalar’a”; 448)
Sonra, dükkânlar, depolar, iportaclar ekleniyor; “söyleyin
nasl dayanlr dükkânlara depolara” (“Krlardan Geliyorlar; 566),
“ehir birden balad, sol tarafta hendekler/ iportaclar, dükkânclar
ve akamüstleri gidip gelenler” (“Yaral Olduunu Sanan Birisinin
Hüznüne Gazel”; 328) gibi dizelerde. Kent giderek büyüyor,
kendisinin söyledii gibi, sanki “…çarpa çarpa büyüyor…” (“Öteyi
Beriyi Omuzluyorum”; 117); asfalt, katran kokusu, cvata, balata,
üremesiz kadn, lâstikler, benzinler vb. modern kent tablosunu
oluturuyorlar birbirlerine eklemlenerek:
“akam, azck!.. alnmn azck yüksek kald lâstiklerin,
benzinlerin, bonolarn azck ufald” (“Öndeyi”; 231)
“Ellerin nasl olsa yklm gitmi para saymaktan, cvatadan,
balatadan, üremesiz kadn okamaktan,…” (“Övgü, Ölüye”; 219)
Kukusuz bunlar modern kenti oluturan çeitli uzamlar ve
teknolojik araç-gereçler. Saymaya devam ediyor Uyar. Tüm itlikler,
orospular, sahanda yumurtalar, pis lokantalar (“Ylgn”; 122) giriyor bu
yaam alanna. Çöplükler ekleniyor; her eyin; “Bitmi sigaralar[n].
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otobüs biletleri[nin]. kullanlm pamuklar[n] (…) tarifeler[in]. yaz
gümrükleri[nin]. gazoca ineleri[nin]. kötü çkm resimler[in]…”
(“Yaral Olduunu Sanan Birisinin Hüznüne Gazel”; 328) atld.
Sonra akamlar, modern kentteki akam manzaralar yansyor
Uyar’n dizelerine. Bu akamlar, Yahya Kemal’in “Git bu mevsimde,
gurup vakti, Cihangir’den bak!/Bir zaman kendini karndaki rü’yâya
brak!/Bakadr çünkü bu akam bütün akamlardan”4 sözleriyle
betimledii, stanbul’un rüya gibi akamlarna hiç benzemiyor, lhan
Berk’in ilerinden dönen içileri resmettii akam manzaralarndan da
farkl. Modern kentin yaamna uygun biçimde kalabalk, bunaltc,
pis, terli, küflü ve buulu Uyar’n akamlar. u dizeler, aradaki fark
göstermekte:
“Göüslere kulak memelerine lâvanta çiçei kokutmakla
Akam m denir ara sokaklarda pis lokantalara
Bir otçuk olmaynca çayrdan bir göz seyretmeyince balktan
Akam m denir yükselen küflü kentli buuya kalabalktan”
(“O Zaman Av Bitti”; 191)
“Adamn biri dalar lokantaya arap der öbürü girer o daha
Akam derler kadnlar erkekler doluurlar yataklara”
(“O Zaman Av Bitti”; 191)
Üstelik yapaydr, yldzlardan ve aydan nasipsizdir;
lâmbalarn yalanc parltlaryla aydnlatlm, “Uydurulmu yldzlarn
çöreklendii” (“Akçaburgazl Yekta’nn Yalnzlna Kara Tatan
Tapnak Kurduunda Söyledii Mezmurdur”; 170) bir akam.
“N’apalm akamdr.” der Uyar çaresizlik içinde. Gerçek udur: Artk
“stanbul corafyada ksz bir ehir”dir (“Tel Cambaznn Rüzgârsz
Aklara Vardn Anlatr iirdir”; 115). Çünkü modern kentin neon
lâmbalar, aydnlatamaz kararan insan ruhunu artk.
Akamlar böyledir de, sabahlar farkl mdr kentin?
Sabahlarn da fark yoktur akamlardan. Uyar’n deyiince kentler
“güçsüzdür sabahlar” (“Yeile Geçit”; 323).
Uyar’n çizdii kent tablosunda, ilk bakta göze çarpanlar
bunlar.
Ama sevemedim…
Henüz söylemini keskinletirmemi olmakla beraber,
yukardaki kimi betimlemelerden anlalaca üzere, Uyar’n modern
4

Yahya Kemal (Beyatl); “Hayal ehir”, Kendi Gök Kubbemiz, YKY,
stanbul, 2003, s. 25.
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kente bak olumlu deil; daha dorusu kentin içine sokuldukça,
olumsuzluklar giderek daha belirginleiyor, daha büyüyor. Peki neden
kar çkyor modern kente Uyar? iirinde de görülecei üzere bu, çok
açk. air, modern kentlerle beraber güzel ve insanî olan pek çok eyin
ykld, yok edildii kansnda. Örnein “(Bir Kantar Memuru çin)
ncil” balkl iirinde, öyle anlatyor bunu:
“…bir eyin bu kadar ey içinde gitgide
küçüldüünü yittiini sezinliyorlard (…) ama öyle bir
ey ki, yittikçe, önemi azaldkça düzeni etkileyen,
bilisizlii arttran, evleri oturulmaz, sokaklar
dolalmaz hale koyan, kiiyi bo vakitlerinden kaçran
bir ey…”
(“Bir Kantar Memuru çin ncil”; 149)
Ayn düünceyi “… bu ehri nasl yapmlar böyle üst üste,
ne gökyüzü komular, ne günaydn, ne buldularsa getirmiler dalarn
ovalarn dnda, hele sabahlarn akamlarn bungunluu…” (“Bir
Kantar Memuru çin ncil”; 148), “Son yllarda öyle kesip astlar
ki/Krdlar krdlar gökü/Denizi ve gökü krdlar/Orman ve bozkr/ve
bir sürü boku krdlar (“Yeile Geçit”; 324) gibi dizelerde de görmek
olas. O hâlde u saptamay yapabiliriz: Turgut Uyar, modern kentin
ve onunla beraber gelen yaam biçiminin pek çok eyi yktn
düünüyor; hatta ona göre, ykmn, eksilenlerin, kaybolan deerlerin
asl nedeni modernizm. Bu çerçevede Uyar’n, -modern kent
üzerinden- modernizme, onunla gelen yaam biçimine tepki gösterdii
rahatlkla söylenebilir.
imdi bir an durup, tekrar baa dönelim. 240 yl önce
Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, Paris’e; yani modern kente,
hayranlk ve özlemle bakyordu, yllar sonra bu özlem öyle ya da
böyle gerçekletirildi. Ama imdi, modern kentin, onunla beraber
gelen yaama biçiminin büyük bir ykma neden olduunu, insan
ruhunda derin ve onulmaz yaralar açtn söylüyor bir air. Fransa
Sefâretnâmesi’yle balayan modernleme sürecinin Uyar iirinde
ulat yol ayrmn gördükten sonra, unlar söylemek bir zorunluluk
artk:
Turgut Uyar’n iiri bir fark editir; “ama sevemedim”le, “…
bu meydanda gökyüzünün görünüü houma gitmiyordu…” (“Bir
Kantar Memuru çin ncil”; 148)yla balayan bir fark edi. Bilinçsiz
hayranlktan, fark edi noktasna gelmitir air. Ama ac
deneyimlerden geçerek, yitirerek bir geli bu. Neyi fark eder Turgut
Uyar? Modern kentin dier yüzünü elbet. Yahya Kemal’in
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göstermedii, belki göstermek istemedii, belki de fark etmedii
yüzünü, Enis Batur’un “çan dönüüm sancs”5 dedii eyi, lhan
Berk’in kefedemediini; modern kentle beraber yitenleri,
modernizmin insan ruhunda açt yaralar fark edi. te buradan
girmeli Uyar’n iir-kent’ine; yani fark ettii ‘uyan kaps’ndan;
oradan da ‘ama sevemediklerine’; modernizmin yktklarna, yok
ettiklerine, dayattklarna, ruhta yaratt travmaya uzanmal. Çünkü
ancak buralara inince görülebilir Uyar’n çizdii modern kent tablosu.
imdi dediimizi yapmaya çalalm; yani Turgut Uyar’n
iirinde modernizmin neleri yok ettiini, neleri yktn, neleri
dayattn, insan ruhunda ne gibi yaralar açtn görelim. air,
“Krdlar krdlar gökü/Denizi ve gökü krdlar/Orman ve bozkr”
dizelerinde de görüldüü üzere, sk sk doal çevrenin yok edilmesine
ve doadan kopua vurgu yapyorsa da, anlald kadaryla sorun
yalnzca doayla snrl deil. Uyar, bununla birlikte, modernizmin,
asl insan ruhunda açt yaralara ve kimi deerlerin yitimine iaret
etmekte. Nitekim, bunu sezdirmek istercesine, kentin kapsndan içeri
ilk adm attmzda, âdeta bir uyar levhas gibi, u dizeler karlar
bizi:
“ehir haritasna trafik lâmbasna kan içinde adamlara
kan içinde adamlara
kan umutsuzluktur
ona kendini hazrla” (“Acnn Tarihi”; 424)
Bu dizeler, okuru, ilerde karlaaca kent betimlemelerine,
tank olaca kent ve insan imgesine hazrlamak için söylenmi gibidir
sanki. Özellikle ‘kan içinde adamlar’ imgesi, yaznn ilerleyen
bölümlerinde ele alacamz kent insannn trajedisini daha bata
duyuruyor bize. Sonra bir saanak hâlinde modern kent görüntüleri
ard ardna akmaya balar; bir tür yma. Kukusuz ilk göze çarpan
kalabalklardr;” Ara sokaklarda bilmeden yaamak tayan/Bir yerden
bir yere giden adamlar” (“Kuun Yeri Beklemek”; 241), sokaklar
dolduran ynlar: “Kadnlar adamlar ehri uultularla dolduran
namussuz kalabalk/Yorgun kalabalk iyi kalabalk alayc düzenbaz
kalabalk” (“Kaçak Yaama Yergisi”; 124). Dizelerde de belirtildii
üzere, bunlar namussuz, alayc, düzenbaz, iyi, yorgun, sar, utanmaz
ve geçkin (“Atlkarnca”; 173) kalabalklardr ve Yahya Kemal’in
iirlerindeki yekpâre ‘cumhur’ deildir artk. Çünkü geleneksel
ehirlerdeki duygu ve inanç birlii, modern kentte oldukça anmtr.
Uyar’n betimledii ‘kalabalklar’, lhan Berk’in stanbul Kitab’ndaki
5

Enis Batur, “Yakn Mercek”, Smokinli Berdu, YKY, stanbul, 2001, s. 183.
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‘aç ve fakir’ insanlar da deil. Tam anlamyla modern kentin
sokaklarnda savrulan türlü insanlardr; kimi iyi, kimi namussuz, kimi
düzenbaz… Kimliksiz, tanmsz, belirsiz, birbirlerine yabanc, türlü
türlü; yani farkl. Modern kent, farkllktr; kalabalklar bu farkll
simgeler. te bu bakmdan ayrlr Uyar’n kalabalklar, Yahya
Kemal’in ve lhan Berk’in kalabalklarndan. Çünkü gerek Beyatl’nn
gerek Berk’in kalabalklarnn –farkl da olsa- bir kimlikleri, ortak
duygu ve düünceleri, ortak sevinçleri ve tasalar vardr. Yahya
Kemal’in kalabal ayn dili konuan, ayn dine inanan, ayn deerleri
paylaan ‘millet’tir; Berk’in kalabal ise, sosyo-ekonomik bir
kimlikle; yoksullukla çkar karmza. Ya Uyar’n kalabal? Modern
kentin tanmsz, maskeli insanlarndan olumu, birbirlerine yabanc
ynlardr onlar. Ve anlalan o ki, ‘ehri uultularla dolduran’ bu
‘kozmopolit kalabalk’ Uyar’n ‘ama sevemedikleri’ arasnda en önde
yer alyor.
airin ‘ama sevemedikleri’ arasnda yer alan bir baka modern
kent imgesi; para. Çünkü kent, para ekonomisinin egemen olduu bir
yaam alan. O nedenle para, kent toplumunda insanlar arasndaki
ilikilerde en önemli belirleyici güç; dahas ilikilerin hemen tümü
para üzerinden, alveri üzerinden kuruluyor. Üstelik bu tür ilikiler,
hemen herkese ‘Kaça? Kaç para?’ gibi ayn sorular sorduran, gayr-i
ahsî bir iliki. “Ellerin nasl olsa yklm gitmi para saymaktan”
(“Övgü, Ölüye”; 219) dizesinden açkça anlalyor ki, air, parann
insan yaamnda böylesine önemli yer tutmasn, bir ykm olarak
görüyor; çünkü parann insanî deerleri yok ettiine inanyor. O
nedenle parasal ilikilerden sklyor, bunalyor ve bundan kurtulmak
gerektiini düünüyor. Nitekim bir iirinde modern kentin bono, kefil,
borç gibi alp-satmaya dayal ekonomik ilikilerinden kurtulma
isteini öyle dile getiriyor:
“Borçlar kefilleri ve bonolar unutuyorum
kramiyeler bensiz çekiliyor dünyada” (“Geyikli Gece”; 113)
Modernizmle gelenler yalnz para deil, ona kout biçimde,
kentteki insan, sanayi ürünü bir sürü nesne, teknolojik araç-gereç
kuatyor. Örnein; “tutunduum bir sarmak deildi/bir kayt
otobüste” (“Yenilgi Günlüü”; 274) dizelerinde belirtildii üzere, bu
yeni insan, elini attnda bir sarmaa deil, otobüsteki kaya
tutunuyor. Aslnda bu dize, modern kentteki insann hem doadan
kopuunu, hem de modernizmin ürettii yeni nesnelerle; yani yeni bir
yaam biçimiyle yüz yüze geliini ifade etmekte. Özetle, modernizm,
kentleme ve sanayilemeyle birlikte yeni ürünler, yeni bir tüketim
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biçimi, yeni bir tüketici tipi; yani yeni bir yaam tarz dourmutur.
Uyar’n diliyle söylersek; yeni tutkular, mutsuz alkanlklar, kanck
sevdalardr bunlar. air, modernizmle gelen bu deiimi, yeni tüketim
anlayn, insan teknolojiye tutsak hâle getirdii, ölümcül tutkulara,
kanck sevdalara, mutsuz alkanlklara çard için yadsyor.
Nitekim bu göz boyayc dünya ortasnda, çeitli ve üstelik çouna
yabanc olduu tüketim maddeleri arasnda kalan birey, kentin
tekinsizliini öyle dile getiriyor:
“Bizi tutkulara çard otobüse sosise buzdolabna
Telefona sinemalara radyolara bir sürü kanck sevdalara
Sürü sürü mutsuz alkanlklara
Yalana dolana itliklere keten elbiselere” (“Büyük Ev
Ablukada”; 186).
te bunlardr Uyar’n ‘ama sevemedii’; yani farkna vard
eyler: Kent ve onunla birlikte kurulan yaam biçimi bir urdur, bir
sanc artk; airin deyiiyle; “bir çlgn gidip gelmedir artk/kent aa
kent yukar” (“Bir Gülün”; 611). Yahya Kemal’in aksine, kentle, onu
kuran ve onda yaayan insan/insanlar arasndaki aidiyet balar
kopmutur Uyar’da. Bir oktur bireyin yaad, kendini o uzama, o
yaama yabanc hisseder, yalnzlk, korku ve aknlk içindedir. Bir
sancdr bu; modern yaamn dourduu bir sanc, çan sancs.
Sancnn ilk belirtilerinden biri aknlk hâlidir. Kentin ortasnda
kalan birey; “büyük ehirde dururum fark eder akn olurum.”
(“ürkek rmaklar’a”; 362) dizesinde dile getirir aknln.
Hayranlkla balayan modern kent serüveni –buna uygarlk serüveni
de denebilir- sonunda bireyi getirip bungunluklara, uyumsuzluklara,
bunaltya, büyük yalnzlk uçurumunun kenarna brakvermitir. “O
bütün huzursuzluumuz olan ehir boaltyor ayak sesi demirlerini
yorgun yüreklerimize” (“Kanada Menekeli yi Uzun Balkon”; 194)
dizesinde belirtildii üzere, kent artk huzursuzluktur. Uyar’n
söyleyecekleri, asl bu genel saptamalardan sonra balar. Böyle bir
kentte artk; “…her köe bir tuzaktr/birer daraacdr her meydan
saati” (“Acnn Corafyas”; 425). Bireyin içinde bulunduu ‘acun’
böyle bir acundur, insan ölümcül tutkulara, mutsuz alkanlklara,
kanck sevdalara çarr. Bu aamada, dizelerdeki ton deiir;
protestoya, çla dönüür iir. Bundan sonra, modern kentte
yaayan, kuatlm birey balar söze; yalnzln, yitirdiklerini,
aclarn; ksaca ‘büyük sancs’n, trajedisini anlatmaya koyulur.
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Modern kentteki insann trajedisi
Uyar’n iirlerini besleyen ana damar bu: Çada insann,
kentteki insann trajedisi, çan sancs, modernizmin insan ruhunda
yaratt travma. Onu Yahya Kemal’den ayran da budur ite. Enis
Batur’un dedii gibi, çan dönüüm sancsn gör(e)memitir Yahya
Kemal; ama Uyar fark etmi ve derinden duymutur. Fark etmi ve
iirini de bu insann; modernizmin yaralad insann öyküsü üzerine
kurmutur. Uyar’n anlatt bu insann öyküsü, yalnzlkla balayan;
büyük yalnzlk…
Yalnzlk/Herkes herkesle idi yalnzlktan
Kent, ayn uzamn farkl insanlarla paylald bir alandr;
kalabalklar hâlinde yaanr bu alanda. Ancak bu kalabalkta
insanlarn birbirlerini tanmalar mümkün deildir. Onun için kentsel
toplum, birbirlerine yabanc kalabalklardan oluur. Bu kalabalklarn
birbirleriyle ilikisi, esas itibariyle i kurallar çerçevesinde geliir.
nsanlar, birbirlerine yabanc olduklarndan, dier insanlarla zorunlu
olarak kurduklar maddî yaknlamalarn, manevî, duygusal ya da
kiisel yaknlamaya dönümesinden saknrlar. Bunun sonucunda,
birbirine yabanc insanlardan oluan kentsel kalabalklar içindeki
birey, Rousseau’nun “nsanlar ortasnda yalnzm.” dedii gibi,
kendini genellikle yalnz hisseder. O hâlde, modern kentte yaayan
insann en önemli sorunlarndan biri yalnzlktr. iirlerinde modern
kent olgusunu ve bu olgunun insan üzerindeki etkilerini ele alan
Uyar’n dile getirdii temel izleklerden biri de doal olarak budur.
Nitekim
air,
“Bu
benim
gerçeim.
Durmayp
ark
söylemek./Durmayp yalnz kalyorum” (“Akçaburgazl Yekta’nn
Yalnzlna Kara Tatan Tapnak Kurduunda Söyledii
Mezmurdur”; 171); “.. ve bir gün yalnz kalnd bütün ilikilerde”
(“Ahd-i Atik, Levililer”; 246) gibi dizelerinde ifade ediyor bu olguyu.
Çünkü Uyar, kentte nesneler ve kurallarla kuatlan, dar zaman ve dar
uzamlara hapsolan insann, doal ilikiler kuramadnn ve
kalabalklar içinde büyük bir yalnzla mahkûm olduunun
farkndadr. Dahas ilikiler, yalnzlktan kurtulmak için
kurulduundan; yani zorunlu/yapay olduundan, yalnzlk yalnzl
dourmaktadr ona göre. Aadaki dizelerde kentteki ilikilerin
sürekli yalnzlk ürettii, yalnzl büyüttüü, bunun kentsel yaama
özgü, ‘kalabalklar içinde bir yalnzlk’ olduu öyle ifade edilmekte:
“herkes kaçand yalnzlktan
Kadnlar erkeklerle idi, yalnzlktan
herkes herkesle idi yalnzlktan…” (“Ahd-i Atik, Göç”; 245)
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Üstelik bu yalnzl gidermeye çare olamaz hiçbir ey; ne
para, ne sevgili; yani modern nesneler ya da birliktelikler; aksine
insann yalnzln büyütür bu yeni nesneler ve ilikiler. Onulmaz bir
yaradr modern kentteki yalnzlk, çaresizlik içindeki insan “te bu
ellerimle yalnzm bu inanmazsan bak/ Bu saçlarmla bu iyi
giyimlerimle paralarmla /Sen varsn ya sen çou kez yetmiyorsun”
(“Eski Krk Bardaklar”; 132) sözleriyle dile getirir bu duygusunu.
Kentte yalnz kalmann bir baka nedeni de, uyumsuzluk.
Uyumsuzluu yaayanlar ise, büyük oranda taradan ya da krsal
bölgelerden büyük kente göç edenler. Çünkü bir anda hiç
karlamadklar bir yaama biçiminin ortasnda buluyorlar
kendilerini. “Akçaburgazl Yekta”y konu edinen iirlerde görüyoruz
bu izlei; taradan büyük kente gelen insann yaad uyumsuzluu
ve bunun dourduu büyük yalnzl. iir diliyle ifade edersek;
‘dalara alk’ olan bir insann ‘Birden evlere sokaklara’ çarptnda
duyduu bir yalnzlk bu. Üstelik kent yalnzl, krsal bölgedeki,
taradaki yalnzla; “Akçaburgaz yalnzl’na da benzemez.
Kalabalklar içindeki yalnzlktr kentteki, korkak yalnzlk. Nitekim
Yekta öyle dile getiriyor, kente smayan, korkak yalnzln:
“Akçaburgaz bir küçük kentti
Yalnzdm inceydim kendi kendimeydim
Kalktm bu büyük kente geldim
(…)
Yalnzlm smad kente
Çünkü dalara alkt
Birden evlere sokaklara çarpt
Büzüldü çirkinleti kvrld
Çünkü kentlerin yalnzl korkaktr
Akçaburgaz’da mutluydum onunla
Honuttum ondan” (“Sular Karardnda Yekta’nn
Mezmurudur”; 166-167)
Ve sonuç: Modern kentin insan ruhunda açt yaralardan
biridir yalnzlk ve Uyar’n çizdii modern kent imgesi içinde bu
duygu geni yer kaplyor. O hâlde, airin iir aynasna düen
görüntülerden biri, ilkin ‘yalnz insan’ portresidir diyelim, “Hangi
cebini kartrsa(…) yalnzlk.” (“Sonnet”; 21) bulan airin aynasnda
tabii ki o var.
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Uyumsuzluk/Kuru güller gibi yersiz ve ince
“Modern yaamn en derin sorunlar bireyin kendi varolu
bamszln ve kiiliini koruma çabasndan doar.” der Simmel.
nsanolunun kent toplumunda yaad sorunlarn asl nedeni
de bu bence. Kentte birbirine yabanc kalabalklar içinde, sürekli ‘m
gibi yapan’; yani sürekli maskeyle dolaan insan, kendi olamama,
kiiliini ortaya koyamama gibi varolusal bir sorun yayor. Deyim
yerindeyse kent ona kiiliksiz, kimliksiz bir yaam dayatyor. Öte
yandan, doas gerei insan, ilikilerin içten olmasn istiyor, sürekli
‘m gibi yapmak’tan sklyor, bunalyor. Bu noktada insann kentsel
yaam ile kendi doas arasnda ikilemde kald söylenebilir. te
uyumsuzluk da bu ikilemin sonucu. Doal bir tepki kukusuz. Uyar’n
çou iirinde bu türden bir ‘uyumsuzluk’ yaar kentteki insan. Yani
kent yaamna uyum sala(ya)mayan, kendini orada ireti, yabanc,
yalnz hisseden, o yaama al(a)mayan bir insann görüntüleri sk sk
yansr Uyar’n iir aynasna. Zaten daha bata; “Bakn bu ehri ben
kurdum ben büyüttüm ama sevemedim” dizesinde gördük bunu.
“Olmamak gibi ehirlerden olmak gibi dalardan” (“Yank
Tarlalar’a”; 447); “büyük ehirde dururum fark eder akn
olurum/aklm bama gelir bir kyya inince”(“ürkek rmaklar’a”; 362)
dizelerinde de ayn duygudur dile getirilen; doaya yatkn insann,
kente, modern yaama uyum salayamamas, kendini kente deil
daa; yani doaya ait hissetmesi, orada huzur bulmas. Bir baka
iirde de kente uyum salayamayan insan öyle ifade ediyor sancsn:
“Bu gidie ben, tek bama ayak uyduramadm
Pencerelerde bir elleri öbür kulaklarnda kvl kvl böcek
kurtlar yavrular
Karanlk bir yelkenden hzla boalan kll tükenmez rüzgâr
ehirler.”
(“Akçaburgazl Yekta’nn Yalnzlna Kara Tatan Tapnak
Kurduunda Söyledii Mezmurdur”; 171)
Aslnda insann modern kentte yaad uyumsuzluk, ac verse
de, kalabalklar içinde yalnz braksa da onu, insanî bir tepkidir bu. O
nedenle Uyar, “Bir karsam içlerine bir uysam biraz gülmesem/
Ertesi gün kimbilir nasl yaarm” (“Kaçak Yaama yergisi”; 124)
dizelerinde uyumann douraca insanî ykma da iaret eder.
Dolaysyla insann kentle uyumasndan kayg duyar. Bir iirinde
kente ayak uyduran insan “Ellerin nasl olsa yklm gitmi para
saymaktan” (“Övgü, Ölüye”; 219) sözleriyle betimlemiyor muydu?
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Modern kentteki bu uyumsuzluu, bu iretilii en çok da
taradan kente gelenler yayorlar Uyar’n iirlerinde. Örnein
Akçaburgazl Yekta, kente geldikten sonra yaad aknl,
yalnzl ve Akçaburgaz’a duyduu özlemi uzun uzun anlatr “Sular
Karardnda Yekta’nn Mezmurudur” balkl iirde. Onun yaad
derin bir uyumsuzluktur. Öyle ki sonunda; “Öksüzolan balklar gibi
kuytulara kaçyorum/Akçaburgaz yalnzlma sarnyorum” (“Sular
karardnda Yekta’nn Mezmurudur”; 169) diyerek yine ‘Akçaburgaz
yalnzl’na sarnr, onunla avunur; çünkü kentte bir yabanc gibidir.
Aslnda Uyar, “Her insan bir uyumsuzluktur ölü olmadkça”
(“Her ki Admda Bir Uygunsuzluunu (Yalnzln) Alglayan
Birisine Gazel”; 327) dizesinde belirttii gibi, kimi iirlerinde
uyumsuzluu –yalnzca kent balamnda deil- yaamn kaçnlmaz
bir yazgs olarak deerlendirir; daha dorusu uyumsuzluk varolula
balayan bir olgudur. Ancak airin “kim düzenliyor bu uyumazl,
kimin/elleri bir iki harf yazyor hzlca/nerden baksan zehir gibi
kapkara” (“Kim Çaryor Maviyi”; 406) dedii gibi, kimdir bu
uyumazl düzenleyen, bilinmez. Bu, kukusuz varoluçu felsefeden
kaynaklanan bir duygu. Ayn duyguyu Uyar’n u dizelerinde de
görmek olas:
“…Dünyaya almadm
Kuru güller gibi yersiz ve inceydim biraz. Hep
bunu duydum. Bunu yaadm. Pastanelerde urda burada.”
(“Büyük Saat”; 288)
Bu iirde airin alamadm deil de ‘almadm’ sözcüünü
kullanmas dikkat çekici. Bilinçli bir tavr bu. Uyar, dünyaya
almamay, varolusal bir direni olarak görüyor kanmca. Öte
yandan uyumun yürürlükteki modern kurumlar ve yasalarla
salanamayacann da bilincinde. “kim bartrr seni dünyayla/hangi
sulh hukuk/hangi uyumazlk mahkemesi” (“te Herkes Yüzyüze;
572) dizelerinden anlyoruz bunu.
Abluka/Kente kapandk kaldk tutanaklarla
Modern kent yaamnn insanda uyandrd bir baka duygu
da kuatlmlk. “Kente kapandk kaldk iki cadde iki alan bir saat”
(“Acnn Corafyas”; 426) dizesi bunun en çarpc ifadesi. Uyar,
“Büyük Ev Ablukada” adl iirinde de bu kuatmay anlatyor. Söz
konusu iirden anlaldna göre air, kent yaamn; hatta genel
anlamda modernizmi bir tür ‘abluka’ olarak görüyor. Neden? Çünkü
yaamnn çounu kapal uzamlarda geçirmek zorunda kalyor insan
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kentte; sadece kapal uzamlarda deil, dar zamanlarda da. Öte yandan,
uzam seçme, zaman kendince kullanma konusunda da özgür deil.
Bu çerçevede özellikle iyerleri, insan hapseden bir uzam imgesi
olarak karmza çkyor Uyar’n iirlerinde. Örnein “Meymenet
Sokana Vardm” iirinde, bir insann, iyerinde yaad
hapsolunmuluk duygusu ve buna karlk doaya çkma arzusu öyle
dile getiriliyor:
“Meymenet Soka’nn tadn hep bilirim ama gidemem
Oturur dosya düzenlerim akama kadar
Darack bo zamanlarmda durup sokaklar düünürüm
Deniz kysna inen ufak tefek sokaklar
Doksaniki dosya düzenlerim balarm yeryüzünü sevmeye
Almadm eyleri sevmeye çabalarm”
(“ Meymenet Soka’na Vardm”; 125)
“Daha ellialt dosya var düzenliyeceim
Gökyüzünün kalkp dudaklarma bir demesi var
Oysa kaplar var duvarlar var perdeler var
Bir braksalar
Sonra baka
Vardm”; 126)

eyleri

özlemeye”

(“Meymenet

Soka’na

Modern kentte, günlük yaamnn çou vaktini; -üstelik günün
en güzel vakitleridir bunlar- bir iyerinde geçiren insann sancs ve
özlemleri bunlar. Kuatlmtr, ‘ama gidemez’ bir yere – o yerlerin
doal alanlar olduu deniz ve gökyüzü imgelerinden anlalyorçünkü “… kaplar, duvarlar, perdeler…” vardr. Artk her gün yineler
ayn eyleri; iyeri ile ev arasnda mekik dokur sürekli. Öyle ki, bu
mekanik yinelemeler sonucunda dünyay dahi iyeri ile evinden ibaret
görmeye balar:
“Gidiyorum geliyorum dünyay bu kadarck belliyorum”
(“Kaçak Yaama Yergisi”; 124)
Modern yaam, tutanaklarla, yasalarla, kurallarla sürdürülen
dayatlm bir yaamdr. Kentteki insana düense, bu kurallara
uymaktr kukusuz. Uyar, “Kente kapandk kaldk tutanaklarla belli”
(“Acnn Corafyas”; 425) dizesinden anlaldna göre, bu yaama
biçimini bir hapsedilme olarak alglyor.
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Kukusuz bu kuatma, derin bir ac verir insana. Uyar’n
söylemek istedii asl bu: Modern insann sancsn, yitirdiklerini,
özlemlerini anlatmak. Anlatr da. Modern yaamn deitirdii, türlü
alkanlklara ittii, kendi yaama biçimini; kendi uzamlarn ve kendi
ayarlad saatleri dayatt insan, sonunda geldii noktay, trajedisini
fark eder. O fark edile atlan bir çlktr Uyar’n iiri:
“Çlm uzun uzun kalr içimde yani güller giyinmi bir
adam nerde ben nerde” (“Acnn Corafyas”; 425)
Ve sonuç: Aynada görünen, modernizmin, kentin ortasnda
çarmha gerdii bir insandr. Uyar’n u dizesi her eyi özetliyor
aslnda:
“Birtakm adamlar ki elleri ceplerinde ve artk gözleri patlam
uygarlktan” (“ehirden Biri”; 421)
Umut/ kimiz birden sevinebiliriz göe bakalm
Evet, verdiimiz örneklerden anlalyor ki, Uyar’a göre,
modernizmin insan getirip brakt nokta buras: nsan yalnz,
kuatlm, yabanc kendine ve evrene, ylgn, yorgun ve mutsuz. yi
de kentin ortasnda, bu ykmla “ey ne olur aln beni aln buralardan
götürün” (“krlara gitme’ye”; 367); “Ey bilene bilene tükenen
bçak!/Bir eyler yap,/Eskimeden gökyüzünün kutlu mavilii…”
(“Akabakan, Yaknts”; 208) diyerek yalvaran insana, Uyar’n
uzatt bir umut dal, önerdii bir çk yolu yok mu? Var kukusuz;
var ki “kentler büyüyüp gidiyor ya aldrma/ baka bir yaama
tutturmal …” (“Kalbindir”; 498) diyor. Aklna ilk gelense “büyük
kavrulmu soy krlar” (“Büyük Kavrulmu”; 152). Kentteki yaam
biçimine dayanma gücü tükendiinde, aklna gelen ilk yer oras airin.
Çünkü Uyar, bu kirlenmeyi ve yitimi insann doadan –kendi
doasndan da- kopuuna balamakta. Nitekim bu düüncesini; “elleri
ayaklar sinemalara bulam/romanlara bulam/genel helâlara
bulam/dalar iyi bilemediinden” (“Kimsede Görmediim”; 583)
dizelerinde dile getirmekte. O hâlde u saptamay yapabiliriz artk:
airin batan beri betimledii ‘Kankentleri’nin karsna koyduu,
modernizmin bozamad, kirletemedii dünya, doadr. Uyar’n iir
aynasnn dier yüzündeki gizli, el dememi dünya. air, kentte
tutanaklarla kapanp kalm insana bu kez aynann öteki yüzünü
gösteriyor; “… güçlü dalar görmenin zamandr.” (“Acnn
Corafyas”; 425) diyerek, göe bakmasn, kentin ykmna kar
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denizi, gökyüzünü kuanmasn, kentsel yaama doaya dönerek
direnmesini öneriyor:
“kimiz birden sevinebiliriz göe bakalm
u kaçamak klardan u eker kamlarndan
Bebe dilerinden günelerden yaban otlarndan
Durmadan harcadm u gözlerimi al kurtar
u aranp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunlar da
Göe bakalm” (“Göe Bakma Dura”; 133)
“Bir sargn umut yakaladm onu kuandm
Serin mavi bir gökyüzü buldum onu kuandm
Denize doru sokaklar gördüm onlar da kuandm”
(“Ylgn”; 122)
Modernizmin dourduu ‘kankentler’in kuatmasndan, o
kentlerin kirli akamlarndan, yayd katran kokularndan bizi,
ellerinde sümbülteberlerle krlardan gelen insanlarn kurtarabileceini
savunuyor:
“krlardan geliyorlar ellerinde sümbülteber
elbette krlardan krlardan gelecekler
baka türlü nasl güzelleir bu akamüstleri
söyleyin nasl dayanlr dükkânlara depolara
bu katran kokusu baka türlü nasl geçer” (“Krlardan
Geliyorlar”; 566).
Ayn düünceyle, beton ynlarndan oluan kente ve kirli
kent gökyüzlerine kar uzun balkonlarnda meneke yetitirenleri
alklyor:
“yi ki ay ay büyütürsünüz onlar beni de kurtarrlar
sizi de ehir
gökyüzlerini de, kim isterlerse onu kurtarrlar, yaprak
tarasndan yeil tarlar durmadan ehre bakan iyi
uzun balkonlara”
(“ Kanada Menekeli yi Uzun Balkon”; 195)
“Hiçbir eylerim hep tamam olsa bile ben de
beslerdim o menekeleri
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Yem verir sular büyütürdüm ehre kar iyi uzun
balkonlarda”
(“Kanada Menekeli yi Uzun Balkon”; 194)
Uyar, yalnzca doaya dönmeyi önermiyor tabii; kimi kez
alkol, kimi kez de kadna snyor –kinci Yeni’nin dier airi Edip
Cansever’de de vardr bu, ksmen Cemal Süreya’da da- modern
yaamn kskacndan kurtulmak için. Örnein; “… üç bardak arap
içsek kurtulurduk” (“Geyikli Gece”; 113), “Bir kadn var beni onun iki
eli iki gözü kurtarr yaamamaktan” (“Kesiksiz Övgü”; 120) diyor.
Ve son nokta; sözün tükendii, umutsuzluun zirveye ulat
ân. O noktada Uyar, kenti bir ihanet gibi görür karsnda, yok
edilmesi gereken bir düman gibi. Bir yandan büyük bir hnç, bir
yandan acyla, bçan kente kar sallayarak öyle demekten
alkoyamaz kendini:
“Elimde bir bçak
ehir bir ihanet gibi karmda
Ah tarlalar tarlalar tarlalar” (“Yank Tarlalar’a”; 448)
Ama bir yer vardr, kentin, teknolojinin igal edemedii, el
demedik bir yer. Çare, oraya snmaktr. Uyar da öyle yapar,
“Geyikli Gece”yi koyar, ‘Kankentleri’nin karsna.
O Belde/Geyikli Gece
Uyar’n modernizme, modern kent yaamna kar snd
yer doa; “Geyikli Gece”yle simgelenen doa. Nasl bir yer oras,
nasl ulalr? Bu soruya, Uyar’n iirlerini Yahya Kemal’inkilerle
karlatrarak yant vermek istiyorum. Böylece konunun daha iyi
kavranaca düüncesindeyim. Yahya Kemal, iirlerinde rüya,
anmsama veya tahayyül yoluyla ulayordu ehrine; yani stanbul’a;
sna da tarihti, geçmiti. Çünkü o, modern kentin ve modern
insann sancsn dile getirmiyordu, betimledii geleneksel ehirdi,
rüya, hayal veya anmsama yoluyla modernizme kar koruyordu o
ehri. Oysa Turgut Uyar’n kenti modern kent ve insan da
modernizmin sancs içinde kvranan insan. Her eyden önce, bu
noktada ayrlyorlar birbirlerinden. Ayrca Yahya Kemal kaçmyor
kentten ve kentteki insandan. Örnein öyle diyor:
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“Gönlüm, dilim, kanm ve mizâcmla sizdenim
Dünyâ ve âhirette vatandalarm benim”6
Kendini o kente ve o kentte yaayan insanlara ait görüyor
Beyatl. Bu balamda bir yalnzlk, uyumazlk ya da yabanclama
duygusu dile getirmiyor iirlerinde. Oysa Uyar, kaçmak istiyor
kentten, çünkü içinde bulunduu, iliklerine dein hissettii, modern
bir kent ve bu kentsel yaam onun/insann ruhunda derin yaralar
açm/açmakta. Yahya Kemal tarihe dönerek, yaamak istedii kentte
kalyor hep. Oysa modern insan, tarihe de dönemiyor; çünkü tarih
bilincinden yoksun. Elinde snaca tek yer kalm: Doa. O nedenle
Turgut Uyar’n sna tarih deil, doa. aire göre insan doayla
yeniden bütünleirse, modernizmin ruhunda açt yaralar iyileecek,
kirlerden arnacak. Ancak kentte kuatlm insann –modern yaam
tarzna, istemese de almtr üstelik- kenti terk edip doaya dönmesi
zor; ayrca modernizmin araç-gereçlerini kullanmas da iin doasna
aykr. Nitekim Uyar; “Biliyorum gemiler götüremez/Neonlar ve
teoriler tamaz yann yöresini” (“Geyikli Gece”; 112) diyerek
belirtiyor bunu. Bu noktada Uyar da –Yahya Kemal gibi- rüya veya
hayal mekanizmasn çaltryor; “Geyikli Gece”ye bir uyku hâlinde
geçebiliyor ancak, kimi kez de alkolün yaratt bilinç akyla. u
dizelerde bu geçi hâlini görüyoruz:
“Bir anda üç kadeh ve üç yeni ark
Belleimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor”
(“Geyikli Gece”; 112)
“Bir bardak arab kendim için içiyorum
‘Hâlbuki geyikli gece ormanda
Keskin mavi ve hrtl
Geyikli geceye geçiyorum’ (“Geyikli Gece”; 113)
“Ama en iyisi çeker giderdik
Gider geyikli gecede uyurduk” (“Geyikli Gece”; 113)
te böyle geçer Turgut Uyar, “Geyikli Gece”ye. iirde
betimlediine göre geyikli gece, “yeil ve yabani uzak ormanlarda”
(“Geyikli Gece”; 111)dr, “Geyikli gecenin arkas aaç” (“Geyikli
Gece”; 112)tr; ayan suya dedii yerde bir gökyüzü vardr, “Çatal
6

Yahya Kemal (Beyatl), “Üsküdar’n Dost Iklar”, Kendi Gök Kubbemiz,
YKY, stanbul, 2003, s. 28.
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boynuzlarnda souk ay” (“Geyikli Gece”; 112) parlar, “Günein
asfalt sonlarnda batmasyla ardan/Hepimizi vakitten kurtaracak”
(“Geyikli Gece”; 111)tr. Borçlar, bonolar, kefiller… Modern yaamn
her eyi unutulur orada. Ve en önemlisi kendini bulur insan ‘Geyikli
Gece’de; özünü, insanî doasn. Bulur ve “Uzanp kendi
yanak[larndan]…” (“Geyikli Gece”; 113) öper. O hâlde doa,
insann kendini bulduu, kentse yitirdii, kendine yabanclat yerdir
Turgut Uyar’n iirlerinde.
Ve geldik sona: Yaznn balarnda, Turgut Uyar’n iirkenti’nin giri kapsnda u uyar levhasn okumutuk:
“ehir haritasna trafik lâmbasna kan içinde adamlara
kan içinde adamlara
kan umutsuzluktur
ona kendini hazrla” (“Acnn Tarihi”; 424)
te imdi çkyoruz Turgut Uyar’n kentinden, ardmzda
uultular brakarak. Çk kapsnda u dizeler çarpyor gözümüze:
“Hâlbuki korkulacak hiçbir ey yoktu ortalkta
Her ey naylondand o kadar” (“Geyikli Gece”; 111)
imdi, soruna bir de ‘medeniyet krizi’ balamnda bakalm.
Çünkü, modernizm ve kentsel yaam sorunu, bu konuyla yakndan
ilgili. iirimiz de, bu izlek çerçevesinde, medeniyet krizini
açklayacak pek çok veri sunuyor bize. Uyar’n iirleri de, kukusuz
önemli bu balamda. Çünkü o, modern kenti betimlerken,
modernizmin yktklarn –hem çevre, hem kültür, hem ruhsal alandaderinden kavram, deyim yerindeyse bu ‘sanc’y; dolaysyla
Tanzimat’tan beri yaadmz ‘medeniyet krizi’ni –bireysel düzlemde
kalarak da olsa- bireyin ruhuna inerek dile getirmeyi baarm bir air.
Daha açk söyleyelim; ‘sancl bir air’ Turgut Uyar. Ve bana göre, tek
bana bu ‘sanc’ bile onu Türk iirinde önemli bir air yapmaya yeter.
Ayrca, örneklerde görüldüü üzere, modern kent mitini ykmas
nedeniyle “…kinci Yeni (…) Tanzimat’la birlikte balayan ve bu
toplumun medeniyet ruhuyla, idealleriyle, iddialaryla irtibatn
koparma macerasnn –iirde- ulat son noktadr.”7 gibi dayanaktan
7

Yusuf Kaplan “kinci Yeni putunu ykmak 2” (Yeni afak, 1 Aralk 2008)
balkl yazsnda sadece Turgut Uyar için deil, tüm kinci Yeni airleri için
verdi bu hükmü. Oysa yaptm bu inceleme, en azndan Turgut Uyar iiri
balamnda, Kaplan’n savlarnn tam aksini kantlyor.
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yoksun yarglarn aksine, Turgut Uyar, Tanzimat’la balayan
modernizme hayranlk ve özlem halkasndan kopar ve dile getirdii
‘sanc’yla modernizmi –yücelten deil- eletiren Türk airleri arasnda
ilk sralara yerleir. Ama modernizmin karsna gelenei mi koyar,
diye sorulsa; ne iir, ne yaam-insan balamnda buna evet demek
mümkün. Bununla beraber, modernizme kar gelenei önermemesi,
bir airi “Tanzimat’la birlikte balayan ve bu toplumun medeniyet
ruhuyla, idealleriyle, iddialaryla irtibatn koparma macerasnn –
iirde- ulat son nokta”da konumlandrmaz.
Peki, yaanan bu derin ve o denli sarsc ‘medeniyet krizi’ne
karn, çan sancsna gözlerini kapayan, Hilmi Yavuz’un deyiiyle;
“…modern stanbul’la, bir air olarak hiç ilgilenme[yen]8, bana göre
sürekli ‘saltanat iklimi’nin rüyalar içinde kalmay seçen, stanbul’u
hep ‘âsude’ bir kent olarak gören Yahya Kemal’in ‘sancsz
iirleri’nin, yaadmz ‘medeniyet krizi’ndeki yeri nedir? Bence,
onunki de bir tür kaçt; rüya veya tahayyül yoluyla tarihe kaç.
Yoksa Yahya Kemal gibi bir airin, yaad kentin günden güne
deitiini, modernizme kar direnme gücünün kalmadn
görmemesi olanakszd. Gördü ve hissetti kanmca; ama o çok sevdii
stanbul’a yaktramad ‘çan sancs’n, iiriyle korumaya ald âdeta
onu, iirin silinmez belleine kaydetti. Oysa Turgut Uyar, sancy da
yüklendi, çünkü modern iirin payna düen budur, çünkü artk kente
güzelleme yazmak mümkün deil.
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Türkçede Belirtme Durumu ve Tümcenin Zorunlu Kurucusu
Nesne Üzerine
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Özet
Öznenin gerçekletirdii eylemden dorudan etkilenen nesne
tümcenin temel ögesidir; hiçbir zaman seçimlik öge olamaz. Özne ve nesne
ile kurulan tümceler, çat özellikleri açsndan etken çatldrlar. Türkçede
belirtili nesne -I belirtme durumu ekini tar. -I biçimbirimi yükleme
durumundaki nesnenin belirticisidir. ster ekli olsun ister eksiz, geçili eylem
nesneye belirtme durumu yüklemektedir. Bundan dolay belirtisiz nesne yaln
durumda deildir. Yaln durum çekimine girme hakk, yalnzca eylemle
yapan/eden ilevi kuran ad ve adllara tannmtr. Türkçede belirtme durumu
ve tamlayan durumunun soyut ve biçimsel görünümleri vardr. Bir soyut
durum, belirli bir güdülenmeyle biçimsel olarak da sunulabilir; ama biçimsel
durum, her zaman biçimsel olarak yanstlan durumdur. Bu çalmada ad
çekimine giren ögeler karsnda nesnenin durumu irdelenmi, belirtme ve
ilgi durumu eklerinin ilev benzerlii üzerinde durulmutur.
Anahtar kelimeler: Türkçe, belirtme durumu, ilgi durumu, nesne,
zorunlu öge, seçimlik öge, birleim deeri.

Abtract
The direct object which is directly affected by the action done by the
subject is the main element of the sentence; object can never be an optional
element. In considering the sentences in terms of structures the sentences
which have subjects and objects are the active voice. In the Turkish language,
the determined object carries the affix “-i” of case accusative. The morpheme
“-i” is the determiner of the direct object which is in the case of accusative.
With or without affix, the transitive verb identifies the accusative case on the
direct object. That is why, the indeterminate object is not in nominative case.
In the sentence, only names and pronouns which assume the action made by
the verb can enter the declension of the nominative case. In Turkish, there are
abstract and morphological aspects of accusative case and genitival case. An
abstract case can be represented morphologically by a certain motivation;
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but, a morphological case is the case which is always morphologically
reflected. In this study, we studied the postion of the direct object for the
elements which enter the declinaison, and we insisted on the resemblance of
functional affixes of the accusative case and the genitive case.
Key words: Turkish, accusative case, genitive case, direct object,
immediate constituent, facultative constituent, valence.

Giri
Tümcelerde anlam geniletmek, pekitirmek için özne ve
yüklemden baka yüklemi tümleyen ögeler de kullanlr. Yüklemi
tümleyen bu ögelere tümleç denir. Tümleçlerin en önemlisi
nesnelerdir. Çünkü eylemi geçili tümce ve yan tümcelerde nesne de
özne ve yüklem gibi bir temel ögedir. Onsuz tümce eksik kalr,
anlalmas güçleir.1 Bu açklamadan hareketle nesneyi öyle
tanmlamak mümkündür: Yüklemi geçili eylem olan temel ya da
yardmc tümcelerde, öznenin eyleminden etkilenmekle birlikte
eylemin anlamn tamamlayan, yaln ya da belirtme durumunda
bulunan sözcük ya da sözcük öbeine nesne ya da düz tümleç denir.
Bu tanmlamada, nesneye yönelik iki özellik ortaya çkmaktadr.
Bunlardan birincisi; nesnenin, tümleç özelliiyle yüklemin (eylemin)
anlamn tamamlamas; ikincisi ise geçili eylemle kullanldndan,
öznenin eyleminden etkilenmesidir. Nesne, öznenin eylemini
yüklendiinden, tümcede yükleme durumunda bulunan ögedir.
Nesnenin tanmnda geçen geçili eylem; “tümcede özne dndaki bir
varlk veya nesneyi etkileyen yani bir nesne gerektiren eylem; geçisiz
eylem de; tümcede özne dndaki bir varlk veya nesneyi etkilemeyen
yani bir nesne gerektirmeyen eylem”dir.2 Bir baka deyile geçili
eylem, özne ve yüklemden baka üçüncü bir zorunlu kurucu olarak
nesneyi isteyen eylemdir. Geçili eylemden etkilenen ve nesne olarak
adlandrlan öge, tpk özne ve yüklem gibi tümcenin zorunlu
kurucusudur.
Nesne, eylemin anlamca gerektirdii bir tümce kurucusudur,
ama eylemin nesnelerle arasndaki anlamsal ilikisi her eylem için
ayn deildir. Eylemin anlatt i, olu, kl gibi anlamsal içerikler
nesnelerin eylemle ilikisinde de farkllatrma meydana getirir.
Vurma, çarpma, krma özellikli eylemler, bu ilerden etkilenen
nesneler isterken, böylesine fiziksel temaslar gerektirmeyen duygu
eylemleri, nesneleri ile daha serbest ilikiler kurar. Bu nedenle ilk

1

Tahir Nejat Gencan: Dilbilgisi, Ayraç Yaynevi, Ankara 2001, s. 121.
Erdoan Boz: “Adn Yükleme (Nesne) Durumu ve Tümcenin Nesne Ögesi
Üzerine”, Turkish Studies/Türkoloji Aratrmalar, Volume 2/2 Spring
2007, s. 102.
2
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grup eylemlerin nesneleri genellikle yaln tümleçler iken duygu
eylemlerine nesne olan ad öbekleri yönelme, çkma, kalma gibi
anlamsal durumlarda bulunur. Bu nedenle ‘holan-, bayl-, kz-’ gibi
duygu eylemleri, ad durumu farkllaan tümleçler alrken ilk gruptaki
eylemlerin nesneleri genellikle belirtme durumundadr.
Yüklemin etki alann gösteren nesne, belirsiz ya da belirli
durumunda bulunabilir. Bu durum, nesne konumundaki ad öbeinin
yanstt kavramn, genel ya da özel olmasna baldr. Nesnenin
türünü iaretleyen, geçili eylemin derin yapda içinde barndrd ve
yüzey yapda nesneye yükledii ad durum ekleridir. Eer nesne,
belirtme durumunu iaretleyen “-I (-nI, -yI)” ekini almsa belirtili
nesne (‘Çocuk cam krd.’); belirtme eki almamsa belirtisiz nesnedir
(‘Çocuk cam krd.’). Yükleme sfr (-Ø) biçimbirimle balanana
belirtisiz nesne belirsiz, genel bir varl gösterirken, yükleme -I
belirtme durumu ekiyle balanan belirtili nesne belirli, özel bir varl
gösterir. Türkçe, eklemeli bir dil olarak, sözdizimsel durumlar
biçimsel yollarla kodlar. Bu açdan Türkçede dört durum eki bulunur:
belirtme, yönelme, kalma ve çkma. Belirtme durumu zorunlu
tümleçleri kodlarken, dier durumlar seçimlik tümleçleri kodlar.
Bununla birlikte Türkçe dilbilgisinde, bu durumlar yüklenmi baz
kurucularn seçimlik olup olmad tartmaldr.
Bu çalmada, tümcenin zorunlu kurucusu olarak nesne
üzerinde durulacak, nesne ile eylemsel yüklemin ilikisi incelenerek
nesne konumundaki ad öbeini yükleme balayan durum eklerine
deinilecek ve Türkçede belirtme durumu açklanmaya çallacaktr.
Çalmann sonunda, aratrma sorunsalna yönelik, örneklere dayal
kapsaml bir deerlendirmeye yer verilecektir.
1. Belirtili/belirtisiz nesne
Geleneksel dilbilgisinin yukarda deindiimiz nesne
tanmlamas ve yaklam bugün artk güncelliini yitirmi; tartmalar
belirli/belirsizlik imgesi balamnda yükleme/belirtme durumu,
belirtili/belirtisiz nesne, nesne yapc biçimlikler ve belirtisiz nesnenin
zorunlu kurucu özellii üzerinde odaklanmtr. Yukarda belirtildii
gibi geçili eylemden etkilenen ve tümcenin zorunlu kurucusu olan
nesnenin belirli veya belirsiz olma durumu balamla ilgilidir;
konuucu ve dinleyici arasnda gerçekleen iletiim dizgesinde bilinen
bir varlk üzerinde konuuluyorsa, nesne belirtme biçimbirimini alr,
aksi durumda almaz. Fakat ileride deineceimiz gibi, -I belirtme
ekini zorunlu olarak isteyen yaplarn da olduunu unutmamak
gerekir.
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Belirtisiz nesne baml olduu yüklemin anlamn tamamlar ve
yargnn belirsizliini, örtüklüünü ortadan kaldrr; baka bir deyile
öznenin yapt ie açklk getirir. Karahan, ‘söz vermek’, ‘ders
çkarmak’ örneklerinde olduu gibi birleik fiil oluturmaya dier
cümle ögelerinden daha elverili olmasnn belirtisiz nesnenin
belirsizlik, genellik niteliinden kaynaklandn vurgular.3 Buna
karn, belirtili nesne daima belirtme durumunda bulunur ve ‘kefeni
yrtmak’, ‘kafay çekmek’, ‘postu deldirmek’ örneklerinde olduu gibi
bir bölümü eylemle kalplaarak deyim olur. Nesnelerden belirtili
olanlar tanml, belirtisiz olanlar da belgisiz konumdadr. Fakat baz
durumlarda, belirtili nesneler belgisiz sfat olan ‘bir’ sözcüünü takip
ederek örtük bir anlam üstlenebilmektedir: ‘Artk bir airi
beeniyorum.’, ‘Banzdan geçen ilginç bir olay bana anlatnz.’,
‘Herkesin bildii bir ii benden mi saklyorsun?’, ‘Dünden beri, bir
soruyu çözemedi.’ Bu örneklerde, belgisiz sfat olan ‘bir’ sözcüü
nesnelere örtüklük, genellik sezgisi yüklemektedir.
Ergin’e göre “nesne unsuru daima akuzatif (yükleme durumu, -i
hâli) halinde bulunur, fiile akuzatifle balanr. Bu akuzatif ya ekli ya
da eksiz olur. Ekli akuzatif nesnenin belirli olduunu, belki de
bilindiini; eksiz akuzatif ise nesnenin belirsiz, umumî olduunu ifade
eder.”4 Karahan, Gronbech’in “Yükleme hâli eki bir nesneye önem
verildii durumlarda kullanlr.” saptamasna dayanarak “ekin
görevinin dier hâl eklerinde olduu gibi, münasebet kurmak, balant
saptamak deil, nesneyi belirtmek, belirli klmaktr.” der ve bunun da
“fiili deil, ekin içinde bulunduu durumu ilgilendirdiini” savunur.5
Bizce bu durumunun eylemle de bants vardr. Çünkü ‘Bütün gece
annesini düündü.’, ‘Kavgay ahin ayrd.’, ‘Geçmii unuttuk.’
örneklerinde olduu gibi baz eylemler, tümcenin anlam bütünlüü ve
dilbilgisellii açsndan nesne konumundaki ad öbeklerine -I belirtme
durumu ekini dayatmaktadr.
Ayn balamda Uzun, “adl testi”ne soktuu ‘O kitap okuyor.’,
‘Ali o okuyor.’ ve ‘Ali onu okuyor.’ tümcelerinde, belirtili/belirtisiz
kartlnn eylemin nesnesi olmak gibi bir ilevsellikle ilgisi
olmadn söyler.6 Öte yandan, Aydn’a göre tamlama durumunda

3

Leyla Karahan: “Belirtisiz Nesnenin Söz Dizimindeki Yeri Üzerine”, V.
Uluslararas Türk Dili Kurultay Bildirileri I, 20-26 Eylül 2004, TDK,
Ankara 2004, s. 1615-1624.
4
Muharrem Ergin: Türk Dil Bilgisi, stanbul, Bayrak 2000, s. 400.
5
Leyla Karahan: “Yükleme (Accusative) ve lgi (Genetive) Hâli Ekleri
Üzerine Baz Düünceler”, 3. Uluslararas Türk Dili Kurultay 1996,
Ankara 1999, s. 605-611.
6
N. Engin Uzun: Evrensel Dilbilgisi, Multilingual, stanbul 2000, s. 190.
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olduu gibi, Türkçede belirtme durumunun da biçimbilimsel (‘Ali onu
seviyor.’) ve soyut (‘Ali çikolata seviyor.’) görünümleri vardr.7
Türkçede yaln durum nesne konumundaki ad öbeine
yüklenememekte, sadece özne konumundaki ad öbeinde
görülebilmektedir. Aydn ve Uzun’un bu yaklamlar, Üretken
Dönüümlü Dilbilgisi Kuramnca gelitirilen Yönetme ve Balama
Kuramnn alt kuramlarndan biri olan Durum Kuramna
dayanmaktadr. Durum Kuram “tümcelerde ad öbeklerinin hangi
durumu yüklendiklerini, durum yükleyicilerinin neler olabileceini ve
durum yüklemenin yapsal özelliklerini düzenleyen bir alt kuramdr.”8
J. Kornfilt soyut belirtme durumunu, yalnzca yapsal
durumlarda görülen durum dümesi olgusuyla açklamaya çalr.
Durum dümesinin en fazla dikkati çeken örnekleri, belirtme
durumunun dütüü örneklerdir. Kornfilt durum dümesini, “gönderge
ilevi olmayan ad öbekleri, yapsal durum taks alamazlar ve
kurcularndan biri olduklar tümcede, eylemin hemen solunda
bulunurlar; bu tür ad öbekleri, fiilden ayrlamazlar.” biçiminde açklar.
Aratrmacya göre yapsal durum dümesi aslnda ‘adn eyleme
geçiimi’ demektir.9 Biz Türkçede durum dümesinin hem sfr (-Ø)
biçimbirim hem de -I biçimbirimi ile eyleme ba(m)lanabilen ad
öbeklerinde (‘kitap oku-/kitab oku-’, ‘süt iç-/sütü iç-’ gibi)
gözlendiini düünmekteyiz. Somut durum taks tamayan ad
öbekleri, eylemin hemen solunda kalr; Türkçenin sözdizimi bu
bakmdan esneklik göstermez. Ancak somut durum taks alan ad
öbeklerine geçiim uygulanamaz. Bu yüzden bu gibi ad öbekleri,
eylemin solunda bulunmayabilir.
Buraya
kadar
aktarlanlardan
hareketle,
nesnenin
belirli/belirsizlik durumuna yönelik öyle bir çkarmda bulunabiliriz:
Türkçede geçili eylemler, nesne konumundaki ad öbeklerine belirtme
durumu yüklemektedir. Nesne yüzey yapda -I belirtme durumu eki
tamasa da, derin yapda var olan soyut belirtme durumu
yüklenmektedir. (1a)’da, geleneksel dilbilgisine göre yaln durumda
bulunan ‘cam’ sözcüü, aslnda soyut belirtme durumunda, (1b)’de
‘cam’ sözcüü ise biçimsel belirtme durumundadr:
(1) a. Çocuk cam krd.
b. Çocuk cam krd.

7

Özgür Aydn: “Türkçede Belirtme Durumu Ekinin Öretimi Üzerine Bir
Gözlem”, Dil Dergisi, say 52, Ankara 1997, s. 5-17.
8
Ayrntl bilgi için bkz. Ö. Aydn: a.g.e., s. 5-17; N.E. Uzun: a.g.e., s. 184234.
9
Ayrntl bilgi için bkz. J. Kornfilt: “Türkçe’de Geçiim ve Sözcük Dizimine
Etkisi”, Dilbilim Aratrmalar, Hitit Yaynevi, Ankara 1994, s. 42-53.
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Çizim 1
Demek ki -I belirtme eki tamayan -Ø biçimbirimli belirsiz
nesneler soyut belirtme durumunda [-belirtili], -I belirtme eki tayan I biçimbirimli belirtili nesneler de biçimsel belirtme durumundadr
[+belirtili]. Türkçede -Ø biçimbirimli belirsiz nesne yaln durumda
deil, soyut belirtme durumundadr. Kornfilt’in açklamalarna
dayanarak, soyut belirtme durumundaki öbekte durum dümesinin
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gözlendiini söyleyebiliriz. Türkçede yaln durum sadece özne
konumundaki ad ya da adllara yüklenmektedir. Yaln durumda
bulunan bir ad öbeine, ona bu durumu yükleyen eylemdir. Eylemler
“kendilerine balanacak olan adlarn hangi durumda bulunmas
gerektii konusunda belirleyicidir. Yani ad durumuna giren addr;
ancak, adn hangi ad durumuna gireceinin karar eyleme aittir.”10
Özneyle nesne arasndaki fark; öznenin yaln durumda, nesnenin
belirtme durumunda olmasdr. Türkçede eylemcil uyum ekleri durum
yükleyicidir. Bu ekler özne konumundaki ad ya da adla yaln durum
yüklemektedir (2):
(2)

Biz kitab okudu-k.
T
AÖ

EÖ

A

AÖ

EÖ

Biz

kitab

okuduk

durumyükleme
YALIN
Çizim 2
Belirtisiz nesneyle özne, eksiz kullanmlar olarak birbiriyle
karabilir. Ancak her iki temel ögenin ilikili olduu birimler
deiiktir. Tümcedeki ögelerin sözdizimsel ilikisi balamnda özne,
yüklemin kiisiyle balantlyken nesne, eylemin kendisiyle
bantldr.11 Nesnenin Türkçenin sözdiziminde yeri bellidir: -Ø
biçimbirimli belirtisiz nesne, yüklemin hemen önünde yer alr ve


10

Kerime Üstünova: “Yaln Durum Karmaas”, Turkish Studies/Türkoloji
Aratrmalar, Volume 2/2 Spring 2007, s. 737-738.
11
Oya Adal: Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler, Papatya Yaynlar,
stanbul 2004, s. 68.
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genellikle yüklemle kendi arasna baka bir unsursun yerlemesine
izin vermez. Fakat -I biçimbirimli belirtili nesne, Türkçenin
sözdiziminin esnekliinden yararlanr ve yüklemden uzaklaarak daha
rahat yer deitirebilir.
2. Belirtme durumu (-I)/lgi durumu (-(n)In)
Geleneksel dilbilgisinde tartmal bir konu olan ilgi durumu;
bir adn bir baka adla ilgisi olduunu, kendisinden sonra gelen bir ada
baml bulunduunu gösteren durumdur. lgi durumu eki “-(n)In”;
eklendii ad tamlayan, belirten durumuna getirerek tamlamalar kurar.
Eklendii adn anlamna “belirtme, sahiplik, aidiyet, ilgi” vb.
anlamlar kazandran ilgi durumu eki tayan bir ad tamlamas ile
eksiz bir ad tamlamas arasndaki fark, tamlayan unsurun belirli ya da
belirsiz oluudur. Geleneksel dilbilgisinde ilgi durumu; adlarn, eylem
ya da adlarla ilikilerini ifade etmeye yarayan ad durumlarndan biri
olarak deerlendirilir. Oysaki ilgi durumu eki, dier durum eklerinden
farkl olarak adla ad arasnda bant kurmakta, yükleme herhangi bir
gönderimde bulunmamaktadr. levi tamlayc ile snrl kalan ilgi
durumunun, dier ad durumlarndan farkl deerlendirilmesi gerektii
yönündeki görüler, ilgi durumunun bu özelliine dayanmaktadr.
Ekli ve eksiz olmak üzere iki biçimi olan ilgi durumu, adn
kendinden sonra gelen iyelikli bir ada balanmasn gerektirir:12
(3) a. saray-Ø kaps
b. *saray-n kap
c. saray-n kap-s
Nasl nesne, belirtme ekiyle yüklemden uzaklaabiliyorsa ad
tamlamalarnda da tamlayan öge, ilgi durumu ekiyle tamlanan ögeden
uzaklaabilmektedir:
(4) a. saray kaps
b. saray-n aaçtan oymal siyah kap-s
Karahan, yükleme ve ilgi durumu biçimbirimlerinin temel
ilevlerinin belirtme olduu düüncesindedir. Aratrmacya göre, bu
eklerin belirtme ilevinde bulunduklarn gösteren bir yap da baz
çekim edatlaryla kurulan edat gruplardr. Türkçede isimler bu
edatlarla birleirken ‘altun teg, çiçek teg, budun üçün, ot birle, köngül
üze / saray gibi, okul için, araba ile, eitim üzerin’ örneklerinde
olduu gibi ek almazlar. Karahan, halbuki zamirlerin ayn edatlarla
birleirken isimlerden farkl olarak ‘ani teg, mini üçün, sini birle, ani
üze / onun gibi, senin için, benim ile, onun üzerine’ örneklerinde
olduu gibi, Eski Türkçe döneminde yükleme hâli, daha sonraki


12

Kerime Üstünova: a.g.e., s. 740.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

dönemlerde de ilgi hâli eki aldn vurgular. Karahan’a göre “bir ek,
eer münasebet eki ise zamirleri balad gibi gramatikal bakmndan
ayn deerde olan isimleri de edatlara balayabilmesi gerekirdi.
Nitekim ‘doru’ edat önünde ister isim ister zamir olsun yönelme hâli
eki olmadan “ona doru, eve doru” edat gruplar
kullanlamamaktadr.”13
Aslnda burada, yönelme durumu ekini dayatan “(-e) doru”
ilgecidir. lgeçler durum ya da çekim eki almamakla birlikte,
kendilerinden önceki sözcüün belli bir durum ya da çekim eki
almasn gerektirirler. Bu durum aadaki yaplar için de geçerlidir:
“(-den) baka, (-den) beri, (-e) dein, (-e) göre, (-e) kadar, (-den)
önce/sonra, (-e) ramen” gibi. ‘Onun gibi’ örneinde, o zamiri, gibi
sözcüünün etkisi ile -(n)in tamlayan ekini almtr. ‘Ona doru’, ‘eve
doru’ ilgeç öbeklerinde, o zamiri ve ev sözcüünün adn yönelme
durumuna geçmesini salayan doru sözcüüdür. Bizce ‘ona doru’,
‘eve doru’ biçimindeki ilgeç öbeklerinde, öbei oluturan yapy
“ad/adl + (-e) doru” biçiminde düünmek gerekmektedir. ‘Doru’
sözcüü yönelme ekini kendi içinde barndrmaktadr. Baka bir
deyile ‘doru’ sözcüü ‘-A’ yönelme ekiyle birleerek ilgeçli yapy
oluturmaktadr. Bu tarz ilgeç öbeine, Delice “çekim edat öbei”
adn verir: “Bir isim unsuru ile bir çekim edatndan kurulan kelime
öbeidir. Bu öbekte isim unsuru bata; edatn türüne göre ekli veya
eksiz olan çekim edat ile, için, -a kadar, -a göre, -a ramen vb. sonda
bulunur.”14
Uzun, ‘Ali gibi’, ‘onun gibi’; ‘Ali için’, ‘onun için’; ‘Ali kadar’,
‘onun kadar’ örneklerinde, “tümleci konumunda adl bulunduunda
ilgecin yükledii durumun, tamlayan” olduunu vurgular. Uzun’a
göre “ilgeçler tümlecine, ilgili ad öbei belirtili olduunda deil, adl
olduunda biçimsel olarak sunulan bir durum olarak belirtme deil,
tamlayan yüklemektedir.”15
(5) a. Ali için
b. *Ali’nin için
c. onun için
d. *sen için
e. senin için
(5a)’da tamlayan durumu biçimsel olarak görülemezken, (5ce)’de tamlayan durumu biçimsel olarak görülebilmektedir. (5a)’da
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H. brahim Delice: Türkçe Sözdizimi, Kitabevi, (3. Bask), stanbul 2007,
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yüzey yapda görünmeyen ama aslnda derin yapda var olan bir soyut
tamlayan durumu vardr. Eksiz ilgeçlerle kurulan ilgeç öbeklerinde
ilgeç, tümleci konumundaki özel adlara soyut tamlayan durumu (-Ø)
yüklerken, tümleci durumundaki adllara biçimsel tamlayan durumu ((n)In) yüklemektedir. Bir dier deyile, eksiz ilgeçler ad ve adllara
tamlayan durumu yüklemektedir. Öyleyse, Türkçede belirtme durumu
gibi, iki tamlayan durumundan söz etmek gerekir: “-Ø biçimbirim” ve
“-(n)In.”16 Bat dillerinde de buna benzer görünümler bulunmaktadr.
Örnein ngilizce ve Franszcada tamlayan durumunun adllarda
somut olarak, dier ad öbeklerinde ise soyut olarak bulunduunu
(6)’daki örneklerde görüyoruz:
(6) a. for Ali/pour Ali [Ali için]
b. *for he/*pour il [*o için]
c. for him/pour lui [onun için]
Ö
AÖ
A

Ali

Ö
AÖ


TAM

Ø

Adl

için

Soyut
Durum

O


TAM

nun

için

Biçimsel
Durum

Çizim 3
Karahan, yükleme (belirtme) ve ilgi durumu biçimbirimlerinin
ilevlerinin “ismin kendi dndaki kelimelerle münasebetini ifade
eden bir gramer kategorisi” seklinde tanmlanan “hâl” kavramna
uygun dümediini belirterek, bu iki biçimbirimin durum biçimbirimi
saylmasnn doru olmadn söyler. Ancak yükleme durumunun
“eksiz” (-Ø biçimbirimli) olduunu belirtir. Karahan, “balangçta
oldukça geni bir kullanm alanna sahip olan yükleme durumu
biçimbiriminin, zamanla kullanld bu alanlardan çekilerek yerini
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kendisiyle ilev paralellii bulunan ilgi durumu biçimbirimine
brakt ve ilevini nesne içinde snrlandrd” görüündedir.17
Boz’a göre Baba da ayn görütedir: “Adlar arasndaki belirtme
tamlayan ekiyle; “evin kaps”, tümcede ise +i durum ekinin ortaya
çksyla salanmtr. Bunun için nesne yaln olarak kullanld
durumda, belirtilmesi ve vurgulanmas için ortaya çkan ekin en geni
ilevi anlam ayrma, tür belirtmedir.”18
Buradan u sonuç çkmaktadr: Türkçede belirtme durumu ve
ilgi durumu biçimbirimlerinin ilevi belirtmedir. levlerindeki
paralellikten dolay, tarihi süreç içerisinde ekler birbirinin yerine
kullanlmtr. Fakat bu iki biçimbirimin hangi yapsal kategori içinde
deerlendirilecei tartma konusudur. Belirtme durumu, tümce
düzleminde eylemsel yüklemle bantl olarak zorunlu tümleçleri
kodlarken ilgi durumu, tamlayan ve tamlanandan oluan tamlama
öbei içinde, seçimlik tümleci (tamlayan) biçimsel olarak
kodlamaktadr. Dier taraftan, adl ve eksiz ilgeçten oluan ilgeç
öbeklerinde, belirtme durumunda olduu gibi, soyut tamlayan durumu
(-Ø) ve biçimsel tamlayan durumu (-(n)In) olmak üzere iki tamlayan
durumundan söz etmek gerekmektedir.
3. Eylemlerin ‘birleim deeri’ ve ‘dolayl’ nesne
Bugün, adn yükleme durumunu belirleyen biçimliklerin
yalnzca -I veya -Ø biçimbirimleri olmad, nesnenin baka
biçimbirimlerle de karlanabilecei bilinmektedir. -A ya da -DAn
biçimbirimlerinden birini alm baz ögeler de tümcede nesne ilevini
üstlenebilmektedirler. ‘Hemire hastaya bakyor.’, ‘Çocuklara
kymayn.’, ‘Kamyon duvara çarpt.’ ve ‘Seyirciler birden, kapya
yöneldiler.’ tümcelerinde -A biçimbirimini; ‘Babakan uzun uzun ikili
ilikilerden bahsetti.’ , ‘Kendisini gördüm ama o iten söz açmadm.’,
‘Havadan sudan konutuk.’, ‘Herkes ondan üpheleniyordu.’
tümcelerinde ise -DAn biçimbirimini alm ögeler ilev bakmndan
dolayl tümleç deil, tümcenin zorunlu kurucusu olan dolayl
nesnelerdir.19
Ayn durum “ile” ilgecini isteyen eylemlerle kurulan
tümcelerde de ortaya çkmaktadr. “Evlen-”, “bulu-”, “ilgilen-”,
“karla-” gibi eylemler, “biri ile…” anlamn tayan doru tümceler
kurabilmek için, bir özne ve bir “ile” tümleci isterler. Tümleç kurma
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ilevi üstlenen “ile” ilgeci hiçbir zaman dümez.20 ‘Pazarda Can ile
karlatm.’ örneinde, ‘Can ile’ dizimi yüklemin anlamn
tamamlayan, yüklemin tad yargnn belirsizliini ortadan kaldran
zorunlu bir yapdr. Yüklemin bildirdii kltan dorudan etkilenen
bu tür zorunlu ögeler nesne olarak deerlendirilmelidir. -A, ve -DAn
eki alan nesneler dolayl nesne olarak adlandrlrken “ile” ilgecini
zorunlu olarak isteyen yaplar da ilgeçli nesne olarak
deerlendirilebilir.
‘Suçlu bir üst mahkemeye bavurdu.’, ‘Kamyon bir inee
çarpt.’ örneklerinde ‘bir üst mahkeme’ ve ‘bir inee’ dizimleri
tümcenin zorunlu kuruculardr ve nesne ilevlidir. Yüklemden
dorudan etkilenen bu yaplar yukarda da belirtildii gibi dolayl
nesne olarak adlandrlmaldr. Fakat ‘Amcam köyde yayor.’ ve
‘Abim evde çalyor.’ örneklerindeki yaplar farkl yaplardr: ‘köyde’
ve ‘evde’ sözcükleri burada dolayl tümleçtir ve eylemle dorudan
bantl deildir. Bunlar tümcenin seçimlik ögeleridir. Ayn biçimde,
‘Babakan ikili ilikilerden bahsetti.’ örneindeki ‘ikili ilikilerden’
dizimine ulanan -DAn eki ile, ‘Ahmet evden çkt’ tümcesinde ‘ev’
sözcüüne ulanan -DAn eki ilev bakmndan ayn noktada deildir.
“Çk-” fiili hem -A durumunda (‘Bahçeye çktk.’) hem de -DAn
durumunda
(‘Örenciler
snftan
koarak
çktlar.’)
kullanlabilmektedir. Buna karn “bahset-” fiili sadece -DAn durumlu
bir ögeyi kendine ba(m)layabilmekte, yönetebilmektedir. Aslnda
seçimlik ögeler olan -A ve
-DAn tümleçleri, belirtili nesnenin
olmad durumlarda yükleme ilevi üstlenerek zorunlu öge
konumunu çkmakta ve nesne ilevi üstlenmektedir. Nadir de olsa,
nesne ilevini “ile” ilgeci de üstlenebilmektedir. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta, -A,
-DAn ve “ile” biçimlikleriyle kurulan
ögelerin yön, tutar, araç-gereç gösterme ilevlerini de
tayabilmeleridir.
Daha öncede deindiimiz gibi eylemler, kendilerine
balanacak adlarn hangi durumda bulunmas gerektii konusunda
belirleyicidir. Yani ad durumuna giren addr; ancak, adn hangi ad
durumuna gireceini dayatan eylemdir. Bir eylem tümcede iki tür öge
yönetir. Bu ögelerin bazlar dilbilgisi açsndan zorunludur, bazlar
deildir. Yani tümce ögeleri arasnda ikili bir ayrm yaplabilir: Temel
öge ve seçimlik öge. Temel ögeler, bir tümcenin dilbilgisi açsndan
doru olarak kurulabilmesi için kullanlmas gereken zorunlu
ögelerdir. Seçimlik ögeler ise, anlamsal açdan tümceleri
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zenginletiren sözcüklerdir. Bir tümcenin dilbilgisel yaps açsndan
kullanlmas zorunlu olmayan seçimlik ögeler, istendiinde tümceden
çkartlabilir.
(7) a. Ahmet, dün akam sinemada arkadan görmü.
b. Ahmet, dün akam sinemada arkadana rastlam.
(7a)’da -I durumlu bir tümleç (arkadan), (7b)’de ise -A
durumlu bir tümleç (arkadana) var. Bu tümleçlerin durum eklerini
deitirdiimizde, dilbilgisel olmayan bir durum ortaya çkar:
(8) a. *Ahmet, dün akam sinemada arkadana görmü.
b. *Ahmet, dün akam sinemada arkadan rastlam.
Demek ki baz eylemlerle dilbilgisi açsndan doru bir tümce
kurmak için, belli durum ekleri alm tümleçlerin kullanlmas gerekir.
Baka bir deyile, sözdizimi içinde eylemlerin belli yönetim çevreleri
vardr. Örnein “gör-” eylemi -I durumlu bir tümleci yönetirken,
“rastla-” eylemi ise -A durumlu bir tümleci kendine baml klar.
Dier taraftan, örnek tümcelerde yer alan zaman belirteci ‘dün akam’
ile -DA durumlu tümleç ‘sinemada’ her iki eylemle birlikte
kullanlabilen tümce ögeleridir. Bunlar tümcenin seçimlik ögeleridir;
tümceden çkarldklarnda tümcelerin dilbilgisel yaplarnda bir
deiiklik olmaz (9).21
(9) a. Ahmet arkadan görmü.
b. Ahmet arkadana rastlam.
Özne de yüklem gibi tümcenin zorunlu ögesidir; tümceden
çkartlamaz ve yaln durumda bulunur. Deerlilik balamnda, iki
eylem de iki deerlidir: “gör-” eylemi bir özne ve -I durumlu bir
tümleci yönetirken, “rastla-” eylemi ise bir özne ve -A durumlu bir
tümleci yönetmektedir. Ayn biçimde -I belirtme durumunda bir
tümleç isteyen eylemle -A durumunda bir tümleç isteyen eylem ayn
deerdedir.
Buraya kadarki anlattklarmz ‘Bamsal Dilbilgisi’ kuram
çerçevesinde daha fazla anlam kazanmaktadr. Bamsal dilbilgisi,
özneyi eyleme baml klarak, onu eylemin yönetimindeki
tümleçlerle ayn düzeye indirger. Tümceyi eyleyen, tümleyen ve
bunlarn dorudan doruya balandklar eylem biçimlendirir.
Yüklemsel eylem kendisine baml birimleri yöneten merkez
düümdür. Tümcede, özne ve nesneye eyleyen, yer ve zaman bildiren
ögelere de tümleyen ad verilir. Bir eylemin yönettii eyleyenler çats
o eylemin “birleim deeri” olarak adlandrlr. Tek eyleyenli eylemler
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tek deerli, iki eyleyenli eylemler iki deerli, üç eyleyenli eylemler de
üç deerli eylem saylr.22
Tek deerli eylemler, bir öznesi olan fakat tümleci olmayan tek
eyleyenli eylemlerdir: ‘Çocuk uyuyor’. “Uyu-” eyleminin yönetim
çerçevesindeki tek zorunlu öge öznedir. Çift deerli eylemler, bir özne
ve bir tümleci yöneten iki eyleyenli eylemlerdir: ‘Selma Can’dan
holand.’, ‘Fatih stanbul’u fethetti.’ Örnein, “aç-” eylemi de çift
deerlidir. Açma eylemi yerine getirilirken, bunu yapacak bir özneye,
bir de bu eylemden etkilenen bir ikinci varla, yani bir belirtili
nesneye gerek vardr: ‘Aye kapy açt.’ Üç deerli eylemler de özne
ve iki tümlecin eyleme baml olduu üç eyleyenli eylemlerdir:
‘Amcam bana borç para verdi.’, ‘Can sevincini, bütün snf ile
paylat.’ Ayn biçimde, “hediye et-” eylemi de üç deerlidir. ‘Hakan
kolyeyi kz arkadana hediye etti.’ tümcesinde; kolyeyi hediye eden
‘Hakan’, kolyeyi alan ‘kz arkada’ ve hediye edilen ‘kolye’ olmak
üzere üç eyleyen vardr. Bu üç eyleyenli olu, ayr ayr ilevleri yerine
getiren üç eyleyen olmadan gerçekleemez.
Sonuç ve Öneriler
Nesnenin tümcede asl görevi geçili eylemlerin çok geni olan
etki alann snrlamak, daraltmaktr. Örnein “al-” eylemiyle neyi? ya
da kimi? sorularn karlayacak neredeyse sonsuz sayda tümce
üretilebilir. Fakat ‘Ahmet gazete ald.’ tümcesinde, ‘gazete’ nesnesini
kullanmakla “al-” eyleminin etki alan snrlandrlm olur. Bu
bakmdan nesne de tümleçtir. Geçili eylemlerle kurulan tümcelerde
nesne, özne ve yüklem gibi tümcenin zorunlu kurucusudur.
Öznenin gerçekletirdii eylemden dorudan etkilenen
belirtili/belirtisiz nesne tümcenin temel ögesidir; hiçbir zaman
seçimlik öge olamaz. Özne ve belirtili/belirtisiz nesne ile kurulan
tümceler, çat özellikleri açsndan etken çatldrlar. Türkçede belirtili
nesne -I belirtme durumu ekini tar. Fakat bazen biçimsel olarak -I
eki kullanlmaz: ‘Ahmet kitap okuyor.’, ‘Ahmet kitab okudu.’ Birinci
tümcede -I ekinin kullanlmamas nesneyi belirtisiz klmaktadr. Yani
‘Ahmet’ ikinci tümcedeki gibi belli bir kitab deil, herhangi bir kitab
okumaktadr. -I ekinin birinci tümcede dümü olmas, bu ögenin
‘belirtisizlik’ deeri tadn gösterir. Dilbilgisel ilev açsndan her
iki nesne arasnda bir fark yoktur. -I eki ister dümü olsun ister
dümemi olsun, ‘kitap/kitab’ ögesi her iki tümcenin de nesnesidir.
Ksacas, nesne konumundaki ad öbei, ister belirtili olsun ister
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belirtisiz, tümcenin nesnesi olma ilevi, dolaysyla eylemin tümleci
konumunda bulunmas deimemektedir. -I biçimbirimi yükleme
durumundaki nesnenin belirticisidir. ster ekli olsun ister eksiz, geçili
eylem nesneye belirtme durumu yüklemektedir. Bundan dolay
belirtisiz nesne yaln durumda deildir.
Türkçede baz ad öbeklerine biçimsel belirtme durumunun
yüklenme zorunluluu vardr. Özel adlar, birinci ve ikinci kii adllar,
iaret zamirleri, belirtili ad tamlamalar, gösterme kavram tayan
sfat tamlamalar belirli/özel bir varl gösterdikleri için, tümce ve
yan tümcelerde ancak belirtili nesne olabilir. Gerçekten özel adlar,
belirli varlklar/kavramlar gösterir. Bu özellik birinci ve ikinci kii
adllaryla, iaret zamirlerinde de vardr. Belirtili ad tamlamalarnda da
belirtilen birimin gösterdii kavram belirlidir. Benzer özellik iaret
sfatlarnn belirttii adlarda da görülür. te bu nedenle, söz konusu
birimler belirtisiz nesne olamazlar. Dil, belirli kullanlmas gereken
kavramn belirsiz kullanmna izin vermez. Bu balamda, ‘Sen Ankara
gezdin.’, ‘Biz Orhan bekliyoruz.’, ‘Ben siz çardm.’, ‘Sen bu
istedin.’, ‘Biz masann örtüsü aldk.’, ‘Bu kap açtm.’ denilemez.
Tümcelerin tamam dilbilgisi ddr; eylemler yönettikleri nesne
durumundaki ad öbeklerine -I biçimbirimini dayatmaktadr.
Türkçe, eklemeli bir dil olarak, sözdizimsel durumlar
biçimbilimsel yollarla kodlar. Sözcüklerin birbirleriyle olan ilikisi
balamnda, Türkçedeki yapsal durumlar unlardr:23 yaln durum,
belirtme durumu ve tamlayan durumu. Yaln durum, eylemsel uyum
tarafndan, tamlayan durumu ad durumu tarafndan, belirtme durumu
da eylem tarafndan atanr. Yapsal durumlardan belirtme durumuyla
tamlayan durumu, genellikle somut taklar araclyla gerçekletirilir.
Fakat durum dümesine uraynca bu son iki durum, soyutlap taksz
olarak kullanlr. Yapsal durumlarn üçüncüsü olan yaln durumun
hiçbir zaman sesbilgisel içerii olan taks yoktur. Türkçede belirtme
durumu ve tamlayan durumunun soyut (‘Çocuk süt içti.’; ‘Ali gibi’) ve
biçimsel (‘Çocuk sütü içti.’; ‘Onun gibi’) görünümleri vardr. Bir
soyut durum, belirli bir güdülenmeyle biçimsel olarak da sunulabilir
(‘Çocuk elma yedi.’/‘Çocuk elmay yedi.’); ama biçimsel durum, her
zaman biçimsel olarak yanstlan durumdur (‘*Çocuk bahçe
çkt.’/‘Çocuk bahçeye çkt’).
Geleneksel nesne tanmlamalarnda, “nesne unsurunun sadece
yaln ve yükleme durumunda bulunduu” ifade edilmektedir. Bu
durumda; ‘Ahmet kapıyı açt.’ tümcesinde nesne, ‘kapıyı’ sözcüüdür.
Eylemin etki ettii varlk ‘kap’dr. Dier taraftan, ‘Ahmet kapıya
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vurdu.’ tümcesinde de nesne ‘kapya’ sözcüüdür. Çünkü eylemden
etkilenen varlk yine ‘kap’dr. Öyleyse nesne, adn sadece yaln ve
yükleme durumunda bulunan bir öge deil; ayn zamanda yönelme ve
ayrlma durumu eki de alabilen bir ögedir. Nesne konusunda
geleneksel yaklamlarn ortaya koyduu sorunlardan biri de nesnenin,
tümcede eylemden etkilenen unsur olarak kabul edilmesidir. Bu
durum, Boz’un da belirttii gibi “biçimsel olarak nesne konumunda
olmasna karn anlamsal olarak buna olanak tanmayan yaplarda bir
çkmaza neden olmaktadr.”24 Örnein ‘Annesi, [Aye’nin sinemaya
gittii]-ni bilmiyor.’ tümcesinde, biçimsel olarak nesne olan dizimin
(Aye’nin sinemaya gittii), ‘bilmiyor’ eyleminden nasl etkilendiini
ifade etmek oldukça güçtür. O hâlde nesne, genel kabullerde belirtilen
ismin sadece yaln ve yükleme durumunda bulunan bir öge ya da
eylemin etkiledii bir varlk deil; özne ve yüklemden sonra tümcenin
zorunlu kurucusu olan ögedir. Demek ki nesnenin varln belirleyen
yaln ya da belirtme durumunda olmas deil, tümcenin zorunlu ögesi
olmas özelliidir. Bu durumda nesne soyut belirtme durumunda,
biçimsel belirtme durumunda, -A durumunda, -DAn durumunda, hatta
“ile” tümleci biçiminde de olabilir.
Türkçede ilgi ve belirtme durumu dndaki bütün ad
durumlarnn sadece ekle yapld, bu eklerin kaldrlmas durumunda
ad-eylem ilikisinin ortadan kalkt bilinmektedir. Oysa belirtme ve
ilgi durumu, dier ad durumlarndan farkl olarak hem ekli hem de
eksiz olarak yaplabilmektedir. Belirtme ve ilgi durumu ekleri
arasndaki benzerlik ite bu noktada balamaktadr: Her iki ek de
tümcede belirtme ilevi üstlenmektedir. Bu ekler öretilirken, söz
konusu eklerin dier durum eklerinden farkl olarak, eklendikleri
ögelerden düürülebildii ve bu durumun herhangi bir dilbilgisel
olmayan durum ortaya koymad (‘araba tekeri/araba-nn tekeri’;
‘Kitap okudu./Kitab- okudu.’); fakat dier durum eklerinin
eklendikleri birimlerden çkartlmas durumunda tümcenin
dilbilgiselliini kaybettii (‘*Gemi iskele yanat.’/‘Gemi iskeleye
yanat.’; ‘*Zeynep stanbul yayor.’/‘Zeynep stanbul’da yayor.’;
‘*ahin yurt ayrld.’/‘ahin yurttan ayrld.’), bir dier deyile,
tümleç-eylem ilikisinin ortadan kalkt örencilere balam içinde
mutlaka kavratlmaldr.
Türkçede ad durum eklerini öretirken, dorudan ad çekimine
giren eklerden balama yerine; eylemlerin belli yönetim çevrelerinin
olduu, her eylemin etrafnda baz bo alanlarn bulunduu ve
bunlarn çeitli tümleçlerle doldurulmas gerektii vurgulanmal; ad
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durumlar bu çerçevede kavratlmaya çallmaldr. Eylemlerin
birleim deeri balamnda, -I belirtme durumlu bir tümleç isteyen
eylemle -A durumlu bir tümleç isteyen eylem ayn deerdedir. Sorun
ayn eylemin iki farkl durumla da (‘bahçeye çk-’/‘evden çk-’)
kullanlmasdr. Bu da, baz eylemlerin, hem sfr (-Ø) biçimbirimli
hem de -I belirtme ekli ad öbeini kendine balayan eylemler gibi,
hem -A durumlu hem de -DAn durumlu tümleçleri yönetebildii ve
kendine balayabildiini göstermektedir. Bu arada baz eylemlerin
sadece -I (‘*Zeynep Hakan terk etti.’/‘Zeynep Hakan’ terk etti.’), -A
(‘*Babakan kalabalk seslendi.’/‘Babakan kalabala seslendi.’) ve DAn (‘*Dedem eski günler bahsetti.’/‘Dedem eski günlerden
bahsetti.’) durum eklerini dayattn unutmamak gerekir.
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Özet
On altnc yüzyl Osmanl edebiyatnn en verimli air ve
yazarlarndan biri olan Lamii Çelebi’nin yazd Veyse vü Ramin
mesnevisinin konusu aktr. 6765 beyitlik bu mesnevide ak yaayan
taraflarn maceralar öykülenirken, bazen hikaye kahramanlarnn bazen de
air-anlatcnn bak açlarndan nasihatname tarzna veya siyasetname
türüne örnek tekil edecek alt yüz beyti akn bölümler bulunur. Mesnevi bu
yönüyle, bir ak hikâyesi olduu kadar bir siyasetname olarak da
deerlendirilmeye uygun bir yap arz eder. Bu makalede Veyse vü Ramin
mesnevisindeki vak’ann özeti sunularak, ak hadisesinin nasihatnemeye
dönük kurgusal yaps incelenmi; siyasetname türüne veya pendname
üslubuna örnek tekil eden bölümlerde ele alnan fikirler, söz konusu ve
tarzn genel özellikleri çerçevesinde deerlendirilmeye çallmtr.
Anahtar Kelimeler: Lamii Çelebi, mesnevi, nasihatname,
siyasetname
The Veyse and Ramin Mathnawi of Lami’î Chalabi as a Policy
Book and Advice Book

Abstract
Love is the subject of Veyse vü Ramin, one of the mathnawies
written by Lamii Chalabi who is one of the most prolific poets and writers of
the sixteenth century, in Ottoman literature. In this mathnawi which is
composed 6765 couplets (beyits), while the adventures of lovers are told
sometimes from the perspective of story-heroes and sometimes from the
poet-narrator point of view there are chapters composing of over six hundred
couplets (beyits) that can be set as examples for nasihatname (advice book )
as a style or siyasetname (book of policy) as a genre. In this regard, mathnawi
is a kind of love story in addition to representing a genre for politics book
(siyasetname). In this article, the summary of love incident in Veyse vü
Ramin mathnawi has been given, and fictional structure of love event has
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been studied in parallel with the advice book, the ideas covered in the
chapters that form an example for siyasetname (policy book) and pendname
(book of advices) have been evaluated in line with these style’s and genre’s
general framework
Keywords: Lamii Chalabi, mathnawi, Advice Letters
(nasihatname), Book of Policy (siyasetname)

Giri
nsanlar dinin ve toplumun istedii olgunlua ulatrmak,
çeitli meslek dallarnda ehil insanlar, devlet ilerinde sevilen ve
istenen yöneticiler yetitirmek, arzulanan birey niteliine sahip olmak
ve dünya yaamnda baarnn yolunu, skntlarn nedenlerini
anlatmak amacyla yazlan öretici eserler, nasihatname veya
pendname adyla adlandrlr. “Türün örnekleri güçlü fikir ve yllarn
yaanm tecrübelerinden kaynaklanan mutluluk bilgisini öretmeyi,
bireyin ruh ve ahlak eitimini esas alr.”1
Türk edebiyatnda farkl adlarla anlan ve muhtevalar az çok
farkllk arz eden siyasetname, mev’izename, fütüvvetname,
pendname, ibretname, hikmet, atasözleri gibi türlerin tamam ahlakiöretici özelliklerinden dolay nasihatname
kapsamna girer.
Nasihatname tarzna (üslup, style) ilk olarak Orhun Abideleri’nde
rastlanr. Kutadgu Bilig, Atabetü’l-Hakayk, Divan- Hikmet gibi
slami Türk edebiyatnn ilk edebi ürünleri olan eserlerle Anadolu’da
özellikle Mool saldrlarndan sonra yaanan savalar ve bunalmlar
içinde ihtiyaç duyulan esenlik ve sükunet ihtiyacna cevap verebilmek
için yazlan pek çok eser de nasihatname-siyasetname örnekleridir.
Anadolu’da devletleme gayreti içindeki beyliklerin yöneticileri de
siyasetname türü eserlere ihtiyaç duymu, yaknlarndaki air ve
bilgelere bu türde eserler yazdrm veya çevirtmilerdir. Bu da edebi
eserlerin yazldklar dönemle edebi tür arasndaki ilikiyi göstermesi
bakmndan önemlidir. Kâbusname, Kelile ve Dimne ve Attar’n
Pendname’sinin
çevirileri,
Yunus’un
Risaletü’n-Nushiyye’si,
eyholu Mustafa’nn Kenzü’l-Kübera’s bu türlerin örnekleri
arasndadr2.
Nasihatname-siyasetname
örnekleri
Güvahi’nin

1

Metin Akku, Klasik Türk iirinin Anlam Dünyas, Edebi Türler ve Tarzlar,
Fenomen yay., Erzurum 2006, s.190
2
Türk Edebiyatnda telif, tercüme, manzum ve mensur olarak yazlan
nasihatnameler için bkz. Agah Srr Levend, Ümmet Çanda Ahlak
Kitaplarmz, Türk Dili Aratrmalar Yll, Belleten, 1963, TDK yay.,
Ankara,1963, s. 89-115; Ahmet Uur, Osmanl Siyaset-Nameleri, Erciyes
Üniversitesi yay., Kayseri, 1992; Mahmut Kaplan Hayriye-i Nabi (nceleme-
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Pendname’si, Lutfi Paa’nn Asaf-name’si, Zaifi’nin Gülen-i
Müluk’u, Nabi’nin Hayriyye’si, Sünbülzade Vehbi’nin Lutfiyye’sinde
olduu gibi bamsz eserler olarak yazldklar gibi divanlarda farkl
nazm ekillerinde, nazm ekilleri içinde beyit ya da beyitler
düzeyinde veya mesnevilerde bölüm halinde de kaleme alnm
olabilirler.3
Lami’î Çelebi’nin Veyse vü Ramin Mesnevisi
On altnc asrn en verimli airlerinden biri olarak dikkat
çeken ve yazm olduu krk kadar eserle edebiyat tarihi içinde hatr
saylr bir yer tutan Lami’î Çelebi, hamse sahibi airler arasnda
anlr. Onun hamsesindeki mesnevilerden biri de Veyse vü Ramin’dir.
Veyse vü Ramin mesnevisi, konusunu, eski ran’da Partlar (Ekaniler)
dönemine (M.Ö 250–M.S. 224) kadar götürülen ve önce Pehlevi
dilinde ardndan Cürcani tarafndan Farsça kaleme alnan bir ak
hikâyesinden alr. Klasik edebiyattaki ak mesnevileriyle benzer bir
kurguya ve kompozisyona sahip olan Veyse vü Ramin’de anlatlan
olaylarn özeti öyledir:
Cürcan hakimi Behram ah, bir nevruz günü maiyetiyle
beraber balk bahçelik sefal bir yere gider. Burada kurdurduu
elence meclisinde gördüü güzellerden biri olan ehru
(ehrubanu)’ya âk olur. Behram ah ehru’dan vuslat dilese de
ehru, yan ve kocasn mazeret göstererek kz Veyse’den övgüyle
bahsedip Behram ah’ oyalayp uyutur. ah bu ekilde oyalayan
ehru, hemen adamlaryla beraber Cürcan’dan ayrlp Merv’e hareket
eder. Ardndan da Mahabad’da kendisi için yaptrlan kasrnda
kalmakta olan kz Veyse’yi Merv’e getirtip, Behram ah’tan
gelebilecek tehlikenin önüne geçmek için yeeni Veyru’yla nikahlar.
Behram ah, sabahleyin ehru’nun ehirden ayrldn duyup
üzülür ve anlatlanlarn doruluunu tespit amacyla casuslarn
Merv’e gönderir. Casuslardan Behram’n dads Merv’de Veyse’yi
hamamda yakndan görür. Cürcan’a geri döndüünde Veyse’den
övgüyle bahseder. Anlatlanlarn etkisindeki Behram ah, elçisi
araclyla Veyse’yi istetir ancak red cevab alr. Bunun üzerine
ordusunu toplayarak Merv üzerine yürür. Behram ah’tan kaçan
Veyse’nin babas Mubed ah, önce Mahabad’a ardndan yeeni Firuz
Metin), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, AKM yay. say: 94,
Ankara, 1995, s. 12-23.
3
Mesnevilerde birbirinden farkl tür ve tarz örneklerinin bulunmasyla ilgili
bir çalma olarak bkz. Metin Akku, eyh Galib’in Anlam Dünyas,
Hüsnüak’ta Edebi Türler ve Tarzlar, Turkish Studies, Volume 4/7 Fall
2009, s. 97-112.
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ah’n tahtta oturduu Herat’a kaçar. Firuz ah Veyse’ye ak olur.
Ona sahip olmak için Veyse’nin kocas Veyru’yu bir içki meclisinde
zehirletip öldürtür. Ne var ki emeline kavumas mümkün olamaz.
Çünkü Veyse için takibini sürdüren Behram ah, Herat’a kadar gelir.
Firuz ah hemen sava hazrlklarna balar. Yaplan savata Behram
ah, Firuz ah’ öldürür ve kz emse’yi nikahna alarak Veyse’yi
takip etmekten vazgeçer.
Behram ah’n korkusundan Herat’tan kaçan Mubed ah,
ehru ve Veyse uzun ve skntl bir yolculuktan sonra Turan ah
Keyhan ah’n olu olan Ramin’le karlarlar. Veyse ve Ramin
arasnda ilk bakmayla ak balar. Ramin bunlar sarayna getirtir ve
mutlu, en günler böylece balar. Ancak bu mutluluk uzun sürmez.
Keyhan ah’n baveziri, kz Güleker’i, Ramin’le evlendirmek ister.
Bu yüzden Ramin’in Veyse’yle ilikisinden rahatsz olur ve onu
babasna kötüler. Keyhan ah olunun devlet ilerinden el ayak
çekmesine göz yummaz ve onu cezalandrp zindana attrrken, Veyse
ve ailesini de ülkesinden kovar. Zindanda kalan Ramin, Veyse’yle,
dostu Pervane araclyla bir müddet mektuplasa da daha sonra bu
olanaktan da yoksun kalr. Ak derdindeki Ramin, her geçen gün biraz
daha akl saln yitirir ve sonunda delirir. Çare için çarlan
doktorlar, Ramin’e türlü tedaviler uygulayp zincire vursalar da deva
bulamazlar. Bunun üzerine Keyhan ah’a ülkesinde yaayan ulu bir
eyhten bahsederek devay onda aramasn tavsiye ederler. Bunun
üzerine Ramin, eyhe götürülür ve ak derdinin her haline vakf olan
eyhin duasyla ksa sürede iyileir.
Bu arada Herat’ daha önce ele geçiren Behram ah ölmü,
Mubed ah yeniden tahta geçmitir. Ramin’in babas Keyhan ah,
Mubed ah’a özür ve Veyse’yi isteme taleplerini bildiren mektubunu
gönderir ve düün hazrlklarna balar. Çok geçmeden hastalanp
ölür. Taht Ramin’e kalr. Ancak kindar bavezir, Çin fafurunu
Ramin’in üzerine salar. Kar koyamayacan anlayan Ramin baz
maceralardan sonra Herat’a varr. Herat’ta babasnn yerine tahta
geçen Veyse, ülkesinin beylerini toplayarak taht Ramin’e
brakacan bildirir. Bütün beylerin itaatinden sonra Veyse ve
Ramin’in düünleri yaplr ve evlenirler. Ramin burada büyük bir ordu
kurup Semerkant üzerine yürür. Bavezirin kötü yönetiminden
rahatsz olan dier vezirler Ramin’in, ordularyla geldii haberini
alnca ittifak ederek baveziri öldürür ve kellesini Ramin’e sunarlar.
Hem tahtna hem de sevdii Veyse’ye kavuan Ramin tam bir vefa
örnei göstererek kendisini delilikten kurtaran eyhi ziyarete gider ve
ondan devlet yönetimiyle ilgili uzun uzun nasihatler alp döner.
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Eserin Nasihatnameye Dönük Kurgusu
Lami’î Çelebi, Veyse vü Ramin mesnevisini ranl Fahreddin
Esad Cürcani’den tercüme etmitir. Ancak bu tercüme, klasik Türk
edebiyatnda pek çok airin yapt gibi telif-tercümedir. Yani air
mesneviyi çevirirken eseri kendi hayal ve kurgu dünyasnda yeniden
biçimlendirmitir. Cürcani’nin, eserinde iledii ak hikâyesinin
kayna ran’n eski devletlerinden Partlar dönemine kadar götürülür.
Partlar, Zerdüt dinine mensuptur. Cürcani, eserini yazarken hikâyenin
aslna pek müdahele etmemi, Zerdüt dinine ait pek çok unsuru
yanstmaktan çekinmemitir.4 Ancak, Nakbendi tarikatine mensup
olan ve Emir Buhari’ye intisap eden Lami’î Çelebi’den ayn tavr
beklenemezdi5. Lami’î Çelebi hem ele ald akn mahiyetinde hem
de kahramanlarn manevi dünyalarnda önemli deiiklikler yapmtr.
Lami’î Çelebi’nin Cürcanî’nin eserini çevirirken yapt ahlakiöretici deiiklikler onun edebi anlayyla da ilgilidir. iir anlayn
dile getirdii Divan’nn dibacesinde beenmedii iir ve airlerle
ilgili özellikleri deerlendirir. Ona göre hogörülemeyecek air ve iir
özellikleri unlardr:
1. Toplumun huzur ve düzenini bozucu bir yolda bulunmak.
2. Bizzat airin kendisi de dahil olmak üzere, insan, dini ve toplumsal
görevlerinden saptrmak ya da uzaklatrmak.
3. nsanlar incitmek.
4. Köklü ve derin bir bilgi, ilham ve sezgi kaynana dayanmamak.
5. iiri tek amaç, tek meguliyet olarak almak; kendisini bu yolda
kapp koyvermek6
Lami’î Çelebi bu poetik anlay dorultusunda Mecusilik
ananelerinin dile getirildii, karde evliliklerinin anlatld bir eser
olan Fahreddin Cürcanî’nin Vis ü Ramin7’ini çevirirken ona yepyeni
bir boyut kazandrm, slami ve ahlaki olmayan hemen her unsuru
4

Sadk Hidayet,. Çend Nükte Der-Bare-i Vis ü Ramin, Tahran, , Sada-y
Muasr yay., 1386 (2007), s. 392-399
5
Kurnaz, Cemal-Tatç, Mustafa, stanbul’da Buharal Bir Mutasavvf Emir
Buhari. K.B. yay., Ankara, 1998
6
Harun Tolasa, Klasik Edebiyatmzda Divan Önsöz (Dibace)leri; Lami’i
Divan Önsözü ve (buna göre) Divan iiri Sanat Görüü. ( Osmanl Divan
iiri Üzerine Makaleler), stanbul, 1999, s. 229-244.
7
Cürcani’nin eseri kaynaklarda Vis ü Ramin veya Veys ü Ramin eklinde
adlandrlr. Nitekim Cürcani de eserini 
 olarak adlandrr. Fakat
Lamii Çelebi eserini Veyse vü Ramin eklinde adlandrp buna göre
harekelemitir. bkz. Murat Öztürk Lami’î Çelebi’nin Veyse vü Ramin
Mesnevisi (nceleme-Metin-Sadeletirme), Atatürk Üniversitesi, SBE,
yaymlanmam doktora tezi, Erzurum, 2009, s.1
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hikâyeden çkarmtr. Eserinin gayesi bir insann irada dönük
deiimini ve dönüümünü anlatmak, ideal insan olma yolunda
yürüyen bir âk tipini ortaya koymaktr.
Eserin kurgusunu tekil eden bu ak sradan deil, ak- kerim
olan yüce bir aktr. Bu akn kahramanlar (Ramin ve Veyse), beeri
ak ap ideal ve mutlak olan hakiki aka doru yol alr. Veyse’yle
skntsz ve mutluluk dolu anlar yaayan Ramin, araya giren
fitnecilerin etkisiyle, hem sevdiinden uzaklatrlr hem de zindana
kapatlr.
Ramin zindana kapatldktan sonra Veyse’yle sadece birkaç kez
mektuplaarak iletiim kurar. Mektuplama da kesilince önce insan
d mahluklara seslenir, ardndan da iç alemiyle konuur. Akn ilk
hal deiimi gerçekleir; âkla sevgili aynileir. Bütün bu kurgu, a
aktaki ideal makama çekmek içindir. Zira “ak, bela ve strap
demektir. Eza ve cefayla azalmaz; nimet ve ihsanla artmaz. Akta
sknt asldr. Rahatlk geçici bir durumdur; gerçek bir rahatlk asla
mümkün deildir. Dert ve belalar Hakk’a yaknln iaretidir” 8 Ak
mesnevilerinin pek çounda akn mecazi ve hakiki boyutlarn idrak
eden âklar, hikâye sonunda ideal (kâmil) insan hâline gelirler.
“iir veya nesir olsun, akn konu edildii eski eserlerde beeri
boyutun yan sra, ak duygusu Leyla ve Mecnun’da olduu gibi yar
ilahi bir edaya büründürülmütür. Zira tasavvuf düüncesinde insann
kesret perdelerini aralaya aralaya vahdete doru bir seyir takip ettii
bilinci ile, beeri seviyedeki aklara dahi ince bir müsamaha
gösterildii olurdu. Eskiler, hayatn her alannda insann fani olan
zevkleri bir bir aarak, asl ihtiyacn duyduu ebediyete, yani
yaratcsna bir sevk-i tabii ile yöneldiini, bu hâlin insan ruhunun
tekamülü ile ilgili bir mesele olduunu düünürlerdi.”9
“Bu kemale erme çou zaman ayrlk veya vuslat hâlinde belirir.
Çou kez bir “aynileme” eklinde kendini gösteren bu halden sonra
âklar tutkularndan, hrslarndan arnm olurlar. Bu durum tarikat
yolundaki engelleri bir bir aan müridin fenafillah makamna
erimesine benzer. Mesnevinin kahraman Ramin de önce beeri ak
duygusunu yaam, daha sonra akn straplaryla olgunlam, bir
eyhin etkisiyle hakiki ak idrak etmi, ald öütler ve telkinlerle

8

Kaplan Üstüner, Divan iirinde Tasavvuf, Birleik Yay., s. 91, Ankara, 207
Necmeddin Türinay, Klasik Hikâyenin Son Zirvesi: Hüsn ü Ak. eyh Galib
Kitab, BB yay. stanbul, 1995
9
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dini ve dünyevi anlamda olgun bir insan, gerçek bir âk ve ideal bir
yönetici olmutur.”10
Lami’î Çelebi’nin hem Ramin hem de dier kahramanlarn
eylemleri sonucunda kurgulad ruhsal geliim ve bu geliimin
sonucunda dile getirdii düünceler, verdii öütler, sunduu ibretler
mesnevinin ayn zamanda bir nasihatname olarak deerlendirilmesi
için son derece uygundur.
Nasihatname ve Siyasetname Özellikleri
Mesnevinin giri bölümünde tevhid, münacat, naat, miraciye
gibi türlerden sonra yaklak yetmi beyitlik bir padiaha pend-name
bölümü yer alr. Bu pendnameden baka hem hikâyede olay arasnda
hem de hikâye sonunda hayli uzun pendname bölümleri bulunur.
Lami’î’nin eserinde bu denli uzun bir pendname ve siyasetname
tanzimi eseri sunduu kiilerle kurduu münasebet ve bekledii
mükâfata uygun olarak muhatabna yaranma arzusu olarak da
deerlendirilebilir. Zira nasihatname türü eserler içinde çou kez
dorudan doruya sultanlarn muhatap alnd ve devlet idare
etmenin inceliklerinin, yöneticilerin yapmas ve yapmamas gereken
uygulamalarn uyar, telkin, ibret, nasihat ve dinî emirler balamnda
anlatld eserler olan siyasetnameler, hem Osmanl döneminde hem
de Osmanldan önceki Türk devletlerinde pek çok air ve yazar
tarafndan yazlmtr. “Siyasetname yazarlar, genellikle ulema ve
ümera mensubu kiilerdir. Bunlarn bir ksm hamilerinden veya
yöneticilerden gelen emir üzerine eserlerini kaleme almlardr-ki
slahata müteallik eserlerde bu daha sk görülür-, kimileri de devlet ve
toplum hakkndaki fikirlerini yöneticilere duyurmak ve belki de bu
yolla arzuladklar mansplar elde etmek saikiyle hareket
etmilerdir.”11
Nitekim Lami’î bu mesneviyi padiahn emriyle yazm ve
eserini sunduu brahim Paa’dan günlük 20 akçelik bir ihsan
bulmutur12.
air gerek Behram ah’n maceralar öykülenirken ve gerekse
Ramin ve Veyse’nin ak maceralar anlatlrken konunun akn kesip
öütler vermekten, hikmet dersleri sunmaktan geri durmaz. Bu durum
mesnevilerde ve halk hikâyelerinde tanrsal bir konumu olan
10

Murat Öztürk, Ak Mesnevilerinde Yönlendirici Güç ve deal, Turkish
Studies, Volume 4/7, s.448-477, Fall 2009.
11
Mehmet Öz, Siyasetname, Ahlak ve Görgü Kitaplar, Türk Edebiyat
Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanl yay., c.1. s, 362.
12
Gelibolulu Mustafa Ali, Künhü’l-Ahbar’n Tezkire Ksm (Haz: Mustafa
sen), s. 266, AKM. yay., Ankara, 1994
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anlatcnn olayla ilgili geçmi ve gelecee dair her eyi bilmesi ve
kahramanlarn kaderini adeta elinde tutmasyla açklanabilir.
Anlatcnn kendisini gizleme, okuyucuyu kendisinden bamsz
düündürme kaygs yoktur.
Veyse vü Ramin mesnevisinde olaylarn akna müdahil olan
anlatcnn nasihat-name tarzna örnek olabilecek anlatmlarndan
oluan bölümler unlardr:
Pend-name: 521-580
Pend-name: 1208-1220
Pend-name: 1511-1526
Pend-name: 1727-1733
Pend-name: 1872-1880
Pend-name: 2085-2118
Hikmet
: 2324-2336
Pend-name: 2923-2925
Pendname : 2591-2595
Pend-name: 2928-2934
Pend-name: 2995-3053
Hikmet-pendname: 4253-4275

Pendname : 5107-5116
Pendname : 5132-5159
Pendname : 5171-5181
Hikmet
: 4986-4987
Hikmet
: 5325-5330
Hikmet
: 5408-5412
Hikmet
: 6024-6031
Pend-name : 6248-6294
Pend-name : 6297-6359
Pend-name : 6413-6456
Siyaset-name: 6459-673113

Tamam 6765 beyit olan mesnevinin 600 beyti akn ksm,
nasihatname üslubunun özelliklerini tamaktadr. Bilhassa eserin son
bölümlerinde yüzlerce beyit boyunca kesintisiz devam eden
siyasetname bölümü, hem eserde ilenen konuya derinlik
kazandrmakta hem de airin kurgusunda yer alan ideal insan tipini
ortaya koymaktadr. Mesneviye, nasihatname ve siyasetname tarz ve
türüne örnek olan beyitlerin says itibariyle bakldnda pend-name,
siyasetname veya fütüvvetname adyla yazlan pek çok müstakil
eserden daha hacimli olduu görülür. Örnein Hamdullah Çelebi
tarafndan yazlan Pendname 49 beyit,14 Esrar Dede’ye ait
Fütüvvetname 176 beyit15, eyh Eref Bin Ahmed’in Fütüvetname’si

13

Makalemizdeki beyit alntlar ve numaralar Lami’î Çelebi’nin Veyse vü
Ramin Mesnevisi (nceleme-Metin-Sadeletirme), balkl tezimizden
alnmtr. (Atatürk Üniversitesi, SBE, yaymlanmam doktora tezi, Erzurum,
2009).
14
Amil Çelebiolu, Eski Türk Edebiyat Aratrmalar, MEB. yay., s. 201224, Ankara, 1998.
15
Metin Akku, Edebiyatmzda Ahi Tipi ve Esrar Dede Fütüvvetname’sinde
Ahi Tipinin özellikleri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, c.6, S. 2, , Erzurum, 2005. s. 87-96
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444 beyit,16 Boyacolu’nun Mesnevisi 224 beyit, Germiyanl
Yetimi’nin bretname’si 99 beyit,17 ah smail Hatayi’nin
Nasihatname’si 168 beyit18, Tamevarl Naimüddin’in Pend-name’si
394 beyittir19.
air, mesnevinin giri bölümünde 520. beyitten itibaren
padiaha (Kanuni’ye) nazik bir üslupla öüt vermeye balar: “Padiah
her eyden önce bilmelidir ki bu dünya geçicidir ve maherde yüce
mahkeme kurulduunda, bu dünyada olan biten her ey gün gibi
belirir. Buna göre padiahn dikkat etmesi gereken baz hususlar
vardr: “Halk gözetilmelidir. Zira halk ve askerler ahn hazinesidir.
Padiah yöneticileri iyi seçmeli, zalimleri asla vali olarak atamamal,
daima Allah’a güvenmeli, iyilik ve doruluu ilke edinmelidir.
Bilginler ve söz ehli kiiler dost edinilmeli, sohbet arkada
klnmaldr. Bar daima savaa tercih edilmelidir. Ülke için iyi
askerlere ihtiyaç vardr. Bu dünya gelip geçicidir. Dara, Nuirevan,
kayserler bu dünyadan göçüp gitti.”
Mesnevide konunun ilendii bölümde âk kahramanlarla
yönlendirici güç konumundaki eyhlere ruhsal derinlik yüklenir.
“Edebi metinlerde müellifin oluturduu kurmaca dünya,
görüntülerini gerçek dünyadan alr. Bu yeni sanal alemde yeniden
görevlendirmeler yaplr. Burada insan, gerçek yaamda var olmu
insann idealize edilmi kopyasdr. Müellif, toplumun zaman içinde
olumlu ve olumsuz prototipler olarak kabullenilmi öhret sahiplerini
kopyalar, onlara kendi yaam anlayn veya içinde yaad
toplumun kabullerini giydirerek yeni bir varlk oluturur.”20 Veyse vü
Ramin mesnevisinde anlatlan ak hadisesinin kahramanlar saraya
mensup kiilerdir. Bakahramanlardan biri olan Ramin, bir ahtr. O,
toplumun olumlu bir kiilik olarak kabul ettii idealize edilmi tipin
kopyasdr. Bu yüzden Ramin, mürid-mürid ilikisi açsndan
olgunlatrlmaya (insan- kamil) uygun bir role sahiptir. Eserde yer
16

Emine Yeniterzi, Türk Edebiyatnda Manzum Fütüvvetnameler, Konya
Postas (18.10.2001), Akademik Sayfalar Y.3, C.3, Fasikül 40, S.173, s.321323.
17
Ahmet Atilla entürk-Ahmat Kartal, Üniversiteler çin Eski Türk edebiyat
Tarihi, , Dergah yay. stanbul 2005, s. 223
18
brahim Aslanolu, ah smail Hatayi ve Anadolu Hatayileri, Der yay.,
stanbul, 1992, s., 241-248
19
Hasan Ali Esir, XVIII. Yüzyl airlerinden Tamevarl Naimüddin’in Pendname’si ve ve Bu Eserde Yer alan Atasözleri, Atatürk Üniversitesi,
Uluslararas Türklük Bilgisi Sempozyumu Bildileri-I Erzurum, 2009, s.395405.
20
Metin Akku, a.g.e. s.87
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alan eyh, Ramin’i irad edici bir roldedir. Ramin, gerçek dünyada
varl istenen yönetici-siyasetçi tipinin mesnevideki görüntüsüdür.
Bu yönüyle Lami’î Çelebi onun ahsnda devlet idarecilerinde,
özellikle padiahlarda bulunmas gereken nitelikleri açklayp, anlatr.
Eserde yer alan nasihatname üslübuna ve siyasetname türüne ve
türüne örnek baz bölümler ve ele alnan düünceler öyledir:
Kz Veyse’yi Mahabad’daki kasrndan getirten ehrubanu
mutluluk içindedir. Anlatc burada araya girerek dünyadaki
mutluluun ksa sürdüünü pend-name balkl bir bölümle hatrlatr:
Va™@-i sûdmend ü pend-i dil-bend

Gönlü balayan nasihat ve faydal vaaz

Cihân dâm- belâdur dânesi ço…
¢aâ geldükde …uluñ çâresi yo…
Bu deñlü var ki …ul âfil gerekmez
Ebed ¡iretle «urrem dil gerekmez
Öñinden añlama… «odur §oñn
Firâset birle divürmek öñüni
Reh-i nefs ü hevâ pür ûr u erdür
Ki her bir «atvesi yüz biñ «a†ardur

Dünya, çok daneli bir bela tuzadr.
Kaza gelince kulun çaresi yoktur.
Ancak kul ne gafil olmal ne de sonsuza
kadar yiyip içip en gönüllü olmal.

ifâs minet ü tîmâridür rî
äafas pür-küdûret nûdur nî
.............

Bir iin sonunu feraset (gözüy)le en
bandan anlamak en iyisidir.
Arzularn yolu her bir admda bin
tehlike bulunan kargaa ve kötülükle
doludur.
ifas sknt ve tedavisi yaradr. Zevki
keder dolu zehir içmektir.
(1208-1220)

Firuz ah, Veyse’yi elde etmek için bir içki meclisinde sakisi
vastasyla Veyse’nin kocas Veyru’yu zehirletip öldürür; ancak o, bu
arzusuna kavuamaz. Çünkü çok geçmeden Behram ah kalabalk
ordusuyla Herat’a varmtr. Yaplan savata Behram ah, Firuz ah’
okla vurarak öldürür. Böylelikle Veyru’ya yaplan hakszlk karln
bulur. air burada mevize balyla hikmet ve öüt sunar: “Bu ok,
bir ah okudur. Masumlarn kan yerde kalmaz. Gücüne güvenip
zulmeden kii yaptnn karln mutlaka bulur. Zulüm oku bir
ney’e dönüüp mahere kadar durmadan inler. Bu iniltiler felein bela
oklar olarak kiiye geri döner. Her insann gücü bir gün tükenir ve
kii yaya dönüür. Yay gibi büküldükten sonra gözya aktp,
pimanlk duymann anlam yoktur…”
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Mev¡i e-i dil-pezîr bâ efsâne-i
Mev¡i e-i dil-pezîr bâ efsâne-i
kemân u tîr
kemân u tîr

Ok ve yay hikayesiyle gönlün kabul ettii
Ok ve yay hikayesiyle gönlün kabul ettii
öüt
öüt

Hemânâ âh- Veyrû idi ol tîr
Ki per-tâb itdi an …avs-i ta…dîr

O ok sanki kaderin yayndan frlayan
Veyru’nun ahyd.

äa…n incitme âhum bî-günâh
Ki ber…-i cân-sitândur tîr-i âh

ahm! Ahnn oku, can alc imek olan
günahszlar sakn incitme.

Çü …almaz yirde âh bî-günâhuñ
Siper olmaz felek olsa penâhuñ
¢aâ ber…i gibi bu bî-amân tîr
Senüñ çar«uñ bozup eyler …ara yir
Bugün dime baña …aru †urur yo…
Murâdum üzre pertâb eylerem o…
Ne ma@lûma ki tîrüñ rence virdi
Hemân öz cânuña ikence virdi

Masumlarn ah yerde kalmadndan
snan felek bile olsa sana siper olamaz.

...................

Bu amansz ok, kaza imei gibi senin
göünü bozup kara yere döndürür.
“Bugün karmda duracak kimse yoktur ve
ben okumu istediim gibi frlatrm.” deme.
Okun hangi mazlumun canna sknt
verdiyse ayn ekilde kendi canna ikence
etti.
(2085-2118)
(
)

Lami’î Çelebi’nin nasihatleri kahramanlarn dilinden de devam
eder. Ramin’le ak maceras yaayan Veyse, anne babas tarafndan
uyarlr. Önce kocas Mubed tarafndan Veyse’nin uyarlmas
konusunda dikkati çekilen ehrubanu, daha sonra Veyse’ye ak
hususunda dikkatli olmas, ereflerine leke sürdürmemesi gerektiini
öütler:
“Heves dükünü olanlar, kaplarda asl olup inleyen halkalara,
tokmaklara benzer. Bu kiiler dikenden dolay deerini kaybedip
dalan gül gibidirler. Kii daima iffetini muhafaza etmeli, altn adn
bakra çkarmamaldr. Edep, insana kymet kazandrr. Heves ehli
olanlar vefasz olurlar. Bunlar esen yel gibi gelgeç gönüllüdürler.
Onlar için murada erdikten sonras önemli deildir. Arzu esiri
olanlarn katland eziyet ve sknt, isteklerine kavuuncaya kadardr.
Arzular bala benzese de netice de sarho edici arap gibidir.
Namusluluk ise gökler gibi yüce ve ba tacdr. Günahszl taç
edinenlerin önünde gökler bile eilir. ffet din elbisesinin süsüdür.”
ehrubanu bundan sonra benzetme ilgileri kurarak kzna öüt
vermeye devam eder: “Utanma hissi kiiye deer kazandrr. Kitabn
yüzünde perde olmadndan ad ikiyüzlüye çkar. Gül her zaman
hayasndan ötürü genç yüzlüdür. Servi, edebinden dolay endazelidir.
Bülbül, renkli sözlü olup felein yüzüne gülmeye çaltndan ona
inanlmaz. Arzu esiri vefasz olduundan insan altn kafese sürükler;
ama orada da sefa olmaz.”
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ehru, zamane halknn olumsuz vasflarn sralar. Ona göre:
“nsanlar insanlklarndan uzaklam, insanlk perilere kalmtr. Vefa
ele geçmeyen anka kuu, insanlk ise kimyadr. Bugün herkes kendi
gönlünü ayna gibi saflatrp insan sarraf olmaldr. Ne kimse kimse
için gam yer, ne de vefadan bahseden kii dost olur. Güzellere herkes
yar olmak ister de ancak binde birinden fayda gelir. Heves ehli olanlar
yemeklerin tadna bakarak doyan açba gibidirler. Durum
böyleyken kii asaletini ve saygnln kirletmemeli, adn kötüye
çkarmamaldr. nsann nefretle anlmas ho deildir.” Kzn bu
öütlerle uyaran ehru, Ramin’in ak konusunda aldatc
olabileceini, niyetinde dürüst ise nikah ve düün hazrl yapmas
gerektiini ifade eder. (2939-3053)
Lami’î Çelebi kahramanlarna kar tarafsz deildir. O eserinde
hiçbir aykrla, ahlakszla yer vermez. Bu bakmdan onlar iyilik
ve erdem dairesi içine alarak eserini bir faydaya hizmet etmesi
gerektii düüncesine göre düzenler. ehrubanu’nun bu öütlerinin
ardndan Veyse iffetini muhafaza edecei, arzu esiri olmayaca, asla
istenmedik eylemlerde bulunmayaca güvencesini verir (3057-3093).
Öretici mahiyetteki nasihatname üslubu tayan eserlerde
airler, bazen dorudan öüt vermek yerine dünyada insanln asrlar
boyunca yaam olduu tecrübeleri, dünyann faniliini, varlklar
arasndaki ilikiyi, dünyann kimseye kalmad gibi düünceleri
hikmetler sunarak okuyucuyu düündürmeye çalrlar. Bu durumu
Veyse vü Ramin mesnevisinde de yer yer görmek mümkündür.
Ramin ve Veyse saraylarda, krlarda vuslat halini yaadklarn
sanrken bavezirin entrikas sonucu ayr dümü, dert ve mahrumiyet
dolu günler yaamaya balamlardr. air-anlatc burada olaylarn
akn kesip mevize bal altnda hikmet dersi vermeye balar:

Gel iy dil nâle …l icrân elinden
Ki yandum ba«t- bî-sâmân elinden
Ki dün gün çar«- pür-efsûn ü nîreng
Geçer na… oynayup âfâ…a yüz reng
Virür evvel rahî…- âinây
äunar â«irde afyon- cüdây
¢lur öñ gül gibi göñlüñi «urrem
der §oñ lâleve barn pür-dem

Gel ey gönül! Ayrlktan inle ki düzensiz
bahtmn elinden yandm.
Hile ve büyü dolu felek her zaman
ufuklara yüzlerce oyun eder.
Önce halis arap verir sonra da ayrlk
afyonunu sunar.
Önce gönlünü gül gibi sevindirir sonra
barn lale gibi kan eder.
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Mev¡i@e der-bî-vefâ-y rûzigâr ü
ta@allum nümûden ez-çar«- addâr

Zalim felekten szlanmak ve zamann
vefaszl hakknda öüt

Nesîm-i dil-güâdan cân balar
Semûmuñ âteinden iler iler
Virür destine icrüñ tî-i «ûn-bâr
¢lur va§l ehlini zâr u dil-figâr

(Felek), gönül açan rüzgarla can
balar, samyelinin ateinden iler eder.

¢arârdur gün yüzin ebr-i amile
Ya…ar çar«uñ dilin odlu demile
Güli bülbülle eyler iki gün yâr
Üçünci gün …lur barn pür-«âr
Biçer serv-i drâzuñ …addine âh
¢abâ-y sebz-i ¡ömri teng ü kûtâh
arâb-âsâ …oyup la¡lin libâse
Enâruñ …ann içer kâse kâse
Budur dehrüñ demâdem serd-«ûy
Gelüp ¡ar eyler evvel germ-rûy
¢afadar bahârnuñ «azândur
Zamân- va§l ân- bî-emândur
Vücûd esbâbdur endîe-i ¡ömr
‰utar ¡â…il ¡ademden tûe-i ¡ömr
Na@ar …l bu sipihr-i pür-sitîze
Dönüp «âküñ virür seylâb- tîze
äa…n aldanma dünyâ zînetine
Ki degmez ev… ü ev…î minetine
Ola cân mur çün mabûs- gerdûn
¢afes yâ ¡âcdan olm ya altun
Odur mülk-i cihânuñ kâr-dân
am- mevt ile …ld zindegân
Bilüp her la@a mevti âru™l-va…t
Olur ¡ibretle dün gün nâru™l-va…t
Bu esrâr yiter …l Lâmi¡i fâ
Olupdur «al…- ¡âlem rind ü …allâ

Ayrln eline kan dökücü klç verip
kavuma ehlini gönlü yaral ve iniltili
eder.
Günein yüzünü gam bulutuyla karartr,
felein gönlünü ateli nefesiyle yakar.
Gülü bülbülle iki gün yar edip, üçüncü
gün barn diken eder.
Uzun servinin boyuna ah ettirip, ömrün
yeil elbisesini dar ve ksa biçer.
Narn (göüs) kann arap gibi dudann
elbisesine koyup, tas tas içer.
Felein kötü huyu her zaman budur. Önce
gelip scak yüzünü gösterir.
Baharnn
kafadar
sonbahardr.
Kavuma zaman merhametsiz bir
zamandr.
Ömür endiesi varln sebepleridir. Akll
insandan ömür azn alr.
Bu kavga dolu göe bak ki dönüp topra
hzl akan sel suyuna verir.
Asla dünya süsüne aldanma ki zevk ve
arzusu skntsna demez.
Can kuu felein esiri olduktan sonra
kafes altndan da fil diinden de olsa fark
etmez.
Dünyada ibilir kii ölüm gamyla dinçlik
bulandr.
Ölüm vaktine her an hazr olmay bilip
daima ibretle vakti gözler.
(Ey) Lami’î bu srlar açkladn yeter.
Alem halk rind ve kalle olmutur.
(4253-4271)

Ramin, Semerkant’a geri döndükten, baveziri cezalandrp
ülkesini ve saltanat tekrar ele geçirdikten sonra, bavezirin ekmek
hakkna asi olduunu ve bu yüzden cezalandrlmay hak ettiini ifade
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eder. Burada anlatc tekrar araya girip gönlüne seslenerek hasbihal
tarznda öüt ve hikmet derslerine devam eder: “Kii, olduundan
farkl görünmemeli, ten kuma yerine can kuma giymeli, iman
örtüsüne bürünmelidir. Nam ve öhret peinde komayp, gösteri
çulunu üzerinden atmaldr. Hz. sa gibi yüce menzillere ulamak
bedeni ve can arndrmakla mümkündür. nsan, bedenini fil gibi
beslemezse makam Cebrail gibi Sidre makam olur. Bu yüzden her
bir lokmas sknt veren dünya nimetlerinden perhiz yaplmaldr.
Dünya, skntyla doludur. Her hazinenin ylan vardr. Bu yüzden kii
av isterken gam dolu yollara, ip isterken kuyuya dümemelidir. Dünya
arzusu eytan elinden krbaç yedirip, kazançtan zarara sürükler. Hrs
ve aç gözlülük kiiyi eytana uydurup yoldan çkarr. Kii son
menzilinin mezar olduunu bildii halde mal peinde komamaldr.
Bu dünya sarayn geniletmek gönlü daraltmaya neden olur. Ömür
suyu bir gün mutlaka donacaktr. Samur kürkler giyip kibirlenmek
bounadr. Çünkü kimse vaak kürk giymekle kaplan olmaz. Felek her
gün insanolunun postunu çkarr. Kadnlar gibi süs ve gösterie
aldanmak, kibirlenmek faydaszdr.”
air, gönlüyle konumaya devam ederek ne yapmas gerektii
konusunda da uyarda bulunur. Buna göre, “Helali terk edip harama
yeltenmemeli, ahin gibi iyi av bulmal ve akbabalar gibi mundar
olana yönelmemeli, gaflet içinde olunmamaldr.” (6248-6280).
Lami’î Çelebi bundan sonra kibir ve kanaat konularna deinir:
Nedür a§§uñ bugün kibr ü riyâdan
Utanmazsn cenâb- Kibriyâdan

Bugün kibirden ve ikiyüzlülükten kazancn
nedir? Allah’tan utanmaz msn?

‰utarsn elde tesbi iy füsûnger
üñ dâneyile dâm- öhret ü zer

Ey büyücü! in dane gibi elinde tespih
tutup altn ve öhret tuza kurmaktr.

Geçüp †flân gibi oyuncaile
eb ü rûz aldanursn boncuile

Çocuklar gibi oyuncakla oynayp gece
gündüz boncukla aldanrsn.

Nedür her dem bu avâl-i müza«ref
¡ bâdet …ulzüminden â§luñ kef

Bu yaldzl halin nedir? badet denizinden
kazandn (sadece) köpüktür.

¢o dünyâ cerbiin oddur yanar ol
Çü tutmazsn sözüm vâr ehl-i nâr ol

Yanar ate olan dünyann kandil yandan
vazgeç. Sözüme kulak vermezsen atete
yananlardan ol.

¢anâ¡ât eyleyen «uk ü terile
Berâberdür eh-i bar ü berile

Kuruya ve yaa kanaat eden, karalarn ve
denizlerin ahyla (Allah’la) beraber olur.

¢uru bir derd-i serdür kûs- âhân
¢lur nevbet senüñdür diyüp efân

ahlarn davulu kuru bir ba arsdr.
Sra sendedir, deyip inler.

Dilerseñ evliyânuñ himmetini
Yüri fehm eyle fa…rüñ …ymetini

Velilerin yardmn istersen yürü fakirliin
kymetini anla.
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u cerbiden ki od eyler dehânuñ
Yeg ol §u kim …lur «urrem revânuñ

Ömrünü mutlu klan su, azn ate eden
u kandil yandan daha iyidir. (62946285)

Lami’î Çelebi’nin öütleri eserinin son bölümünde siyasetname
özellii tar. Mesnevinin bakahramanlarndan Ramin, sevgilisi
Veyse’yle nikahlandktan, ülkesini ve tahtn ele geçirdikten sonra
kendisini delilikten kurtarp mutlak hakikatin srlarn öreten eyhini
ziyarete gider. Kahramana biçilen bu rol, eserin genel yapsyla son
derece uyumludur. Zira Ramin, srf heveslerinin ardndan giden ve ak
esiri olan bir kahraman deildir. O, toplumun istedii bir yönetici
tipini temsil etmektedir. Hikâyenin farkl bölümlerinde, hem
Semerkant’ta hem de Herat’ta tahta geçtikten sonra halka türlü türlü
nimetler datan, fakirleri gözetip, saçlar saçan ve böylelikle halkn
sevindiren bir kiilik olarak sunulan Ramin, bir padiahta olmas
gereken özelliklerin tümüne sahip olabilmek için bir müridin
öretisine de ihtiyaç duymaktadr. Mesnevide eyhe yüklenen bu
öretici tip, eserin farkl yerlerinde ve özellikle giri ksmnda
padiaha pendname bölümünde dile getirilen, yöneticilerin âlimleri ve
bilgeleri sohbet arkada ve dost edinmeleri gerektii nasihatini
vurgular.
Ramin, eyhini ziyarete giderken tam bir edep örnei gösterir,
eyhin elini ayan öper, makamn Kâbe gibi ulular.
Hedâyâyile idüp ¡azm-i ikrâm
‰avaf- ey« içün baland irâm

Hediyeler sunmak ve eyhe uramak
için ihram baland ve yola çkld.

Ki alup sâb…a andan du¡ây
Cünûndan â§l itmidi rehây

Daha önce ondan dua alp delilikten
kurtulmutu.

Münevver …lma içün cân gözini
Gelüp …ul eyledi pây tozn

Can gözünü aydnlatmak için gelip
ayann tozunu sürme etti.

‰avaf itdi yidi kez Ka¡be-mânend
äafâ-y sa¡yden old erefmend

Kabe gibi yedi kez tavaf ederek say
zevkiyle ereflendi.

Li…âsndan münevver old cân
äafâ vü ev…den †old cenân

Can yüzüyle aydnland. Yürei zevk
ve arzuyla doldu.

Öpüp yüzine sürdi dest ü pâyn
âret itdi ey« oturd Râmîn

Ramin, eyhin elini ve ayan öpüp
yüzüne sürdü. eyhin iaretiyle geçip
oturdu (6383-6388).

Ramin ve eyh arasnda hal-hatr sorgusundan sonra soru cevap
fasl balar. Ramin eyhe iltifat edip bilgeliini över. Sonra kendisine
yol göstermesini isteyip dünya, yldzlar, kainat, madenler, anasr-
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erbaa, canllar alemi vs. hakknda aklna taklan sorular sorar. eyh
de bu sorulara teker teker cevap verir.
eyh bundan sonra ülke yönetmede gözetilmesi gereken esaslar
örnekler, benzetmeler ve telmihlerle izah ederek yol göstermeye
çalr (6377-6456).
eyhe göre yeryüzünde Allah’n gölgesi olan ahlarn bilmesi ve
uygulamas gereken dört temel husus vardr:
1-Adalet ve doruluk: “ahlar için doruluk yolunun
sermayesi adalet ve dindir. Dünyann bayndrl adaletle
mümkündür. Zira adalet temelini atan ah, ahiretini de bayndr eder.
Bu yüzden zulmetmekten mutlaka kaçnlmaldr.” Adaleti ve
doruluu salamak için ayrca u hususlara dikkat edilmelidir:
“ahlar ülkenin özü olan halk ihmal etmemeli, halkn itaati
salanmaldr. ahlar çoban, halk ise koyun gibidir. Sknt ise bir kurt
gibidir. Kurt pusudayken çobann gönlü rahat olmamaldr. Halk,
sultanlar Allah’n gölgesi olduu için onlara snr.”
Lami’î Çelebi, eyhin dilinden öütlerini sralarken yer yer
“âhâ, âhm, ey” gibi hitaplarla muhatabn dikkatini uyank tutmaya,
samimi bir üslup oluturmaya çalr.
eb ü rûz eyleyüp endîe ¡adli
ehâ itmek gerekdür pîe ¡adli
Dilin bir kimsenüñ iñletme âhum
Ve«âmetdür §oñ @ulm itme âhum
Seni ta«t ejder itse †añ m âhâ
Ki ¡a…reb burcdur ta«t- çihil-pâ

Ey ah! Gece gündüz adaleti
düünüp
onu
temel
ura
edinmelisin. (6477)
Ey ahm! Hiç kimsenin gönlünü
inletme. Zulmün sonu korkuludur.
(6479)
Ey ahm! Taht seni ejder etse
almamal. Çünkü krk ayakl
taht, akrep burcudur. (6497)

“Zulüm, gündüzü geceye çeviren karanlktr. ah adaleti
salarsa geceyi gündüze çevirmi olur. Zulmün sonu korkuludur; bu
yüzden kimsenin gönlü incitilmemeli.
ahlar merhametli ve yumuak huylu olmaldr. Karnca için
bile gerekli olan efkati göstermek imann tamlndandr. Kediyi bile
sevmek iman göstergesi olduuna göre kölelere de iyi davranlmaldr.
Basit görünen pek çok eyde çok özel bir cevher vardr. Bu yüzden
hiçbir ey hafife alnmamaldr. Eziyet etmemek rahatla, dikeni
brakp güle sahip olmaya nedendir. Fakirin malna el koymak, ölünün
damarndan kan çekmeye benzer. Gözyalar ocak söndürür. Halk
mutlu oldukça aha da mutluluk duas eder. Bu yüzden bir saat adalet
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bin yllk ibadet gibidir. Allah, halknn memnun olduu sultann
makamn en yüce mertebeye çkarr.”
eyhin Ramin’e verdii dier öütler ise özetle unlardr:
“ahlar her zaman dümanna kar temkinli ve uyank
olmaldr. Bu, halkn ve devletin ferah için gereklidir.
ahlar her ii düünerek ve danarak yapmaldr. Didimenin,
pimanlktan sonra fayda beklemenin faydas yoktur.
ahlarn kanunlar din buyruklarnn dnda olmamal, halk ve
tüccarlar vergi yükü altnda ezdirilmemelidir.
ahlar, neticede bir kul olduklarn akldan çkarmamal ve bir
gün mutlaka bu dünyada yapp ettiklerinden dolay hesaba
çekileceklerini bilmelidir.
Bu dünyaya ibret nazar yönelten sultanlar, hiçbir ahn dünyada
ebediyen kalmadn, Cem’den Zal’a, Neriman’dan Kahraman’a
Dahhak’tan Feridun’a herkesin tacn tahtn ve öhretini brakp
gittiini idrak etmelidirler.” (6459-6535).
2- Siyaset: Bu bölümde önce siyasetin zorluu ve gereklilii
dile getirilir:
Tenbîh-i Lüzûm- Siyâset DerUmûr- âhî vü Riyâset

Liderlik, ahlk leri ve Siyasetin
Gerekleri Hakknda Uyar

Siyâsetdür ikinci pâdiâha
Siyâsetsüz gider ¡âlem tebâha

Padiah için ikincisi siyasettir. Dünya
siyaset olmazsa bozguna urar.

Siyâset gerçi derd-i bî-emândur
a…î…at gözleseñ dârû-y cândur

Gerçi siyaset amansz bir derttir.
Gerçekte (iyi) gözlemlersen cann
ilacdr.
Ksas için verilen ölüm, hayat vericidir.
(Bu durum) bütün halkn rahat için
gereklidir.
Aslnda siyaset tüketicidir. Fakat
dünyann düzeni için mutlaka olmaldr.

ayât-efzâ durur mergi …§â§uñ
Sebebdür râatna ¡am u «â§uñ
Siyâset gerçi ifnâdur mu…arrer
Velî slâ- dünyâdur mu…arrer
Hevâ-y «o helâk-i mâhiyândur
Velî âb u ayât- ins ü cândur

Güzel hava balklar mahveder. Ama
insanlar ve cinler için can suyudur.
(6537-6541)

eyh bundan sonra siyasetin gerektirdii konulardan bahseder:
“Suçlular mutlaka cezalandrlmaldr. Kurdun ba kesilmezse
koyun, canndan olur. Bu yüzden ekiyann katlinin günah yoktur.
Kötü iler edenler karln bulmaldr. Ylana ta ve cinlere ie
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uygundur. Fitne Yecüc’ünün önüne set çekilmeli, zalimlerin ba
vurulmaldr. Böyle yaplmazsa kargalar incire musallat olur.
Her ie ehil insanlar atanmaldr. Tecrübesizler devlet iinden
uzak tutulmal, hainler cezalandrlmal, mala hyanet eden kâtipler
klçla slah edilmelidir. ah doruluktan uzaklatracak yakn kiiler
nur olsalar bile sohbetleri karanlk olur. ftiraclara yönetim görevi
verilmemeli, zorbalara kahr klc kalkmal, cahille i tutulmamal,
düman olanlar devlet iine yaklatrlmamaldr. Ülkenin ileri
gelenleri asillerden ve makam ehlinden seçilmelidir.
eyh, ülkeyle insan vücudu arasnda ilgi kurarak öütlerine
devam eder: “Ülkede yaanabilecek olumsuzluklar batan
önlenmelidir. Ülke bir vücut gibiyse, her olumsuzluk vücuda hastalk
veren zararl irin veya iltihaba benzer. Zira bu tür iltihaplardan pek
çok hastalk oluur. Ülkenin nabz el ucuyla tutulmaz; bunun için
dikkatli ve tedbirli olunmaldr. Vücut, bozuk kandan salk bulmaz;
öyleyse kan aldrmak gereklidir. Zararl vücut svlar vücuttan
alnmazsa dier organlara da bular. Devlet için kalbi temiz olmayana
öldürücü ilaç verilmelidir. ifa verici ilaçlar, çözümler, baldan daha
tatldr.” (6542- 6600).
3- Düünmek, danmak ve kendini beenmilikten
saknmak: eyh, sultanlarda bulunmas gereken üçüncü haslet olarak
“ölçülü düünme”yi gösterir:
ehâ üçünci «aslet âh- dîne
Temessük itmedür rây- rezíne

Ey ah! Din ah için üçüncü özellik
ölçülü düünmeye sarlmaktr.

Ne deñlü olsa râyuñ âlem-ârây
Gerekmez «usrevâ bî-meveret rây

Ey sultan! Düüncelerin ne kadar âlem
süsü olsa da danmadan i yapmamak
gerekir.
Danarak i yapmak, yardm için
anahtar; aknlk ve korku için ilaçtr.

Kilíd-i feth ü nu§ret meveretdür
Devâ-y bîm ü ayret meveretdür
Çü âvirhum buyurd a… tebârek
Olur bî-meveret i nâ-mübârek
ªamîrüñ †ut ki ems-i «âverîdür
Dilüñ âyíne-i skenderîdür

Kutsal olan Allah, “dann” buyurduu
için danmadan yaplan i bereketli
olmaz.
Farzet ki kalbin, dou günei ve gönlün
skender’in aynasdr.

‰utar ulmet ru«- mihri kimerde
Keder jengi §alar mir¡âta perde

(Öyle olsa bile) günein yüzünü karanlk
tutar, keder pas aynaya perde olur.

Mi&âl-i urre idüp «od-nümây
¢lur ço… arre «al… kendü rây

Parlaklk gibi gösteri düüncesiyle çou
zaman halk gaflete düürür.
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Seni «odbîn ider gördüñ çü mir™ât
Eger mâh olsa destüñden götür at

Aynann seni bencilletirdiini görünce
elindeki ay olsa bile götürüp at.

Çü emri müsteâruñ mü™temendür
üñ bî-meveret bilsem nedendür

Danman kiinin ii güven vermektir.
Bilmem ki danmadan i yapmak
niçindir (6603-6611).

eyh istiareyle ilgili olarak u fikirleri ilave eder: “Danarak i
yapmak, düünceyi elden brakmamak her zaman olumlu neticeler
verir. Kibirlenip danmamaktan, zor gücüyle yönetme anlayndan,
acelecilikten her zaman saknmak gerekir. Kibirlenip danmamak
yanltr. Her türlü mükülat danarak halledilebilir. Danmak,
Allah’n da buyruudur.”
Bu bölümde üzerinde durulan dier konular unlardr:
“ahlarn her zaman uyank, akll ve ferasetli vezirleri
olmaldr. Sultanlar vezirlerin görülerini dikkate almaldr.
leri görülü yallar peygamberlere benzerler. Bunlarn da
gözetilmesi gerekir.
Halk ve yöneticiler içinde gönül ve fikir birlii salayan ahlar
her zaman baarl olurlar.
Bencillik, insan için faydaszlktr.
Kadnlar devlet ilerinde söz sahibi yaplmamaldr.” (66126662).
4- Cömertlik: Ramin’e verilen ve üzerinde önemle durulan
öütlerden biri de cömertlikle ilgilidir.
Nedür dördünci lâzm ehriyâre
Se«âvetdür nihân u âikâre

ah için gerekli olan dördüncü ey gizli
ve açk ekilde cömertlik yapmaktr.
(6665)

eyhe göre ahlk, verip balamakla olur: “Cömertlik cennet
kaplarnn anahtar, kötü dilli azlarn kilididir. Namus ehli, isminin
karalanmasn istemez. Verip balama güzelin miskine benzer.
Cimriler ise gösterili tavus kuuna, kuyruksuz eee benzerler.
Altn denen ey renkli topraktan baka bir ey deildir. Onu
sevenler cimriler olduu halde gözlerini doyuracak bir avuç topraktr.
Vermekten saknan el, altn görünülü tavus kuunun kuyruuna
benzer. Altn her ne kadar ltl olsa da elde edildiinde gam artrc
olur. nsann bandaki altn taç, yanan bir ate; srtndaki süslü kuma
ise alev gibidir. Mal eldeyken post yüzdürür de datlnca dümanlar
da dost eder.
Karun bile topladndan fayda bulmad. Can toplananla dalr,
datlanla dirlik bulur. Eldeki malla göe ulalmaz, balanmaynca
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safla erilmez. Mal, Allah yolunda datlnca Hakk’n rahmetine
sebep olur.” (6666-6706).
eyh, bundan sonra ahlarda olmas gereken cömertliin
gereklerini ve neticelerini ayet ve hadis iktibaslaryla öütler.
Kef-i âhân gerekdür nehr-i sâyil
Gerekmez hergiz itmek nehr-i sâ¡il

azer lâzm durur lâkin serefden
Sehânuñ far… bî-addür telefden

ahlarn eli, akan nehir gibi olmal. (O
nehri) asla dilenci rmana çevirmemek
gerekir.
Maln ve hazineni kapna gelen her
dilencinin zengin ayrlaca ekilde Allah
verir gibi ver.
Datmaktan korkmamalsn. Cömertliin
bo yere harcamaktan fark çok çoktur.

Ki bir «ardalca isân nâ-maalle
Muâlifdür mu¡ayyen nâm- ille

Bir hardal tanesi kadar yersiz ihsan,
kesinlikle helale aykrdr.

Ya…în bil kim se«âliéllah olandur
Telefdür ger seref bî-râh olandur

Kalpten bil ki Allah’n cömertlii budur:
Yersiz harcamalar varsa boa gitmitir.

Diyem bir ar†n da« se«ânuñ
Ki ol «ul…- ¡a@îmidür »udânuñ

Cömertliin bir özelliini daha diyeyim: O,
yüce Allah’n özelliklerindendir
(6707-6712).

Nice alduñsa ol resm üzre virgil
»udâvend-i cihân simsârdur bil

Nasl aldysan ayn ekilde ver. Dünya malnn
sahipliinin araclk olduunu bil.

Alup artu… gerekmez viresin az
Olasn derd ü minetlerle enbâz

Çok alp az vermemelisin. (Yoksa) dertlere ve
skntlara ortak olursun.

Cüvân-merd açca… «ûrîdve « ân
Meleklerdür feleklerden &enâ-« ân

Yiit adam güne gibi sofra açnca, melekler
göklerden dua ederler.

Çü lâ isrâfe fi™l-«ayr old a… söz
Aradan ç…sa mümsik †añ m a…suz

“Hayrda israf yoktur.” sözü pek dorudur.
Cimri bu sözle haksz çksa alr m?

Degüldür cûd öz …avmine isân
Gerek va…t-i se«â ser-cümle yeksân

Cömertlik sadece kendi kavmine vermekle
olmaz; her zaman herkese olmal.

Odur merd idicek isân demin yâd
Keremden kimseyi ¡add itmeye yâd

Adam olan, balar anldnda ihsann
söylemeyen kiidir.

dicek va¡de-i ihsân ü cûd
Ferâmu itme evfâ bil-uhûd 

Cömertlik ve bata bulunmay vaad edince
“Allah’n ahdini yerine getirin” ayetini unutma.

Bu çâr a§l …lasn çün ri¡âyet
Senüñdür @âhir ü bâ†n velâyet

Bu dört unsura uyduunda görünür görünmez
bütün velilik senin olur.

Cihân «al… olur ser-cümle «aylüñ
Va…âr u ¡iffet ü temkîn †ufeylüñ

Bütün dünya halk sana tabi; arballk ve
edep, konuun olur.”

Çü Râmîn eyledi bu dürleri gû
Güher-zâ †ab¡ …ld barve cû

Ramin bu sözleri iitince inciler douran
yaradl denizler gibi cotu.

»udâ virür gibi vir mâl u genci
ânî gitsün …apuñdan her dilenci
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Öpüp eyhüñ elin ald du¡âsn
dindi sürme-i cân «âk-i pâsn

eyhin elini öpüp duasn ald. Ayann tozunu
gözüne sürme edindi.

Geçüp ta«tna ¡adli …ld pîe
i cûd ü se«â old hemîe

Tahtna geçti ve adaleti ilke edindi. i her
zaman cömertlik ve ihsan oldu.

Ki «âk-i pây-i pîrân tûtiyâdur
Nüâsuñ altun eyler kîmyâdur

eyhlerin ayann tozu sürme ve bakr altna
dönütüren kimyadr.

Cüvân kim ola «o-†âb¡ u «redmend
¢abûl eyler iitse pîrden pend

Akll ve ho yaradll gençler büyüklerden
duyduklar öütleri kabul ederler. (6722-6736)

Lami’î Çelebi, mesnevide yöneticilerle ilgili fikirlerine dayanak
klmak üzere baz ayet ve hadislerden manevi iktibaslar yapar. Bu
durum siyasetnamelerin ahlaki eserler olmasndan ve ahlakn temelini
oluturan dini esaslara dayanmasndan kaynaklanr. Bu sebeple
siyasetnamelerde Kur’andan ve hadislerden tanklar getirilir, tarihte
yaam zalim veya âdil hükümdarlarn hikâyeleri anlatlr.21 Bu
anlay ahlaki-öretici özellikteki bütün eserler için geçerlidir. Hz.
Muhammed’in “Din nasihattir” hadisi pek çok air için didaktik eser
yazmnda ilham kayna olmutur.22 Mesnevide konuyla ilgili ayet ve
hadis iktibaslar unlardr:
1. Sultanlar Allah’n gölgesidir. (Hadis, Heysemî, Mecmau’z-Zevâid,
V, 196, Deylemî, Müsned, II, 343).
Anuñ kim nûr- er¡i rehnümâdur
Dimi kim âhlar @ll- »udâdur
2. Bir saat adalet etmek, bin yllk nafile ibadetten üstündür. (Hadis,
Acluni, Kefü’l-Hafa, II, 58 /1721).
Anuñçündür ki ¡adl-i sâ¡âti óa…
Didi yll… ¡ibâdetdür mua……a… (6501)
3. Hepiniz çobanlarsnz ve sürülerinizden mesulsünüz.
Buhari, Nikah / 90)
Ra¡iyyet çün sürüdür âh çoban
Gerek çoban ola dün gün nigehbân
21

(Hadis,

(5146)

Agah Srr Levend, Siyaset-nameler, Türk Dili Aratrmalar Yll, TTK.
yay., s.167-194. Ankara 1967, (kinci basm, 1988).
22
Mahmut Kaplan, Hayriye-i Nabi (nceleme-Metin), AKM., yay., s.5,
Ankara, 1995.
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4. Muhakkak Allah adalet ve ihsanla (davranmay) emreder. (Kuran,
Nahl, 16/90)
Bu ni¡met ükrini it kim mua……a…
Melâ - ¡âlemin itdi seni a…
eb ü rûz eyleyüp endîe ¡adli
ehâ itmek gerekdür pîe ¡adli (6476-6477)
5. ….. ve avirhum fi’l-emri: (Yapacan) ilerde onlara da dan.
(ayetten bölüm) (Kur’an, Al-i mran, 3/159).
Çü âvirhum buyurd a… tebârek
Olur bî-meveret i nâ-mübârek (6606)
Sonuç
Veyse vü Ramin, konusu ak olan bir mesnevidir. Lami’î
Çelebi, edebi anlay dorultusunda eserde ele alnan akn
kurgusunu öretici-eitici bir özellikte biçimlendirmi, kurmaca
dünyann kahramanlarna dini-mistik derinlii olan ideal (insan-
kamil) kiilik yüklemitir. Bu kiilii hazrlayan etkenler nedensellik
a üzerine kurulmu, hikâyede kahramann olgunlamas, istenen bir
fert olmas için mürid makamnda ahslar konumlandrlmtr. air,
bata eyh olmak üzere bazen kahramanlar bazen de anlatcnn
dilinden vermek istedii mesajlar nasihatname üslubunda ve
siyasetname türünde aktarm, hikâyenin bakahraman Ramin’in
ahsnda okuyucuya dünya ve ahiret mutluluu, devlet yönetmenin
incelikleri, idarecilik vasflar gibi konularda uzun uzun nasihat
etmitir. Lami’î Çelebi’nin öütlerini u balklar altnda özetlemek
mümkündür:
1. Bu dünya geçicidir ve dünyada yaplan her iin hesab ahrette
verilecektir.
2. Ölümü düünüp dünya hayatna bir düzen vermelidir. Bu
yüzden makam ve mevkiye aldanmamal, gösterie
yeltenmemelidir.
3. Her iin ban ve sonunu mutlaka düünmek gerekir. Çünkü
yaplacak her iin bir karl vardr.
4. Dünya arzular insana sknt; edep ve tok gönüllük ise kymet
verir.
5. Zulüm asla yapann yanna kâr kalmaz.
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6. Devlet ilerinde uyulmas gereken en önemli ilke adalet ve
doruluktur.
7. Siyaset devlet yönetmek için bilinmeli ve en iyi ekilde
uygulanmaldr. Buna göre suçlular mutlaka cezalandrlmal,
her i ehline teslim edilmeli, iftirac, fitneci ve i bilmez kiiler
yönetimden uzaklatrlmaldr.
8. Devlet yönetiminde her i danarak yaplmal, ölçülü
düünceyle hareket edilmeli, acelecilikten saknmal, kendini
beenmilikten uzak durulmaldr.
9. Yöneticiler halka ihsanda ve hayrda asla cimri davranmamal,
cömertliin bir erdem olduuna inanmaldr.
Nasihatname ve siyasetnameye örnek olan bölümler mesnevide
alt yüz beyti aan bir hacimle müstakil olarak yazlan pek çok
nasihatnameden daha geni yer tutmutur. Eserin bu yaps dikkate
alndnda bata mesneviler olmak üzere klasik iir ürünü eserleri
farkl edebi tür ve tarz özellikleri bakmndan incelemek, bu eserlerin
çok daha geni bir anlam dünyas içerisinde deerlendirilmesine
olanak sunacaktr.
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Czerny Op 299 3 Numaral Etüdün Armonik Ve
Biçimsel Açdan ncelenmesi
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Özet
Piyano eitiminde teknik geliim açsndan vazgeçilmez bir unsur
olan etütlerin, çok çeitli yönleriyle analiz edilebildiini görmekteyiz.
Etütlerin biçimsel, teknik, armonik ve genel özellikleriyle gözden geçirilmesi
etüde olan bak açsn ve dolaysyla çalma disiplinini olumlu yönde
etkileyecektir. Bu çalmada Czerny Op 299 etüt kitabnda yer alan 3
numaral etüde yönelik armonik ve biçimsel bir analiz gerçekletirilmitir.
Etüt motifleri, cümleleri ve bölümleri açsndan incelenerek biçimsel
anlamda deerlendirilmitir. Çalmada ikinci olarak etüdün armonik açdan
bir incelemesi yaplm, motif ve cümle içerisindeki tonlar ve modülasyonlar
gözden geçirilmitir. Elde edilen armonik ve biçimsel deerlendirme
sonuçlar neticesinde etüde yönelik baz hazrlk çalmalar gelitirilmi,
çeitli çalma yöntemleri tavsiye edilmi, tespitler yaplmtr.
Anahtar Kelimeler: Czerny, Etüt, Piyano Eitimi, Analiz.

Abstract
Etudes which are indispensable elements for technical development
in piano education is being analysed by various ways. Reviewing etudes with
form, technical, harmonic and general species can affect views of the
students about etudes and by the way studying principles positivelly. In this
study a harmonic and form analysis are occured about number 3 etude in
Czerny Op 299 etude book. Etude has been evaluated formally by examining
the etude on themas, parts and phrases. Second, a harmonic examine has been
done for the etude, scale and modulations in to the parts and themas are
reviewed. After the results obtained with harmonic and formally evaluation,
some practicing studies are developed, some learning strategies are adviced
and some determinations are made.
Key Words: Czerny, Etude, Piano Education, Analysis.
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Giri
Müzik eitiminde belirli zorluklar yenmek üzere hazrlanan
etütler, çalg tekniini ustalk düzeyinde gelitirmeyi öngören, ayn
zamanda müzikal deerlere de arlk veren aratrmac nitelikte olgun
altrma parçalardr. Etütlerin belirli bir formu yoktur. ki ya da üç
bölümlü ark, bazen de “Rondo” formunda yazlmlardr. Ancak
çounluu özgür formdadr (Tufan, 2004).
Günümüzde piyano eitimi sürecinde skça karlatmz
etüt çalmalarna ait literatür incelendiinde, genellikle Carl
Czerny’nin bu konuda yazd kitaplar karmza çkmaktadr. 19.
yüzyln önemli bestecileri arasnda gösterilen Carl Czerny, Viyana
doumlu ve müzisyen bir aileden gelen bir piyano eitimcisi olarak
bilinmektedir. Küçük yatan itibaren ald piyano eitimini daha
sonra eitimci kiilii ile birletirerek, bugün kullanmakta olduumuz
pek çok altrma ve etüt çalmalarn gelitirmitir.
Ludwig van Beethoven’n örencisi ve birçok ünlü 19. yüzyl
piyano bestecisinin öretmeni olarak Czerny müzik tarihinde önemli
bir yere sahiptir. Czerny, sadece özel yetenee sahip olan örencilere
ders vermitir. Bu örenciler arasnda Ninette von Belleville, Franz
Liszt, Theodor Döhler, Theodor Kullak, Sigismund Thalberg, Stephen
Heller ve Theodor Leschetizky gibi büyük piyanist ve besteciler de
yer almtr (Poyrazolu, 2007, 8).
Czerny, gençliinde aralklarla konserler vermi, ancak, daha
sonra seyahat etmenin güçlüü ve konserlerin yaratt gerginlikler
yüzünden, bundan vazgeçmiti ve kendisini, bir piyanisti
ilgilendirebilecek sorunlarn tüm detaylarna adamt. Czerny,
herkese uygulanabilecek, geçerli tek bir öretim metodu olmadn
fark etmiti. Parmak numaralar için bile, herkesin elinin yapsnn ve
eklinin farkl olduunu ve buna göre deiiklikler olabileceini
söylemiti (Gültek, 2006). Czerny’nin yllarca süren öretmenlik
deneyimi ve eserlerdeki teknik unsurlar analiz etme konusundaki
ustal ile yaratm olduu egzersizleri, yetimekte olan birçok
piyanistin teknik becerilerinin gelimesine katk salamtr
(Poyrazolu, 2007).
Etüt ya da altrmalara yönelik piyano çalmalar 19.
yüzyln balarna dayanr. Özel teknikleri içeren etütler 19. ve 20.
yüzyl bestecileri tarafndan yazlmtr, fakat bu tarz içerisinde daha
çok Czerny ve dier baz bestecilerin ad yaygn olarak bilinmektedir.
Bu çalmalar ise genellikle geni bir teknik program veya yaklama
yönelik planlanmtr (Weber, 1993). Günümüzde de etkin bir ekilde
kullanlan etütler, piyano eitiminde teknik geliim açsndan önemli
bir yer tutmaktadr. Özellikle son yllarda analiz çalmalarna
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rastladmz piyano etütleri üzerinde yaplan incelemeler, etütlerin
gerek form, gerek armoni, gerekse teknik anlamda gözden
geçirildiini göstermektedir.
Her etüt, içerdii bir ya da birden çok teknik hedefle,
örenci/icracnn repertuarna ald eserlerde karlaabilecei pek
çok güçlüün giderilmesinde önemli rol oynar. u halde, her etüdün,
“kapsad konu ya da teknik güçlükler” ve “söz konusu güçlüklerin
giderilme yöntemleri” temelinde, gerek analitik ve gerekse yaratc bir
yaklamla irdelenmesinde büyük yarar olaca açktr (Cüceolu,
Berki, 2007).
Temiz (2006), form ve armonik analize ilikin geleneksel
ablonu u ekilde listelemitir;
1- Form analizi
a. Genel form kalbnn saptanmas
b. Form öelerinin belirlenmesi
c. Motif ya da motiflerin saptanmas
2- Armonik Analiz
a. Genel armonik seyir görünümünün belirlenmesi
b. Mikroanaliz
c. Kadanslarn adlandrlmas
Yukardaki düünceler nda gerçekletirilen çalmada ele
alnan etüt, günümüz piyano eitimi sürecinde skça tercih edilen
Czerny Op 299 etüt albümü içerisinde yer almaktadr. Çalmada
kullanlan etüt, piyano eitimi sürecinde kullanlan bir etüt olmas,
form yapsnn ve armonik öelerinin analize uygunluu göz önünde
tutularak seçilmitir. Yaplan biçimsel ve armonik analiz neticesinde,
etüdü oluturan ana motifler ve armonik seyir göz önünde tutularak
etüde hazrlk altrmas gelitirilmi ve etüde yönelik uygun çalma
yöntemleri önerilmitir. Çalmada analiz basamaklar aadaki gibi
ekillendirilmitir.
1- Motiflerin belirlenmesi
2- Cümlelerin belirlenmesi
3- Bölümlerin belirlenmesi
4- Bölümlerin etüt üzerindeki dalm ve etüdün formunun
belirlenmesi
5- Etüdün tonunun belirlenmesi
6- Etütte geçen akorlarn ve yapsnn belirlenmesi
7- Genel armonik seyrin belirlenmesi
8- Cümlelere ve bölümlere göre ton deiimlerinin
belirlenmesi
9- Etüdün motif ve armonik yapsna göre altrma
örneklerin gelitirilmesi
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10- Elde edilen verilere yönelik örenme yöntemi önerileri
Biçimsel Analiz
Yaplan ilk incelemelerde etüdün, son bölümü koda (biti
bölümü) olmak üzere iki bölümlü ark formu üzerine kurulduu
anlalmtr. Etüdün toplamda 24 Ölçüden olutuu ve bu ölçüler
içerisinde melodik hareketlerin benzerlikler tadn söylemek
mümkündür. Genellikle arpej eklinde gerçekleen ana motifler,
etüdün dier bölümlerinde de cümleleri oluturmaktadr. Biçimsel
olarak incelendiinde etüdü oluturan ilk bölümün iki ana cümleden
olutuu gözlenmitir. Birinci cümle, etüdün ilk dört ölçüsünden
meydana gelmektedir. Motiflerin birer ölçüden olutuu birinci
cümlede arpej motifinin sa elde gerçekletii, sol elde ksa tek ses ve
akorlarn olduu görülmektedir. Etüdü oluturan bölümlerin ve
kodann ayrm, motiflerde ve etüdün ekseninde oluan deiikliklere
göre ekillendirilmitir. lk bölümü oluturan cümleler ayn tip
arpejler, sol el elii, birinci cümlede yarm kadans, ikinci cümlede ise
tam kadans ile tamamlanmtr. Bu durum etüdün ilk sekiz ölçüsünün
birinci bölüm olduunu göstermektedir. Etüdün ikinci bölümünde ise
motifler sa ve sol elde karlkl tekrarlarla farkllamaktadr. kinci
bölümü oluturan ikinci cümlede motiflerin sus iaretleri ile ikinci kez
farkllat, eksen deiimlerinin olduu ve geçi akorlar ile ana
eksene geri dönüldüü görülmektedir. Bu durum etüdün farkllaan
yaps ile ikinci bölümünün bu ölçülerde kurulduuna iaret
etmektedir. Koda bölümünde balangç motiflerinin ana eksenin
doukanlarnda yapt yükseli ve biti akoruna var, bu bölümün
biti etkisi ile kurulduunu ve koda bölümü olduunu ortaya
koymaktadr. Etüdü oluturan bölümler (A – B) ikier cümleden (a – b,
c – d – koda) ve ikinci bölümde ayrca bir kodadan olumaktadr.
Etüdü oluturan bölümlerin ekil ve formül içerisindeki yerleimleri
ekil 4’te açklanmaya çallmtr.
ekil 1 Etüdü Oluturan Motif Örnekleri
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Etüdü oluturan ikinci bölüm ise birinci bölüme oranla daha
geni bir yapya sahiptir. kinci bölüm de iki farkl cümleden
olumutur. lk cümlenin etüdün 9. ve 14. ölçüleri arasnda
gerçekletii, ikinci cümlenin de 15. ve 20. ölçüler arasnda
gerçekletii anlalmaktadr. kinci bölümde cümleler birinci bölüme
göre altar ölçüden meydana gelmitir. Birinci bölümde olduu gibi
ikinci bölümde de motifler ölçü içerisinde gerçeklemektedir. kinci
bölümü oluturan motif örnekleri ve farkllaan hareketler aada yer
almaktadr.
ekil 2 kinci Bölümü Oluturan Farkl Motifler

Etüdün birinci ve sekizinci ölçüleri arasnda gerçekleen
birinci bölümü, dokuzuncu ve yirminci ölçüleri arasnda gerçekleen
ikinci bölümü ile birlikte son dört ölçüsünün koda bölümü olduu
anlalmtr. Etüdün son dört ölçüsünde üst doukanlarda
tekrarlanan arpej hareketleri ile sona gelindii ve biti akoruna
varld görülmektedir. Arpejli motiflerden oluan bu bölüm etüdün
biti (koda) bölümünü oluturmaktadr.
ekil 3 Koda Bölümü
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ekil 4 Bölümlerin Ölçülere Göre Dalm ve Biçime Yönelik
Görünüm
Ölçüle
r

A
a b

B
c d + koda

1–8
9 - 20
Birinci
Bölüm

21 – 24
kinci
Bölüm
Koda

Armonik Analiz
Etüdün armonik olarak incelenmesi neticesinde ana eksen
tonun Do Majör olduu ve etüt içerisinde ksa modülasyonlarla, ana
eksen tona geri dönüldüü, etüdün çok deiken bir armonik dalm
göstermedii anlalmaktadr. Etüdün tonal yaps içerisinde ana eksen
ton ve dominant, ikinci derecesi ve dominant, ikili dominant ve
eksiltilmi dereceleri yer ald görülmektedir. Etüt ilk cümlesi
içerisinde ana eksen ton Do Majör ve dominantn arpejleyerek,
üçüncü ölçüsünde ise ikili dominant kullanarak cümle sonunda
dominant akorunda yarm kadans yapmaktadr. kinci ölçüde
dominant akoru yedilisi ile birlikte ve akorun üçüncü sesi sol elde
duyurularak arpejlenmitir. Üçüncü ölçüde gerçekleen ikili dominant
(dominant dominant) ise hem arpej, hem de temel durumda sol elde
bir akor ile kullanlmtr. Birinci bölümü oluturan ikinci cümle ise
eksen tonun ikinci derece akorunu arpejleyerek balamtr. Cümlenin
ikinci ölçüsünde ikinci derece akoru tekrar arpejlenmi ve üçüncü
vurguda ikinci derecenin dominant kullanlmtr. kinci derecenin
dominant akorunda akorun üçüncü sesi sol elde yerlemi, dier
sesler sa elde arpejlenmitir. Cümlenin üçüncü ölçüsünde tekrar ana
tona ait dominant akoru yedili biçimde çevrimleriyle arpejlenmi ve
temel durumda yedili akorlarla sol elde desteklenmitir. Cümlenin son
ölçüsünde ana eksen ton arpejlenerek biti gerçekletirilmitir. Bu
armonik dizilim ve motifler dorultusunda etüdün birinci bölümü
tamamlanmtr.
Etüdün ikinci bölümü ana eksen tonun sol elde arpejlenmesi
ile balamaktadr. Do majör tonunun doukanlarnda yaplan tekrarl
arpejler sonrasnda, arpejler sa elde ve dominant akorunun
arpejlenmesi ile devam etmektedir. Cümlenin üçüncü ölçüsüne
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gelindiinde ikinci ölçüden gelen dominant etkinin tonik akoru yerine
altnc derece akoruna çözüldüü görülmektedir. Sol elde arpejlenen
altnc derece akorunun bu kuruluuyla krk kadans olarak
adlandrlan armonik hareketi gerçekletirdii anlalmtr. Dördüncü
ölçüde üçüncü ölçüde olduu gibi farkl bir hareketle ana eksenin
üçüncü derecesine giden arpejlerin sa elde aaya doru seyir ettii
görülmektedir. Birinci cümlenin son iki ölçüsünde ise dördüncü
derece (sudominant) ve ana eksen ton (tonik) akorlar srasyla sol ve
sa elde arpejlenmektedir. Birinci cümlede arpejlere paralel olarak
kimi zaman tek ses, kimi zaman ise akorun birinci ve üçüncü sesi ile
elik edilmitir.
kinci bölümü oluturan ikinci cümlede ise hem motiflerde
farkllamalar olumu, hem de ölçü içerisinde ksa süreli eksen
deiimleri (modülasyon) gerçeklemitir. lk ölçüde sus iaretleriyle
farkllaan motiflerle birlikte ikinci derece akoru temel durumda
arpejlenmitir. Devamnda ikili dominant (dominant dominant) akoru
yedili biçimde ve yedinci sesi sol elde kullanarak gerçeklemitir.
kinci ölçüde dominant ve devamnda dominant yedili akoru birinci
çevrim ve temel durumda kullanlmtr. kinci cümlenin üçüncü ve
dördüncü ölçüsünde ana eksen ton (Do Majör) sa elde çevrimleriyle
arpejlenmektedir. kinci cümlenin beinci ölçüsü ikinci derece
akorunun arpejlenmesiyle balamakta ve altnc derecenin eksiltilmi
yedili akorunun önce dördüncü daha sonra temel durumunun
kullanlmasyla tamamlanmaktadr. Dier ölçüde tonik akorunun
ikinci çevrimi ve ayn akorun beinci sesinin sol elde eksiltilmesiyle
devam ederek, dominant yedili akorunun temel durumda
arpejlenmesiyle cümle tamamlanmaktadr. Biti bölümü olarak (koda)
tespit edilen son bölümde ise ana eksen ton çevrimleri ve doukanlar
üzerinde yükselerek arpejlenmekte ve etüt tonik akorun temel
durumda farkl yerleimde iki son akoruyla bitmektedir. Koda
bölümünde tümüyle ana eksen ton kullanlmaktadr.
ekil 5 Armonik Dizilimin Akorlar ve Simgeleriyle* Gösterimi
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* Akorlarn alt bölümünde armoni kurallar biçiminde ifade edilii, üst
ksmnda ise ngiliz akor ifre sistemine göre ifade edilii yer almtr.
Hazrlk Çalmalar Ve Örenme Yöntemi
Bu bölümde incelemesi yaplan etüde yönelik teknik baz
hazrlk çalmalar, etüdün motifsel yaps ve armonik yaps göz
önünde tutularak gelitirilmitir. Yaplan analiz gerei elde edilen
sonuçlardan faydalanlarak gelitirilen örnek hazrlk çalmalar,
armonik kurulum itibariyle etüde yakn düünülmütür. lk olarak sa
eldeki arpejlere yönelik, devamnda sa ve sol elin dönüümlü
kullanlmasna yönelik, son olarak da her iki elin ezamanl arpejine
yönelik üç farkl örnek çalma gelitirilmitir. Örnek hazrlk
altrmalarnn belirlenmesi sonrasnda etüde yönelik çalma yöntemi
önerilmitir. Etüdün biçimsel ve armonik yaps düünülerek
belirlenen yöntemler yardmyla analiz edilen etüdün daha kolay ve
kalc biçimde örenilebilecei öngörülmektedir.
Tablo 1 Etüt çerisindeki Motifsel Hareketlerin Cümlelere Göre
Açklanmas
Bölümler Eller
Birinci
Sa
Cümle
el
Sol
el
kinci
Cümle

Sa
el
Sol
el

Üçüncü
Cümle

Sa
el
Sol
el

Dördüncü Sa
Cümle
el

Sol

Motifsel çerik
Akor seslerinde yukar yönlü 16’lk arpejler, son
ölçüde aa yönlü biti arpeji ile yarm kadans
lk ölçüde temel durumda tonik akor, dier
ölçülerde tek ses, aralk ve akorlarla ölçü
içerisinde destek
Akor seslerinde yukar yönlü 16’lk arpejler, son
ölçüde aa yönlü biti arpeji ile yarm kadans
lk ölçüde temel durumda tonik akor, dier
ölçülerde tek ses, aralk ve akorlarla ölçü
içerisinde destek
10, 12, 14. ölçülerde inici seyirli akor seslerinde
16’lk arpejler, dier ölçülerde tek ses ve
aralklarla elik
9, 11, 13. ölçülerde çkc seyirli akor seslerinde
16’lk arpejler, dier ölçülerde tek ses ve
aralklarla elik
lk iki ölçüde suslarla balayan ve inici – çkc
biçimde akorlarn arpejlenmesi, dier ölçülerde
akor seslerini inici arpejiyle ayn ekilde ard
ardna çalnmas
Akorlarn temel ses veya doukanlarnda iki
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Koda

el
Sa
el
Sol
el

veya tek vuruluk notalarla elik
Tonik akorunun çkc yönlü 3 oktav geniliinde
arpejlenmesi ve biti akoruna varlmas
Tek sesler ve bitite oktav seslerle elik edilmesi

ekil 6 Etüde Yönelik Örnek Hazrlk Çalmalar

Oluturulan hazrlk çalmasnda birinci cümle ile üçüncü
cümlenin motifsel yaplar dikkate alnmtr. lk cümle içerisinde
yukar yönlü arpejlerin sa elde çallmas salanmtr. Bu
altrmada da benzer biçimde sa elde sral, genellikle yukar yönlü
ve bitite aa yönlü arpejler ile hazrlanlmas öngörülmütür. Sa ve
sol elin dönüümlü çallmasna yönelik çalmada ise, etüt içerisinde
olduu gibi sol elde yukar yönlü, sa elde inici yönlü bir arpej
kullanlmtr. Her iki altrmada da elik sesleri tek ses düünülmü,
hazrlk aamasnn güçlüünün etüdün üzerinde olmamasna dikkat
edilmitir. Son altrmada ise bamsz olarak iki elin birlikte
çallmas planlanmtr. Yukar ve aa yönlü kark arpejler her iki
elde kullanlarak teknik geliimin arttrlmas ön görülmütür. Hazrlk
çalmasndaki parmak numaralar etüde yakn özellikle yazlmtr.
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Yaplan analiz sonucunda elde edilen veriler etüt için iki farkl
çalma yöntemi kullanlabileceini göstermitir. Etüt biçim itibariyle
parçalara ayrarak (örgütleme stratejisi) çalma yöntemine, armonik
veriler itibariyle de armonik kodlamalar yoluyla (uyarc iaretler, not
alma) çalma yöntemine uygundur. Etüt içerisinde bölümlere ayrarak
çalma stratejisi içerisinde etüdü oluturan cümleler ve bölümler,
kimi zaman ise ikier ölçülük motif kümeleri kullanlabilir. Ayr ayr
çallarak pekitirilen ve birletirilen bölümler neticesinde daha
salkl bir sonuç elde edilebilir. Dier yandan armonik uyarc akor
ifreleri kullanmann, örencinin etüdün hangi bölümünde olduuna
yardm etmesi ve hangi arpejin sürdürüldüünü daha kolay takip
edebilmesi açsnda faydal olaca düünülmütür. Uyarc iaretler
ile dikkatin salanmas ve dolaysyla etüdün akc bir biçimde
çalnmas mümkündür.
Metin kenarna alnan notlar, yuvarlak içine alnan sözcükler,
önemli fikri belirtmek için satrn yanna koyulan yldzlar,
anlalmayan yada tutarl olmayan cümlenin veya paragrafn yanna
koyulan soru iaretleri, paragraf özetleyen cümleyi gösteren iaretler,
benzerlik ve farkllklar belirten notlar gibi iaret ve açklamalar,
örencinin dikkatini belirli noktalara younlatrmasn, önemli bilgi
üzerinde odaklamasn ve daha hzl biçimde tekrar etmesini salar
(Senemolu, 2005, 561). Örgütleme stratejisi ise, düzenleme ya da
bilgiyi gruplama, tutarl yaplar oluturma ile kodlamaya yardm eden
önemli bir süreçtir. Örgütlemede bilginin yeniden düzenlenmesi,
gruplanmas ilemleri yer alr. Örgütlemenin bir baka özellii de
parça, bölüm ya da balklarn aamal bir iliki içermesidir (Suba,
2003,273). Dier yandan Ertem (2003), yapt bir çalmada
örgütleme stratejisi kullanarak bir piyano eseri üzerinde deneme
yapmtr. Çalmada örgütleme stratejisine uygun çalan grubun,
dier gruba göre daha baarl olduu belirlenmitir.
ekil 7 Örgütleme Yöntemi Uygulama Örnei
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Etüt içerisinde bölümlere ayrarak çalma yöntemi (örgütleme
stratejisi) kullanlrken, kendi içerisinde motif cümle ve bölüm
eklinde belirlemeler yoluyla çalma yaplmas uygundur. Fakat ayr
çallan her bir parça için yukardaki gibi bir birletirme çalmas
yaplmas pekitirme için gereklidir. Bölümlere ayrarak çalma,
bireylerin etüdü kendi istedikleri biçimde bölümlere ayrmasyla da
mümkündür. Oluturulacak bölümler yukardaki örnekte olduu gibi,
farkl biçimlerde de tercih edilebilir. Bu yöntem ile çallmas
durumunda dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi, ayr
çallan her iki bölümün birletirilmesi sürecinde oluabilecek
skntlardr. Her iki bölümü de çalarak bitiren örencinin, bu iki
bölümü birletirmesi esnasnda yukarda birleme bölümü olarak
adlandrlan bölümlerin bütün haline getirilmesi sürecinde ilk ve son
ölçülerin gereksiz tekrarlamas engellenmelidir. Her iki bölümü de
çalan örenci birletirme esnasnda ilk ve son ölçüleri de fazladan
tekrar etmek durumunda kalaca için bu ölçülere yönelik
deformasyon ortaya çkacaktr. Bunu engelleyebilmek için her iki
bölümün öncelikle tamama yakn ölçüde (yaklak %80’i) çallmas,
daha sonra birletirme bölümünün ayn oranda çallmas ve kalan
pekitirme tekrarlarnn (yaklak %20’si) yaplarak bölümün tam
olarak çalnmas salanmaldr. Bu yolla tekrar saylar ve bölümlerin
anlarl gibi konularda daha doru uygulamalarn salanmas
mümkün olur.
ekil 8 Armonik Uyaranlar Yöntemi Uygulama Örnei

Etüdün armonik yaps düünülerek akc çalmaya yardmc
olmak suretiyle hafzay destekleyen uyarc armonik ifreler
kullanlmas, yukarda olduu gibi iki biçimde de yaplabilir.
Örencinin armoni ya da akor bilgisi dorultusunda tercih edecei ya
da kendine göre farkl iaretlerle uygulayabilecei yöntem sayesinde,
dikkatin arttrlmas, zihnin canl tutularak akc çalnmann
salanmas olasdr.
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Sonuç
Etüt analizinde kullanlan basamaklardan biri olan biçimsel
analiz ve armonik analiz öeleri, etüdün daha iyi tannmas ve
anlalarak çallmasn salamaktadr. Çalmada ele alnan ve
Czerny Op 299 etüt kitabnda yer alan 3 numaral etüdün, iki bölümlü
ark formunda yazld anlalmtr. Etüt genel özellikleri itibariyle
daha çok sa el, kimi zaman da sol el üzerinde arpej çalmas yapmak
ve arpej tekniini farkl bir biçimde gelitirmek için tasarlanmtr.
Etüdün ilk bölümünde sa el, ikinci bölümünde ise hem sa hem de
sol el arpej çalmas yapmaktadr. Koda bölümünde ise yukar yönlü
arpej devam etmektedir.
Analiz edilen etüt genel yaps itibariyle ana eksek ton olan
Do Majör tonu içerisinde çok ksa baz geçilerle esnek bir dalm
ortaya koymutur. Birinci bölümde bir yarm kadans ve devamnda
tam kadans duyuran etüt, ikinci bölümde ise ksa süreli
modülasyonlar ile duyumu canlandrmaktadr. Koda bölümünde ise
ana eksen ton ilenmektedir. Etüt üzerinde yaplan analiz ve
sonucunda elde edilen veriler, iki farkl çalma yöntemi tavsiye
etmeyi ve üç farkl tipte hazrlk altrmas oluturmay mümkün
klmtr. Altrma örnekleri ve çalma yöntemleri örneklerde
anlatld gibi hazrlayc ve öretici nitelikte gelitirilmitir. Etüde
yönelik hazrlk ve yöntem örneklerinin çoaltlmas mümkündür.
Sonuç olarak çalg eitiminde ve onun en önemli
basmaklarndan biri olan piyano eitiminde kullanlan etütlerin analiz
edilerek açklanmas, etüdün anlalmas, tannmas ve bu yolla daha
doru çallmas açsndan büyük önem arz etmektedir. Çallan
etütlerin gerek temel özellikleriyle, gerekse ayrntl özellikleriyle
analiz edilmesi ya da açklanmaya çallmas, piyano eitiminde
teknik geliimin en önemli parças olan etütlerin örenciler tarafndan
benimsenmesini salayacaktr. Çünkü çalaca eseri iyi tanyan bir
örencinin eser üzerindeki hâkimiyeti de artacaktr.
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Özet
Popüler müzik ve bu müziin içindeki alt türler, geni bir dinleyici
kitlesini etkisi altna almakla birlikte, müzik endüstrisi için de oldukça
önemlidir. Genel tutum ve görsel yönleri izleyenlerinde hayranlk uyandran;
yaam tarzlar ile yakndan ilgilenilen ve çou zaman da örnek aldklar
“idol”ler, yetenek ve çekicilikleri ile özellikle gençlerin arlkl olduu
dinleyiciler arasnda “ulalmaz insanlar” olarak nitelendirilmektedirler.
letiim olanaklarnn da yardmyla idol olarak deerlendirilen isimler
günümüzde popüler kültür endüstrisinin önemli birer unsurlardr. Batdaki
örneklerine benzer biçimde, Türk Popüler Müzii ve dinleyicileri de zamanla
kendi idollerini oluturmu ve müzik endüstrisi içinde yer almasn
salamtr.
Bu çalmann amac; Popüler Müziin Türkiye’de kendini
hissettirmeye balad yllar ve yansmalar ile birlikte, ortaya çk ve
geliimi evrelerinde “idol” kavramnn yeri ve önemini irdelemektir. dol
Kavram ve Müzikte idol, Türk Popüler Müziinde dol; çalmann temel
konu balklarn oluturmaktadr.
Çalmada; Türk Popüler Müziinde “dol” olarak anlan isimlerin
bu türde önemli bir yeri olduu, izleyici ve dinleyicilerinin yaamlarnda
belirli oranda iz brakt sonucuna ulalmtr.
Anahtar Kelimeler: Popüler Müzik, dol, Türk Pop Müzii.
Abstract
Popular music and sub types in this music are very important for
music industry together with its effect of controlling over a vide number of
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listeners. Idols, that are admired by their admirers because of their overall
living and the way they look, and whose life style is closely mirrored and
who are mostly imitated are considered as “unreachable people”, for their
talent and charm, by the admirers who are mostly composed of young ones.
The names that are introduces as idol are an important part of popular culture
industry today by the help of communication opportunities. Analogous with
its examples in the west, both Turkish Popular Music and its listeners have
created its own idols and enable it to take part in music industry.
In this study, together with the years and reflections in which
Popular Music has started showing itself in our country, the place of the term
“idol” and its importance in the outbreak and development phases of this
music is investigated.
Key Words: Popular Music, Idol, Turkish Pop Music.

Giri
Popüler müzik tarihi boyunca insanlar; abartlm sevgileriyle
hayranlk derecesinde benimsedikleri, ulalmaz gördükleri baz
sanatç, müzisyen veya arkclar, yaam tarzlar ve üretimleriyle
kendilerine örnek alarak “yüceltmi” ve “idol” leri olarak kabul
etmilerdir. Yetenekleri ve görsel çekicilikleriyle idol olarak kabul
gören bu insanlar Popüler Müzik endüstrisinde aktif rol almalarnn
yannda izleyenlerinin yaamlarnda da önemli bir yer edinmilerdir.
ç dinamikleri ile Dünyadaki örneklerine benzer bir biçimde ortaya
çkarak geliimini sürdüren Türk Pop Müzii, süreç içinde kendi
idollerini yaratmakta gecikmemi, medya ve iletiim olanaklarnn da
etkisiyle müzikseverlere yeni beeni kalplar sunmutur.
Dünyadaki bütün kültürler için geçerli bir “müzik” tanm
yapmak pek mümkün görünmemektedir. Müzik; baz toplumlar için
sadece sesin temsiliyken, baka toplumlarda bir ritüel ya da sanat
düüncesi olarak karln bulabilir. Müzik; kültürel olarak göreli bir
kavramdr ve her kültürün hatta her kiinin adlandraca eyi
kendisinin belirledii bir olgudur (Erol, 2005: 80). Popüler Müzik ise
elence sektörünün malzemesi ve gündelik yaamn müziidir. Bu
müziin üretim ve tüketimi kapitalist sistemin karmaklna
paraleldir. Popüler Müziin gelimesi ve yaygnl sistemin
gelimesiyle orantldr. Üretimin ihtiyaç duyduu sermaye, kapitalist
sistemin içinde daha kolay temin edilerek ürünün meta karakterine
bürünmesini kolaylatrr. Pazar tercihi ve tüketim, ayn zamanda bir
estetik seçim ve kültürel yarg sorunudur. En aklsz tüketici bile bir
tartmaya mutlaka taraf olacaktr (Solmaz, 1996: 11). Popüler
müziin üretici firmas ve sunucusu olan müzisyen, bu ilikilerin
içinde görsel olarak ön planda olmasna ramen, sermaye
dönüümünün alt basamaklarndadrlar. Popüler müziin sermaye
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piyasas ve kapitalist sistemle arasndaki bu balantlar, müzikal
kimlik arayndaki toplumlarn gençlerinde etki göstererek herkes
tarafndan kabullenilii çekici klar (Yldrm, 2004: 63). Bu balamda
deerlendirilecek olursa; Popüler kültürün, tamamen ticari bir kültür;
yani metalam bir kültür olduu söylenebilir. Popüler kültürde her
ey satlabilir ve alnabilir bir meta olarak gündelik tüketime
sunulabilir hale getirilebilir. Popüler kültürü dier bir anlamda halk
kültürü olarak ele alrsak, hiçbir kültür halkn beenisini kazanmadan
yaayamaz, yaamas için halkn o kültürde kendine ait bir eyler
bulmas gerekir. Yoksa bu kültür kalc olamaz. Olumlu açdan
düünüldüünde ise popüler kültür; bireylerin sisteme kar
inançszlklarn, honutsuzluklarn da vurmasnda araç ilevi görür,
bir tür direnç üretimi söz konusudur. Kukusuz bir dayatma olmasna
karn bu; her ey’in tepeden dayatld anlamna da gelmez.
Nihayetinde kültür endüstrisi tarafndan bir tüketici kitle de yaratlm
durumdadr. Kitle tüketirken ayn zamanda kendisine ait bir eyler
bulmakta, bu kültüre ait özelliklerin içlerini boaltarak popüler kültür
haline getirebilmektedir. Sisteme bakaldr öeleri içeren protest
müziin popüler endüstri içerisinde yeniden üretildiinde müziin
kendi balamndan koparlarak popüler bir tür haline dönütürülmesi
örnek verilebilir. çini boaltp yeniden dönütürerek bir meta haline
getirilebilir. Bu anlamda sistemi yeniden üretme, sistemle
bütünletirme, marjinal gruplar sistem içine çekme ilevi de görür
(Lull, 2000).
Fransz Devrimi öncesi aydnlanma sürecinde akl ça
balam ve günlük hayata çoktan girmi olan ‘popüler düünce’
müzikte de kendine özgü bir yer edinme çabalarna girmitir. Yüzyln
ortalarnda Fransa’da halk felsefesi akm ‘philosophie populaire’ ve
Alman edebiyatnda “popüler olu” fikri yine bu dönemde akllar
kurcalamaktadr. 19. yüzyln banda yaynlanan “Estetik duygusu
olan dinleyiciler” adl yazda da herkesin kulana ho gelen bir müzik
anlaynn gelimeye balad anlatlmaktadr. Ortaçan hiyerarik
yapl toplumlarnda tamamen birbirlerinden kopuk yaayan
köylülerin, burjuvalarn ve soylularn yaam biçimleri, gelenekgörenekleri ulus çats altnda birbirleriyle balant oluturmutur.
Burjuvazinin getirdii sermaye toplumu biçiminde eski ve yeninin
birleiminden bir kültür sentezi olumutur. Popüler müziin douu
bu noktada balamaktadr (Wicke, 2006:7).
dol Kavram ve Müzikte dol
Ünlü ingiliz filozofu Francis Bacon’un, bilimsel bilginin tek
gerçek yöntemi olarak gördüü tümevarm yönteminin gerei gibi
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kullanlmasn engelleyen, bilimsel aratrmay imkansz klan
önyarglara, temelsiz kanaat ve sanlara ya da putlara; bilim ve
felsefedeki yanllarn temeli, kayna olarak görülen önyarglarla
kuruntulara verdii ada ‘idol’ denmektedir (Cevizci, 1999: 250). Türk
Dil Kurumu (2005: 937) ise idolü; “Çok tanrl dinlerde tapnlacak
nesne; örnek alnan, en çok hayranlk duyulan kimse” olarak
tanmlamaktadr. dolleri bulunduklar yüksek tapnma durumuna
getiren eyin aslnda kendi yeteneklerinin yan sra büyük ölçüde
teknolojinin geliimi, müzik sat ve iletiim formatlar, televizyon ve
özel kanallarn yayn gücü, konserler, afiler ve dier bütün
görsellerin olduu kukusuzdur.
nsan; kartlklar içinde yaamn sürdüren bir varlktr. Kii
var olmakla kalmaz, var olduunun bilincini de tar; üstelik bu bilinci
deitirme tutkusuna sahiptir. Yüceltme ile simgeletirme arasndaki
önemli fark belirtmeden geçmek olanakszdr. Çünkü bu iki kavram
sk sk birbiriyle kartrlr. Dr. Ernest Jones, ‘yalnzca bastrlm
düünce ve duyu simgeselletirir, simgeletirme gereksiniminin
balca koulu budur’ der. Yüceltmeye bu tanmn tersi uygulanabilir,
yani yüceltme herhangi bir düünce ve duyuun bastrlm olmaktan
kurtulmasdr. Sanatta yüceltme ve simgeletirme gündelik dilde
‘sembol’ kavramna oranla çok yer bulmad halde, bu az ve özenle
kullanma soyluluu, fazlaca bir önem ve deer tamaz. Yüceletirilen
idol ve toplumla arasndaki uzaklk simgeselletirilen bireylerle
balantldr (Tansu, 1982:188).
Psikolojide özdeim kurma yöntemi idol ve idolletirilme
konularna açklk getirmektedir. Bakas gibi duyma, düünme ve
davranma yoluyla ulalmak istenen amaçlara ulald sanlr.
Örnein; önemli birisiyle arkada olmak önemlilik duygusunu
verebilir. Atletik yeteneinden dolay kendisini engellenmi hisseden
bir erkek çocuk, okul futbol takmnn baarsn büyük bir cokuyla
karlayarak benimser. Bir çocuk annesi ve babas tannm kiiler
olduu için kendisini de ‘önemli birisi’ sanabilir. Birisiyle özdeim
kurduumuzda, yalnz onun gibi hissetmeye deil, onun gibi
davranmaya da eilim gösteririz (Morgan, 1984: 328). Ayn yolla,
baka ekilde ulaamadmz doyumlara kiinin doyumlar
araclyla ulam oluruz.
Hayranlarnn gözünde idoller, tanrsal niteliklere sahip, üstün
insanlardr. dollerinin; tanr tarafndan ödüllendirildii ve olaanüstü
niteliklerle donatlm olduuna inanlr. Oysa idol olarak tanmlanan
insanlarn bir çounun geçmite sradan insanlar olduu çounlukla
unutulur. Elvis Presley kamyon oförlüü, Michelle Pfeiffer
kasiyerlik, Sean Connery gemide tayfalk, brahim Tatlses inaat
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içilii, Tarkan da tezgahtarlk yapmtr. O halde bu insanlar parltl
yldzlara ve tapnlan idollere dönütüren nedir? Kukusuz, yetenek
bir idol için kesinlikle büyük bir avantajdr. Yetenei; etkileyici bir
duru, oyunculuk yapabilme, fotojenik bir görünüm, cinsel çekicilik
olarak tanmlamak olanakldr. Kiiyi idol yapan en önemli
etkenlerden birisi kesinlikle d görünü ve almllktr. Snfsal
konumu ne olursa olsun herkes idolleebilir. Asl önemli olan bu
insanlarn
farkl
ve
önemli
olduklarna
karsndakileri
inandrmalardr. Bu da birinci dereceden medyann gücünü
kantlamaktadr. Güzel sunulduu sürece basit bir yemek bile ziyafete
dönüebilir (Yüksel, 2001: 37).
kinci Dünya sava sonras, gençlik hareketleri ile beraber
barçl bir dünyada yaamaya olan özlem ve düüncelerin yaylmaya
balad yllardr. 50’lerde Rock’n Roll ile tutumaya balayan müzik
ve dans sevdas, içlerindeki bütün bastrlm duygular gün yüzüne
çkarmalarnda bu gençlere oldukça yardmc oluyordu. Gelenekselklasik müzik formlar ile yetinmeyen, gençliin içindeki dinamik atei
körükleyecek yeni bir müzie gereksinim vard. Bu rüzgâr önce
ngiltere’ye sçrad, biraz geç de olsa ardndan Avrupa’da kabul
gördü. Böylelikle 50’li yllardan balayarak bu yeni müzik kültürü
gittikçe hzl bir ekilde yaylmayla ve her ülkenin gençlii tarafndan,
özellikle radyo frekanslar araclyla kimselere görünmeden szmaya
balad. Plaklar yava da olsa ellerde dolamaya , bu kültürü ve
müzii tama görevini yüklenecek idoller türemeye (türetilmeye)
balam oldu. Dönemin en belirgin örneklerinden biri olan Elvis,
kulaktan kulaa veya dudaktan dudaa dolarken, Jerry Lee Lewis,
Chuck Berry gibi yetenekli ve çekici müzisyenler bu müziin
yaylmasna ve dier ülkelere girmesine neden oldular. Bu idollerden
beslenerek müzik yapmaya çalan ve sadece bu idollere benzedii
için ünlenen bir çok müzisyen, 60’l yllarn Türkiye’sinde idol
kavramnn ortaya çkmas ve ekillenmesinde de önemli bir rol
üstlenmilerdir.
Türk Popüler Müziinde dol
Türkiye’ye ’50’li yllardan itibaren hzl bir giri yapan ‘Bat’,
tarih kitaplarnn da söyledii gibi, “…bütün kültürel ve ideolojik
çknyla, deerler ve gerçekler sistemiyle, yaama tarzyla ve ksaca
bütün modalaryla; öte yandan ise kendine özgü ekonomik ve sosyal
çelikileriyle birlikte gelir” (Stefanos, 1977: 1504) ve yerleir. Bu
oluum; Cumhuriyet dönemindeki ‘yukardan’ dayatlan Batllama
çabalarnn aksine, Demokrat Parti Amerikanclnn etkisiyle gelien
popüler bir Batllama hareketidir. Bat’dan gelen lüks eyalar,
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modern makineler, açlan yeni i sahalar; Bat’y örnek alan yaplar,
yollar, kl panolar derken insanlarmz, büyük kentlerin
öncülüünde, Bat’y tanmaya balad. Bat’ya özenen, Bat’y
kendine örnek alan ‘kent yaam’, ülke üzerindeki arln arttrdkça
Bat kültürü de giderek daha çok hissedilmeye balamtr. Müzik
alannda da durum çok farkl deildir. Dönemin Batl popüler
müzikleri; radyo, kulüpler, plaklar, filmler ve o dönem Türkiye’de
yaayan yabanc uyruklular -özellikle de subay ve askerleraraclyla dilden dile dolamaya balamtr. Bol paça pantolonlar ve
uzun saçlar yava yava moda olurken, Bat müzii enstrümanlar
çalan ya da örenmeye çalan müzisyenlerin saysnda önemli bir
art görülmektedir. Aslnda, o dönem yaplmaya çallan,
yurtdndan gelen müzii aynen taklit etmekten baka bir ey deildir
(Akkaya, 2008).
Bütün dünya, derinden ancak hzla gelen bu müziin ve
yarataca kültürün yllarca yaanacann farknda bile deildi. Rock
Müzik, aile basksndan bkm, eitim sisteminden sklm, yasak ve
kurallarla dolu bir hayat istemeyen, kendini ifade etmesine izin
verilmeyen gençlie adeta ilaç gibi gelecek yegâne müzikti. Müziin
sesi ve gitarn ‘distortion1’ yükselip sözler sertletikçe, ilgi duyan
kitleler büyümekte, bu müzii yapan kii ve gruplarda artmaya
balamaktayd. Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling
Stones gibi gruplar bütün dünya gençlerince dinleniyor, takip
ediliyordu. Dolaysyla baka ülkelerdeki müzisyenler ve müzii
yapmak isteyenler de bundan ister istemez etkileniyordu. Böylelikle
bu müziin etkileri Türkiye’de de belirmeye balamt. O dönemlerde
gençliinin baharnda olan Cem Karaca, Fikret Kzlok, Bar
Manço’lu Kurtalan Expres, Cahit Berkay’l Moollar ve Üç Hürel gibi
isimler yaratacaklar eserlerle yllarca adlarndan söz ettirecek ve
Rock’n peinden gideceklerdi. Rock’n tanndk ezgilerini olduu gibi
kopyalayarak
deil,
yaadklar
corafyann,
Anadolu’nun
melodilerini de ie koup, bat enstrümanlaryla ulusal ezgileri
birletirerek. te tam da burada o güne kadar duyulmam bir müzik
ortaya çkyordu; Anadolu Rock… Moollar’n ‘Isszln Ortasnda,
Alageyik, Beni Hor Görme Kardeim’, Cem Karaca’nn ‘Namus
Belas, Tamirci Çra, Resimdeki Gözyalar’, Bar Manço’nun
‘Dalar Dalar, Dönence, Karasevda’, Üç Hürel’in ‘Bir Sevmek Bin
1

Sözlük anlam olarak, biçimin bozulmas veya “kirli ses”, anlamnda
kullanlan “distortion”; müzikte özellikle gitar vb. çalglarda ek gereçler
kullanlarak sesin biçim ve frekansnn bozma-bozulma biçimiyle farkl
duyumsal özellikler gösterecek biçime dönütürülmesi anlamna gelir.
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Defa, Sana Demez’, Fikret Kzlok’un ‘Yeter ki, Anadoluyum’ gibi
çalmalar bu türün en güzel örneklerinden saylabilir. 70’li yllarda
bütün Türkiye’de özellikle gençler bu müzii sevmekte ve
kabullenmekteydi. Plaklar kaydediliyor, konser organizasyonlar
düzenleniyor, azmsanmayacak oranda büyük dinleyici gruplar bu
müziin peinden gidiyordu. Anadolu Rock 80’li yllara gelindiinde
gerek 12 Eylül darbesinin etkisiyle, gerekse o yllarda pop ve diskotek
müzii kültürünün rabet görmesiyle, yavaça geri plana çekildi.
Bütün dünyada, 80’lere özgü disko ritimleri, uzayan keyboard tonlar,
hzl bir ekilde bol distortionlu gitar tonlarnn ve güçlü davul
ritimlerinin üzerini kapam gibiydi. 90’lara gelindiinde ise
Türkiye’de tek kanall televizyon egemenlii giderek kaybolmaya
balam, özel TV kanallarnn yayn politikalar müzik alannda tam
bir kaosa neden olmutu. Türk Pop Müzii ad altnda akla gelebilecek
her ey insanlara sözde talepleri dikkate alnarak kaygsz ve ölçüsüz
bir biçimde sunulmaya balamt. Bu aslnda hemen hemen toplumu
etkileyen her öenin, tarzn belki de akmn, deien toplumsal
yapyla birlikte yenilenen biçimlerinin yaratlp insanlara tekrar
sunulmasn da dourmutu.
“dol” kavram bu balamdaki önemli örneklerden biridir.
Kitleleri peinden sürükleyen, popüler müzik türleri dünyada olduu
gibi ülkemizde de yaamn her alannda kendine devamllk
salayacak ürünleri kullanmakta ve ksa zamanda tüketmektedir.
Teknolojinin sunduu olanaklar ve bu olanaklarn iletiim
dünyasndaki yansmalarnn oluturduu “medya” çou kez “insan”
faktörünü “sanatç” ad altnda kullanmakta ve “gündelik” hatta “tek
kullanmlk” bir ürün gibi görmektedir. Kukusuz idol tanmlamas
ad altnda örneklendirilen isimler çou kez ve uzun zaman süresince
bu hegemonyaya direnen veya sistemin ileyiine yine sistemin
kurallar dorultusunda ayak uyduran kimseler olarak görülmelidir.
Endüstri; Popüler Kültür ve Müziinin egemen olduu bütün
zamanlarda kendi koyduu kurallar içinde ekillendirdii idollerini,
halkn ortak birer kültür ürünleriymi gibi nitelendirmekte ve
sunmaktadr. doller ise kendi yaptklar ilerin büyüklüü ile halkn
beeni ve beklenti ölçütlerinin bile çok ötesinde birer sanat yapmann
sarholuunu doyasya yayor görünmektedirler.
Türk popüler kültüründe ve müziinde de her zaman, ekil ve
türde idol bulmak mümkündür. Adeta “Pop Star” ülkesi haline gelen
ülkemiz, medyann da giderek yozlamasyla toplumun bütün
kesimine ve her müzik tarz için idoller sunmutur. Sosyo-ekonomik
sistem, müziin her türünde idol sunmann yannda, özel hayatlarn
da düünerek insanlara, gelir düzeyleri, dini görüleri aile yaplar,
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siyasi durular ve hatta cinsel tercihleri dorultusunda idoller
üretmektedir. Erkek ve kadn idollerin yan sra çocuk müzisyenleri ön
plana çkararak idolletirmitir. Tüm bunlarn yannda ‘gay’ ler için
gay, ya da fazlaca feminen idoller, ‘lezbiyenler’ için lezbiyen ve
benzeri idoller ortaya çkmtr. Hatta bazen birbiri içinde kaybolan bu
“tür”ler, halkn elenmekle-armak veya alaya almakla-utanmak
arasndaki ince çizgide gidip gelmektedir. Fazlaca batl gibi görünen
bu tür kavramlar Türk toplumuna kabul ettirmek zor gibi görünse de
medyann zamanla etkisi altna ald topluma kabullenmekten baka
bir seçenek brakmamtr. Bülent Ersoy bu anlamda idol olarak
kabullenilen örneklerden biridir ki; onun “sanat yaam(!)” boyunca
irili-ufakl birçok türevinin ortaya çkarak ksa sürede kaybolmas,
dönem dönem gece kulübü tarz elence mekanlarnda söz konusu
isimlerin aranr olmas buna örnektir. Bunun yannda, toplumun büyük
kesiminin onu örnek almayp davran ve tavrlarn onaylamamasna
karn, sesi ve müziiyle kimliini kabul etmesi onun bir idol
saylmasna ve bir çatmann ortaya çkmasna neden olduu
düünülebilir.
Popüler kültürümüzde ve pop müziimizde tarihsel sürece
göre de deiim gösteren benzeri bir çok idol bulunmaktadr. Kimisi
bir köede unutulup gitmi kimisi ise medyann da abartl
süslemesiyle yllarca gündemde kalmay baarabilmilerdir. 60’larda
Erol Büyükburç, danslar ve Elvis’e benzerliiyle, 70’lerde Ajda
Pekkan büyüleyici sesi, Fransz nidas ve ihtiaml güzelliiyle,
80’lerde Sezen Aksu halkn damarnda akan kan durduracak
hissiyatta arklaryla ve 90’larda Tarkan ise hayranlar tarafndan
beenisi ve kadns danslaryla Türk toplumunun tartmasz en büyük
idolleri olmulardr. Türkiye’nin Batllama süreci 60’l yllarn kentli
müzik dinleyicisini yeni popüler müzik seçenekleriyle kar karya
brakmtr. Bat müziinin popüler örneklerinin, daha önce de Tango
türünde gözlemlendii gibi, Türkçe söylenmesi, ‘Aranjman’
müziinin olumasna ve bu müziin TRT tarafndan dikkatle
desteklenmesine neden olur. Hatta TRT, bu müzie ‘Türkçe Sözlü
Hafif Bat Müzii’ adn vererek, yayn programlarnda sürekli yer
vermeye balar. Dier taraftan politik görüleri ve mesajlaryla öne
çkan müzisyenlerin gelitirdii ve Türk Halk Müzii ile Bat müzii
arasnda bir sentez yapmay amaçlayan ‘Anadolu Pop’ müziinin de
ilk örnekleri duyulmaya balar. Bu arada; gerek “aranjman
müzisyenleri”, gerekse Anadolu Pop”çularn dönem içinde yaptklar
müziklerde genellikle Bat kökenli ve elektronik çalglar ve alt
yaplarn kullandklar da görülür (Tekeliolu, 1999: 59). Tnsal
özellikleri ve ses yükseklikleri ile çalglarn bat müziindekine yakn
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özelikleri ile Türk popüler müziinde kullanlmaya balanmas bu
türde yeni aray ve denemeleri ortaya çkard gibi yeni isimler ve
bu isimlerin “yenilikçi” veya “popüler” olarak nitelendirdikleri tarzlar
ortaya çkarr. Bunun sonucunda halkn kulana daha önce
duyulmam, dinamikleri ile farkl gelen sesler yeni isimlerle birlikte
anlmaya balar ve bu isimler bir süre sonra kitlelerin youn beenisi
ile öne çkan isimler olur. 50’li yllarn sonu ile 60’l yllara rastlayan
bu dönem, Türkiye’de idol kavramnn ortaya çkmas ve bu sfatla
anlan isimlerin yava yava halkn yaamna girmeye balad yllar
olarak düünülebilir.
Türkiye'nin ilk “kült” müzisyeni saylabilecek Erol
Büyükburç, bu tarihlerde ortaya çkar. Önceleri Rock’n Roll arklar
söyleyen ve bu tarzda besteler yapan Büyükburç, sonralar memleket
müziklerine merak salar. 50’lerin sonunda kimi klasik arklar, bat
anlayna göre düzenler ve bunlar sahnede söylemeye balar. Erol
Büyükburç’un repertuar oldukça genitir; üzerine Türkçe söz
yazlm
yabanc
bestelerden
Caz
standartlarna,
Türkü
düzenlemelerine uzanan bir repertuara kendi bestelerini de ekler
zamanla. 1981’de besteledii ve bir ta plakta dinleyiciye ulatrd
“Little Lucy” büyük baar kazanr. Büyükburç, 50’li yllardan gelen
altyaps ve dünyadaki en büyük müzik idollerinden biri olarak kabul
edilen Elvis Presley’i taklit etmesiyle 50’li ve 60’l yllarn
Türkiye’sinde kendini idol olarak kabul ettirmeyi baarmtr.
Konserleri ve kaydettii plaklarn yan sra Yeilçam sinemasnn da
yardmyla zirveye trmanan ilk Türk popüler idollerindendir. Rock’n
Roll müziinin bütün dünyay etkisi altna almaya balad sralarda
bu müzii Türkiye’de temsil etmeye çalm ve insanlara sevdirmeyi
baarmtr. “Alarm”, “Altn Tasta Üzüm Var”, “Krk Kalp”, “Bir
Baka Sevgiliyi Sevemem” gibi Türkçe sözlü besteleri ile 70’lerin ilk
yarsnda Erol Büyükburç sevenleri için konserlerinde barp
çlklar atlarak izlenen ve plaklar pikaptan dümeyen bir efsanedir.
Birbiri ardna çevirdii filmler ve bu filmlerin arklar dillerden
dümeyen Büyükburç, konserlerinde de oldukça baarldr. lk büyük
Anadolu turnesini gerçekletiren pop yldznn sahnelerdeki
kyafetlerinden kareografiye dein getirdii bir dizi yenilik bu
anlamda önemli saylabilir (Meriç, 2008).
60’l yllardan günümüze kadar idol olarak kabul edilen dier
bir isim olan Ajda Pekkan, o yllarda halkn kulann yannda, gözüne
de hitap etmektedir. Pekkan’n bir idol haline gelmesinde Büyükburç
örneinde olduu gibi Yeilçam sinemasnn etkisi büyüktür. Bir
taraftan plaklar kaydedip konserler gerçekletiren dönemin genç
kadn, dier taraftan da sinema filmlerine film müzikleri yaparak
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hatta kimi zaman bu unutulmaz filmlerde rol alarak yerini ve idol
kimliini salamlatrmtr. lk kez lham Gencer tarafndan
kefedilmesi sonrasnda hzla yükselen Yeilçam kariyeri ve plak
kaytlar, onun bir idol, bir ikona oluundaki en büyük etkenlerden biri
olmutur. Türk toplumunda öteden beri gelen Avrupa ve Fransz
hayranln kullanan Pekkan, sevilen Fransz melodilerinin bazlarn
Türkçe olarak yorumlayarak büyük bir ilgi ve beeni toplamtr. Bu
beeni daha sonralar Fransa, Japonya ve Yunanistan gibi yabanc
ülkelerde konserler gerçekletirmesini beraberinde getirmitir. Sahne
kareografisi ve tarzyla her zaman farkl olmay baaran Pekkan,
ülkenin Avrupai yaama özenen çevrelerin modasn belirleyen beeni
ölçütlerine de bir anlamda yön vermitir (Çakmak, 2008).
1970’li yllar 68 kuann bar hareketleri ve gezginci
ruhuyla bütün dünyada, bütün sanat dallarnda dolu dolu yaanmtr.
nsanlarn suçsuz yere ölmesi ve devletin ailelere, ailelerinde
çocuklarna yapt baskc rejim, çiçek çocuklarn dourmutur. Bu
bütün dünyay kasp kavuran bir kültürel dönüüm baladnda müzik
de bu kültürün elindeki en büyük iletiim araçlar arasnda ilk sraya
adn yazdrmtr. Daha önce de bahsedildii gibi Rock kültürü hzla
bütün dünyada yaylrken, giyim tarzlar, hal ve hareketleri, müzikleri
ve yaam felsefeleriyle 70’li yllar diye tanmladmz yaklak 10
yl akn bu dönem neredeyse tüm gençleri etkisi altna almtr.
1980’li yllarda özellikle 12 Eylül darbesinin de etkisiyle
Türkiye’de idol kimliiyle anlan birçok isim yurt dna gitme karar
alm ve bir çou da bunu uygulamtr. Öncelikli olarak ülkedeki
zorunlu siyasi nedenlerin, müziklerini ve yaam tarzlarn
etkileyeceini düüncesi anlan isimleri belirli bir sürede olsa yurt
dnda kalmaya zorlamtr. Halk kendine seçtii idollerin her zaman
göz önünde olmasn beklerken hayranlkla izlenen müzisyenler bu zor
zamanlarda ülkesinin ve hayran kitlesinin uzanda yaamtr. Bata
Cem Karaca olmak üzere birçoklar daha sonradan ülkelerine geri
dönme yolunu seçmise de; bu isimler ideolojilerinden uzaklatklar
gerekçesiyle halkn tepkisiyle karlamlardr.
Disko ve elektronik pop müziinin yükselie geçtii 80’li
yllarda ise insanlar, klavyeden gelen dijital seslerle ve akustik
enstrümanlar yerine ‘sample (örneklem)’ sesler kullanlarak yaplan
müzie kulak vermeye balamlard. Büyük ehirlerdeki popüler
müzie yönelim ilerlerken kula ve gözü bu türe almakta zorlanan
halk biraz daha güneyden taze taze getirilen bir müzikle karlamaya
balyordu. Minibüs kültürü veya müzii denilen olgunun
yaygnlamaya balad zamanlarda Arabesk olarak nitelendirilen
müzik kulaklara nüfuz etmeye balam, kendine sinema içinde de
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arad yeri bulmu, sürekli olarak ac çekmekten keyif alan Türk
halknn derdine Hzr gibi yetimitir (Çelikcan, 1996). Bu yönü ile
“Arabesk Müzik, 80li yllardan günümüze, Ferdi Tayfur, Hakk Bulut,
Emrah, Ceylan gibi irili ufakl tanrlarla dolu bir olimpiyadr (Güngör,
1990: 22)”. Ikl panolarda ad yazan isimlerin büyük çounluu
müzik yapmalar için gereken eitim ve kültürden uzaktadr. “Aclarn
Çocuu”, “Bataktan Çkan Gül” gibi isimlerle ünlenen bu isimler
geçici
de
olsa
toplumun
idol
tanmlamas
altnda
deerlendirilmektedir. Arabesk müzik halkn barndan çktn
kantlama çabasndadr (Bilgin, 1982). Bu sebeptendir ki arabesk
müzik idolleri hayatn acmaszlklaryla bouup be parasz
yaayarak halkn arasndan geldiklerini ve zamanla çok zengin
olduklarn anlatma çabas içerisine girmektedirler. “Dikenli” olarak
kabul edilen bu yollarda yaama mantyla anlatlmak istenen asl
konu brahim Tatlses örneindeki gibi çounun yoksul oluu, halkn
en alt gelir kesiminden çkarak çabalaryla rahata erii, bir çeit
acndrma felsefesiyle, yemesi zor fakat hazm kolay bir pasta dilimi
edasyla insanlara sunma durumu olmutur (Kzlkaya, 2005). Bir
anlamda yllardr bilinen ve tekrarlanan iyi ile kötünün mücadelesinde
iyi’ nin galip gelmesi, masumun itilmiin bir ekilde paraya ve üne
kavuma öyküsü arabesk müzik idollerinde kendini fazlasyla
göstermitir. Genç kzlar idollerinin peinden “artist” olma sevdas ile
evinden kaçm, genç delikanllar eitimin gereine inanmakszn
hayatn ve öhretin ksa yolunu stanbul”un neon kl gece
yaamnda arar olmulardr. Çocuk arkclar adal nameler ve
gözyalar ile halkn en hassas duygular üzerine umarszca
salverilmilerdir. Aslnda bu noktada gözden uzak tutulmamas
gereken dier önemli bir husus da; büyük ehirlerde yaanan bu
gelimelerin bir benzerinin, tarada da farkl biçimlerde tekrarland
gerçeidir. Ulusal anlamda tannmayan irili ufakl bu isimler yerel
yaamlarnn bir adm ötesine geçemeden popüler müzik piyasasnn
dna savrulmaktan kendilerinin alamamlardr. Arabesk müzikte
idol olarak tanmlanan söz konusu isimlerin, özellikle müzikle kendi
gayretleri ölçüsünde ilgilenen amatör müzisyenlerin yaamlarna bir
renk katt gerçei de burada unutulmamaldr. “O” nun gibi giyinen,
konuan, ark söyleyen hatta düünmeye çalan insanlar 70’li-80’li
yllardan kalma görüntüleri ile bugün bile etrafta görmek mümkündür.
Özetle; Arabeskin, baz müzisyenlerin el yordamyla vardklar
“kendiliinde” Dou-Bat sentezinin popüler olma ve kendine
durmadan yeni idoller yaratma anlamnda, kesinlikle baarl bir tür
olduu söylenebilir (Tekeliolu, 1999: 59).

93

94

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

90’l yllarda özel televizyonlarn ve müzik kanallarnn
yayna balamas ve teknolojik gelimelerin müzik dünyasna büyük
ölçekte yansmas sonucunda müzik kaytlar artk daha hzl bir
biçimde yaylmaya, daha kaliteli formatlarla sata sunulmaya
balamtr. 70’li yllardan gelen plak gelenei yava yava rafa
kalkarken, 80’li yllarda insanlarn kulaklarndaki kaset kalitesi ve
kaset kültürünün yerini CD denen yeni bir müzik metas almtr. 70’li
yllarda müzii radyodan dinleyen ve hayranlk duyan insanlarn plak
kapaklarnn görkemiyle müzisyenle arasndaki ba güçlendirdii
gibi, CD kartonetlerindeki gösterili resim ve sunumlar da idol ve
hayranlar arasnda önemli bir iletiim unsuru olarak gelimitir. Bu
dönemde özel televizyon kanallar ile birlikte müzik videolarnn
yaygnlamaya balamas pop müziin görsel boyutunu daha da
arttrmtr. Artk neredeyse “klibi çekilmeyen” arknn dinlenmesi
giderek zorlam, yapmclar bu türlü müzik videolarnn
yaynlanmas için bazen özel müzik kanal kurar olmu bazen de bu
kanallarn sahipleri ile önemli ticari anlamalar yapmak zorunda
kalmlardr çünkü; Müzik klibi, televizyon ve sinemaya özgü görüntü
ve ses arasndaki normatif estetik ve semiyotik ilikiyi tersyüz
etmektedir. Videodaki görsel unsurlar televizyon ve sinemann tersine
müziin cezbediciliini arttrmak için kullanlmaktadr (Lull, 2000:
28). Daha çok doksanl yllarda niceliksel olarak art gösteren müzik
videolar ile görsel sunumlarn medyada etkin bir biçimde
kullanlmas ve artk sadece dinleyici olarak deil birer izleyici olan
toplumu daha fazla etkisi altna almaya balamtr.
Popüler arklarn hazr, sürekli yinelenen yorumlarn
sunmalarndan ötürü, müzik videolarnn genç izleyicilerin imgelem
gücünü yok ettii yönünde kayglar yaanmaktadr. Fakat bu kaybolan
imgelem gücünü düünmeyen medya, her ekilde sataca
malzemenin sunumuna özen göstermeye dikkat eder ve yaratt
isimleri idolletirme yolundaki çabalarndan vazgeçmez. Klipler
çekilir, albümler yaynlanr, fotoraflar bütün gazeteleri süsler ve
müzisyen büyük bir hzla idol haline gelir. Toplum onu kabullendiyse
veya o topluma kabullendirildiyse, hatta topluma medya aracl ile
birçok eyi kabullendirilebiliyorsa müzisyen artk bir idoldür. Fakat
güç artk sanatta deil baka bir eldedir ve yldzlarn kaymakszn
sürekli olarak yerinde durmalar da artk çok daha zordur.
Bu srada tartlan dier önemli bir olgu da “Pop Patlamas”
olarak nitelenen gelimedir. Pop patlamas diye adlandrlan “büyük
patlama”nn Türkiye’de Arabesk ve Rock müzii geri plana att
düünülmektedir. Albümü, kaseti ya da CD’si baslan ve datlan
hatta korsan kopyalar da üretilen arklara klip çekilerek görsel boyut
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zenginletirilmeye çallmtr. TRT ve tek kanall TV yayn
kültürünün zayflamas yayn özgürlüü denen kavram ve buna bal
olarak kitle iletiim özgürlüünü ortaya çkarmtr (Lull, 2000: 27).
Her evde baköede yer alan televizyon tapnma arac olarak
insanlarn bilinçaltna girmeyi baarmtr. Bulak ykayan
teyzelerden, sokakta oyun oynayan çocuklara, devlet dairesinde
çalan bir memurdan, çay bahçesindeki çaycya kadar herkes gün
boyu bir köede açk duran televizyonun büyüsüne kaplmaktan
kendini alamamtr. nsanlar günün çeitli saatlerinde televizyon
izlemek için kendilerine özel zaman yaratmaya balamlardr. Tek
kanaln getirdii tek düze yayn politikasndan sklan toplum
televizyonda gördüü her reklam, filmi, haberi ezberledii gibi,
klipleri de taze bir baklava dilimi gibi yutmaya balamtr.
Televizyonun toplumsal yaama bu kadar youn bir biçimde girmesi
popüler müzik kültürünü de etkileyerek; yeni araylar, denemeler ve
isimlerin ortaya çkmasna neden olmutur. Birkaç yl öncesine oranla
alabildiine çoalan TV kanallarnn yannda, uydu antenleri ile
izlenebilen yabanc ülke televizyonlar ve doal olarak müzik
kanallar uluslar aras kültürel etkileimde etkin rol almtr. Buna;
says günden güne hzla artan ve çounlukla etkin bir ekilde
denetlenemeyen yerel kanallar da eklendiinde televizyonun ban
çektii iletiim dünyas ve bunu izleyen halk farknda olmadan
kendini içinde bulduu karmaa ile ba baa brakmtr. Böyle bir
ortamda yaanan popüler kültürün kendi ürünlerini oluturmas ve
sunmas kaçnlmazdr.
90’l yllarn ilk yarsnda Tarkan fenomeni tüm Türkiye’yi
sarmaya baladnda, onun halk tarafndan Türk Pop Müzii’nin en
büyük idollerinden biri, hatta belki de en büyüü olarak kabul
edeceini kimse tahmin edememiti. Fakat Tarkan olgusu
Türkiye’deki idol anlaynn zirve noktasdr denilebilir. Onun için
konserlerde çldran ve elbiselerini parçalayarak dinleyen kadn
hayranlar bu konudaki en ciddi paragraf oluturmaktadrlar (Solmaz,
1996: 42). “Tarkan” imgesi hem Doulu, hem Batl, hem kadns,
hem erkeksi yanlaryla, Türk toplumunun asimetrik bir yansmasdr.
Birçok idol adaynn arasndan syrlp parldayabilmesinin nedenini
bu yansmalar barndran imgesinde aramak gerekir. Yerleik
toplumsal cinsiyet kalplarn yerinden kprdatan bir imgeyle
bütünlemi olmas, Tarkan’ tanmlayan, onu deien toplumun idolü
yapan en büyük özelliidir. Bu tamamen toplumsal cinsiyet
kavramyla ilikili olarak ilerlemektedir (Yüksel, 2001: 76). Dündar
(2002)’n bu konudaki saptamalar dikkat çekicidir; “tiraf etmeliyim
ki, Tarkan' bu sayfann mütevaz tahtna oturtan baar, onun
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sansasyonel son albümünden ya da esiz sahne performansndan
ziyade, ana okul çandan balayarak her yatan kzlarmzn ve her
daim genç kalacak kadnlarmzn duvarlarndaki 30 yllk “yabanc
erkek poster hakimiyeti” ni ykm oluundadr. Kendisinin annesi
yandakilerin duvarn süsleyen Elvis Presley'leri, Osmond biraderleri, James Dean’leri geçen yl büründüü çingene kostümüyle ve bir
kalça darbesiyle alaa etti Tarkan ve kadnlarn, okyanus ötesindeki
fantezi dünyasn ulalabilir bir mesafeye çekti. Büyük devrim!..”
Video müzik kliplerinin yan sra konser gelenei de popüler
müziin yaylmasnda büyük etkenlerden birisidir. Konserler;
seyircinin idolü ile arasndaki ulalmazlk duygusunun en aza indii
bir kültür etkinlii saylabilir. Konserler yalnzca bir tantm arac
olarak deil, kültürel bir ürün olarak müzie anlam kazandran;
arkcnn-grubun kendisine hayran bir kitle yaratan ve bu kitle ile
canl, yakn, dorudan iliki kurmasna olanak tanyan bir araçtr.
Canl uygulanm (performans) temel alan konserler ayn zamanda
müzisyenlerin yetenek ve yaratclklarn özgür ve doal bir biçimde
sunmalarna da olanak tanmaktadr. Konserlerde müzik sadece
yorumcunun deil, grubun ve orkestrasnn bütün üyelerinin canl
uygulanm ile deer ve anlam kazanmaktadr. Bu da yine müzikten
anlayarak idolünü kabullenen kitle için önem tamaktadr. Sadece
albüm kaytlarnda çalan fakat konserde baarl olamayan bir
müzisyen dinleyicisinde önemli oranda güvensizlik hissi uyandrr
(Çelikcan, 1996: 77).
Günümüze biraz daha yaklarsak 60’l ve 90’l yllar
arasndaki idollerden farkl olarak artk teknolojinin, kayt
sistemlerinin, medyann ulam boyutlarnn, müzik kayd ve tama
formatlarnn eskilere göre teknolojik olarak çok daha ilerlemi
olduunu görebiliriz. Dinleyicilerinin gözünde hzla sradan yerini
terk edip idol olan arkcnn bu olanaklardan yararland
unutulmamaldr. Türk Pop Müziinde buna örnek olarak son
dönemlerde gençlii, rock, pop, arabesk, ve Türkü öelerini içinde
bulunduran müzikleriyle etkisi altna alan ve idol olma yolunda
medyann gücüyle hz kazanm bir gruptan söz edilebilir; “Duman”.
Doksanl yllarn banda müzik hayatna balayan ve eitim için
“Grunge” müziinin göbei olan Seattle’ a giden Kaan Tangöze belki
biraz da bulunduu yerdeki müzik çevrelerinin etkisinde kalarak,
yurda dönünce yarataca etkinin farknda olmadan yazmt
arklarn. Sahnede bir dervi tavr ve edasnn yannda dank
saçlar ve yar çplak vücuduyla aykrln yeni idollerinden biri
olarak arklarn söylüyordu. Konserlerinde; etrafnda binlerce insan
yokmuçasna elindeki mikrofonu smsk tutarak oradan oraya dönüp
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duruyordu. Bu bir bayrakm ve tama görevi kendindeymi gibi,
hakkn vermek istercesine sesleniyordu. Sahneye çkt anda
bambaka bir boyuttan arabeskvari bir vokal tarzyla dinleyenlerine
Rock söyleyen bu adam kendine has üslubunu bir elçi gibi özenle
kullanyordu. Kimsenin formülünü bilmedii büyülü bir iksiri vard
sanki. Bundan etkilenen gençlik ksa zamanda 2000 sonras
kabullendii en büyük idollerden birini oluturmaya balamt
(Çolak, 2006: 9).
80’li ve özellikle 90’l yllarda öne çkan Türk popüler müzik
tarihinde; kiilii, yaam biçimi ve müzikal kimlii ile idol
kavramnn irdelendii yerde gözden uzak tutulmamas gereken en
önemli isimlerden biri de uzun zamandan beri müziin içinde olan,
sürekli olarak kendini gündemde tutabilen, müzik kaytlar zaman ve
kayt biçimi ayrt edilmeksizin talep edilen Müslüm Gürses’tir.
Hayranlarnn ona olan sevgisi belki de Türkiye’de hiçbir müzisyene
duyulmayan ölçülerdedir. Stadyum ve spor salonlarnda on binlerle
ifade edilebilecek sayda dinleyiciye verdii konserler, birçok defalar
youn taknlklar nedeniyle yaplamam, bazlar da müzik
tarihimizde belki de daha çok sosyolojik olarak üzerinde durulmas
gereken sonuçlara neden olmutur. 2000’li yllarla birlikte eski
allm çizgisinden uzaklaarak, ekonomik ve sosyal nedenlerle
müzik tarzn özellikle Pop müzik olarak arabeskin dndaki türler
yönelttii düünülen Gürses, hiç kukusuz ülkemizde youn bir
hayran kitlesine sahip Arabesk müziin en önemli idollerinden
birisidir. Bu nedenle, yorumu ve hayranlar üzerindeki etki gücü ile
müzikal ve sosyolojik anlamda üzerinde durulmas gereken isimlerden
biri olduu düünülmektedir. 70’li yllarn bandan günümüze kadar
müzikal çalmalar ve kiilii ile önemli bir yere sahip dier bir örnek
de Orhan Gencebay’dr. lk yllarda says milyonlarla ifade edilen
plak sat rakamlar, sinema filmleri ve arklar ile hayranlarnn ilgi
oda olan Gencebay, arabesk müzie getirdii yaklam ve müzisyen
kiilii ile alann önemli örneklerinden biri olarak düünülebilir. ark
sözleri slogan olarak araçlarn en müstesna yerlerini süsleyen yazlar,
hayranlarnn “Orhan Abi”si, mütevazi kiilii ile dertlerini ifade eden
bir yaknlar özetle idolleridir. Aradan uzun yllar geçmesine ramen
günümüzde bile yetmili yllardaki giysileri ve hayran olduklar
Gencebay’a alacak biçimde benzeyen kimselerle karlamak
mümkündür.
Sonuç
Genel kapsam ile Avrupa ve Amerika olarak düünülen Bat
kültürü ve Popüler müziinin geliim etkisinde, kendi dinamikleri ve
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çounlukla Ulusal-yerel deerleri ile geliim gösteren Türk popüler
kültürü ve dolayl olarak müzii, ortalama olarak son 50-60 yl
boyunca Türk müzik yaamnda önemli bir boyutu oluturmutur.
Teknoloji ile birlikte gelien medya ve iletiim olanaklarnn dünyada
olduu gibi ülkemizde de sosyo-kültürel deiim ve dönüümler
yaanmasna
neden
olduu
düünülmektedir.
Tüketim
alkanlklarnn hzla deierek kültürel ürünler ve yaam biçimi
üzerine yansmas, etkisini müzikal alanda da açkça göstermitir.
Balangçta büyük oranda popüler Bat müzii etkisinde kalan Türk
Pop müzii giderek kendi ulusal deerlerini ön plana çkarma kaygs
ile geliimine devam etmitir. lerleyen yllar içinde yeni araylarla
toplum yaamnda müzikal olarak önemli bir yer alan popüler Türk
müzii doal olarak kendi kültürel ürünlerini de toplum yaamna
sunmakta gecikmemitir. dol olarak nitelendirilen ve batdaki
örneklerine benzer biçimde toplum yaamna giren müzisyen, arkc
ve/veya sanatçlar hayranlarnn gözünde önemli bir yer tutan, popüler
müziin en önemli olgularndan biri olarak görülmektedir. Türk
popüler müzik tarihinin her döneminde, özellikle gençlerin hayranlk
duyduklar, yaamlarnda örnek aldklar isimler onlarn “idol”ü olarak
görülmü, ilerleyen zaman kimilerini acmaszca popüler kültür
endüstrisinin dna atarken kimilerini de hiç yanndan ayrmamtr.
Özetle; dünyadaki örneklerinde olduu gibi Türkiye’de de popüler
müzik kültürünün topluma sunduu idollerin; yaam tarzlar, ark
sözleri, sahne performanslar ve benzeri saysz özellikleri ile
hayranlar ve izleyicilerinin gözünde görsel/iitsel olarak önemli yer
tutan popüler kültür ürünleri olduu düünülmektedir.
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Özet
Bu çalmada Bengal doumlu Amerika’l yazar Bharati
Mukherjee’nin Desirable Daughters adl eserinde Bengal kültüründe kadna
yaklam ve Batda yaayan Bengal’li kadnn bunu nasl alglad konusu
ele alnmaktadr. Mukherjee feminist bir yazar olduu için, romannda
Bengal’de doan ve hayatn batda idame ettiren bir kadnn kendi kültürünü
sorgulamasn ve kadnn sosyal statüsünü eletirel bir dille sergilemektedir.
Bu çalma Mukherjee’nin feminist yaklamlarn irdelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Feminizm, kadn, kültür
.
Abstract
This paper analyzes the approach to woman in the Bengali tradition in
Desirable Daughters, a novel of Indian born American writer Bharati
Mukherjee. The perception of Bengali attitudes toward women from a
Bengali woman who lives in western culture is also examined. Since
Mukherjee is a feminist writer, she criticizes the culture she has come from in
the sense of the social status of woman. Her criticism is represented in the
novel through the life of a Bengal born woman who lives in western culture.
This study focuses on Mukherjee’s feminist approach in the novel.
Key words: Feminism, woman, culture.

Introduction
Bharati Mukherjee, who is of Bengali origin, is a
distinguished figure among Asian-American writers. She was born in
1940 as a member of the most superior level of the caste system, the
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Bengali Brahmin. That makes her a striking figure in the sense of
bringing a good visualization of lives of women of that society. Since
Mukherjee is member of an elite class, she received a good education.
Some years of her early studentship were passed at English schools in
Britian and Switzerland. Mukherjee traveled to the United States in
1961 to study at the University of Iowa. In a writing workshop at the
University of Iowa,, she met an American, Clark Blaise, who was to
be Mukherjee’s future husband. In fact, such a marriage was a
resistance against traditions of Hindu Bengali where she came from.
The social role of women in Indian culture is determined by traditions.
In this sense, marriages are arranged by parents, especially by fathers.
The free will of women in the case of marriage is not taken into
consideration. In Desirable Daughters, arranged marriages are
discussed several times. Mukherjee’s parents arranged a marriage for
Mukherjee, too. The candidate was an Indian nuclear physicist.
However, Mukherjee resisted her culture’s traditions and married
Clark Blaise. “Marriage outside her culture took Mukherjee beyond
the safe enclave of certainity in which she had been raised, offered
new possibilities for her to explore”¹. If she had obeyed the decision
of her parents and had married the nuclear physicist, perhaps she
would not have become an important figure in the world of feminist
writers.
During their ten years stay in Canada, Mukherjee was not
comfortable because of the discrimination committed against people
with different skin colour, so they returned to the United States.
Mukherjee and her husband went to India in 1973 and stayed for one
year. Mukherjee and her husband wrote Nights in Calcutta, which is
the result of their observations in India. During this travel, Mukherjee
realized that in spite of the all difficulties of the western world, she
was glad that she did not belong to Indian culture anymore: “Despite
all the trouble I was going through in Canada, it was still the new
world that I wanted to live in , and that the old world was dead for
me”².
Mukherjee wrote The Tiger’s Daughter in 1972, the story of
cultural shock that a woman experiences. The Wife (1975) is a story
about a woman who kills her husband. Mukherhee’s The Middleman
and Other Stories won the National Book Critics Circle Award.
Mukherjee’s other novels include, Jasmine (1989), The Holder of the
World (1993), Leave It to Me (1997), Desirable Daughters (2002), and
The Tree Bride (2004). As it is seen Mukherjee is a prolific and
successful writer. In this paper, the feminism of Desirable Daughters
will be analyzed.
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Desirable Daughters starts with the short story of Tara who lives in
19th century Calcutta and who is a member of a strictly traditional
Hindu family. The second and longer stroy is about another Tara who
is also born in Calcutta and is also a member of a strictly traditional
Hindu family but who later moves to the United States. The major
character of the first story is little Tara who is forced to marry at the
age of five to a thirteen-year-old boy. The marriage is arranged by
Tara’s parents. However, the thirteen-year-old groom is killed by a
poisonous snake just before the wedding ceremony. The father of the
boy blames Tara for his son’s death.
1 Carchidi, Victoria. “Orbiting”: Bharati Mukherjee’s
Kaleidoscope Vision. Article, The Society forthe Study of the MultiEthnics Literature of the United States, 1995.
2 Ibid.
He claims that Tara is inauspicious and he demands her
dowry. Tara’s father rejects his demand; however, according to
traditions, his daughter will not be able to marry ever again. Thus, a
five-year-old, innocent girl is accused of being a murderer, and she
will not be able to have a normal life until her own death.
Widowhood is considered to be a most cursed state in Bengali
Hindu tradition. A widow is considered someone who brings
misfortune to family and who is a person to be avoided. It is a very
unfortunate condition for women that a widow becomes an
unmarriable woman. At the end of the story, little Tara’s father takes
her into the forest and marries her to a tree.
The second Tara in the second story is a woman luckier than
the first one. She is the youngest of three sisters. Similar to the first
Tara, her father has arranged a marriage for her to Bishwapriya
Chatterjee. She obeys her parents reluctantly. Her husband is a
successful person in his job, invents an operating system and becomes
a millionaire. Although the husband is a brilliant and successful
person, Tara does something very unexpectedly and she divorces her
husband. The act of divorce is something very unacceptable in their
tradition. She settles with her son in San Francisco. A young man
comes into the picture claiming to be the son of her sister Padma, a
son born out of wedlock. Having a child outside of marriage is again
an unacceptable act in Hindu Bengali tradition. Tara investigates to
confirm whether it is correct or if the young man is an impostor. At
the end of the book, Tara goes back to India and visits her family and
the ancestral village of Tara, whose namesake is the major character
of the first story.
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According to Mukherjee, marriage is a confinement for brides
in Bengali tradition. As mentioned in the first story above, the bride is
a five-year-old child. In Desirable Daughters, for the little bride it is
said that “I cannot imagine the loneliness of this child. A Bengali
girl’s happiest night is about to become her lifetime imprisonment. It
seems all the sorrow of history, all that is unjust is society, and cruel
in religion has settled on her”³. However, before the wedding
ceremony the groom is killed by a snake bite. In case of such bad
actions it is the woman to be blamed.
“When the street-achar rites were performed, some woman must have
been unclean. You can deceive judges, but you cannot fool
goddesses...The snake had not been charged to kill the thirteen-yearold bridegroom by a goddess enraged at having been defiled by a
menstruating devotee”4.
A natural function of the female body such as menstruation is
considered to be something that enrages goddesses. Now, little Tara
will never be able to reach nirvana. Because “...a woman could attain
nirvana only through worship of a husband...”5. And the five-year-old
Tara is a widow now. She will have a heavy burden on her shoulders
as a widow.
3 Mukherjee, Bharati. Desirable Daughters. Hyperion Press.2002. p.4.
4 Ibid. p. 13.
5 Ibid. p. 19.
The poor child had no idea that she already had been
transformed from envied bride about to be married to a suitable
husband into the second-worst thing in her society. She was now quite
a widow, which for a Bengali Hindu woman, would be the most
cursed state, but a woman who brings her family misfortune and
death. She was a person to be avoided. In a community intolerant of
unmarried women, his Tara Lata had become an unmarriageable
woman 6.
The wise father of little Tara, in order to rescue her from this
shame, decides to marry her to a tree. “ ...He is the god of Shoondar
Bon, the Beautiful Forest, come down to earth as a tree to save her
from a lifetime of disgrace and misery”7. Otherwise as Shobha
Srinivasan suggested “an unmarried woman is viewed as a burden”.
In the second story the major character is also named Tara.
She is a bit luckier than the former little Tara because her marriage
takes place when she is nineteen years old. It is again the father who
arranges her marriage: “ I married a man I had never met, whose
picture and biography and bloodlines I approved of, because my father
told me it was time to get married and this was the best husband on
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the market”8. Tara is a member of the Brahmin class, the class which
is at the top of the caste system. Being at the top of the caste does not
bring a woman the free will to choose the time and the person to
marry. Although Tara’s father is an educated person, a trained
engineer, he is still a strict follower of traditions.
Falling in love is something that is nearly unthinkable because
figuring out the time and person to marry is one of the duties of the
father. One of Tara’s three sisters acts against the traditions. “Parvati
was in her second year at Mount Holyoke when her letter came:
‘Daddy, I have found a boy and we have fallen in love. Parvati, the
pliable middle daughter had done the unthinkable. She’d made a love
match’”9. In fact, this is what Bharati Mukherjee did in her real life.
Although Mukherjee’s father arranges a marriage for her with a
nuclear physicist, she marries a Canadian. A love-marriage was
unacceptable; however, Parvati did something worse: “A lovemarriage was tragic enough, but even worse, parvati was jumping the
marriage queue. We had an older sister, and custom dictated that the
first-born had to be the first married, even if she had not expressed an
interest”10.
Tara and her husband move to the United States after their
marriage. Leaving Bengal and coming to the country of freedom
makes Tara change her world view:
“This is the life I have been waiting for, I thought, the liberating
promise of marriage and travel and wider world. Bless Daddy
and Mummy, they found me the only man in the world who
could transport me from the enchanted garden of Ballygunge to
Stanford University in the early 1980s, which has count as one
of the intellectual wonders of the modern world”11.
6 Mukherjee, Bharati. Desirable Daughters. Hyperion Pres,2002.p.12
7 Ibid. p. 16.
8 Ibid. p. 26.
9 Ibid. p. .51.
10 Ibid. p. .51.
11 Ibid. p. 81
In fact, there is irony in rendering thanks to parents. There is
criticism here for the neglect to the free will of women to choose
husbands in the case of marriage. But the decision of parents about her
marriage led her to the United States: “For Mukherjee as for
D.H.Lawrence, the old skin of new comer slowly sloughs the old
identity painfully separates revealing new individual”12(Girgus).
After entering the world of freedom, Tara does something
unacceptable in Hindu Bengali tradition. As a woman does not have
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the chance to fall in love and to choose her husband, she has no
chance to divorce, either. However, Tara divorces. Even Tara’s older
sister’s reaction is severe to her divorce:
“The gap between youngest daughter and oldest, the disparity of our
marriages and the paths our immigration have taken, have made us
strangers. Her reaction to my divorce (that I had brought shame to
Bhattacharjee family had been her refrain) had hurt”.13(94)
In Hindu Bengali tradition the role determined for women is
to obey. How about the role of men? The men have the authority:
“…the man who was to have the full patriarchal authority over his
beloved daughter…”14(11). Traditions idolize the man for women.
“…a husband to worship as god’s Proxy on earth…”15(14). And the
man is a key to reaching nirvana:“…a woman could attain nirvana
only through worship of a husband…”16 (19). There is too much
stress on the position of the husband: “I, of course, as a good Hindu
wife-to-be, could not utter any of his names to his face”17 (23). Tara
can only utter his names after coming to the United States. The respect
of fathers is also very important to preserving the patriarchcal system:
“The qualities we associated with our father and with god
were not notably divergent from the respect we accorded the president
of the country, the premier of the state (at least until the Communists
came in), great names in history, science, and literature, older uncles,
cricket players, movie stars, and-of course- the boys our fathers would
eventually select for us to marry”18. (28)
The strict rules and conditions of marriage for women are not
seen in the case of marriage for men.
“A Brahmin was permitted as many wives as he could
support, his excesses could be interpreted as a form of noblesse
oblige. The final number of wives, in fact, speak of restraint, a
desperate search for an heir, in an era when some men boasted fifty or
more”19. (19)
12 Girgus,Sam B. “The New Ethnic Novel and the American
Idea” College Literature, 1993
13 Mukherjee, Bharati. Desirable Daughters.Hyperion Press. 2002. p.
94.
14 Ibid. p. 11.
15 Ibid. p. 14.
16 Ibid. p. 19.
17 Ibid. p. 23.
18 Ibid. p. 28.
19 Ibid. p. 19.

105

106

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

In the family life the ideas of women do not get the necessary
attention by men: “My idea is that he should talk to a head hunterthere are lots of them in Bombay- but who am I that he’ll take my
advice?”20 (104)
As understood from the quotations from the novel, there is an
enormous gap between the role and condition of women and men.
While women are lacking almost all human rights, on the other hand,
men are idolized like gods. There is no trace in the book of the fact
that the women who live within the borders of tradition also question
the cruel, strict sanctions against them. When one is in the flow of a
custom, tradition or system, it is hard for her to criticize it. This is
what can be observed in the case of Mukherjee. After she goes to the
United States, she does something unexpected by marrying a
foreigner, something completely unacceptable in the Hindu Bengali
tradition. Mukherjee says that:
“What America offers me is romanticism and hope. I’m
coming out of a continent of cynicism and irony and despair in many
ways—a traditional society where you are according to the family that
you were born into, the caste, the class, the gender, and suddenly I
found myself in a country where I can choose to discard that part of
my history that I want and I invent a whole new history for
myself”21.(Girgus)
It is hard to believe that she could have married a foreigner if
she had continued her life in her country. After she passes leaves the
borders of her country and her traditions, she begins to look
objectively at the truths of her country. And as seen in this book, she
begins to criticize that tradition. India is a patriarchal society.
“Women in patriarchal societies have historically been reduced to
mere properties”22 (Krishnan). After Mukherjee and her husband
visit India, she confesses that her old life has died for her. She finds
liberty in the western world. For a woman like Mukherjee, being a
feminist is something inevitable. After living a repressive life, meeting
freedom makes her to be a women’s rights advocate. Since Mukherjee
comes from a rich traditional heritage, she is not only a women’s
rights advocate, she writes in many voices: “She is a child, a young
woman, an old man; a Moslem, a Hindu, a Sikh; a rich doctor, and
illegal waiter. She comes from India, from Pakistan, from
Bangladesh”23 (Ispahani). Mukherjee is quite happy to be able to
voice her ideas in a free country: “My identification with America is
with the freedom that its Constitution articulates I value a document
that guarantees what is unthinkable in far too many countries: free
speech and secularism”24 (Mukherjee). In Hindu Bengali, religion is
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an important force to control and to frighten women. “…we were
cautioned against vanity for fear the gods would hear and damage
us…”25 (217).
20 Mukerjee, Bharati. Desirable Daughters. Hyperion Press. 2002. p.
104.
21 Girgus, Sam. B. The New Ethnic Novel and The American Idea.
College Literature. 1993.
22
http://www.lib
.unb.ca/Texts/IFR/bin/get.cgi?directory=Vol.25/&filename=Krishnan.
htm 17.02.2008
23 Ispahani, Mahnaz. A Passage from India. The New Republic. 1986.
24 Mukherjee, Bharati. Viewpoints: Essays from Contributors. Civil
Tights Journal. Volume 2. 1997.
25 Mukherjee, Bharati. Desirable Daughters. Hyperion Press. 2002. s.
217.
To sum up, Mukherjee’s feminism is an inevitable feminism,
since she has left her country, and lived in a country which grants lots
of freedom to women. It is doubtful that she would have become a
women’s rights defender if she had lived forever in Bengal.
Mukherjee is an important figure to cause people to pay attention to
the life conditions of women in the developing world. Rekha Singh
suggests that “woman was relegated to a plaything of man, an
ornament to decorate the drawing room. Serving, knitting, painting
and music were her pastimes and cooking and cleaning her
business”26. Mukherjee identifies the problems of women in the
developing world.
26 Singh, Rekha. “Status of Women in Indian Society”. M.D.D.M.
College Massachusetts, 1998.
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Özet
Eski çalardan günümüze kadar, birçok topluluk yaam ve
zamanla güçlü uygarlklar kurmulardr. Bu uygarlklar, tarih sahnesinden
çekilirken baz eserler ve sözcükler brakmlardr. Ancak bu sözcüklerin,
ayn bölgeye sonradan gelen topluluklara m yoksa önceki uygarla m ait
olduu aratrmaya muhtaçtr.
Bu çalmada, yaklak 4500 yldr farkl corafya ve kültürlerde
deiik anlamlarda kullanlan ve deiik yerleim yerlerine adn veren
“ALATA” sözcüünün kökeni aratrld. Bu yerleim yerlerinden biri olan
Konya/Takent ilçesine bal Balclar (Alata) kasabasnda kullanlan
sözcükler verildi.
Anahtar Kelimeler: Tarih, Uygarlk, Kültür, Dil.

Abstract
From ancient times until today, many communities have livid and
during that time set up powerful civilizations. These civilization have left
some works and words while drawn from the stage of history. However,
whether these words belongs to the same area or to the subsequent
communities needs to be studied.
In this study different geographies and cultures, different meanings
used in different settlements for nearly 4500 years and “ALATA” the word
which gives its’ name to these settlements were searched for settlement. The
word used in Balclar town of Konya/Takent have been given in the paper.
Key words: History, Civilization, Culture, Language.

Uygarlklara beiklik eden Anadolu’da, eski çalardan
günümüze kadar çou insann adn bile duymad, birçok topluluk
yaam ve zamanla güçlü uygarlklar kurmulardr. Bu uygarlklarn;
Hitit, Urartu ve Lidya uygarlklar gibi bir ksm eserleriyle, bir ksm

109

110

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

da braktklar farkl izlerle günümüze kadar gelebilmiler, bazlar da
hiçbir eser ve iz brakmadan yok olmulardr.
nsanolunun ilk ehirlemeye balamas M.Ö. 9000
yllarnda Güneydou Anadolu'nun uzants durumunda olan
Mezopotamya'da ve M.Ö. 8000 yllarnda Konya-Çatalhöyük'te
olmutur.
Konya-Karaman ovasnn da içinde bulunduu ve bat
Anadolu ile güney Anadolu’nun en eski, en kalabalk topluluu olarak
yaadklar, haklarnda en az bilgi bulunan uygarlklardan birisi de,
Hitit belgeleri tarafndan da kantlanan, Luvi’lerin kurmu olduu
uygarlktr.
Luvi dilinden gelen isimlerin Anadolu, Balkanlar, orta ve
aa talya ile Sicilya’da geni bir alana dalmasndan, bu kültürün
yayld corafyann, bilinenin çok üzerinde olduunu anlayabiliriz.
Luvi’lerden bir grup, M.Ö 1000-750 yllarnda, Lidya’dan
(bugünkü bat Anadolu) talya’ya göçen, kendilerine Rasena diyen,
tpk Türkçe gibi sondan eklemeli bir dil kullanan ve çok büyük bir
olaslkla da Türk olan ve Roma’da Etrüsk uygarln kuran
toplulukla talya’ya gitmilerdir.
Türklerin Anadolu’ya gelii
Türkler Anadolu’ya tarihin çok eski dönemlerinde gelmiler
ve bir ksm Anadolu’da kalrken büyük çounluk Türkistan’a geri
dönmütür. (Baz kaynaklar Türklerin ilk çk yerinin Mezopotamya
olduunu ve oradan Türkistan’n batsna ve orta ksmlarna
yerletiini, ancak daha sonra tekrar Anadolu’ya ve Karadeniz’in
kuzeyinden Avrupa’ya, bir ksmnn da Yakutistan, Mançurya ve
Hindistan olmak üzere dünyann farkl yerlerine –hatta Kuzey
Amerika’ya1- gittiklerini belirtirler). Bir baka iddiaya göre, Türkler,
Asya ktas ile Amerika ktas arasnda, pasifik okyanusunda bulunan
ve 11.500 yl önce batm olan 18 milyon kilometrekare
büyüklüündeki batk büyük MU ktasndan 70.000 yl önce MAYA
adyla çkarlar. Asya’da Uygur, Frat nehri deltasnda Akad,
Mezopotamya’da Sümer, uygarlklarn kurarlar. Ayrca, Kzldeniz’in
batsndaki Habeistan’da kurulan Tamil, Hindistan’daki Naga-Maya,
Msr’daki Msr, Amerika’daki nka ve Maya uygarlklarnn
yukarda ad geçen uygarlklardan etkilendikleri2 ileri sürülmektedir.
1

Reha Ouz TÜRKKAN, Kzlderililer Ve Türkler, Kitap Deyince Yaynlar,
stanbul 1999.
2
James Churcward, The Children of Mu, ves Washburn basmevi, New
York. 1931
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Tarihin çok eski çalarnda bile göçebe ya da yar göçebe
yaayan Türkler, hayvanclk yaptklar için geni topraklara ihtiyaç
duymular ve buna bal olarak da, tarih boyunca hayat tarzlarnn
ayrlmaz bir parças olan at srtndan inmemiler, sürekli hareket
halinde olmulardr. Asya’nn kuzeyine yerlemeleri, M.Ö XIII.
yüzyla kadar giden Büyük Hun devletinin kurucular Hunlara kadar
uzanr. Hunlarn bir ksm Avrupa içlerine kadar geni bir alanda bat
hun imparatorluunu kurmulardr. Karadeniz'in kuzeyinden
Avrupa’ya inerek, bir ksm balkanlarda yerleen, bir ksm
Anadolu’ya gelen Kpçaklar, Avarlar gibi birçok Türk boyu, Asya ve
Avrupa topraklar arasnda, sanki yazlk ve klklarym gibi, gidip
gelmilerdir.
Türklerin Anadolu’ya gelip yerlemeleri de farkl dönemlerde
olmutur. 460’l yllarda Avrupa Hunlarna bal Aaçeri Türk boylar
Anadolu’ya gelip yerlemilerdir.
558 ve 578 yllarnda Sabir (Sabar-Sibir) Türkleri youn
olarak Anadolu’ya göçmülerdir. Ayrca Bulgar, Uz-Peçenek ve Avar
Türk boylarndan baka, Bizans imparatorluu döneminde bu devletin
paral askeri olarak, Araplar, ranllar ve Ermenilere kar Anadolu’ya
yerletirilen Kuman-Kpçaklar da, Anadolu’ya, Anadolu’daki bilinen
Türk devletlerini kuranlardan çok daha önce gelmiler ve
yerlemilerdir.
Bölgenin tarihçesi
Yüksekliin zirvelerde 3000 metreyi bulduu bölgede, corafi
olarak orta Toroslarn bütün özellikleri görülür. Tarm, küçükba
hayvanclk ve arclkla uraan Alatallar, son dönemde meyve
yetitiriciliinde önemli mesafeler kat etmilerdir.
Tarihçesini ksaca öyle özetleyebileceimiz, Alata'nn
bulunduu, talk Kilikya bölgesi:
M.Ö 2000’li yllarda Luvi’lerden Hitit hâkimiyetine ve
onlarn yklmasyla da Frik egemenliine girer ve zorya adn alr.
M.Ö 620 yllarnda Lidyallarn eline geçer ve Perslerin M.Ö
546 ylnda tüm Anadolu’ya hâkim olmasyla el deitirir.
Yaklak iki yüz yl sonra Makedonyal büyük skender’in
eline geçen bölge, M.Ö 17 ylnda Romallarn, Roma ikiye
ayrldktan sonra da Bizans devletinin olur.
673 ylnda Emevi ordularnn eline geçer, halifeliin
Emevilerden Abbasilere geçii srasnda oluan otorite ve güç
boluundan yararlanan Bizansllar tarafndan tekrar alnr. Ancak,
Abbasi ordular komutan Türk asll General Afin, buray
Bizansllardan alr; Orta Asya’dan gruplar halinde gelen Türk boy ve
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airetlerini, bu çevreye yerlemeleri konusunda tevik eder.
Bizansllarn 861 ylnda Abbasilerden tekrar geri ald bölge, 1071
Malazgirt savandan sonra Türklerin youn olarak geldii yerleim
yerlerinden biri haline gelir.
1221 ylnda Selçuklu sultan Alâaddin Keykubat I, tarafndan
tamamen ele geçirilir ve bundan sonra talk Kilikya adn alr.
Kilikya’ya yerleenlerin çounluu Afar Türklerindendir ve
bu yerleim arlkl olarak 1225-1250 yllar arasnda olmutur.
Osmanllarn ban sürekli artan ve yklncaya kadar onlar
uratran Karamanoullar, 1487 ylnda, Osmanl devleti tarafndan
ortadan kaldrlncaya kadar Mut, Ermenek, Alada ve çevresinin de
bulunduu geni bir alana hâkim olur. Osmanllar zamannda
Alata’nn da bulunduu bölgeye, dier yerleim yerlerinde olduu
gibi, farkl boy ve airetlerden Türkler iskân edilir. Bu tarihten sonra
da Türk boylarnn gelip yerlemeleri artarak devam eder.
Alata’nn, Osmanl arivlerindeki durumunu, XVI. Asrn lk
Yarsnda Alada kazâs (1501-1540) adl makalesinde Alâaddin
AKÖZ; “Bugün Takent ilçesine bal Balclar nahiyesi. Nüfusu;
1501’de 29 nefer 15 hane reâyâ ve 42 nefer 33 hane müselleman ve
piyadegân, 1518’de 23 nefer 18 hane reâyâ ve 44 nefer 30 hane
müselleman ve piyadegân, 1540 ylnda ise 43 nefer 32 hane reâyâdan
olumaktadr, köyün nüfusunda dönemlere göre sürekli azalma
olmutur.
1501’de 3.773 akçe, 1518’de 5.316 akçe ve 1540’da 6.436
akçe vergi hâsl olan köyde arpa, buyday ve dar üretimi yaplmakta,
ba, baçe, koyun ve arclkla uralmaktadr” eklinde
anlatmaktadr.
Alata sözcüünün kökeni
Luvi, Karya, Sümer, Etrüsk veya Türk dilinden olmas olas
olan, Mersin ili Erdemli ilçesinde bulunan ALATA, Konya ili Takent
ilçesine bal ALATA ve Korsika’da bulunan ALATA arasndaki isim
benzerlikleri büyük uygarlklar kurmu milletlerin içlerinden çkan
baz kollarnn bu yaylma alannn genilemesine verdii katky
açklar.
Alata sözcüünün kökeni, “Ala” kök sözcüüne “-l, -s olan”
anlamndaki Luvi’ce, wanda / anda taksnn eklenmesiyle “atlar bol”
anlamnda türetilmi Alanda’nn çeitlemesi olan Alada sözcüü
olabilir. “Ala” Karya ve Luvi dilinde at demektir. Alada zamanla
Alata ekline dönümü olabilir.
“Ala” sözcüüne, “asta”, (dere çay, rmak) sözcüünü
eklersek, Ala-(A)sta “At deresi” bileik sözcüünün zamanla da Alata
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ekline dönütüü düünülebilir.
M.Ö 3200 yllarnda yazy ilk kullanan, Mezopotamya’da
ortaya çkan saysz uygarln temelini atp3 büyük bir uygarlk kuran
ve Türkçe ile akrabal olduu kabul edilen Sümer dilinde “Alad”4
sözcüü “Erkek koruyucu ruh” ve “Yaam gücü” anlamna
gelmektedir.
M.Ö 750 yllarnda talya yarmadasnda büyük bir uygarlk
kuran ve sondan eklemeli bir dile sahip olan ve bugün dahi
kullandmz birçok Türkçe sözcük bulunan ve Türk olduklar ya da
en azndan Asya’da yaayan Türklerle yaknl olan5 Etrüsk dilinde
“Ala”6 sözcüü “Hayatsal” “canl” ve “Hareket et” anlamlarna
gelmektedir.
Ayrca, Alata sözcüü Dou Karadeniz bölgesinde köknar
aac7 anlamnda kullanlrken, Trabzon-Rize çevresinde çam aac8
anlamnda kullanlmaktadr.
“Ala, Alaca” gibi sözcükler Türklerde renk belirttii gibi,
eskiden Baykal gölünün güneyinde göçebe olarak yaayp at besleyen
ve bugün Krgzistan’da bulunan Altay dalarnn güneyinde yaayan
bir Türk boyu olan Alaca boyunun da kök sözcüüdür.
Buraya kadar alata sözcüünün kökeni olmas muhtemel olan
farkl milletlerin dillerindeki karlklar verildi. Ancak, sözcüün Eski
Türkçedeki harf deiimiyle olumu yer isimlerinden birisi olma
olasl çok yüksektir.
Alata sözcüünün bölgeye adn veren Ala dalardan türemi
olabilecei en akla yatkn olandr. Eski Türkçede da sözcüü tag
eklinde idi. Böylece, bölgedeki dalara adn veren Alatag sözcüü
zamanla bir yandan Alada’a dönümü, dier taraftan, yerleim yeri
olarak kurulan yerin ad da, Alatag sözcüünün sonundaki “g”
ünsüzünün zamanla dümesiyle, Alata eklini almtr.
Buna örnek olarak “yut” sözcüünü de gösterebiliriz. Yaylada
bulunan ve Alatallarn “YUDOVASI” adn verdikleri, çevresi da ve
ormanlarla çevrili, geni bir düzlük olan yerin adnn, halk içinde “yurt
3

http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCmerler Eriim: 29.07.2004
http://member.melbpc.org.au/~tmajlath/etruscan1.html Eriim: 07.09.2004
5
Mustafa Solmaz, Biçimbilim ve Sözdizim Açsndan Etrüsk Dili, Yüksek
Lisans Tezi, Van 2005
6
http://users.cwnet.com/millenia/ETRUSCANDICTIONARY.htm Eriim:
30.09.2009
7
http://www.karalahana.com/makaleler/dilbilim/alata-dogu-karadenizkoknari.htm 20 08 2009
8
http://www.karalahana.com/makaleler/dilbilim/trabzon-sozluk.html
19.11.2009
4
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ovas” ya da burada bulunan mezarlktan dolay, “yu (ölü) duas”
eklinden “Yudovas” ekline dönütüüne inanlr. Ancak Orhun
Antlarnda “yut” kelimesinin anlam “ktlk, kn soukta hayvanlar
öldüren felaket, açlk felaketi” eklindedir. Yudovasna bakldnda,
Orhun Antlarndaki anlamnda olduu gibi, burasnn kn çok karl
ve çok souk olduu, bu yüzden de, burada yabani hayvanlarn dahi
zor barnabilecei görülür. Tpk “Yudovas” sözcüünde olduu gibi,
Alatag sözcüünün de zaman içerisinde Alata ekline dönümü olma
olasl çok yüksektir.
Alata’da kullanlan sözcükler
Çok büyük ve farkl corafyalarda geni bir alana yaylm
olan Türkler ve Türk kültürü, bu corafyalarda kullanlan baz yerel
sözcükleri, özellikle de Türkçe kullanm kolayl olan yer isimlerini,
deitirmeden alm ve kullanmtr. Öyle ki, kullanlan bu yerli
sözcükler Türkçe sözcüklerle harman olmu ve zamanla farkl boy ve
airetlerde kullanlan sözcüklerle, hepsi de Türk olmasna ramen,
deiiklikler gösterebilmi ve bazen ayn nesne için farkl sözcükler
kullanlabilmitir. Türkler Anadolu’yu yurt tutmaya baladktan sonra
da bu çeitlemeler devam etmi ve farkl boylarn ayn bölgede
kaynamasyla da kullanlan sözcükler ortak dilden farkllklar
gösterebilmitir.
Ülkemizin deiik bölgelerinde, Türkiye Türkçesinin stanbul
aznda kullanlandan farkl sözcük ve deyimler kullanlarak dilin
zenginliine katkda bulunulmaktadr. Türkçeye zenginlik veren bu
yerleim yerlerinden birisi de, Konya ilinin orta Toroslar'da bulunan
ilçesi Takent’e bal Alata’dr (imdiki ad Balclar kasabas). Knk
boyundan Alayuntlu boyuna, Karamanoullar’ndan Hamitoullar’na
kadar birçok Türk boyunun harman olduu bölgede kullanlan dil,
buradaki boylarn kulland dillerin kaynamasndan olumutur.
Alata’nn geçmiten günümüze kadar kulland, ancak son
dönemlerdeki kültür yozlamasnn etkisiyle yava yava unutulmaya
balanan, hatta birçok Alata’l gencin dahi bilmedii, günlük hayatn
farkl alanlarnda kullanlan sözcüklerden, derlediimiz kelimeler
alfabetik sraya göre aada verilmitir.
Sözcükler
A
A
A

:iki bacak arasndaki boluk (pantolonun a yrtlm)
: zehir
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Alaca
: elde dokunan kuma
Alack
: çadr kurarken, ana iskeleti oluturan, ayn zamanda
çaty örtmeye yarayan ve genellikle ardç aacndan yaplp üzeri kl
çul ile kapatlan eilmi aaç
Alaa
: insanlar arasnda laf tayan
Alayoka
: eritilmi tereya ile kaynatlan pekmezin içine
batrdktan sonra tepsiye dizip, souduktan sonra yenen yufka
ekmeinden yaplm tatl çeidi
Amel
: ishal
Ana tütü
: ceviz aacnn ilk çkan filizleri
Anem
: muskann büyüü
Apalamak
: emeklemek
Arayer
: giri, hol
Asbap
: elbise
Avar
: sebze; sebze ekilen bahçe
B
Baakere
: her zaman, çou kez
Bartlak
: beikte yatan çocuun dümemesi için bir ucu
beikte bal bir ucu ipten kuak
Bartlaktan
: doum anndan balayarak, doutan itibaren
Barana
: bahçe duvar yerine bahçe veya tarlay belirlemek ve
korumak için çit olarak konan budakl aaç; aaçlara çkan büyük
üzüm asmalar
Batna
:yem vermek için ahrda hayvanlarn baland yalak
Bayam
:badem
Beki
:aaç ve çal ile çevrilen bahçe duvar
Belgi
:odalar birbirinden ayran duvar
Belemek
:çocuu beie yatrp sarmalamak; birisinin her
tarafn toz veya kar ile kaplamak
Bise
:çam aacndan çkarlan ve karn ars için
kullanlan katrandan daha koyu kvamda siyah sv
Biek gelin
:aaç ve kumatan yaplp, tepesine ve yüzüne tabak
konup yazma ile örtüldükten sonra bir kiinin içine girip oynatt
kukla
Bitti (bitdi)
:yufka ekmeinin küçüü, bazlama
Bocut
:topraktan yaplm ibrik
:deve yavrusu
Boduk
Borza kap
:çift kanatl d (bahçe) kap
Böet
:akan sularn küçük bir setle durdurulduktan sonra
toplanan su
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Börk
:ocan (öminenin) üstüne dumann içeriye girmesini
önlemek için yaplm kemer eklinde ocak tavan
Büere
:baca
Büllü
:civciv
Bülüç
:civciv
C
: kurt
Canavar
Car
: hzl hareket eden, becerikli
Cerge
: tarlada güneten korunmak için ot, çal veya aaçtan
yaplan gölgelik
Ca
:horozun kuyruundaki tüy (eskiden küçük çocuklarn
bana ca taklrm)
Cngllak klmak:takla atmak
Cnna
:çok
Cvrcak
:on metrelik bir aaç 3/7 orannda ölçülerek oyulur,
delik ksm, dik olarak yere gömülen ardç aacnn tepesine oturtulur
ve oraya ses çkarmas için ardç kömürü konur, ksa tarafa üç, uzun
tarafa bir kiinin oturduu ve bir kiinin de çevirdii elence arac
Cvlak
:tüysüz, tüyünü dökmü, yolunmu, soyulmu
Cirk
:cevizin taze iken dnda bulunan yeil ksm
Cice
:abla
Cimciklemek :cimbitlemek
Cubur
:pekmez kaynatlrken üzümün ras çkarldktan
sonra kalan kabuklar ve salkmlarndan oluan posas
Cüngülü
:kiinin yere yatp ayaklarn havaya kaldrarak
çocuu aya üzerine almas ve aya üzerinde hoplatarak çocua
yapt oyun
Cüzbüzük
:her eye alayan çocuk
Cüzlü
:parça, ksm
Ç
:ekmeye elverili olmayan sk aaçl çallk alan
Çal
Çalkama
:ayrann koyusu
Çebiç
:iki yandaki erkek veya dii keçi
Çele
:damlarn duvardan da doru çkan ksm, saçak
Çelki
:rüzgâr ve scaktan korunmak için aaç dallarndan
yaplan örtülü yer
Çember
:earp, baörtüsü
Çemkirmek
:karsndaki kiiye sinirli ve ters cevaplar vermek
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Çesimi
:genellikle alüminyum, çinko veya kalaylanmam
bakr kaplarda bulunan yemek ya da sv yiyeceklerin ekimi,
bozulmu hali
Çeyrek
:havaynn üçte biri (buday 5,3 kg, arpa 4 kg, nohut
6 kg)
Ç
:ayçiçeklerinin sap (aac); kar kitlesinin titreimden
dolay yüksek da veya tepelerden tehlike oluturup zarar verecek
ekilde büyüyerek aaya dümesi
Çkak
:cevizin ince kabuklu olup kolay krlan
Çkn
:içine yiyecek konup tamaya yarayan küçük bohça
Çkla
:sadece; tek bana
Çtlk
:menengiç
Çynk
:ine ucu kadar küçük odun parças
Çie
:ceviz içi
Çmkmak
:vücudun herhangi bir yerinin karncalanmas
Çiin
:omuz
Çilemek
:serpmek
Çimke
:en küçük ate parças
Çimmek
:ykanmak, banyo yapmak
Çigil
:üzüm salkmn oluturan küçük salkmcklar
Çört
:bir ie geriden durma, i yapmaya yatkn olmama (eli
çört)
Çul
:keçi kl ve yün karmndan dokunmu yere serilen
örtü
Çurçulak
:her taraf tamamen slanm
D
Dal (insan için) :srt
Damak (kap için) :örtüldükten sonra kaplarn kapal kalmasn
salayan, bir tür kilit görevi yapan, kap çerçevesinin yanna dikilen
diree çaklm aaç mekanizma
Dardeve
:msr
Deiik
:mays–haziran aylarnda, koyun ve keçilerden salan
sütlerin srasyla imece usulü her gün bir kiide toplanmas
Dekli
:kuvvetli
Deduvan
:ba bekçisi
Dkm
:yemee batrlan bir lokmalk ekmek
Dmrdamak :kartrmak, deelemek
Doa
:kullanlm, eski
Dumlu
:rutubetli, güne görmeyen yer

117

118

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duzsuz

:gereksiz ve bo konumak; gereksiz ve bo konuan
kii
Düen
:buday saplarn saman yapmak için saplarn
üzerinde bir at ya da öküz tarafndan dolatrlan, altnda çakmakta
olan düz yass aaç
E

Efenek
Eftiklemek

:baldrda (diz kapa ile kalça aras) oluan kulunç
:can skntsndan oyalanmak
:öküzün boyunduruu ile saban birbirine tutturan
Eef
zlgarn (kaln zincirin) baland aaç halka
Eiçmeç
:elde çevirip keçi kl ve yün eirmeye (ip haline
getirmeye) yarayan tahtadan alet
:tarlada iin yönlendirmesini yapan ve ekin biçenlerin
Ener
sanda bulunan kiinin durduu, çalanlarn ona göre hareket ettii
yer
Eri denek :baston, asa
Elgamene
:beceriksiz
Elleherem (elleelem) :herhalde
:At, eek gibi binek hayvanlarna hzl gitmesi için
Embel
dürtülen ucu çivili küçük aaç parças
Endeini
:unu, yanndakini
Enecik
:merdiven
Engücü
:elbette, tabii ki
Entee
:endie
Erbiim
:ipek
Esik
:dolu olmayan eksik; çukur
Eysran
:hamur kesmeye yarayan alet; spatula
F

Fellelemek

:yanndakilerden ayrlarak kendi halinde babo

gitmek

Fenni
Fersiz
Fctmak
Fla
Fraklamak

:fazla
:zayf, cansz
:atmak, frlatmak
:frtna, hortumun en küçük hali
:hzla atmak
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Futtu
kap

:az geni ve kulpu olan topraktan yaplm küçük

G, 

Gaba döek :oturmak için kullanlan içi pamuk veya yün ile
doldurulmu minder
Gakgudurak :cevizin içinin parçalanmadan tüm çkm hali
Gamtmak
:ayakta durmak
Gara badlcan :patlcan
Gara cücca
:çörek otu
Garalt
:gölge
Garez
:iftira
Gatmer
:saç börei
Gasalmak
:öünmek, gururlanmak, kibirlenmek
Gavlak
:hayvanlarn tüy atmas; aacn kabuunun
soyulmas; taze cevizin, dndaki yeil kabuu soyulmu olan
Gavrma gap :iki kanatl büyük kap
Gavurga
:saç veya tavada kavrulmu buday
Gayt
:eya, malzeme
Gayrak
:bayr, çok çakll yer (sert toprak)
Gaysak
:kirden kat kat olmu
Gelince
:yenge
Ge
:ekilmemi tarla
Geven
:dikeni atete yaklarak kn hayvanlara yedirilen,
dalarda kendi halinde yetien dikenli bitki
Geysilik
:umumi çamar ykama yeri
Gfldamak :kpr kpr olmak, yerinde duramamak
Glk
:tip; biçim; giysi
Gltaklanmak :çkar amaçl yaltaklanmak
Grmz badlcan:domates
Gt
:eksik
Gilik
:mee, palamut
Gilime
:üzüm çubuklarnn kesilen dallar
:genellikle srta çocuk balamak için kullanlan kilim
Gola
deseninde ince uzun yass dokuma ip; hayvanlarn srtndaki semerin
dümemesi için hayvann karnndan dolandrarak semerin her iki
tarafndan da balanan ip
Gonak
:saçtaki kepek; iki katl aa evi
Gogonanak :kelebek
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Gour
:siyah ve boz renk karm
Gora
:anahtar
Govulamak
:ikâyet etmek
Goyak
:küçücük dere
Göelek
:ökse otu
Gömbelek
:kelebek
Gön
:deri
Göt döei
:oturmak için kullanlan içi pamuk veya yün ile
doldurulmu minder
Gözer
:elein nohut elemeye yarayan en büyük delikli hali
Gullap
:mentee görevi yapan ve demirci tarafndan yaplp
kap çerçevesine çaklan iki taraf sivri dövme demir
Gumpil
:patates
Gurada
:cansz, zayf, hasta
Günak
:ayçiçei
H
:yabani hayvanlardan ar kovanlarn korumak
Hanay
amacyla ta ve aaçtan yaplan yüksekçe yer, arlk
Hagrda
:nerede
Haran
:küçük kazan
Harar
:saman doldurmak için kldan yaplm çuvaln
büyüü
Havay
:tenekenin ald arlk ölçüsü (buday 16 kg, arpa
12 kg, nohut 18 kg)
Haft (havt)
:havuz
Hazaar
:herhalde
Hecil dümek :rezil olmak, küçümsenmek
Helke
:bakrdan yaplm kova
Heyre
:pekmez ve un ile yaplan köftünün cv
Hkkdk
:hçkrk
Hrha (boy) :küçük kalm, ksa
Horanta
:aile bireylerinin hepsine birden verilen ad
Hömerme
:kabadaylk yapma; kar gelme
I, , J

Ildr
Ilk

:parldamak, prldamak
:davar, hayvan sürüsü
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Irazdene
ba
bdin
bik

:dereotu
:rutubet
:ilk önce
:uç, snr; ku ve tavuk gibi hayvanlarn tepesindeki
krmz et parças
dara
:tasarruf amacyla, huni eklinde, içine pamuk veya
pamuk iplii doldurulmu gaz ile yanan küçük lamba

:ip bükmede kullanlan çarka taklan bir tür demir
parça
laht
:yün atmaya yarayan alet
sbirte
:kibrit
K
Kak
:genellikle hoaf yaparken kullanlan, armut veya
elmann doranp dilimlenerek kurutulmu hali
Karakmak
:kslmak (ses için)
Katmer
:gözleme, saç börei
Katran
:katran aacndan çkarlan ve hayvanlardaki uyuz
hastalnn iyiletirilmesi için kullanlan siyah sv merhem
Kay
:kemer
Kefle
:akcier
Kelik
:ilenmi koyun ve keçi derisi
Kendir
:kaln urgan; kenevir
Kepelemek
:çocua çok kzp barmak veya çok dövmek
Kertik
:bir eyin saysn bilmek için aaçta çizilen çizgi
Kesene
:götürü usulü
Ke
:peynir
Keik
:srayla
Kevkir (kevgir):bal kabandan yaplan su tas
Krtmak
:titremek, souktan büzümek; srtmak
Kymk
:küçük çra parças
Kytk
:tüm parçalardan koparlan küçücük parçalar
:dama atlacak aaçlarn konmas için boydan boya
Kiri
uzatlm kaln aaç; yün atlan yay eklindeki aac gerdirmek için
aacn ucuna taklan ilenmi barsak
Kirtik
:el sabununun çok küçülmü hali
Köfün
:aaç veya söüt dallarndan yaplm sepetin birkaç
kat daha büyüü
Köftü
:pekmez ve un ile yaplan helvann cv
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Kömbe
:ceviz, patates, peynir gibi malzemelerden içi
hazrlanp yaplan ve genellikle yanm odun külüne gömülerek
piirilen börek çeidi
Körse (görmek):bulank, silik, sisli (görmek)
Kösüre
:bçak, balta gibi aletleri bilemeye yarayan ta
Kuyruu ölü :akrep
Kuz yaka
:kuzey taraf
Küfecir
:bal arsnn bal yapt petek
Kükürt
:yabani armudun dövülerek kurutulmasna kükürt
denir, kuruyan bu kükürt deirmende tek bana öütülürse armut unu
denir, iki ölçü buday ile dört ölçü kükürdün kartrlarak
öütülmesinden meydana gelen undan yaplan ekmee de kükürtlü
ekmek denir; balarda kullanlan kimyasal madde
Küncü
:susam
Küre
:ocaklarda, üzerine tencere koymak için çamurdan
yaplan yükseklik
Küsük
:kap arkasna çaklan sürgü, kilit
L

Limli
Lökü

:sap olmayan bçak
:otlatmak için götürülen olak veya kuzu sürüsü

M

Mahana
:bahane
Malgülle
:hayal
Mana
:tohumlanmas için yeniden dikilen sebze, tohumluk
Meret
:kötü ey
Mesnet
:senit; hamur açmaya yarayan düz kaln tahta
Metel
:masal
Meymene mesmene:gailesiz, umursamadan
Meynez
:evin tabann cilalamaya yarayan, ocaklarda küre
yapmakta kullanlan sert toprak
Mdk
:tavuk veya ku gagas
Mh
:çivi
Msk
:cimri
Mudara etmek :tenezzül etmek, minnet etmek
Müddeyim
:minnet etmek
Muddeum
:savc
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Muray
:kibirli
Müzevirlemek :ihbar etmek
Müzmal etmek:boa vermek, telef etmek

N

Nalin
Namazlav
Nep

:takunya, naylon ayakkab
:seccade
:bilmem

O

Ocakl ev
Okundu

:mutfak
:düün daveti için davetliye gönderilen havlu, kuma

gibi hediye
Ö

Örek
Öküz helvas
Ögürde
Örüstü
Ötürü (ondan)
Ötürük

:at veya katr sürüsü
:pekmez, un ve su ile yaplan tatl
:orada
:ayakta durmak
:dolay, sebepten
:ishal

P, R

Palak
Palaz
Parç
Pard
Pataz
Pelit
Pegir
Pezik
Piyada
Puslu

:ay yavrusu
:keklik yavrusu
:topraktan yaplm küçük su testisi
:dam örtmek için tahta yerine kullanlan yarlm aaç
:avuç
:mee, palamut
:havlu
:pancar yapra, paz
:bekâr ya da yalnz kimse
:sisli
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S

Sahavetli
:cömert, eli açk
Sahn (san) :tabak
Sarav

Sayam
Sayda
Sayya
Seirtmek
Sehtiyan
Sekil
Seklem

:duymazlktan gelen kii
:çok söylenmesine ramen bildiinden amayan kii
:dere kenarndaki yosun tutmu düz kaygan ta
:tereya
:komak
:ilenmi koyun ve keçi derisi
:bacanda beyazlk bulunan keçi
:hararn yarsna kadar doldurulmu saman, küçük

saman yn

Senit
:hamur açmaya yarayan düz kaln tahta
Sçmaç
:ilmek
Snd
:makas
Srt giymek :elbise giymek
Srtn yepenlemek:srtn svazlamak
Syrat yeri
:ramazan ve kurban bayramlarnn birinci gününde,
bayram namazndan sonra toplu kahvalt amacyla toplanlan yer.
Syrat yeri her mahallede geni bir evin damnda ya da birbirine bitiik
olan birkaç damda olur
Siftiklemek :oyalanmak
Simek
:szmak (svlar için)
Sikke
:hayvanlar otlaa balamak için yere çaklan demir
kazk
Sigil
:uyuuk, beceriksiz; oyalanmak
Sinsile çekmek:cefa çekmek
Sirke
:bit’in yumurtas; elma, üzüm gibi meyvelerden
yaplan mayalanm sv
Sirken(m)
:doal ortamda kendi halinde çkp yetien ve
kavrularak veya börek içine katlarak yenen bir ot türü
Soyka
:aykr konuma, ters konuma, küfre yakn söz
Söke
:yamaç
:evlerde yatak dolabnn yannda bulunan, el yüz
Suluk
ykamak için veya banyo yapmak için kullanlan küçük yer
Susa
:anayol
Süksün
:yüz (ask yüzlü anlamnda süksünü eri eklinde
kullanlr)
Sümeze
:uyuuk

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Süsmek
vurmas

:öküzün insan ya da baka bir canlya boynuzuyla



aplak
:enli yüzlü; tokat atmak
:su sarnçlarnn bana konan, aaçtan oyulmu
apak
dikdörtgen eklinde ve elle tutmak için sap olan su içme kab
avk
:aydnlk
elek
:boynuzunun birisi krk olan keçi, koyun, inek gibi
hayvanlar
eteri
:pamuk iplikten yaplan elbise dikmek için kullanlan
çizgili kuma
ra
:üzüm suyu
:ba’da pekmez kaynatmak için üzümlerin toplanp
râna
ezildii ve rasnn çkarld yer (rahane’nin bozulmu hali)
rkt
:gözdeki çapak
inik
:yarm havay (buday 8 kg, arpa 6 kg, nohut 9 kg)
ipidik
:terlik
:ekmek piirmeye yarayan aaçtan yaplm uzun
i
tahta, piirgeç; örgü örmek için kullanlan ince uzun metal çubuk
ögürde
:urada
T

Tahtaba
:lamba, idare, oklava, piirgeç koymak için ocaklarn
üstüne yaplan raf
Takavid
:emekli
Teberik
:hatra
Teke
:iki yanda erkek olak
Tekerim
:yuvarlak
Tekne
:hamur yourmak için aaçtan oyulmu kap
Telli
:nazl
Tevil
:çeit, tür
Teyin
:sincap
Teygin
:üzüm asmasnn tutunmak için ucunda çkan ince ip
gibi dal
Tkka
:tavuk veya ku gagas
Trampa
:bir mal ya da eyay bir bakasyla deitirmek, takas
etmek
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Tingildemek :sallanarak hzl gitmek
Tinkedek dümek:irkilmek,
Tiyniyet (tîniyet): karakter, huy, yap
Tokurcak
:çamar ykarken çamarlar yumuatmak için
çamarlara vurulan aaç alet
:yüksek meyve aaçlarnn ucunda kalan meyveleri
Tolaka
indirmek için yerden atlan aaç parças
Tögül
:üzüm salkmnda bulunan salkmcklardan her biri
Tütü
:koku

U
Ura
:ekmek yaplan undan biraz daha kaln olan ve yufka
ekmei açarken hamur bezelerinin üstüne atlan un
Urup
:havaynn altda biri (buday 2,5 kg, arpa 2 kg, nohut
3 kg)
Ü
Ülük
:su dökmek için çaydanlk veya ibrik gibi su
kaplarnn ucuna taklan küçük oluk
Ümmeci
:imeceye katlan insanlarn her biri
Ümük
:boaz, grtlak
V

Vakide

:ilenmi sr derisi

Y

Yar
Yalk
Yalak

:kafas kel
:mendil
:hayvanlarn su içtii, tatan veya aaçtan oyulmu

kap

Yala
Yaln yengeç
Yanglk
Yavak
Yazm

:hararet, scaklk
:yengeç
:su tuluu
:bitin küçüü
:bir yanda dii olak
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Yeni
Yelek kap
Yelli
Ye

:hafif
:aaçtan yaplm bahçe kaps
:iyice, baya, epeyce
:elbise, kazak, ceket gibi giysilerde kol az
Yerden yapalak :ksa boylu ve iman kii
Yergzd çekmek:utanp sklmak, çekinmek
Yozukmak
:vazgeçmek, bir iten soumak
Yolak
:dar yol
Yövekende :beceriksiz, eli ie yatkn olmayan kii
Yumak
:ykamak; ip topa
Yurt
:inenin iplik geçirilen delii; mesken tutulan yer
:toprak damn akmasn önlemek için damdaki topra
Yuvak
sktrmaya yarayan aaçtan veya tatan yaplm yuvarlak silindir
Yuvmak
:yamur yadnda toprak damn akmasn önlemek
ve yarlm yerlerin kapanmasn salamak için yuvak ile damdaki
topra sktrmak
Yülemek
:bilemek (bçak, keser, testere vb.)
Z

Zakrdamak
Zaalma
Zevle

:titremek
:ayakta durmak, dikilmek
:öküzün boynunda boyunduruu kilitleyen aaç veya

demir

Zarma, zarma:kar gelme, itiraz etme
Zbn
:kadn elbisesi, fistan
Zlgar
:düvende kullanlan kaln zincir
Zöv
:kol azndaki düme dikilen küçük parça, manet
Not :  harfi genizden çkarlan n için kullanlmtr.
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Ezher’de Hadis limlerinin hyas1
M. Zâhid el-Kevserî
Yrd. Doç. Dr. Harun Reit DEMREL
Yüzüncü Yl Üniversitesi lahiyat Fakültesi
harunresit @yyu.edu.tr
Özet
Kevserî, bu makalesini Ezher Üniversitesi Rektörü Profesör Mustafa
Abdu’r-Râzk’n üniversitede hadis bilim dalnda ne gibi eserlerin okutulmas
ve nasl bir metot uygulanmas gerektiine dair kendisinden ricas üzerine
kaleme almtr. Kevserî’nin ne denli hadis ilimlerine vukufiyetini göstermesi
açsndan önemli olan bu makale, ayn zamanda günümüz lahiyat Fakülteleri
hadis ana bilim dalnda Y.Lisans ve Doktora programlarnda istifade
edilebileceini düünerek onun ilgili çalmasn tercüme ettik.
Anahtar Kelimeler: hadis, Y.Lisans, Doktora, metot

Revtalzaton Of The Scences Of Hadth In Al-Azhar
Abstract
Al-Kavsari writed this article with the request of Mustafa Abd al-Razk,
President of al-Azhar, about the sources and the methodology to follow in the
sub-department of hadith. It shows his learnedness in the sciences of hadith
and I traslated it to Turkish so that the students of master and doctorate
benefit from it
Keywords: Hadith, master, doctorate, methodology

unu biliyoruz ki yüce üstat hazretleri2 -Allah onu güçlendirsinEzher-i erif’te hadis ve hadis ilimlerinin öreniminin ilerlemesi için
özel bir gayret sarf ediyor.
1

Bu makale müellifin vefatndan sonra örencisi Hayri Bey tarafndan
baslan ve Makâlâtu’l- Kevserî olarak isimlendirilen eserinin (565-577)
sayfalar arasnda yer almaktadr. Tercüme, eserin 1372 tarihli Kahire I.
basks dikkate alnarak yaplmtr.
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Rektörün bundan gayesi; ihtilafl rivayetler karsnda arp
ilmî olarak hangi rivayeti dierine tercih edeceklerini bilemeyen, yine
bu rivayetlerden hangisinin sahih hangisinin de terk edilmesi gereken
maktu hadis olduunu fark edemeyen, ilk dönem slam tarihi ve
kutsiyetine kar uydurulmu bir rivayete tabi olan art niyetli dümana
kar cevap verecek bir delil bulamayan, hangi rivayetin Kur’ân-
Kerim’in genel ifadelerini açklamak için hangisinin müteabih
ayetleri tefsir etmek için uygun olacan ayrt edemeyen ve bu ekilde
Ezher’den mezun olanlar hakknda eitim-öretim konusundaki
ilgililerin –bu örencilerin- terk edilmelerine onay veriyorlar,
eklindeki dedikodular nedeniyle hadis ilmine gereken deerin
verilmemesini telafi etmek içindir.
Böyle bir ey, Ezher gibi kadim bir geçmie sahip, kendi
ülkelerine geri döndüklerinde halklarn buradan örendikleri yüce
slam ilimleriyle hidayete erdirecek çeitli halklarn temsilcilerine saf
kaynandan kana kana içiren, yüz yllardr onlara önderlik eden ve
edecek olan kadim bir slamî Enstitüye yakmaz. Ayrca Ezher-i
erif, din ilimleri ilerinde bütün slam âleminin hidayet dr. Öyle
ki o, slam âleminin emellerinin düüm noktasdr da. Büyük bir
geçmie sahip bu enstitüye önem vermeyenler, tek din slam’n
düünce baznda ilerlemesi ile dinin güçlülüü veya zayflln
umursamayanlardr.
Ezher’in, Müslümanlarn hepsinin yanndaki bu önemli
konumundan dolay üstadn içtenlikle bu konuya önem verdiini
görüyoruz. Allah ve Rasulü’nün özellikle de yeryüzünde yaayan tüm
Müslümanlarn ekseriyetinin raz olaca ekilde üstadn eliyle,
Ezher’in düzelmesini, bu erefli gayesi ve güzel ileri için dünya ve
ahirette hayrlara nail klmasn an yüce olan Allah’tan diliyoruz.
Çünkü O, iyilik yapan hiç kimsenin ecrini zayi etmez.
Bu güzel giriim münasebetiyle konuyla alakal olarak dikkat
çektiim ve ileri sunduum temenniler eer kabul görürse Allah’a
baarya ulatrmasndan dolay ükürler olsun. Yok, ileri sürdüüm
bu teklifler içerisinde baz ac gerçekler kabul görmezse –bunlar ifade
etmekten dolay- hiç olmazsa içimin rahat olmas bana yeter. an
yüce Allah’tan yardm dileyerek söze balyorum.
Gördüümüz kadaryla -ki müslüman düünürlerinin de bizimle
ayn görüte olduklarn sanyorum.- Ezher’deki örenimin asl amac;
samimiyetle insanlar doru yola ileten, ferdî ve toplumsal güzel ahlak
konusunda yüce örneklik tekil eden, topluma hizmette samimiyetle
yok olan, slamî ilimlere bi hakkn vakf nefisleri, aile ve toplumu
2

Bu kii Ezher Üniversitesinin rektörü Mustafa Abdu’r-Râzk’tr.
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islah edebilecek eitimciler yetitirmektir. Ezher ile dier çada
üniversiteler arasnda metot ve hedef bakmndan büyük fark vardr.
Zira Ezher, dier üniversitelere göre ayn anda eitim-öretim, salih
amel ve slami ilimlerde uzmanlama konusunda öncelikli
konumdadr.
Ezher tüm zamanlarda yüzyllardan beridir slam âlemine ifa
ettikleri asl ilimleri ve yetitirme tarzyla tabiatn etkin bir ekilde
koruyan bir enstitü olarak tarih yuvasnda varln devam ettirme
özelliini ispat etmitir. -Onun- yüce slam bilimleri, hidayet yollarna
yaptklar, talim ve tahriçte uygulad özel yöntemi ebediyen, gören
gözlerin övgülerini almaya devam edecektir. Ezher’in meydana
getirdii pozitif bilimler, çan üniversiteleriyle baa ba
yarmaktadr. Bu durum; tarihi dönemlerden herhangi birinde slam
toplumunun ihtiyaç duyduu baz ilimleri ihmal ettirip asli gayeyi
unutturmad ve eitimde titizlik gösterildii sürece iyi bir itir.
Fakat üzüntü ile görüyoruz ki hem douda hem de batda
Müslümanlarn umutlarnn temeli olan kadim Ezher, korkunç bir
ihmal içerisindedir. Biz kurulduundan beridir sistematik bölümlerde
iki türlü baboluun hâkim olduunu görüyoruz. Bunlar: talim ve
terbiye’dir. Ezher’in resmi metodunda hissedilen garip ihmale göz
yumduumuzu farz etsek bile Ezher’in varlndan istenen talim ve
terbiye eksikliine göz yumamayz.3
Bütün dünya Müslümanlarnn gözüne ho gelmeyen
manzaralardan birisi de udur: “baz büyük ve küçük âlimlerin sahih
sünnetten onlarca men edici rivayetlere ramen bütün millet ve
dinlerde din adamnn yapmas ho karlanmayan, vakar iaretlerini
korumas gereken sünnet çarclar ve ümmetin hidayetçileri olan din
adamlarnn düünmekten uzak, gururlu gençlerin görünümünü
vermelerine neden olan sakallarn kesmelerini umursamamalardr.
Her ne kadar müftüler, onlara fetva verse de bu açk, sahih ve sakal
kesmeyi men edici hadiseler olsa da, son zamanlarda sünnetin sünen-i
hüda ve sünen-i zevaid olarak ikiye ayrlmas bu gibi kimseleri
yergiden kurtarmaktadr. Üstelik çou mezheplerde sakal kesenler eri
mahkemelerde brakn kad olmay buralarda ahitlik yapmalarnn
bile men edildiini görmekteyiz. Eer, “Zamann tegayyürü ile ahkâm
deiir.” sözü olmasayd bu konuda büyük skntlar olurdu. Her hal-u
karda ulemann bu görüntüsü toplumumuzda kötü olarak alglanan bu
adetin sürmesi nefislerde meydana gelen beenmeme olgusundan

3

Ben “Nebevî Hicretin anlar ve Ezher Üniversitesi” isimli makalemde yeni
ve eski Ezher’in durumu hakknda geniçe bilgi verdim. (bkz: Bu eser, s.450)
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hiçbir ey eksilmeksizin Müslümanlarn baklarn gerçekten rahatsz
etmektedir.
Sonra biz sistematik bölümlerde bu öncü ahslarn, müezzin
namaza çard zaman müminler Allah’n çarsna icabet edip
kalkarlarken hemen yan balarndakileri görmeleri ve iitmelerine
ramen hiç umursamayp bu ilahi çarya kulak asmayp sakince
oturduklarn ve örenime devam ettiklerini görmekteyiz. Bu da yine
Müslümanlarn gözüne batan, ho olmayan manzaralardr. Aslnda
halk bunlar âlimlerin namaz küçümsediklerine hamletmektedirler.
Allah rahmet etsin büyük alim Ekmeluddin el-Bâbertî’den slam
Hukuk dersleri alan ve eyhûn Üniversitesinden mezun olan Fusûlu’lBedâî fî Usûli’-erâî’ isimli eserin yazar emsuddin Muhammed b.
Hamza el-Fenarî, Sultan Birinci Beyazid’in ahitliine bakt bir
davada, “sen cemaatle namaza devam etmiyorsun, bu yüzden dinen
senin ahitliini red ediyorum.” diyerek reddetmiti.4
Örencilerin brakn farzlar, vacipleri ve sünnetleri, slam
adabn gözeterek yetitirilme ii ihmal ederek yetitirmeleri asla
kabul edilebilir bir durum deildir. Bu vesileyle eitim ve öretim
sahasnda yapm olduu gayretler ehlince bilinen Hukuk Medresesi
Müdürü Âtf Berekât’n kabrine rahmetin inmesini diliyoruz.
Sonra, faziletli bir terbiyeci, gece gündüz örencilerinin
durumlar konusunda geveklik göstermemeli, örencilerin hakknda
“okumak fayda vermemi” dedirtmemek, terbiyeli, örnek önderler
olarak mezun olmalarn güçlendirmek için, örencilerin yemelerini,
içmelerini, giyimlerini, konumalarn, lehçelerini, yolda yürürken
nasl davranmalar gerektiini ve özellikle gece ve gündüz nasl
olduklarn yakndan takip etmelidir. Bu konuda geçmite olduu gibi
hem örenciler hem de öretmenler olarak gayretli olmak
durumundayz. -Bu konuda- görünen köy klavuz istemez.
Sonra bu enstitüdeki örenciler ile âlimler; nümayilere ve
hiziplere itilerek, Enstitünün saygnlnn korunmasn ve hedeflerine
özen gösterilmesini isteyen, kendisine saygl olan bir topluluun raz
olmayaca bir biçimde ilimden koparlmaktadr.
Bu konulara önem vermeyen idareci, kendisine, idaresi
altndakilere ve mahiyeti altndaki örencilere kar cinayet ilemi
olur. Bu gibi durumlarda hastalkl uzvu/organ kesmekten baka çare
yoktur.
Bu ksa önsöz ve giriten sonra unlar derim:

4

Bunun üzerine saraynn yanna bir cami ina ettirmi ve namazlar cemaatle
klmaya devam etmitir. Bütün padiahlar da böyle yapmlardr. (z)
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Evvela: Hadis, tefsir gibi ilimlerin örenimi için en uygun yer
Ezher’dir. Çünkü burada sabah, öle ve akamlar dersleri birbiriyle
balamak imkân dâhilindedir. Böylece ne zil, ne trampet ne davul, ne
de siren sesine ihtiyaç duyulmayacaktr. Ayrca dersin yüceliine
riayet edilip örencilerin tamamnn cemaate katlm salanp,
öretmenin vakti dakikalar ve zamanla snrl olmakszn dersini tam
bir ekilde tamamlayabilecektir. Yüksek slamî lim derslerinin hakk
da budur zaten. Geriye kalan dersler ise Ezher’in hedefledii gayeye
göre örenilmesi gerekli görülen dersler belirlendikten sona anlamay
ve anlatmay engellemeyecek biçimde gürültüye mahal vermeden,
zorlamakszn, dier vakitlere datlr.
kinci olarak: Ezher-i erif’te örencilerin, hocalarn ve
aratrmaclarn elinin altnda bulunmas için doudaki ve batdaki
kütüphanelerden kopyalama, çoaltma ve satn alma yoluyla hadis ve
onunla ilgili ilimlere ilikin kitaplar toplanarak bir salon oluturulur.
Hadis hocas veya komisyon, örenciyi bu ilimle ilgili problemli olan
konular özel olarak burada aratrmakla yükümlü tutar.
Aratrmalarn ksa bir sürede bitirip neticesini almalar için onlar bu
salona gidip gelmeye tevik eder ki amaç acil aratrmalarda önde
olma duygusunu ve ilmi yar duygusunu yaatmaktr. Böylece an
yüce olan Allah’n dilemesi ve baar vermesiyle neticeler çoalacak
ve büyük bir ilmi gelime meydana gelecektir. Hindistan’daki Daru’lMusannifîn fî Nedveti’l-Ulemâ adl Enstitü bu metotla ilmi neticeler
açsndan çok büyük faydalar verdiler ve dünyadaki Nedvî’ler iyilikle
bahsedilir oldular.
Ezher’de böyle özel bir salonun açlmasna karar verilince bu
salona getirilmesi gerekli olan hadis ve hadis ilimlerine dair seçkin
kitaplarla ilgili kapsaml bir aratrma yaplmas gerekir. Örnein,
Muvatta erhi olan bn Abdi’l-Berr’in Temhid’i, Ebî Bekr b. Irâkî’nin
Muvatta erhi olan el-Kabes’i, Bâcî’nin Ricâlu’l-Buharî’si, bn
Seyyidi’n-Nâs’n erhu Câmi Tirmizi’si ve yine ayn ahsn Zeynu’lIrakî’ye Tekmile’si, bn Rslân’n erhu Süneni Ebî Dâvud kitab,
Iclî’nin Sikât’, Kâsm b. Kutluboa’nn Tertîbu’s-Sikat’,
Mooltayî’nin el-kmâl’i, Dârekutni’nin el-lel’i, Ebu Ya’lâ elKazvinî’nin el-râd’, bn Münzir’in el-râf’, bn Ebî eybe ve
Abdurrezzak’n Musannef’leri, Saîd b. Mansûr’un es-Sünen’i, elKutub Abdulkerim el-Halebî’nin el-Mevridi’l-Henî fi erhi’s-Siyer li
Abdilganî’si, Salâh el-Alâî’nin Câmiu’t-Tahsil fi Ahkâmi’l-Merâsil’i,
Kâsm b. Kutlboa’nn Tahrîcu Ehâdisi’l-htiyâr’, bn Ebi Hâtim’in
Takdimetu Marifet’l-Cerh ve’t-Ta’dîl’i, bn Nokta’nn, et-Takyîd li
Ruvâti’s-Sünen ve’l-Mesânîd’i, Ebi Ali el-Gassanî’nin Takyîdu’lMuhmel’i, Ramehürmizî’mi Muhaddisul Fasl Beyne’r-Râvi vel Vâî’i,
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Kadi yâd’n el-lmâ’ fi Kavaidi ves Simâ’, bn Receb’in erhü leli’tTirmizî’si, bn Cevzî’nin, et-Tahkîk fi Ehâdisi’t-Ta’lik’i, bn Abdi’lHâdî’nin Tenkihu’t-Tahkîk’i, Zehebî’nin el-Mütebeh’i, bn Hacer’in
Tebsîru’l-Müntebih fi Tahrîri’l-Mütebih’i, ve benzeri kymetli
kitaplar.
Üçüncü olarak: Buhârî, Müslim, Nesâî, Ebû Dâvud, Tirmizî ve
bn Mâce’den oluan alt asl kitabn öretilmesi kararlatrlmaldr.
Rivayet tabakalar esasna dayanan bu örenim esnasnda da erhte
genilemeye kaçmadan ksa sürede örenmesi mümkün olan ksa
müfredatl bir erh kitab ilenmelidir. Ayrca Muhammed b. Hasen ve
Yahya el-Leysî’nin rivayetleriyle mam Malik’in Muvatta’s
Muhammed Abid es-Sindî’nin Tertibu Muhtasari Müsnedi Ebi
Hanîfe’si, Tahâvî’nin Meâni’l-Âsâr’ daha önce bahsi geçen Sindî’nin
Tertîbu Müsnedi afiî’si ve Tahâvî’nin Süneni afiî’si de ilenmelidir.
Ayrca bu derslerin örenimi için özel bir üstat atanr, yabanc
örencilerle nizami bölümlerde okuyan örenciler seçecekleri bir
kitapla belirlenen saatlerde bu özel üstadn meclisine kitap okunup
tamamlayana dek devam etmeye zorunlu klnr. Bu kitabn örenimi
tamamlannca baka bir kitaba geçilir. Kitabn örenim ekli ise öyle
olmaldr: Üstadn hemen sandaki örenci yüksek sesle ve düzgün
olarak yarm ila bir sayfa okur sonra da onun yanndaki okur. Bu
ekilde mecliste bulunan her kes okumu olur. Okuyucu bir hata
yaptnda üstat hatasn düzeltir. Böylece cemaat kitab dikkatlice
örenmi olur.
Üstadn güvenilir hafzlarn ellerinden çkma güvenilir usûl
kitaplarna göre metin ve senet harekelemesi yapmas gerekir. Onun
lakaplar, künyeleri ve isimleri harekelemesinde geveklik göstermesi
kabul edilemez. Tam aksine doru bir ekilde harekelemesi gerekir.
Örencileri de bu salonda bulunan veya onun yerine geçecek baka
kitaplardan bildiklerini aratrmaya yönlendirmelidir ki bu ilmi
aratrsnlar. Bununla beraber örenciye okumas için rical hakkdaki
Hazrecî’nin Hulasatu Tehzîbi’t-Tehzîb, bn Hacer’in Takrîbu’t-Tehzîb,
Fettenî’nin el-Munî’si kitaplar datmaldr.
Üstadn hadisin baz konularn içeren ksa bir erhle yetinmesi
gerekir. erhi fazla geniletmemelidir ki istenildii üzere kitab
mümkün olan en ksa zamanda bitirsin ve üstadlarnn dier
kitaplarna geçebilsin. erhe fazlaca dalmak örencinin kitabn
örenimini tamamlamadan kesmesine neden olur. Zira ksa baz
kurallar açklamak ve metin ile senedi harekelemekten baka erhe
ihtiyaç yoktur. erhte ayrnt isteyen elinin altndaki geni erh
kitaplarndan faydalanabilir.
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Dostlarmdan olan baz büyük âlimlerin Sahihi Buhârî
meclislerine katldm ve deiik rivayetlere ve isimlerin
harekelenmesine erhten daha fazla faydalanmay gözeterek fazlaca
önem vermediini fark ettim. Özel bir mecliste kendisine: “simlerin
harekelenmesine ve ihtilaf noktalarna fazlaca ehemmiyet vermediini
gördüm. Talebenin asl ihtiyac ise bunlardr, aksine ellerinin altnda
bulunan erhlerin iyice incelenmesine ihtiyaçlar yoktur.” dedim. O
bunun üzerine bana: “Metni doru bir ekilde verdikten sonra
lakaplara künye ve isimlere fazlaca deinmenin bir anlam yok ki”
diye cevap verdi. Ben de bunun üzerine: “Hadisin shhat derecesine
etki eden bir hadisin sahih olup olmadnn oda olan senedi hadisin
banda süs mü sayyorsunuz. Senedin ve ricalin bilinmesi sayesinde
âlim, zt rivayetler karsnda ilmin ayak kaydran yerlerinden
kurtulmu oluyor. Hangisini tercih edecekse bilgisine göre tercih
ediyor, taklit yoluyla veya hevasna göre deil! Ne söyleyecekse
delille söylüyor. Ravinin hallerinin ve rivayetlerinin bilinmesiyle
aratrmac sanki onlarla birlikte yaam ve muaeret etmi gibi
olmaktadr. Böylece hangisinin rivayetlerinin mutlak olarak kabul
edileceini, hangisinin ise rivayetlerinin seçileceini biliyor ve
rivayetlerinin tamamn kabul etmiyor. Aksine bu ilmin ehline
kurallarna göre bazlarn kabul ediyor bazlarn da kabul etmiyor.”
Dedim ve daha sonra: “Eer siz ricâl konusunda gevek davranrsanz
sizden sonrakiler daha da gevek davranr. Böylece, eer var
olmasayd slam’n ilk yllarnda tefsir ve hukuk ile ilgili birçok
rivayetin doruluklarnn bilinmeyecek ve bu ilim kaybolacakt.”
dedim. Allah beni de onu da iyilikle mükâfatlandrsn bu sözüm
üzerine sustu.
Daha dün, mücessim Dârimî’nin en-Nakd isimli kitabnda
derlenen bu tür aykr fikirleri gördük. Bu tartmalar ilm-i rical ve
hadis ilimlerinin önemine atfta bulunarak asrlar boyunca devam edip
gidecektir. Her kim fikir özgürlüünü bahane ederek halis inanca ters
görüleri reddetmezse iyi bilmelidir ki Ezher Üniversitesi dinin ve
inancn bekçisidir. Bekçinin ise; koruma ii omuzlarnda olan mallar,
hrszlarn yapp ettiklerinde hür olmalar ismine binaen gasb
etmelerine müsaade etmesi mümkün deildir.
Dördüncü olarak: Hadis Istlah olarak bilinen usûl-i hadisi
öretmesi için bir üstat tayin edilir. Bu üstat, Sehâvî’nin telif ettii
erhu Elfiyeti hadis li’l Irakî isimli kitab okutur. Daha faydal ve
mükemmel olmas için fukahann bu konulardaki görülerini de
okutur. Bunun tamamlanmasndan sonra üstat, bn Hacer’in
Nuhbetu’l-Fiker’ini öretmeye geçer. Ayrca buna Kâsm b.
Kutluboa’nn kitabndan ve buna yazlan iki erh olan Aliyyu’l-Kârî
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ve Muhammed es-Sindî’nin kitaplarndan faydal notlar ilave eder. Bu
ilimde göz ard edilemeyecek olan kitaplardan bazlar unlardr: ilki; bu alanda yazlm en eski kitap olan- Râmehürmizî’nin elMuhaddisu’l-Fasl Beyne’r-Râvi ve’l-Vâî, Kâdî yâd’n el-lmâ’, bn
Dakîk el-yd’in el-ktirâh’, Hatîb’in el-Kifâye’si, Hâkim’in Ma’rifetu
Ulûmi’l-Hadis’idir. Burada bahsi geçen son iki kitabn sonuca
ulamam baz aratrmalar olduunu da hatrlatmak gerek.
Usûl-i hadis hocasnn, örenciyi hadis ilmiyle balantl olan
dier ilimlerdeki meseleleri tahkike yönelirken akranlar arasndaki
konumunun yükselmesi, hadis ilmine âlimin ne kadar ihtiyaç
duyduuna dikkat çeken birçok etkili örnekler vererek, dier ilimlerde
ne kadar vukûfiyet sahibi olursa olsun hadis ilmindeki azlndan
kaynaklanan hatalara düme ekillerini açklayarak onlar bu hadis
ilminde üst seviyelere iletmek ve onlarn gönüllerine hadis ilminin
sevgisini alama imkân vardr.
Beinci olarak: Mevzû hadis ilmini anlatmak için bir hoca tayin
edilir. Ebû Hasen b. Arrâk el-Kinânî’nin Tenzihu-erîati’l-Merfûa
anil Ahbari’-enîati’Mevdûa isimli kitabn bu konunun örenimi
için esas alr. Bu kitabn ayrcal kitabn banda bn Cevzî’nin elMevzûât’ndan ve dier kitaplardan alnma uydurma hadisler ve
uyduranlar ile ilgili mükemmel bir mukaddime olmasndandr. Ayrca
el-Acemî el-Hâfz’n el-Kefu’l-Hasîs Amma Remiye bi-Vad’i’l-Hadîs
isimli kitaplardan alnt vardr. Bunun nedeni uydurma hadislerden
bahsederken hadis uyduran ricâlin bilinmesinin çok önemli
olmasndandr. Kitabnn bölümlerini mevzu hadis müelliflerinin
mevzuluu üzerinde ittifak ettikleri veya ihtilaf ettikleri hadisler ile
bunlar hakkndaki kendi görülerine göre düzenlemitir. Dier mevzu
hadis müellifleriyle çelitii noktalarda o müellifin durumun hzl bir
ekilde açkladktan sonra, insanlara öncekilerden daha faydal, daha
güvenilir daha kapsaml bir kitap sunma imkân bulmutur.
Altnc olarak: Kapsaml bir eitimden sonra mürsel hadislerin
hükümleri ve âlimlerin bu konudaki görülerini öretmesi için
müderris tayin edilir. Bunun ardndan bn Ebî Hâtim’in Takdimetu’lCerh ve’t-Tadîl ve yine onun el-Merâsîl, Fkh mezheplerinin bu
konudaki görülerini açklayan en geni ve faydal kitaplardan olan
Salâh b. Alâî’nin Ahkâmu’l-Merâsîl’i, bn Receb’in erhu leli’tTirmizî’si gibi kitaplardan istifade ederek baklar Buhârî’nin
Sahih’indeki muallak, mürsel ve maktu’ hadislere, Müslim’in
Sahih’indeki maktu ve mürsel hadisler ve her iki yönden bu iin
erbabnn yapt aratrmalara çekilir. Ayrca aratrmann ufkunu
geniletmek ve tam bir fayda salamak için dört Sünen kitabna ve
Muvatta’daki böyle hadislere iaret etmelidir.
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Yedinci olarak: bn Cevzî’nin et-Tahkik’ini ve bnu’l-Hâdî’nin
Tenkîhu’t-Tahkîk’ini ve fukahann tedvin ettii bu kitaplar hakknda
red ve kabul açsndan görülerini karlatrmal olarak öretmesi için
bir üstat tayin edilir. Böylelikle örencilere fukahann delil olarak
kullandklar haberlerin ravilerinin sika olup olmad tartmalarndan
olumlu bir sonuç alma yolunda çaba harcamaya altracaktr. Bu –
çalma- hem örenci hem de hocay mezhep kitaplarndaki bir çok
hadisin tahrici için yaplm pek çok kitab kapsaml bir ekilde
aratrmaya sevk edecek geni bir bölümdür. Bunu yaparken bn
Hammâd’n Tuhfetu’r Râvi fi Tahrîci Ehâdis’i Tefsîril Beydâvî’si ile
Keâf hadislerinin iki tahriçi olan Zeylâî ve bn Hacer’in
kitaplarndan faydalanacaktr. Böylece tefsir alannda tedvin edilmi
hadislere bir bak açs olacaktr.
Sekizinci olarak: Ricâl tenkidi ilminin  altnda aratrmann
öz suyunu örencilere sunacak, müsteriklerin tenkit edilemez bir hür
bilim oluturma örtüsü altnda yaptklar saldrlardan ve
amaçladklarn ortaya koyacak salam bir kitap yazldktan sonra
Siyer e Megâzî örenimi için bir üstat atanr. Üstad iblî Numanî elHindî’nin ve örencisi, dostu üstat Süleyman en-Nedvî’nin Siretu’nNebevî’yi zayf rivayetlerden arndrmak içim -Hintçe olarak birkaç
cilt halinde yaynlanan- yazdklar kitap, müsteriklerin arzusunu boa
çkarm, onlar reddetmi ve büyük bir boluu doldurmutur. Bu
kitap, önce ngilizceye daha sonra Türkçeye tercüme edilmitir.
Birtakm edebiyatçlar baz yanllklar düzelterek bu kitab
Arabça’ya tercüme etseydiler talyan Böris Kitano ve Macar
Goldzieher gibilerine ne güzel bir reddiye olurdu. Nice faydal
kitaplar, zayf senetli nakillerde bulunduklarn unutarak srf dou
kaynaklarndan nakillerde bulunmalaryla övünerek müsteriklerin
kartrmalaryla kandrlyorlar. Hâlbuki hangi kaynan zayf
olduunu hangi kaynan güvene layk olduunu rical ilmine vakf
olmayanlar ayrt edemezler. Daha önce Halid b. Velid ve Nuveyre’nin
Öldürülmesi adl makalemde bu konuyu örnekleriyle beraber
açklamtm.
Dokuzuncu olarak: Ezher’de hadis ilminin çeitli konularyla
ilgili konferanslar verilmelidir. Örnein: hadisin illet yönleri, vurûd
sebepleri, nâsih ve mensûh’u, imamlarn hadisi kabul artlar,
muhadramlar, müdellisler, muhtalit olanlar, nesepler; künyeler,
lakaplar ve isimlerin belirlenmesinde en faydal ve güvenilir kitaplar
ve bu gibi konular ilenerek örencilerin bu konular aratrmaya olan
evkleri harekete geçirilmeli, bu alanlarda eser tedvin etmeleri
salanmaldr.
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Ezher-i erif eski ilmi canlln geri kazandktan sonra
Zemaheri’nin Keaf’, Ziya b. Esîr’in Câmiu’l-Beyân fi Sanaatey enNesîr ve’n-Nazm’, Ebû Hayyân el-Endelûsî’nin rtiâfu’d-Darb fi
Kavaidi Lisâni’l-Arab’ v.b’nin Ezher’de köklü ilimlerle uyumun
korunmas için okutulmasna karar verilmesi güzel olacaktr. Ayn
ekilde mezheplere göre fkh, kelam, bn Abbas ve dier sahabeden
gelen tefsir rivayetlerine önem verilerek tefsir usulü ilenseydi güzel
olurdu. Yalnz konferanslar verilmek suretiyle de olsa, rivayetlerin
shhat dereceleri belirlenmeli, zayf olanlar sahih olanlardan ayrt
edilmelidir. Suyûtî’nin tkan’daki gibi geveklie dayanmamaldr.
Onuncu olarak: Müsteriklerin ve mübeirlerin saldrlarna
karlk gece gündüz çalan bir komisyon kurulmaldr. Bu komisyon
Ezher’da baka bir yerde toplanmal dümanlarn ileri sürdüklerine
kapsaml aratrmalardan sonra kesin delillerle cevap vermeli ve Ezher
mensuplarnn tedvin edilmi bu batl görülere reddiyeleri
tamamlanmadan bu kimselerin kitaplarn tercüme etmelerine mani
olunmaldr. Hatta bu reddiyeler, dümanlarn dilleriyle yazlmal,
ilkin onlarn memleketlerinde yaymlandktan sonra slam ülkelerinde
Müslümanlarn dillerinde yaynlanmaldr. Bu en mükemmel fayday
ve neticeyi verecektir.
te bunlar kendine layk olan yoldan sapan Ezher’in iyilii,
düzeltilmesi ve güçlendirilmesi için benim aklma gelen eylerdir.
Tenzih ettiim Allah hidayet isteyenlerin hidayetinin sahibidir. Bata
da sonda da hamd O’nadr.
Deerlendirme
Bu yazy Muhammed Zâhid el-Kevserî5, Ezher Rektörü Üstad
Mustafa Abdu’r-Râzk’n isteini yerine getirmek için takdim etmitir.
5

Muhammed Zâhid el-Kevserî, Kafkasya’dan hicret etmi bir ailenin
çocuudur. Kevserî (1296/1879) ylnda Düzce’nin Hac Hasan köyünde
domutur. Çerkes asll olan Muhammed Zâhid el-Kevserî, ilk derslerini
babasndan almtr. Farkl âlimlerde ders okuduktan sonra Rüdiye’yi
bitirmi ve on be yanda iken (1311/1893) ylnda stanbul’a gelmitir.
Kadasker Hasan Efendi (1044/1634)’nin yaptrm olduu Dâru’l-Hadis’e
intisab etmitir. stanbul’da zamann önde gelen mühim ahsiyetlerinden ders
alm ve yaklak yirmi alt yanda iken (1322/1904)’de Alasonya’l Ali
Zeynelabidin (1336/1918)’de eitimini tamamlayarak mezun olmu ve
icazetini almtr.
(1324/ 1906) ylnda icazetini alan el-Kevserî, bu tarihten I. Dünya
savana kadar dersiam olarak Fatih camisinde müderrislik yapmtr.
(1331/1913) ylnda ise stanbul müderrislii ruûsuna getirilmitir. Yine bu
dönemde medreselerin slah için kurulan komisyona üye olarak seçilmitir.
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ttihatçlarn tekliflerine kar gelmi, ve uzun münakaalar olmutur. Bu
hadise onun ittihatçlarla arasnn açlmasna ve daha sonraki yllarda Msr’a
gitmesine kadar sebebiyet vermitir. Deiik illerde ve öretim yerlerinde
çalan Kevserî, 15 Austos (1338/1920) tarihinde Daire-i Meâyih’ide ders
vekâletine getirilir. Bu görevde uzun müddet kalamayan el-Kevserî bu
görevden azledilir. Tekrar ders meclisine üye olarak seçilen el-Kevserî,
Msr’a gidene kadar bu görevinde kalmtr.
(1341/1922) ylnn sonlarna doru sokak ortasnda karlat bir
ahbabnn kendisine kendisinin ttihatçlar tarafndan tutuklanma emrinin söz
konusu olduunu söylemesi üzerine evine bile haber vermeden
skenderiye’ye gitmekte olan bir vapura binerek bir daha doduu yerlere
gelmemek üzere Msr’a gitmitir. (1341/1922) tarihinde skenderiye’ye
ulaan el-Kevserî, oradan Kahire’ye geçmitir. Kahire’ye gelen el-Kevserî,
(1342/1923) ylnda am’a gitmi orada bir seneden fazla kalmtr. Burada
bulunduu sürede Dâru’l-Kütübi’z-Zâhiriye’de yazma eserler üzerinde
çalmtr. (1345/1925) Kahire’ye dönen el-Kevserî, Hilvan’a gelmi ve
daha sonra imdilerde Revâku’l-Etrak denilen ve Ezher’de okuyan Türk
örencilerinin katld Tekiyyetu’l Etrak Ebu’z-Zeheb Tekkesine
yerlemitir. (1347/1927) senesinde ikinci kez am’a seyahat eden elKevserî, bir yl sonra tekrar Msr’a döner. am’da kald zaman zarfnda
Muhammed Tevfik el-Eyyübî, Seyyid Bedrettim el-Hüsnî ve Muhammed
Salih el-Âmidî ile görüür. El-Âmidî’den Hasru’-ârid fî Esânidi’-eyh
Muhammed Âbid isimli eseri rivayet edebilmek için icazet alr. el-Kevserî,
Msr’da bir çok kiinin itirak ettii Dâru’l-Mahfuzati’l-Msrye’nin Türkçe
vesikalar Arapça’ya çevirme imtihanna girer ve birinci olarak kazanr ve bu
göreve basit bir ücretle balar. Bu görevden sonra yaklak sekiz senedir ayr
kald eini ve çocuklarn yanna getirir ve ömrünün sonuna dek Kahire’de
yaar.
Kevserî, (19 Zil’l-Kâde 1371/11 Austos 1952) ylnda vefat etmitir.
Cenazesi “Karafetu’l-mam e-afiî” denilen mntkada, Rdvan caddesinden
dostu eyh brahim Selim’e ait bölüme, kzlarnn yanna defnedilmitir
Muhammed Zâhid el-Kevserî’nin eserlerini Türkiye’de yazm olduu
ve Msr’da iken yazm olduu eserler olmak üzere iki grupta mütalaa etmek
mümkündür.
Türkiye’de yazm olduklar eserlerinin says 23 tanedir. Bu eserlerin
birkaç müstesna hiç biri baslmamtr. Muhammed Zâhid el-Kevserî,
Msr’a gittikten sonra yazm olduu bu eserlerin akibetleri hakknda bilgi
sahibi olamamtr. Msr’da bizzat yazm olduu eserlerinin says 31 olup
ekseriyeti baslmtr. Teliflerinden baka Muhammed Zâhid el-Kevserî’nin
mukaddime, talik, tashîh ve tahkîkini yapm olduu eserlerin says 40
tanedir. Bunlardan baka ayrca 26 eser de takdim, takrîz ve tantm yazs
vardr. Türkçe’den Arapça’ya çevirmi olduu eserlerinin says da 3’tür.
A-Türkiye’de yazm olduu eserlerinden bazlar unlardr:
1-el-Cevâbu’l-Vâfî fî’r-Reddi ale’l-Vâiz el-Ofî
2- Nakdu Kitâbi’d-Duefâ li’l-Ukaylî
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Kevserî, giri olarak kabul edeceimiz bölümde Ezher Üniversitesinin
slam âlemindeki yerinin önemine iaret ettikten sonra burada yetien
kiilerin hadis sahasnda yeterli bilgi donanmna sahip olmadn
bunun da giderilmesi için Ezher Üniversitesi Rektörü Profesör
Mustafa Abdu’r-Râzk’n gayret ettiine iaret etmektedir.
Kevserî daha sonra öretim üyelerinin ve idarecilerin vasflar
hakknda ksaca bilgi verdikten sonra Ezher Üniversitesi slami limler
Fakültesinde Hadis Bilim Dalnda okutulmas gereken dersler
hakknda görülerine yer vermektedir.
Kevserî’nin teklif ettii dersler dikkatlice incelendiinde bu
derslerin lisans dersleri olarak 4 yllk bir lisans program içerisinde
okutulmasnn zor olduu görülmektedir. Ancak onun verdii
layihann birinci maddesi dikkatlice incelendiinde akam eitimi de
dâhil olmak üzere teklif ettii derslerin bitirilebileceini
3-en-Nazmü’l-Atîd fî Tevessili’l-Mürîd
4- et-Taakkubu’l-Hasîs lime Yuhfihi bni Teymiye Mine’l-Hadis
Mukaddime, talik ve tashîhini yapm olduu eserlerinden bazlar
unlardr:
1-Mukaddime alâ Nasbi’r-Râye li Ehâdisî’l-Hidâye
2-es-Seyfu’s-Sakîl fi’r-Reddi alâ bni’z-Zefîl Tacuddin es-Subkî
3-el-htilaf fi’l-Lafz ve’r-Reddu ale’l-Cehmiyye ve’l-Müebbihe
4-Ahbâru Ebî hanîfe ve Ashabihi
5-el-Esmâ ve’s-Sfât
B-Msr’da yazdklar eserlerden bazlar ise unlardr:
1-Te’nîbu’l-Hatîb alâ mâ sakâhu fî Tercümeti Ebî Hanîfete ve Rivâyeti
Ebî Hanîfete an Mâlik
2-el-fâk alâ Ahkâmi’t-Talâk
3-Refu’r-Raybe an Tahabbutati bn Kuteybe
4-Katâretu’l-ays min Hayâti’l-mâm el-Leys
5-Tahzîru’l-Halef min Mehâzi Ed’iyeti’s-Selef
6-Makâlât
7-Min beri’t-Tarih fi’l-Keydi li’l-slâm
Takdim ve Takriz yazm olduu eselerinden bazlar ise unlardr:
1-Kitâbu Badâd bnu’t-Tayfur’un
2-Menâkbu’l-mâm e-afiî
3-Fethu’l-Mülhim fî erhi Sahihi’l-Müslim
4-Tabakâtu bn Sa’d
(Kevserî’nin hayat hakknda bkz: Ahmet Hayri, el-mam el- Kevserî,
Kahire, 1372; Kevserî, râmu’l-Merîd, Kahire, ty. ; Zühdü Ünal,
“Muhammed Zahid el-Kevserî Hazretleri’nin Ailesi ve Yetitii Ortam”,
Muhammed Zâhid el-Kevserî Hayat Eserleri Tesirleri (Sempozyum
Bildirileri 9-10 Aralk 1995; Mehmed Emin Özafar, “Muhammed Zahid elKevserî Hayat”, Muhammed Zâhid el-Kevserî Hayat Eserleri Tesirleri
(Sempozyum Bildirileri 9-10 Aralk 1995)
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düünmektedir. Onun ikinci maddede verdii tekliften döneminde bir
hadis kürsüsünün ve hadis eitiminin de yeterli olmad
anlalmaktadr. Öncelikle hadis sahasnda eksik kitaplarn
tamamlanmasnn yannda özellikle de Hindistan’daki hadis öretim
metotlarndan yararlanlmasn istemektedir. 10 madde halinde
sunmu olduu tekliflerde onun okutulacak kitaplar hakknda vermi
olduu liste bu eitimi alan örencinin hakikaten hadis bilgisiyle
donanml olmasn gerekli klmaktadr.
Kevserî’nin 10. Maddede sunmu olduu müsteriklerle ilgili
tespit ve teklifleri, bulunduu dönemde oldukça önemli bir tespit
olduunu düünüyoruz.
Eserde yer alan birkaç dipnottan sadece alakal gördüümüz bir
tanesi dndakileri hem tercümenin hacminin artmas hem de çok
fazla gerekli görmediimiz için tercüme etmeyi uygun görmedik.
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Bilisel Geliim Sürecinde Etkili Örenme Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜNE
Yüzüncü Yl Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyat Bölümü
Özet
Bu çalmada beynin yaps ve fonksiyonlar, saysal bilginin nerede
deerlendirildii, duygusal bilgilerin nerede deerlendirildii konusu ele
alnmtr. Bilginin depoland ve örenmenin asl gerçekletii yer olan
beyinle ilgili bildiklerimizi derslerde, evlerde nasl etkin bir ekilde
kullanlabilirlii ve eitim ve öretim sürecine de nasl uygulanabilecei
gösterilmitir. Ayn zamanda bilgiyi alglamada sa ve sol yar kürelerin ayr
ayr ne ekilde güçlendirilerek bütünsel beyin kullanm hakknda öretim
tekniklerin neler olduu sunulmutur.
Anahtar kelimeler: Beyin yar küreleri, sa yar küre, sol yar küre,
bütünsel beyin, örenme.
Abstract
It has been known that how our knowledge related to the brain
where information is stored and learning takes place is used effectively and
how it can be adapted to education process. Morover it has been presented
that what the teaching techniguer are related to the wingholistic brain by how
strenghtening right and left hemisphere in gaining information.
Key words: Hemispheres of the brain, right hemisphere, left
hemisphere, holistic brain, learning.

Giri
Merkezi sinir sisteminin en önemli ksm olan beyin, kendisini
koruyan kafatas boluu içerisinde yer alr. 100 milyar nörondan
oluan beyin örenme ve dier tüm zihinsel ilemlerin merkezidir.1
Sa ve sol loblardan oluan beynimizin her lobu farkl sistemleri
kontrol etmesine ramen beyin ilemlerini yerine getirme aamasnda
1

Yüksel Özden:Örenme ve Öretme. Pegema Yaynclk. Ankara, 2003,
s.40.
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birbirlerini destekler ve birbirlerine katk salarlar. Dolaysyla beyin
bir bütün olarak görevini yerine getirir.2
nsanlarn yaamlar boyunca edindikleri bilgiler beyinde
muhafaza edilir. Beyin bunu yaklak 100 milyar nöron ve 10
katrilyonluk sinir potansiyeliyle yapar.3 Beyin çevresel sinir
sisteminden her saniyede 300 kadar mesaj iletimi alr ve her saniyede
sinirlerden gelen 750 milyon uyary merkezi sinir sisteminde analiz
edip deerlendirdikten sonra yine bunun yars kadar uyarty ilgili
organlara göndererek4 insanlarn duyma, görme, dokunma, tat ve koku
alma gibi be duyumuz vastasyla algladklarmz belli merkezlerde
iler.5
Beyin doutan gelen kendisini sürekli yenileyen, artlara
göre kendisini gelitiren ve her türlü arta uyum salayan bir yapya
ve kapasiteye sahiptir. Dolaysyla eitim koullar ve içinde
bulunduu artlar beyni gelitirebilmekte ya da köreltebilmektedir.
Yap itibariyle beyin mükemmel bir ileyie ve inanlmaz bir
kapasiteye sahip olmasna ramen insanlarn çou beyin
kapasitelerinin %1-2’sini6, Einstein gibi bilim adamlarnnsa dier
beyinlerden %10–15 orannda daha geni7 kullandklar ortaya
konulmutur. nanlmaz bir kapasiteye sahip olmasna ramen neden
snrl bir ksm kullanldn nedenleri üzerinde durulur, beynin
yaps, çalma biçimi ve örenmenin beyinde ne ekilde gerçekletii
konusunda bilgi sahibi olmamz durumunda8 eitim ve öretimimizi
buna göre düzenler ve çocuklarmzla daha doru bir ekilde
ilgilenmemizi mümkün klar.
Yaplan bu çalmamzda tarama modeli kullanlm, birçok
veri taban üzerinden aratrma yaplarak konu ile ilgili yerli ve
yabanc kaynaklar taranarak deerlendirme yaplmtr. Çalmamzda
öncelikle beynin yaps, ileyii, kaç bölümden olutuu ve bu
bölümlerin hangi bedensel faaliyetleri kontrol ettii hakknda bilgi
2

Nuray Senemolu: Geliim, Örenme ve Öretim. Gazi Kitapevi, Ankara
2004, s. 376.
3
Manfred Spitzer: Lernen, Gehirnforschung und die Schule des Lebens,
Spektrum Verlag, 2003, s.53.
4
Spitzer, a.g.e. s.53.
5
O., Roger Anderson: A Neorocognitive Perstpective on Current Learning
Theory and Science Instructional Strategies”, Science Education, 1997, No:1,
s. 81.
6
Özden, a.g.e. s. 40.
7
www.beyinegzersizi.com/zeka/einsteinin-beyni-2.html. Eriim Tarihi,
24.02.2010. 08.00.
8
Özden, a.g.e. s. 40.
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verilerek, örenmenin nasl gerçekletii ve bu dorultuda
eitimcilerin ele aldklar örencilerin hangi yönlerine dikkat etmeleri
gerektiine dikkat çekerken bu bilgilerin eitim öretim sürecinde
nasl uygulanmas gerektiine yönelik öneriler getirilmitir.
1. nsan Beyninin Yaps
Kafatas içinde bulunan beyin yetikin insanlarda ortalama
1300–1400 gram ve yüzeyi ise ortalama 2000–2100 cm² düzeyinde
olan bir organmzdr.9 Beyin sa ve sol olmak üzere iki lobdan oluur
ve her iki lob da birbirini tamamlayan fonksiyonlara sahiptir. Her iki
lob arasnda youn sinir lifinden oluan bir a demeti bulunur.10 Bu a
demeti, beynin sa ve sol loblar arasnda sürekli bilgi alveriinin
yaplmasn salar.11
Beyinde yaklak 60 milyar nöron (sinir hücresi) bulunur ve
12
nöronlar arasında bilgi, elektrik akımı olarak dola ır. Nöronlar
vücuda alnan oksijenin % 25'ini ve glikozun da çounu tüketir.13 Bu
da beynin ne kadar youn çaltn göstermektedir. nsan beynindeki
bir nöronun, dier nöronlarla 2.000–10.000 arasnda balant
kurabilme kabiliyetine sahiptir.14 Bu kabiliyet ise insanlar dier
canllara üstün klmaktadr. Bu nedenledir ki insanlar dier canllara
göre daha gelimi ve gelimeye müsaittirler.
1.1. Sa ve Sol Loblar
Beyin, fonksiyonlar açsndan sa, sol, üst ve alt olmak üzere
dört bölümde incelenmektedir.15 Sa ve sol loblar farkl ilevlerden
sorumludur.16 Doutan gelen ve yetitirilme tarzndan kaynaklanan
veya farkl sebeplerden dolay kiiler beyin loblarndan birini dierine
göre daha baskn kullanmaktadr. Bu durum dier lobunu ksmen
9

Eric Jensen: Teaching with the Brain in Mind. Alexandra, Virginia,
Association , 1998, s. 8.
10
M. Saba Kestet: nsan Vücudu (7. Bask), Tübitak Popüler Bilim Kitaplar,
Nurol Matbaaclk, Ankara, 2000, s.32.
11
Pat Wolfe: Brain Matters, Translating Research into Classroom Practice. ,
2001, s.16.
12
Korkut Yaltkaya: Bellein Fizyolojisi, Bilim Teknik, Nisam, 2000, s.42-44
13
M.B. Sprenger: Becoming a “Wiz” at Brain-Based Teaching. Thousand
Oaks, 2002, s.15.
14
Bkz. Nevzat Tarhan, Soyut Düünme ve Beynin Srlar, Okur-Yazar
Dergisi, Mart 2004.
15
Kestet, a.g.e. s. 33.
16
Bkz. Donald O. Hebb: The Role of Neurological Ideas in Psychology.,
Journal of Personality, Sep51, Vol. 20 Issue 1, s.17-39.
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körelmesine yol açmaktadr. Dolaysyla insanlar hangi lobunu daha
fazla kullanyorsa o lobu daha baskn çaltrmakta ve örenmeyi o lob
üzerinden salamaktadr.17
1.2. Sol Lob’u Baskn Bireylerin Kiisel Özellikleri
Beynimiz sa ve sol olmak üzere iki lobdan olumaktadr. Her
lob ise farkl ilevlerden sorumludur. Bu iki lob arasndaki balanty
korpus kallosum a demeti salar ve iki yarm küre arasnda sürekli
bilgi alveriini de salamaktadr.18
Yaplan aratrmalara göre sol lob saysal ilemlerin
kavranmasnda sa lobdan daha iyi çalt tespit edilmitir.19
Dolaysyla sol lobu baskn kullanan bireylerin matematiksel ilemleri
daha iyi kavrad, saylar ve karlatklar bu türden sorunlar daha
iyi analiz ettii ve bu gibi konular kavramada daha üstün olduu
tespit edilmitir.20 Netice itibariyle matematik, fen gibi dersler sol
lobda alglanmaktadr. Dolaysyla sol lob derslerle ilgili sorunlarn
çözümlenmesinde ve sorunlar daha rahat alglamamza yardmc
olmaktadr.21 Sa lobu baskn olan bireylerin görsel zekâlar
kuvvetliyken,22 sol lobu baskn bireylerin ise iitsel zekâlar daha
kuvvetlidir. 23
Sol lobu daha baskn kullanan bireylerin karakteristik
özelliklerine göre bu kiiler yeniliklere daha kapal ve eski
alkanlklarndan kopamad gibi, fikir ve kararlarn deitirmede
de oldukça zorlanmaktadrlar. Ayrca rahatlarna dükünlük
özellikleriyle de ön plana çkmaktadrlar. 24

17

Zeynep Müge Kasarolu, Bülent entürk: Uygulamalar ve Pratiklerle
Süper Hafza Teknikleri, Akis Kitap, stanbul, 2008, s.15.
18
Gloria Frender: Learning To Learn: Strengthening Study Skills and Brain
Power, G. 1990, s. 20.
19
Tony Buzan: Akln En yi ekilde Kullan, Arion Yay.,stanbul, 2001,
s.26.
20
Buzan, a.g.e., s.26.
21
Marilee Sprenger: Learning&Memory: The Brain in Action.
Alexandria,Virginia: 1999, s. 42.
22
Ayten Ulusoy: Eitim Psikolojisi, An Yaynclk, Ankara 2007,s.481.
23
Bkz. Joel B.Talcott, Witton, C., Hebb, G., S., at. all, On the relationship
between dynamic visual and auditory processing and literacy skills; results
from a large primary-school study,. Oct-Dec2002, Vol. 8 Issue 4, s. 204-224.
24
Sprenger, Learning&Memory, s. 42.
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1.3. Sa Lob’u Baskn Kullanan Bireylerin Kiisel
Özellikleri
Yaplan aratrmalarda sa lobu daha baskn çalan bireylerin
sol lobu baskn bireylere göre sanatsal yanlarnn daha etkin ve daha
kuvvetli olduu ortaya çkmtr. Bu bireylerin renkleri ve müzii
daha iyi alglad ve bu alana daha duyarl olduu tespit edilmitir.
Ayrca sa lobu daha baskn olanlarn daha duygusal olduklar ve daha
çok hayal kurabildikleri, bilgiyi ekil ve hayal gücüyle iledikleri
tespit edilmitir.25 Netice itibariyle sa lobu baskn kullanan bireylerin
sanatsal yanlarnn daha kuvvetli olduu, müzik ve resim yapmaya
daha yetenekli olduu, keif ve icat yönünün kuvvetli olduu, sezgiye
dayal alglamaya sahip olduklar, renk uyumuna hassasiyet
gösterdikler, hissi konularda ve sahne sanatlarnda baarl olduklar,
sosyal problemlere çözümleme ürettikleri ve foto grafik bir beyine
sahip olduklar ortaya çkmtr.26 Sa lobu baskn kullanan bireylerin
gördüklerini unutmama özellikleri vardr. Yani görsel zekâlar daha
kuvvetlidir.
1.4. Sa Lob Veya Sol Lob Basknl
Daha önce de ifade ettiimiz gibi ilevleri bakmndan beyin
iki loba ayrlarak ele alnmaktadr. Beyin her ne kadar ilevleri
bakmndan farkl görevlere sahip olsa da27 birçok olay ve olguyu bir
bütün olarak alglamaktadr. Sa veya sol lobu baskn olan bireyler
ayn olguyu farkl taraflarda deerlendirerek alglamaktadr. Bireyin
alglama biçimi hangi tarafla olduu önemsizdir. Çünkü birey ayn
bilgiyi kendisine göre baskn olan tarafta deerlendirerek alglar ve
ona göre yorumlar. Dolaysyla birey yeni bir örenme
gerçekletirirken veya karlat bir sorunu çözerken baskn olan
beyin lobunu kullanmaktadr.28 Dolaysyla beyinlerinin sol lobunu
daha baskn kullanan bireyler yeni bilgiyi okuyarak elde ederken sa
lobunu baskn kullanan bireyler ise bilgiyi görerek,29 deneyerek veya
yaparak elde etmektedirler. Her birey kendince baskn olan lobunu
kullanarak sorunlarn çözmektedir. Ancak sürekli ayn lobu bilgi
edinmede veya sorun çözmede kullanan birey dier lobunu istemeden
köreltmektedir. Bu kalc bir durum olmamakla birlikte birey zamanla
25

Buzan, a.g.e., s.26.
Osman Çakmak: Neden Öretemiyoruz, Zafer dergisi, Kasm 2003, s.42.
27
Frender, a.g.e. s. 16.
28
Özden, a.g.e., s. 77.
29
Mahmure Nakibolu: Kuramdan Uygulamaya Beyin Frtnas Yöntemi,
Türk Eitim Bilimleri Dergisi, Cit:1, Say:3, Ankara, 2003, s. 343.
26
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dier lobunu da çaltrarak etkin hale getirebilmektedir.30
Bilgiye ulamada birden fazla yol olduu gibi sorunlar
çözmede de birden fazla yol vardr. Her birey gerek sa lobunu
gerekse sol lobunu daha baskn kullanarak bir ekilde doru bilgiye
ulamaktadr. Ancak en etkili ve kalc örenme biçiminin sa ve sol
loblarn ayn anda örenme faaliyetleri içine sokulmasyla
gerçeklemektedir.31 Dolaysyla kalc bir örenme için bireyler sa
ve sol loblarn birlikte çaltrmay veya kullanmay örenmelidirler.
Bireyler bilgi edinmede sürekli kullandklar loblarnn yan sra
zayflam ve ksmen körelmi loblarn da kullanarak daha kalc ve
etkin bir ekilde bilgiye ulaabilir ve edindii bilgileri uzun süre
hafzasnda tutarak daha baarl olabilirler.
1.5. Sa Ve Sol Loblar Birlikte Kullanma
nsanlar bilgi edinmede ve sorunlarn çözmede farkl yol ve
metotlar kullanmaktadr. zlenen yollar farkl da olsa netice ayn
olabilmektedir. Örenme farkl metotlarla gerçeklese de toplum
içerisinde yer alan bireylerin örenme ve kavrama kabiliyetleri
birbirinden çok farkllk göstermektedir. Bazlar anlatlan meseleyi
hemen anlarken bazlar daha geç veya hiç anlayamamaktadr. Bunun
nedeni üzerinde durulduunda farkl görülerle ortaya atlmaktadr.
Bazlar zekây, beyindeki kvrm saysna balarken bazlar da
zekây beynin arlna balamaktadr. Yaplan aratrmalarda beyin
arl erkeklerde 1200-1350gr, kadnlarda ise 1000-1250gr dr. Bu
durum erkeklerin daha zeki olduunu göstermemektedir. Çünkü
yaplan bir baka aratrmada fillerin beyninin ortalama 5000 gr
olduu tespit edilmitir. Filler daha ar bir beyne sahip olmalarna
ramen insanlar kadar örenme kabiliyetine sahip deillerdir.
Dolaysyla beyni büyük olan ne çok zekidir ne de beyni küçük olan
çok aklszdr. Zekâ, daha çok nöronlarn çeidine göre deiiklik
göstermektedir. Bu nedenle zekânn nöronlarn elektrik akm
oluturmasna ve gerekli kimyasal sinyalleri aça çkarmasna bal
olduu düünülmektedir.32 Dolaysyla beyinde örenme faaliyeti
gerçekletirilirken ne kadar çok nöron harekete geçirilirse zekâ düzeyi
o kadar yüksek ve örenme de o kadar kolay olmaktadr.
Nöron saysn artrmak veya daha fazla sayda nöronu
30

Özden, a.g.e., s. 77.
Senemolu, Geliim, Örenme ve Öretim, 2004, s. 376.
32
Online
Bilim:
Beynin
9
Srr,
http://www.facebook.com/note.php?note_id=204840737200 Eriim Tarihi,
19.02.2010. 08.00.
31
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örenme faaliyetine sokmak ise her iki beyin lobunu ayn anda
örenme faaliyetine sokmakla mümkündür. Dolaysyla sol lobunu
daha baskn kullanan bireyler örenme gerçekletirirken veya
herhangi bir sorunu çözerken sadece sol lobunu deil, daha üretken
düünebilmek ve elde etmi olduu bilgilerden yeni bilgiler elde
edebilmek için sa lobunu da örenme faaliyeti içine sokmaldr.
uandaki Milli Eitimimiz ne yazk ki çocuklarmzn sadece
bir lobuna hitap etmektedir. Genelde öretmenler anlatr örenciler ise
dinlerler. Görsellie dayanmayan ders anlatma tekniiyle örencilere
bilgi aktarlmaya çallmaktadr. Örenciler de bu nedenle verilen
bilgileri ezberlemekte ve belli bir süre sonra da unutmaktadrlar.
Örenciler konular tam olarak kavramadklarndan dolay elde
ettikleri bilgileri de geçici hafzaya kaydetmektedirler.33 Bu da belli
bir süre sonra elde edilen bilgilerin unutulmas anlamna gelmektedir.
Oysa verilen bilgiler hem sa hem de sol loba uyaracak ekilde
anlatlmas durumunda34 örenci verilen bilgileri daha uzun süre
hafzsnda tutabilecektir.
Yaplan aratrmalara göre her iki lobunu ayn anda
kullanabilen veya ihtiyaç durumunda birinden dierine geçebilen
insan35 çok zeki ve örenme kabiliyeti yüksek insan olarak
tanmlanmaktadr. Bireylerin her iki lobunu aktif kullandklarnda
beyin kapasiteleri artt gibi bilgiye de ksa ve pratik yoldan
ulatklar ortaya çkmtr.36
Dolaysyla etkili örenme iki lobun da ayn anda örenme
faaliyetine sokulmasyla gerçeklemektedir.37 ki lobu da etkili bir
ekilde örenme etkinliine sokmann en etkili yollardan biri kitap
okumadr. Örenci okuduunda sa, ekillendirip, yorum yaptnda
ise sol lobunu harekete geçirmi olur. Böylelikle örenci her iki
lobunu da harekete sokarak eitim ve öretim sürecine katlm olur.
Ancak kitap okuma yerine örencilerimizin çou televizyon
seyretmeyi tercih etmektedirler. Kontrolsüz televizyon seyretmenin
olumsuz yanlarndan biri de sa lobu pasifletirmesidir. Televizyon
görsel bir iletiim arac olduundan bireyin sa lobunu harekete
geçirmektedir. Ancak bireyi düündüren veya düünmesini salayan
33

Bayram Tay, Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandrma Stratejilerinin Yeri
Ve Önemi, Gazi Üniversitesi, Krehir Eitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5,
Ankara 2004, s.3.
34
Senemolu, Geliim, Örenme ve Öretim, 2004, s. 376.
35
Tay, a.g.e. s. 3.
36
Bkz. Ramazan Yldrm: Örenmeyi Örenmek, Sistem Yaynclk,
stanbul 2004, s. 41–47.
37
Bkz. Orsten, a.g.e., s.202-204.
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programlar da mevcuttur. Bunlar sa ve sol loblar harekete
geçirmektedirler. Dolaysyla televizyon programlarnn tümü zararl
deildir ve zararl olmayan programlar bir ekilde süzgeçten
geçirilerek eitim sürecine katlmas mümkündür. Ancak televizyon
yaynclarnn genel yayn politikas bireylerin elenmeleri üzerine
kurulduundan her iki loba hitap eden bir program oluturma gibi
kayglar yoktur. Bunu da u veriden çkartabilmekteyiz. Bireyler
televizyonda seyrettiini kafasnda ve zihninde canlandrmadndan
dolay gördüklerini alglamakta ancak zamanla program içerisinde
geçen isimleri veya filmin adn unutabilmektedir. Bu da bireyin
sadece sa lobuyla filmi izlediini ve sol lobunu seyrederken hiç aktif
hale getirmediinin bir göstergesidir. Resimler ve ekiller hafzay
güçlendiren en önemli faktörlerdendir.38 Beyninde oluan kavram ne
kadar netse örenme de o derece net olmaktadr.39 Çünkü beyin
gördüü ekilleri daha iyi kaydetmektedir. Baz insanlar gördüünü ve
duyduunu daha geç unutmaktadr ve istedikleri zaman elde ettikleri
bilgilere kolaylkla ulaabilmektedirler. te bu tip insanlar sa ve sol
loblarn ayn anda etkin klanlardr. Dolaysyla etkili örenme ve
kalc hafza için kesinlikle her iki lob öretim faaliyeti içine
sokulmaldr.40 Bu sayede örenciler elde ettikleri bilgilerle yeni ve
pratik çözümler üreteceklerdir. Ancak loblarndan sadece bir yönü
gelimi ve zaman içinde dier lobu körelmi olanlar da zayf kalan
lobunu gelitirebilir ve deiik eksersizlerle güçlendirerek örenme
faaliyetleri içine sokabilirler.
2. Sa Ve Sol Loblarn Etkin kullanan Örencilerin
Özellikleri Ve Eitimcilerin Örencilerde Dikkat Etmeleri
Gereken Hususlar
Toplumumuzda yer alan baz bireyler aslnda farknda
olmadan sa ve sol loblarn aktif biçimde kullanmaktadrlar. Ancak
okullarda ve toplum içerisinde bu tip bireyler bazen fark edilmeden
körelip gitmektedirler. Fark edilenler veya kendi imkânlaryla
yükselmeyi baaranlar belli bir noktaya gelebilmektedirler. Ancak fark
edilemeyenler veya bu yönü tespit edilemeyenler toplum içerisinde
fark edilmeden yaamlarn sürdürmektedirler.
38

Nuray Senemolu: Örenme Ürünleri ve Öretimi, lköretimde etkili
Öretme ve Örenme Öretmen El Kitab, Süleyman Demirel Üniversitesi,
Burdur Eitim Fakültesi Yaynlar Denetici Semineri Ders Notlar, Burdur,
1999, s.41.
39
Yldrm, Örenmeyi Örenmek, s. 41–47.
40
Bkz. Alp Boydak: Beyin Yar Kürelerinin Gizemi, Beyaz Yaynlar,
stanbul 2004, s.164.
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Milli eitimimiz içerisinde yer alan okullarda her iki lobunu
kullanan örenciler azmsanmayacak saydadr. Bu örenciler bir
ekilde dikkatleri kendilerine çekmekte ve kendilerini belli
etmektedirler. Yaanm bir olayda öretmen örencisine “saçn
kestirince adama benzemisin” sözüne örenci “hocam, o zaman siz
de saçnz kestirin” demesi aslnda terbiyesizce bir davran olarak
alglanmasnn yan sra bu örencinin çok zeki ve pratik bir zekâya
sahip olduunu da göstermektedir. Bu örenci ele alnarak ve iyi bir
eitim sürecinden geçirtilerek daha iyi noktalara gelmesi salanabilir.
Böylelikle hem bu tip örenciler heba olmam olur hem de devlet bu
tip bireylerden daha fazla yaralanma imkân bulur.
Bu nedenle milli Eitimimiz ve Mili Eitim camiamz bu tip
örencileri tespit etme noktasnda daha hassas ve daha temkinli bir
çalma yürütebilir.
Aada özelliklerini sraladmz örenciler aslnda farknda
olmadan her iki lobunu da etkin kullanan veya gerektiinde birinden
dierine geçebilen örencilerdir. Eitimle uraan öretmenler,
antrenörler olsun, çocuklaryla ilgili veliler veya çocuklarla
ilgilenmeyi seven herkes bu ipuçlarndan hareketle çocuklarnn bu
özelliini daha önceden anlayabilir ve bu yeteneklerinin körelmeden
eitim öretim sürecine kanalize edilmesini salayabilirler.
Buna göre;
— Saysal dersleri iyi ve düzgün konuma becerisine sahip olanlar;
— Kesintisiz konuup da (çok ve taklmadan konuanlar) Fen Bilgisi
dersinde (saysal derslerinden her hangi biri de olabilir) iyi olanlar;
— Matematii veya saysal derslerinden her hangi biri iyi olup da
duygusal olanlar;
— Saysal ilemleri iyi olup da çok hayal kuranlar;
— Türkçe dersi iyi olanlar veya iir yazma yeteneine sahip olup da
hayat içerisinde karlat problemlere pratik çözüm üretebilenler;
— Sa ve sol elini iyi kullanabilenler;
— Matematii iyi olup da resim yapma yetenei olanlar;
— Fen Bilgisi dersinde iyi olup da ayn zamanda müzii iyi olanlar;
— Çok kitap okuyup da çok hayal kuranlar;
— Müzik alannda veya herhangi bir müzik aleti çalma yeteneine
sahip olup da espri yapmasn bilenler;
— Yerinde duramayan (Hiperaktif) ama derslerde ve snavlarda iyi
alanlar;
— Görsel zekâs iyi (gördüünü hatrlayan) ve Fen Bilgisi dersi iyi
olanlar;
her iki lobunu da etkin ekilde kullanan bireylerdir. Bu tip örenciler
aslnda çok zeki olmalarna ramen çou okullarmzda dikkate
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alnmamakta ve hareketliliklerinden dolay da çou kez yanl
anlalmaktadrlar. Yanl anlalmalarndan dolay ya sert bir tepkiyle
karlamaktalar veya eitimcilerin verdikleri olumsuz notlarla
frenlenmeye çallmaktadrlar. Aslnda her iki durum da çocuun
kendisini örenmeye ve yenilemeye kapatmasna sebep olmaktadr.
Pasifleen ve snf ortamnda sessizleen örenci, öretmenin baars
gibi görünse de aslnda çocuklar köreltmesinden dolay
baarszldr. Eitimciler yukarda sraladmz özelliklerden yola
çkarak çocuklar anlamaya, yaptklar ufak tefek haylazlklar
görmeyerek, çocuklarda var olan bu kapasitelerinin eitim sürecine
yönlendirmeleriyle bir süre sonra aslnda bir nesil yetitirdiklerinin
farkna varacaklardr.
Edison da ayn ekilde yanl anlalanlardan biridir. Normal
bireyler beyin kapasitelerinin % 1–2 sini kullanrken, o %10
kapasitesini kullanmasna ramen alglamas yetersiz gerekçesiyle
okuldan atlmtr. Sonuçta Edison saysz bulularn altna imza
atmtr. Bu örnek aslnda biz eitimcilerin bu konuda ne kadar hassas
ve duyarl davranmamz gerektiinin bir göstergesidir.
Gün geçtikçe eitim sistemimiz olumlu yönde deimekte ve
gelimektedir. Kitaplar daha “Çoklu Zekâ Teoremine” göre
hazrlanmakta ve öretmenler de kendilerini bu sisteme olabildiince
hazrlamaktadrlar. Öretmenler çocuklarn kapasiteleri ve alglama
biçimlerine göre ders verme teknikleri gelitirerek bu sürece katk
salamaktadrlar. Dolaysyla her zaman olduu gibi en büyük yük
yine eitimcilerin üzerindedir. Eitimciler kendilerini yeni sürece göre
deitirmeli ve kendilerince yeni eitim stratejileri gelitirmeli veya
strateji gelitiren eitimcileri takip etmelidirler.
2.1. Sa Lobu Etkin Klan Örenme Önerileri
En etkili örenme biçimi sa ve sol loblarn ayn anda
etkinletirilerek eitim öretim sürecine katlmasyla gerçekletiine
daha öncesinde de deinmitik. Baz örenciler her iki loblarn
kullanabilirlerken
bazlar
ise
sadece
tek
loblarn
kullanabilmektedirler. Her iki lobunu etkin kullanamayan örenciler
etkin kldklar taraf kullanarak tüm anlamay ve karlatklar
problemleri bu lob üzerinde çözmeye çalmaktadrlar. Bu durum
kullandklar lobu güçlendirirken dier lobu köreltmektedir. Bu durum
ise örencinin örenme kapasitesini düürdüü gibi örenmesini de
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle örenciler etkin olan
loblarnn yan sra baz etkinliklerle dier lobunu da etkin hale
getirebilmektedirler:
1. Örencilerle birlikte gezi, gözlem ve ilenen konularla ilgili görsel

151

152

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

aratrmalar yaplmaldr.41
2. Örencilere derste kitap okunmal örenciler de okunan kitab
kafalarnda canlandrmaya çalmaldrlar.
3.Öretmen derse balamadan önce oyunlarla veya görsellerle
anlatmak istedii konuya dikkatleri ve ilgiyi çekmelidir. 42
4. lenen dersin içeriiyle ilgili resim yaptrlmaldr.
5. Dersler görsele dayal olarak ilenmelidir. Yaplan aratrmalara
göre görsel olarak ilenen derslerin sözel olarak ilenen derslere göre
daha kolay kavranlabilineceini ortaya koymaktadr.43 Dolaysyla
Tarih veya Corafya dersleri mutlaka harita üzerinden ilenmelidir.
6. Örenilen konularn tekrar amacyla görsel bir pano
hazrlanmaldr.44 Hazrlanan pano sayesinde örenci örendiklerini
görerek tekrar etme ansn bulurlar.
7. Örencilerin iir, masal, öykü veya bir hikâye yazmalar tevik
edilmelidir. Çünkü aratrmaclar öykü yönteminin hatrlamay pozitif
yönde önemli derecede etkilediini ortaya koymulardr.
8.Anlatmla ilenen derslerde daha çok slayt, tepegöz, yanstc,
projektör, harita, grafik gibi görsel gereçler kullanlmaldr. Örenciler
bu sayede gördüklerini zihinlerinde daha iyi pekitirme imkân
bulurlar. Çünkü kavranlan iaretler hafzada daha uzun süre
tutulabilmektedir.45
9. Örencilerin tümü sralarnda gözlerini kapatarak anlatlan hikâyeyi
zihinlerinde canlandrma faaliyeti yapmaldr. (Öretmen derse
balamadan önce bir masal anlatr. Örenciler de anlatlan masal
gözleri kapal dinlerler ve ayn zamanda anlatlanlar zihinlerinde
canlandrmaya çalrlar).
10. Teoride örenilenler kesinlikle uygulamaya geçirilmeli ve
örenilenlerle ilgi etkinlik veya deneyler yaplmaldr.
11. Müzikle birlikte dans edilmeli ve mümkünse örencinin bir çalg
aleti çalmas salanmaldr. Çünkü müzik ve ritim beyni uyarmaktadr.
46

12. Öretmen dersi veya örenci konuyu anlatrken (tiyatro
41

Senemolu, Örenme Ürünleri ve Öretimi, lköretimde etkili Öretme
ve Örenme Öretmen El Kitab, s.41.
42
Alim Kaya: Eitim Psikolojisi, Pegem A Yaynclk, Ankara 2007, s.558.
43
Tay a.g.e., s. 6.
44
David A. Sausa: How The Brain Learns: A Classroom Teacher’s Guide.
Thousand , 2001, s.192.
45
Senemolu, Örenme Ürünleri ve Öretimi, lköretimde etkili Öretme
ve Örenme Öretmen El Kitab, s.41.
46
Ulusoy, a.g.e., s.475.
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sahnesindeymiçesine) drama yöntemini kullanmas tevik
edilmelidir. 47
13. Ders anlatrken vücut dili iyi kullanlmal ve örenciler de bu
konuda tevik edilmelidir.
14. Örencilerin duvara yanstlan resim üzerinde konumas veya
yanstlanla ilgili yaz yazmas istenebilir.
15. Öretmen anlatlan konular deneylerle desteklemelidir.48 Bu
ekilde örenci görsel olarak da bir eyler örenmi olur.
Bu sraladmz etkinlikler beynimizin sanatsal yann yani
sa lobu aktifletirmektedir. Sol lobu etkin olan bireyler bu tip
etkinliklerle sa loblarn da aktif bir biçimde eitim sürecine
katabilirler. Bu yöntemde devamllk esastr. Belli bir süreç sonras
zaten örenciler bu yöntemle her iki loblarn aktif bir biçimde
kullanmaya balayacaklardr.
2.2. Sol Lobu Etkin Klan Örenme Önerileri
Sa lobunu aktif kullanan bireylerin görsel yanlar, sol lobu
baskn bireylerin ise iitsel yönleri kuvvetlidir.49 Aada sraladmz
etkinlikler ise sol lobu aktifletirmek amaçldr. Bireyler bu
faaliyetleri uygulayarak sol loblarn da sa loblar gibi etkinletirerek
örenme faaliyetleri içine sokabilirler.
1. Her iki lobunu etkin kullanan ve her derse aktif biçimde katlan
örencileri snf içerisine datarak pasif kalan örencilerin de derse
katlmalar salanmaldr.50
2. Öretmen konu anlatrken önemli gördüü ayrntlar vurgulamal
ve örencilerin de verilen ayrntlarn üzerinde durarak
younlamalar ve bu aamadan sonra sorunlar çözmeleri
salanmaldr.51 Örnein; “sana cuma günü eker alacam”
cümlesinde dikkat edilmesi gereken ayrntlar var. Öncelikle hangi
cuma günü, kesin bir tarih belirtilmemektedir. kinci husus ekerin
cinsi belirtilmemitir. Toz eker mi, çubuklu eker mi. Bu ve buna
benzer ayrntlar çoaltmak mümkün. Örencilerin dikkatlerini bu
ayrntlara çekerek daha kapsaml düünmeleri ve daha mantkl cevap
vermeleri salanabilir.
3. Örencilere “eer” veya “ayet” biçiminde soru sorulmas
durumunda, örenciler sorulan sorunun cevab üzerinde düünecek ve
47

Ulusoy, a.g.e., s.484.
Sausa, a.g.e., s.193.
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Frender, a.g.e., s.20.
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Sausa, a.g.e., s.192.
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Sausa, a.g.e., s.193.
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mantk yürüterek cevap vereceklerdir. Böylelikle örenciler mantk
yürütmek için tevik edilmi olacaktr.52 Derse balarken tahtann
temizlenmi olmasna dikkat edilmelidir. Öretmen böylelikle
örencileri konuya daha kolay yönlendirme imkân bulacaktr.53
4. Ortaya atlan bir probleme farkl yollardan çözümler üretilmesi
salanmaldr.
5. Verilen bilgiler tekrar yoluyla zihinlerde canl tutulmal.54 Bilgi
tekrar sayesinde konunun yanl anlalmas da engellenmi olur.55
6.Materyaller bakmndan zengin çalma ortam hazrlanmaldr.
Örenci bu sayede deiik materyallerle konuyu pekitirme imkân
bulacaktr.
7.Konular daha çok teyp, kaset gibi iitsel gereçlere dayal
yöntemlerle anlatlmaldr.56
8.lenen konularla ilgili snfta ilan tahtas düzenlenmelidir.57 lan
tahtasna aslan konular anlamay kolaylatrd gibi örenmeyi de
etkili klmaktadr.
9. Bilinmeyen konu veya kelimeler somutlatrlarak öretilmelidir.58
Bilinmeyen bir konu zihinlerde ekillendirildiinde zaten örenme
gerçekleir. Bu ekilde örenci elde ettii bilgiyle sonradan elde ettii
bilgiler arasnda ba kurarak daha etkili bir örenme
gerçekletirebilir.59
10.
Anlatlan
konular
günlük
yaantdan
örneklerle
ilikilendirilmelidir. Örenci yeni elde ettii bilgileri daha önceden
edindii bilgilerle yaplandrmaldr.60
11. Verilmek istenen konular grafikletirilerek verilmelidir. 61
12. Anlatlan konudan sonuç çkarma etkinlikleri düzenlenmelidir.
13. ki resim arasnda veya iki metin arasnda fark bulma çalmalar
yaplmaldr.
52

Sausa, a.g.e., s.193.
Sausa, a.g.e., s.192.
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Bkz. Hfz Doan: Eitimde Program ve Öretim Tasarm, Önder
Matbaaclk, Ankara 1997.
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Nuray Senemolu: Geliim Örenme Ve Öretim, Spot Matbaas, Ankara,
1997, s.302.
60
Özcan Demirel: Eitimde Program Gelitirme, Pegem A Yaynclk,
Ankara 1999, s. 130.
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14.Anlatlan ders ksa, öz ve olabildiince dikkat çekici olmaldr.
Bunu salayabilmek için kullanlan gereçler renkli ve yazlar büyük
harflerle yazlmaldr.62
15. Bilgiler kodlanarak verilmelidir. 63
16.Önce elde edilen bilgilerle sonradan edinilen bilgilerin
kaynatrlmas amacyla sürekli geriye dönük tekrarlar yaplmaldr.64
17.Ders öretmeni önceden elde edilen bilgilerle sonradan elde edilen
bilgilerin
örenciler
tarafndan
kaynatrlmasna65
ve
karlatrlmasna önderlik yapmaldr.
18. Derslerde konsantrasyonu artrabilmek amacyla konuyla ilgili
espri, fkra anlatlmaldr. Anlatlan fkra konunun daha iyi
hatrlanmasn salayacaktr.66
19. Snf içerisindeki örencilerin birbirleriyle olan iletiimini
pekitirmek ve aralarndaki diyalogu artrabilmek amacyla
örencilerin grup veya kümelere ayrlarak bir konu üzerinde
tartmalar salanmaldr.67
20. aretler uzun süre zihinlerde kalr ve yeni bilgiler edinilirken
çarm yapar.68 Sözel semboller veya mecazi ifadeler de iaretlerden
biridir. Bu nedenle ders içerisinde sk sk mecazi ifadelere yer
verilmelidir. Bu da ileride konunun hatrlanmasna yardmc olur.69
21. Öretmen ders içerisinde örencilerin duygularna hitap ederek
motivasyonlarn ve duygusal yönlerini güçlendirmelidir. Çünkü
örencinin içinde bulunduu psikolojik durum örenmesini yakndan
etkilemektedir. 70
22. Anlatlan konu veya problemler tartma zeminine çekilerek,
örencilerin konu üzerinde mantk yürütmesi salanmaldr.
Böylelikle ortaya atlan problemlere farkl çözümler getirilebilir.
23. Ders esnasnda ilginin dalmas durumunda örencilerin dikkatini
toplayabilmek için ani hareketlerde bulunulabilir.71 Örnein “dardan
geçen arabaya bakn” gibi, aniden sesin yükseltilmesi gibi veya dersin
62

Yldrm, Örenmeyi Örenmek, s.155.
Bkz. Kamile Ün Açkgöz: Etkili Örenme ve Öretme, (4. Bask), Eitim
Dünyas Yaynlar, zmir, 2003.
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Yldrm, Örenmeyi Örenmek, s.156).
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Münire Erden: Sosyal Bilgiler Öretimi, Alkm Yaynlar, Ankara 1996, s.
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70
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konusuyla ilgili kelime oyunlar oynanmas72 gibi faaliyetlerle dalan
ilginin tekrar toplanmas salanabilir.73 Bu etkinliklerle örencilerin
dikkat süreleri uzatlabilir. Bu ekilde daha fazla bilgi aktarma imkân
domu olur.
2.3. Her ki Lobu Etkin Kullanmaya Yönelik Öretim
Stratejileri
Jensen’e göre beynin örenme ortamnda daha aktif, etkili ve
kalc örenmeyi salamas için öretmenlerin aada sralanan
hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 74
1. Öretmen dersi hem sözel hem de görsel araç-gereçlerle birlikte
ilemelidir.75 Böylece çocuklarn her iki lobuna da hitap edilerek ders
ilenmi olur.
2. Derslerde kullanlan ekil veya resimler iri ve farkl renklerden
oluan yaz, ema ile desteklenmeli, rakam veya tablo bir bütün olarak
ayn grafikte yer almaldr.76 Örenci böylelikle verileni bir bütün
olarak alglama ans bulur.
3. Anne babalar çocuklarnn odalarn düzenlerken aldklar
mobilyalarn farkl renklerden olumasna dikkat etmelidirler. Canl
ana renklerden oluan mobilya ve oda aksesuarlar çocuklarn görsel
zekâlarn harekete geçirmektedir. lenen veya örenilmesi istenen
bilgilerin de panoya aslmas durumunda örenci kendi odasnda dahi
her iki lobunu etkin bir biçimde kullanmaya devam eder ve
örenilmesi istenen bilgiler daha kolay örenilmi olur.
4. Ortaya atlan fikirler neden-niçin ilikisi içinde irdelenmeli, analiz
sentez yöntemiyle desteklenmelidir. Örencilerden gelebilecek
mantkl düünceler, hayal güçleri ve orijinal fikirleri
desteklenmelidir.77
5. Ginnis’e göre verilen ders vücut diliyle desteklenmelidir. Ancak
anlatlan konu ile konuma hz, jest ve mimikler bir uyum içerisinde
olmaldr.78 Öretmen tek düze ses tonlamasndan uzaklamaldr.
6. aret sitemiyle bilgiler daha uzun süre hafzada kalabilmektedir.
Yabanc dil derslerinde özellikle kelimelerin uzun süre hafzada
72

Güne, Hasan. Benimle Oynar Msn, Kök Yaynclk (Baskda) Ankara
2010.
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Kaya, a.g.e., s.502.
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Akt.brahim Yldrm, Eitim Psikolojisi, An Yaynclk, Ankara 2008,
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Sausa, a.g.e., s.190.
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tutulmas bal bana bir itir. Bunu kolaylatrabilmek ve elde edilen
bilgilerin daha uzun süre hafzada tutulabilmesini salamak amacyla
kartlarn bir tarafna kelime dier tarafna ise o kelimenin resmi
yaplr. Örenci bu yolla her iki lobunu kullanarak bilgiyi örenmi
olur.
3. Hafzay Etkinletirme Önerileri
Hafzann belirli yöntemlerle gelitirilebildii bilim
dünyasnca da kabul gören bir gerçektir. Çok önemli bir konu olmas
hasebiyle bilim dünyas konu üzerinde ciddi olarak durmaktadr.
Hafza deiik etkinliklerle bireyde var olan kapasiteyi en etkin
duruma getirebilmektedir. Her bireyde belli bir kapasite vardr. Bu
kapasite ne beynin büyüklüüyle ne de bazlarnn iddia ettii gibi
beyinde bulunan kvrm saylaryla alakaldr.79 Bu tümüyle o anda var
olan ve düünme esnasnda “nöronlarn, zarlarnn dnda elektrik
akm oluturmas ve bu elektrik akmlar, ‘akson’ ad verilen
uzantlara ulaarak, onlar vastasyla gerekli olan kimyasal sinyallerin
aça çkmasyla alakaldr.”80 Dolaysyla bir problem çözülürken o
anda salglanan kimyasal sinyaller önemlidir. Bu nedenle bireyler
beyin kapasitelerini artrabilmek ve alglama düzeylerini
gelitirebilmek için nöronlarn uyaracak etkinliklerde bulunmaldrlar.
Bu etkinlikler her iki lobu harekete geçirdii gibi bireylerin zihinlerini
uyararak bilgi alma kapasitelerini yükseltebilmektedir.
3.1. Ters El Çalmasyla Hafzay Etkinletirme Önerileri
Günlük hayatta kullanlan eller zaman zaman deitirilmelidir.
Sa elle yazanlar belli bir süre sol elle yazmal veya sol eliyle dilerini
frçalayanlar zaman zaman sa eliyle frçalamaya çalmal, çayn sa
eliyle kartranlar bazen sol eliyle kartrmaldr. Bu etkinlii yapan
bireyler kendiliinden dier loblarn da harekete geçirmi olurlar.
Çünkü daha önce de ifade ettiimiz gibi sa beyin vücudun sol
tarafn, sol beyin ise vücudun sa tarafn kontrol etmektedir.
Dolaysyla basit mantktan yola çklacak olursa sa el havaya
kaldrldnda sol beyin, sol el havaya kaldrldnda ise sa beyin
harekete geçmektedir.
Öretmenler de ayn yöntemi snflarnda uygulayabilirler.
Örencilerin ilgilerinin dalmas durumunda veya daha etkin ders
ileyebilmek maksadyla örencilerin her iki elini havaya kaldrtarak
daireler çizdirebilir veya buna benzer etkinlikler uygulayabilir. Bu
etkinlik çok basit gibi gözükse de örencilerin her iki lobunu ayn
79
80

Zeynep Müge Kasarolu, Bülent entürk: a.g.e. s.15.
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anda harekete geçirmektedir. Böylelikle her iki lob daha fazla
kimyasal sinyal salglar ve örenmeye daha açk olur. Bu ve buna
benzer alkanlklarda yaplan deiiklikler dier lobu da
etkinletirebilmektedir.
3.2. Ürün nceleme Ve Oyunla Hafzay Etkinletirme
Önerileri
“Ben bunu zaten biliyorum” sözünden uzak “ben bunu
bilmiyorum” mantyla görülen ve ele alnan tüm gereçler çocuk
merakyla ve tüm duyu organlaryla incelenmeli, görülmeli,
koklanmal, dokunulmaldr. Bu ekilde harekete geçirilen duyu
organlar saysnca almaçlar uyarlm olur. Dolaysyla uyarlan duyu
organ saysnca dikkat younluu da artm olur. Artan dikkat ve
uyarlm almaçlarla birlikte örenme o derece kolay olur.81 Örnein
bir maazaya gidildiinde ürünlerin ele alnarak, koklanarak,
dokunularak, incelenerek olabilecei gibi oyunlarla da olabilir.82
Oyunlar genelde çocuklarn çou duyu organlarn harekete
geçirmektedir. Çünkü çocuklar oyunlar tüm bedenleriyle ve içten
gelen duygularyla oynamaktadrlar. Bu nedenle çocuklarn maazada
üren incelemesine ve açk alanlarda oynamalarna sk sk müsaade
edilmelidir.
3.3. Harflerle Yaplabilecek Etkinliklerle Hafzay
Etkinletirme Önerileri
Beyin kapasitesini artrmada kullanlabilinecek dier bir
etkinlik ise gazete veya kitap okumadr. Bireyler gazete veya kitap
okurken herhangi bir harf belirlerler altn çizer83 ve bu harfle her
karlatklarnda saa veya sola bakmalar veya ayaa kalkmalar
istenir. Böylece tüm dikkatin o harf üzerine younlamas salanr. Bu
ekilde tüm duyu organlar uyank tutularak beyin kapasitesi artrlm
olur.
Bu türden etkinlikleri baka oyunlarla da artrmak
mümkündür. Örnein kitap okunur ve arkasndan özetlenmesi
istenebilir veya daha önceden belirlenen bir harf her okunduunda alt
çizilebilir.84 Böylelikle örenci kendisini bir noktaya younlatrm
olur. Younlaan duyu organlar ise her zaman aktif örenmeye
81
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açlm demektir.
3.4. Yaanan Günü Tekrar Yaayarak Hafzay
Etkinletirme Önerileri
Gün içerisinde olan biten tüm olaylar zihninizde
canlandrmak veya gün içinde yaanan olaylar canl bir ekilde bir
bakasna tekrar yoluyla anlatmak da zihni canlandran etkinliklerden
biridir.85 Bu Faaliyeti uygulamak oldukça kolay ve bir o kadar da
etkilidir. Çocuklara okuldan geldiklerinde “bugün okulunda neler
yaptn” eklinde bir soru sorulmas karlnda çocuklarn balarndan
geçenleri ayrntl anlatmalar o günü zihinlerinde tekrar yaamalar
demektir.86 Bu da çocuklarn zihinlerini açmaktadr. Elerin gün
içinde yaadklarn birbirlerine anlatmalar ya da seyredilen bir filmin
ayrntl bir biçimde anlatlmas da ayn etkiyi yapmaktadr.
3.5. Yürüyerek Hafzay Etkinletirme Önerileri
Daha önce ifade ettiimiz gibi sa beyin sol vücudu, sol beyin
ise sa vücut kontrol etmektedir. Dolaysyla günlük hayatta rutin
olarak yaptmz yürüyülerde dahi her iki lobu çaltrarak beyne
daha fazla oksijen gitmesini ve kapasitesini artrmamz mümkündür.87
Bunun için bireylerin yürürken sa admla sol kollunu, sol admla sa
kolunu kaldrmas (Asker yürüyüü) yeterlidir. Bu ekilde beynin her
iki taraf da harekete geçmi olur.
3.6. Havada Resim Çalmasyla Hafzay Etkinletirme
Önerileri
Bireysel olarak ya da snftaki dier örencilerle birlikte
parmaklar havaya kaldrlr ve istenilen bir resim hayali olarak havaya
çizilir veya her birey havaya kaldrd parmayla yine hayali olarak
adn yazar ve yazarken farkl renklerde yazmaya çalr. Bu etkinlik
de her iki lobun harekete geçmesini salamaktadr.
3.7. Harflerden Kelime Üreterek Hafzay Etkinletirme
Önerileri
Çarda sokakta yürüyü yaparken veya oynarken
gördüümüz harflerden kelime üretmek veya kelime oluturmak da
zihni canlandran etkinliklerden biridir.
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3.8. aret Veya Kodlama Yaparak Hafzay Etkinletirme
Önerileri
Kodlama sistemi örenmede çok önemli bir yer tutmaktadr. 88
Kodlamayla örenilmek istenen veya ezberlenmesi gereken bilgiler
kodlama sistemiyle daha kolay hafzaya alnabilir.89 Örnein telefon
numaralar. 3206457rakamn 32–06–45–7 olarak ayrp 32
Isparta’nn; 06 Ankara’nn; 45 Manisa’nn plaka kodudur. Dolaysyla
Isparta, Ankara, Manisa ve 7 rakamn bu ekilde “kodlamamz hem
daha kolay hafzamza alnmasna ve daha uzun süre hafzamzda
kalmasna sebep olur.”90 Buna benzer kodlama sistemini her birey
kendine göre gelitirebilir veya oluturabilir.
3.9. Tarif Etmek Yoluyla Hafzay Etkinletirme Önerileri
Bulunduunuz ortam veya mekân tarif etmek de zihni
harekete geçirmektedir. Yol tarif eden bireyin ister istemez tarif ettii
yer, zihninde canlanmasna neden olmaktadr. Bu aslnda bireyin ayn
anda binalar, renkleri, yollar düünmesinden kaynaklanmaktadr. Bu
da her iki lobun ayn anda harekete geçtii anlamna gelmektedir.
Öretmenler de tarif yöntemini snflarnda uygulayabilirler.
Örencilerin dikkatlerinin dalmas durumunda veya derse
hazrlamak maksadyla snfn oturma düzeni veya duvarlarda asl
panolar, resimleri sorulabilir. Bu etkinlik örencilerin dikkatlerinin
tekrar toplanmasna yardmc olacaktr. Çünkü örencilerin dikkat
süreleri oldukça azdr. Bu nedenle ders esnasnda sk sk dikkat
tazeleyici etkinlik yaplmal ve verilmek istenen konu ksa yoldan
anlatlmaya çallmaldr.
3.10. Kendi Kendini kna Yöntemiyle Hafzay
Etkinletirme Önerileri
Bireylerin içinde bulunduklar psikolojik durumlar
örenmelerini etkilemektedir. nsanlar zaman zaman ruhi çöküntü
içine girebilir ve motivasyonlar eksilebilir. Bu durum örenmelerini
olumsuz yönde etkiledii gibi kiinin örenmeye kar istek ve
arzularn da yok edebilmektedir.91 Olumsuz ruh halinden kurtulmann
yollarndan biri “ben bu ii rahat yaparm, bilgi ve donanm olarak
yeterliyim, onlar yapabildiine göre ben de yapabilirim, ben bunun
88
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üstesinden rahat gelirim” gibi olumlu ikna sözcükleriyle kendi
kendine olumlu yönde motivasyonda bulunarak zihnini olumlu yönde
etkileyebilir.
3.11. Güçlü Yanlarn Ortaya Çkararak Hafzay
Etkinletirme Önerileri
Her bireyin gizli kalm ve baarl olduu bir alan mutlaka
vardr. Ancak insanlar kendilerinde var olan yetenekleri ya
bilmemekte ya da yeteneklerinin hangi düzeyde olduunun tespit
edememektedir. Bu nedenle yaplan en ufak bir yanl karlnda
kiiyi eletirmek yerine kiiyi tanyarak, yarglamadan, frsat vererek
bu özelliklerinin ortaya çkmasna frsat verilmelidir. Frsat verilmesi
durumunda birey kendine güvenecek, gücünü fark edecek ve olumlu
düünmeye balayacaktr.92 Kii böylelikle hem olumlu yönde motive
olacak hem de yanl yaparm korkusundan syrlarak özgüvenle yeni
fikirler üretmeye balayacaktr.
3.12. Kendini Bir Bakasnn Yerine Koyma Yöntemiyle
(Empati) Hafzay Etkinletirme Önerileri
Her gün belli bir süre kendini bakasn yerine koyarak bu
kiinin yapm olduklar davranlara anlam vermeye çalmak da
zihnin etkin çalmasna sebep olan etkinliklerdendir.
3.13. Bedensel Faaliyetlerle Hafzay Etkinletirme
Günün yorgunluunu atarken veya televizyon izlerken yere
bir ie veya bir oyuncak braklabilir. Yere braklan ie veya
oyuncak eller kullanlmadan ayaklarla havaya kaldrlmaya çallr.
Sa beyin sol vücudu, sol beyin de sa vücudu kontrol ettiinden
dinlenme aamasnda dahi beynin her iki lobu çalmaya devam eder
ve kapasitesi böylelikle artrlm olur.
4. Sonuç
Beyin ile ilgili aratrmalarn neticeleri ortaya çktkça eitim
öretim kendisini buna göre deitirmekte, gelitirmekte ve
örencileri bu platformda deerlendirmektedir. Bugünkü eitim
sistemimiz genelde sol loba dönük bir eitim sistemini öngörür. Bu
sistem sol lobu gelitirip güçlendirirken sa lobu pasifletirmekte ve
zayflatmaktadr. Bu da beyinin tam kapasite çalmamasna neden
olmaktadr. Bu ekilde elde edilen bilgiler farkl loblarda
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deerlendirilip, uyartlar neticesinde hafzaya alnmaktadr. Bu çok
verimli bir örenme biçimi deildir. Çünkü etkili ve kalc bir
örenme için her iki lobun da eitim-öretim faaliyetlerine sokulmas
gerekmektedir. Örenci bu durumda farkl zihinsel ilevlerini ayn
anda kullanarak daha verimli örenebilir ve günlük hayatta karlat
problemlere daha kolay ve kalc çözümler üretebilir.
Bu nedenle eitimciler beynin yaps ve hangi tür bilgilerin
nerede deerlendirilip, örenmenin ne ekilde gerçekletiiyle ilgili
bilgi sahibi olmaldr. Eitimci snflarnda mevcut örencilerin
yaplarn ve örenme yöntem ve biçimlerini tespit ederek ders ileme
yöntemini buna göre ayarlamal, dersini buna göre ilemeli ve her iki
loba dönük tekniklerle ders anlatma stratejileri gelitirmelidir.
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