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CUMHURøYET’øN YALNIZ KUùAöI VE TANPINAR
Doç. Dr. Zeki TAùTAN
Yüzüncü YÕl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve EdabiyatÕ
zekitastan@gmail.com
Özet
Cumhuriyet dönemi her açÕdan irdelenmesi gereken önemli bir zaman
dilimidir. Bu dönemde tarih, edebiyat ve kültür sahasÕnda baúlayan köklü
de÷iúiklikler yeni bir kuúa÷Õn oluúmasÕna zemin hazÕrlar. BatÕlÕ bir hayat
tarzÕnÕ benimseyen yeni bir kuúak eskisinden farklÕ bir biçimde hayatÕ
sorgulamaya baúlarlar. Özellikle bazÕ aydÕnlarÕmÕz Türk toplum yapÕsÕnÕn en
önemli kurumlarÕndan olan “evlilik” müessesesine pek sÕcak bakmazlar.
Bunun birçok farklÕ sebepleri de olabilece÷i gibi bazÕ edebiyatçÕ veya
aydÕnlar ölene kadar evlenmeyip bekâr kalmayÕ ve yalnÕz yaúamayÕ tercih
ederler. Bunlar arasÕnda modern Türk úiirinin kurucularÕndan Yahya Kemal
ve Ahmet Hamdi TanpÕnar’Õ anabiliriz. Hatta son döneminde “zÕmnen”
evlenen Ahmet Haúim’i de bu kategoriye dâhil edebiliriz.
Biz bu makalede Cumhuriyet dönemi Türk úiirinin bu üç önemli
úairinin evlilik hayatlarÕnÕ sorgulayacak özellikle TanpÕnar özelinde niçin
bekâr yaúadÕklarÕnÕ araútÕracak ve bu konuda yaúadÕklarÕ yalnÕzlÕ÷Õn úiirlerine
yansÕyÕp yansÕmadÕ÷ÕnÕ incelemeye çalÕúaca÷Õz.
Anahtar Kelimeler: Evlilik, TanpÕnar, úiir, Ahmet Haúim,
Cumhuriyet, Yahya Kemal.

THE LONESOME GENERATION OF REPUBLIC AND
TANPINAR
Abstract
The time of Turkish Republic is an important period that should be
analyzed from all perspectives. The radical changes during this period
caused a new formation in history, literature and culture. The new generation
that has adopted the western way of life begins to question the life in a
different way. Some intellectuals do not welcome “marriage” which the most
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important institution of Turkish society. There can be many reasons for this
approach, some of the authorr or intellectuals remain single and prefer to live
alone. The founders of modern Turkish poetry, Yahya Kemal and Ahmet
Hamdi are among them. We can include Ahmet Hasim in this category who
has “implicitly” married during his last period of his life.
In this article, we will try to look into the marriage lives of these three
poets and we will mainly focus on Tanpinar and quest the reasons for their
bachelorhood and look whether these facts have been mirrored in their
poetry.
Key Words: Marriage, Tanpinar, poetry, Ahmet Hasim,
Commonwealth, Yahya Kemal.

Giriú
Türk toplumunda evlili÷in; bununla birlikte aile ve yuva kurma
düúüncesinin çok köklü bir geçmiúi ve kendine özgü bir kutsiyeti
vardÕr. Bu kutsiyetin oluúmasÕnda øslâmiyet’in evlili÷e verdi÷i de÷erin
de rolü büyüktür. Tanzimat’tan sonra ise birçok meselede oldu÷u gibi
“evlilik” konusunda da bakÕú açÕsÕ de÷iúmeye baúlar. Daha çok
kolektif ve toplumsal bir yönü olan; dini hayata ve gelene÷e ba÷lÕ
olarak devam eden evlilik düúüncesinde zamanla “bireysellik” öne
çÕkar. Kimi aydÕnlarÕmÕz bu müesseseyi sorgulamaya ve zamanla
bekâr bir yaúam tarzÕnÕ benimsemeye baúlarlar.
Cumhuriyet’ten sonra kimi yazarlarÕmÕz, evlilik fikrine sÕcak
bakmadÕklarÕ gibi onu sorgulamaya ve eleútirmeye baúlarlar. Hatta
kimisi daha da ileri giderek gayr-Õ meúru iliúkileri teúvik eden öyküler
de kaleme alÕr. Hikmet Feridun Es’in bine yaklaúan öykülerinde,
evlilik düúüncesi asla öne çÕkmaz. Onun öykülerinde kahramanlarÕn
pek ço÷u; aúkÕ ve cinselli÷i önceleyen, çok çabuk iliúki kuran, tanÕútÕ÷Õ
gün karúÕ cinsle birlikte olan, gayr-Õ meúru iliúkiler yaúayan, birbirini
aldatan erkek ve kadÕnlardan oluúur1.
Cumhuriyet döneminde aydÕnlarÕmÕzÕn önemli bir kesimi
Hikmet Feridun gibi öyküler yazmaz elbette. Bu dönemde evlili÷i
kutsal addeden ve aile yaúantÕsÕnÕ önemseyen, bunu eserlerine
yansÕtan aydÕnlarÕmÕz da vardÕr. Ancak bu bakÕú açÕsÕna ra÷men hiç
evlenmeyen úair ve yazarlardan da söz edilebilir.
Cumhuriyet döneminde, hiç evlenmeyen yazarlarÕmÕz arasÕnda
Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi TanpÕnar’Õ anabiliriz. Hatta son
döneminde “zÕmnen” evlenen Ahmet Haúim’i de bu kategoriye dâhil
edebiliriz. Bunun yanÕnda kÕsa bir evlilik hayatÕ olan Cahit SÕtkÕ, erken
1

Bk. Suzan Demirci, “Hikmet Feridun’un Öyküleri Üzerinde Bir ønceleme”,
YYÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayÕmlanmamÕú Yüksek Lisans Tezi, Van,
2009.
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vefat eden Orhan Veli veya Sezai Karakoç’u da kadroya dâhil ederek
listeyi geniúletebiliriz. Ancak burada üzerinde asÕl durmak istedi÷imiz
Cumhuriyet dönemi Türk úiirinin üç önemli ismidir:
Oh Be! Arkamdan A÷layan Birini BÕraktÕm!..
DalgÕn suya baktÕm ve dedim ki âh ölebilsem
Mademki yok a÷layacak mevtime kimsem
Ahmet Haúim, hayatÕ boyunca kendisini derin bir yalnÕzlÕk
içinde hissetmiú bir isim. EtrafÕna pek güvenmeyen ve alÕngan bir
tabiata sahip olan Haúim, de÷iúken ruh hali ve ani kararlarÕyla
dostluklarÕnda istikrarlÕ olamamÕú ve kendisini hep yalnÕzlÕ÷a itmiútir.
Bir kez niúanlanan Haúim, hayatÕnÕn sonlarÕnda da zÕmni bir evlilik
yapar.
Ahmet Haúim’in ruh hâli gönül meselelerinde de dengesizdir.
Bir türlü istedi÷i aúkÕ bulamaz. Buldu÷u sandÕ÷Õ aúkÕyla tam
evlenecekken son anda vazgeçer. Birkaç kez evlili÷in kÕyÕsÕndan
döner. NiúanÕnÕ, kaynanasÕnÕn görgüsüzlü÷ünü bahane ederek bozar.
Bu anlamda yalnÕzlÕ÷Õ, sadece dostlarÕndan uzak kalÕúÕyla de÷il
düzenli bir iliúki ve ev hayatÕ kuramayarak da hisseder. Kendisini
yakÕndan tanÕyan Yakup Kadri, Haúim’in bu durumunu úu sözleriyle
özetler:
Ahmet
Haúim,
yalnÕz
arkadaúlarÕyla,
dostlarÕyla
münasebetlerinde mi böyle idi? Heyhat, onun gönül ba÷lÕlÕklarÕ da
hep bu itiratsÕzlÕk içinde dü÷ümlenip çözülür, çözülür dü÷ümlenirdi.
Kaç defa sevdi÷i bir kÕzla hemen evlenmek üzere iken irkilerek geri
basmÕú hem de birkaç gün önce yanÕp tutuútu÷u o kÕzÕ terk mi etti
Leyla’sÕnÕ Mecnun mÕsrasÕndaki hüznün bir zerresini kalbinde
duymaksÕzÕn kalbinden söküp atmÕútÕr. Neden? Çünkü ya onun bir
sözünden alÕnmÕú ya da kaynanasÕ olacak kadÕnÕn bir tavrÕnÕ, bir
hareketini baya÷Õ bulmuútur ve böylece, bütün ömrü hep yarÕm kalmÕú
aúklar ve sonu gelmeyen evlenme teúebbüsleri içinde geçmiútir2.
Ahmet Haúim, hayatÕnÕn son deminde, KadÕköy’deki evinde
kendisine bakan Zarife Özgünlü adlÕ dul, çirkin fakat duygulu ve
sevecen bir kadÕnla evlenir. Evlilik iúlemleri, arkadaúlarÕ tarafÕndan 17
MayÕs 1933’te yerine getirilir3. Bu evlilik Haúim’in bir ay sonra
vefatÕyla son bulur (4 Haziran, 1933).

2
3

Yakup Kadri, Edebiyat ve Gençlik HatÕralarÕ, østanbul 2003, s. 141
ÂsÕm Bezirci, “Ahmet Hâúim”, østanbul 1986, s.16
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Ahmet Haúim, Yahya Kemal’e ve TanpÕnar’a göre yalnÕzlÕ÷ÕnÕ
daha derinden yaúayan ve çirkinli÷ini de bahane ederek ço÷unlukla
içine kapanmÕú biridir. Bu derin yalnÕzlÕk úiirlerinde farklÕ úekillerde
ortaya çÕkar. Ancak bizim burada asÕl üzerinde duraca÷ÕmÕz, Haúim’in
evlenememekten dolayÕ yaúadÕ÷Õ yalnÕzlÕ÷ÕdÕr. Bu anlamda onun
úiirlerinde aile düúüncesi, yuva kurma hayalinin de izlerini arayaca÷Õz.
Ahmet Haúim, gençlik dönemi úiirlerinden biri olan ùeb-i
Nisan’da; gelmeyen sevgiliye seslenirken, ayÕn, yÕldÕzlarÕn, a÷açlarÕn
birliktelikleriyle kendi yalnÕzlÕ÷ÕnÕ mukayese eder. Kamerin bile çift
oldu÷unu vurgulayan úair, buna ra÷men kendisinin evlenmemiú ve
bekâr oldu÷unu üzülerek belirtir. Bu durumu asla kabullenemeyen
úair, yalnÕz yaúamaktansa ölümü tercih eder.
Hep çift idi karúÕmda Kamer, encüm ü eúcar
Bendim yalnÕz ordaki bî-hemser ü bîdar
Durgun suya baktÕm ve dedim ki âh ölebilsem
Madamki yok a÷layacak mevtime kimsem4
ùeb-i Nisan, Ahmet Haúim’in gençlik úiirlerindendir. Ancak
Haúim’in bu dile÷i ömrünün sonuna kadar gerçekleúmeyecektir.
Haúim her zaman yalnÕz ve düzensiz bir hayat yaúayacaktÕr. O nedenle
bilinçaltÕnda her zaman bir ev kurma hayali vardÕr. Evim adlÕ úiirde bu
duygu yine beklenen sevgiliyle anlam kazanÕr. ùiirlerinde genellikle
do÷ayla yalnÕzlÕ÷Õ arasÕnda karamsar bir ba÷ kuran Haúim, Evim’de ise
úen ve ümitli bir tablo çizer:
Sevimli ev… Bugün altÕnda aúkÕ bekliyorum,
O penbe tÕfl-Õ melek-çehre nerdedir? diyorum…5
Ev, ailenin, yuva kurmanÕn ve birlikte yaúamanÕn en belirgin
mekânÕdÕr. Bu anlamda Ahmet Haúim’in bir macera aramadÕ÷ÕnÕ
söyleyebiliriz. O, hep ömrünü birlikte geçirece÷i bir eú aramÕú ve hep
onu hayal etmiútir. Evlendikten sonra kendisine atfedilen; Oh be! Ben
de öldü÷üm zaman arkamdan a÷layan birini bÕraktÕm.6 sözleri; bir
4

Ahmet Haúim, Bütün ùiirleri, (HazÕrlayan: ønci Enginün), østanbul, 2003, s.
169
5
Ahmet Haúim, Bütün ùiirleri, (HazÕrlayan: ønci Enginün), østanbul, 2003, s.
171
6
http://visalyolcusuyuz.biz/index.php?option=com_content&view=article&id
=2360:kim-demi-bekarlk-sultanlk-diye&catid=68:huzurlu-aileyuvas&Itemid=75
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bencillik olarak algÕlansa da Haúim’in yaúadÕ÷Õ derin yalnÕzlÕ÷Õ
özetlemesi açÕsÕndan da manidardÕr.
Evleniniz. ønsanlÕ÷Õn En Nefis Sesini øúiteceksiniz…
Yahya Kemal BeyatlÕ, Ahmet Haúim gibi kÕsa süreli de olsa
hiçbir evlilik yapmaz. Hatta niúanlÕlÕk teúebbüsü de yoktur. Ancak
onun da baúÕndan ciddi aúk maceralarÕ geçmiútir. Birçok kaynak,
özellikle de dostlarÕ Yahya Kemal’in Celile HanÕm’la en ciddi aúkÕ
yaúadÕ÷Õ konusunda hemfikirdirler. Bu kaynaklara göre Yahya Kemal,
Celile HanÕm’la büyük bir aúk yaúamÕú ancak úairin bazÕ çekinceleri
yüzünden bu aúk evlilikle neticelenmemiútir.
Yahya Kemal, ölümüne kadar bir aile hayatÕndan ve düzenli bir
yaúantÕdan mahrum kalÕr. Yurt dÕúÕndan østanbul’a döndü÷ü günlerde;
ùefik Esat’Õn Divanyolu’ndaki kona÷Õyla KÕbrÕslÕlarÕn Kandilli’deki
yalÕsÕ arasÕnda parasÕz ve yersiz yurtsuz bir kimsenin hayat úartlarÕ
içinde7 yaúamÕútÕr. Yine Milli Mücadele yÕllarÕnda úairin, kiralÕk
odalarda, pansiyonlarda ve otellerde yaúadÕ÷Õ; yani yerleúik bir düzene
geçemedi÷i görülür8. Park Otel’de uzun yÕllar kalan Yahya Kemal,
1950’den itibaren sa÷lÕk sorunlarÕyla bo÷uúmak zorunda kalÕr. Bu
tarihten vefat etti÷i 1 KasÕm 1958’e kadar da yalnÕz yaúamaya devam
eder. TanpÕnar’Õn úu sözleri, hocasÕnÕn son zamanlarÕnda Park Otel’de
yaúadÕ÷Õ derin yalnÕzlÕ÷Õ ve mahrumiyeti özetler gibidir:
Yahya Kemal, kitapsÕz, kâ÷ÕtsÕz, bavullarÕyla ve yalnÕzlÕ÷Õyla
hiçbir kÕmÕldanacak yeri olmayan, bir masadan dahi mahrum tek bir
odada yaúÕyor9.
Yahya Kemal’in evlili÷e en çok yaklaútÕ÷Õ isim Celile
HanÕm’dÕr. Bu büyük aúk, Yahya Kemal’in çeúitli endiúeleri yüzünden
bir türlü mutlulukla sonuçlanmaz. Yahya Kemal’i ve Celile HanÕm’Õ
çok yakÕndan tanÕyan Yakup Kadri, evlili÷in gerçekleúmeyiúinin en
büyük sebebini Yahya Kemal’in kendi karakterinde görür. Ona göre
bu aúk, onda yÕllarca türlü ruh ve kÕskançlÕk krizlerine sebep olmuútur.
Daha da önemlisi Yahya Kemal, Celile HanÕm’la ilgili çÕkan
dedikodulardan etkilenmiú ve bu konuda kendisine yöneltilecek
suçlamalardan çekindi÷i için evlili÷e yanaúmamÕútÕr. Yahya Kemal’in,
Yakup Kadri’ye söyledi÷i; Bu kadar dile gelmiú bir kadÕnla ben nasÕl
evlenebilirim?10 sözleri de bunu iúaret eder. Yakup Kadri’nin deyiúiyle
7

KâzÕm Yetiú, Yahya Kemal’in HayatÕ, østanbul Fetih Cemiyeti YayÕnlarÕ,
østanbul, 1998, 1.baskÕ, s.147
8
Yetiú, age, s.162
9
Günlüklerin IúÕ÷Õnda TanpÕnar’la Baú baúa, (HazÕrlayan: ønci EnginünZeynep Kerman), østanbul 2007, s. 302
10
Yakup Kadri, Edebiyat ve Gençlik HatÕralarÕ, østanbul 2003, s. 141
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Darülfünun Müderrisli÷i gibi yüksek ve itibarlÕ bir mevkide olan
Yahya Kemal, evlilik meselesinde gönlünün e÷ilimlerine göre de÷il de
içinde bulundu÷u cemiyetin gelenek ve göreneklerine göre
davranmayÕ tercih etmiútir.
Yahya Kemal, bildi÷imiz kadarÕyla Celile HanÕm’la yakaladÕ÷Õ
evlilik fikrini baúka kimseyle yaúamaz. Ancak Sermet Sami Uysal,
Yahya Kemal’in gizli bir aúkÕndan daha bahseder ki iddiaya göre o
kiúi, eski cumhurbaúkanlarÕndan Fahri Korutürk'ün eúi Emel
Korutürk'ün teyzesi Melek Keçeci’dir. Sermet Sami’ye göre Yahya
Kemal, en büyük aúk úiirlerini Celile HanÕm’a de÷il Melek HanÕm’a
hitaben yazmÕú ve úair, bu aúkÕ yÕllar yÕlÕ sÕr gibi saklamÕútÕr11.
Yahya Kemal, etrafÕnda çok sevilen, sohbetleri özlenen, hep
aranÕlan ancak görebildi÷imiz kadarÕyla aile saadeti açÕsÕnda hep
yalnÕz kalmÕú bir isim. Bu yalnÕzlÕk ise ilginç bir úekilde úiirlerine
yansÕmaz. Onun úiirlerinde; aile, çocuk, yuva kurma gibi kavramlar
pek yoktur. YalnÕzlÕk, daha çok yaúlÕlÕk, ölüm, gurbet gibi temlerin
arka plânÕnda karúÕmÕza çÕkar12. Ancak bu Yahya Kemal’in evlilik
hakkÕnda herhangi bir de÷erlendirmesi olmadÕ÷Õ anlamÕna gelmez.
Düz yazÕlarÕna göz attÕ÷ÕmÕzda Yahya Kemal’in úiirlerinin aksine
oldukça duyarlÕ davrandÕ÷ÕnÕ görürüz. Onun evlili÷e bakÕúÕnÕ
de÷erlendirmek için Türk Evi ve Türk KÕzlarÕ, Türk Gençleri
yazÕlarÕna göz atmak gerekir.
Yahya Kemal, Türk Evi’nde; evlili÷i ö÷ütler ve ev’in insan
hayatÕndaki önemine de÷inir. Son zamanlarda çevresinden sÕk sÕk; Ah, bir
evim olsa! Hayatta bir úey istemezdim! temennisini iúiten Yahya Kemal;
Bizim ki lisanÕmÕzda izdivaç kelimesi ev’lenmek mastarÕyla ifade olunur.
øzdivaç etmiú kadÕna ve erke÷e ev’li denilir, ev bark hayatta en güzel
kÕymeti ifade eder. Ev kadÕnÕ kadÕnlÕ÷a izafe edilen en yüksek sÕfattÕr13.
sözleriyle evlili÷in kutsiyetini ve ev’in insan hayatÕndaki önemini
vurgular. HayatÕnÕn önemli bir kÕsmÕnÕ otel odalarÕnda geçirmiú biri için
ev ve evlilik bu anlamda çok de÷erli olmalÕdÕr.
økinci yazÕda, bir kadÕnÕn a÷zÕndan Avrupa’ya tahsil için giden ve
orada evlenerek geri dönmeyen veya kolunda AvrupalÕ bir genç kÕzla
ülkesine geri gelen Türk gençleri ve bunlarÕn Türk kÕzlarÕna bakÕúlarÕ
eleútirilir. Türk kÕzlarÕnÕn BatÕlÕ kadÕnlardan çok daha de÷erli olduklarÕ
belirtilen yazÕda, gençlerimize Türk kÕzlarÕyla evlenmeleri ö÷üt verilir ve
evlilik yüceltilir:
Evleniniz, insanlÕ÷Õn en nefis sesini iúiteceksiniz14. …
11

Sermet Sami Uysal, ùiire AdanmÕú Bir Hayat, østanbul, 2006, 570 s.
Bkz: Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, østanbul, 1995, s.49, 109, 132.
13
Yahya Kemal, Mektuplar, Makaleler, østanbul 1990, s. 141
14
Yahya Kemal, Mektuplar, Makaleler, østanbul 1990, s. 161
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Ahmet Hamdi TanpÕnar
Ahmet Hamdi TanpÕnar, âdeta Yahya Kemal’in izinden
yürüyerek hiç evlenmemiú ancak yalnÕzlÕk konusunda hocasÕndan
daha mustarip bir hayat yaúamÕú biri. Evlilik konusunda zaman zaman
farklÕ görüúler ileri süren; bazen bekârlÕ÷Õ bazen de evlili÷i yücelten
TanpÕnar, ömrünün son demlerine kadar yo÷un bir parasÕzlÕk ve derin
bir yalnÕzlÕk içinde cebelleúip durmuútur.
Ahmet Hamdi TanpÕnar, aúk, genç kÕz, kadÕn, evlilik, yalnÕzlÕk,
sa÷lÕk, para gibi konularÕnda en samimim itiraflarÕnÕ günlüklerinde
yapar. 1953-1962 yÕllarÕna dair izlerin, duygu ve düúüncelerinin yer
aldÕ÷Õ notlarda TanpÕnar’Õn kendisiyle baú baúa çok samimi itiraflarda
bulundu÷unu görürüz. Bu nedenle TanpÕnar’Õn evlilik, kadÕn, aúk,
bekârlÕk meselelerindeki bakÕú açÕsÕnÕ, hatÕralardan veya baúka
kaynaklardan de÷il bizzat úairin kendi a÷zÕndan dinleyerek ortaya
koymaya çalÕúaca÷Õz.
KadÕn ve YalnÕzlÕk
Ahmet Hamdi TanpÕnar, hiç evlenmez ama ömrünün son
zamanlarÕna kadar da karúÕ cinsi hep önceler. Denilebilir ki, onun
yaúantÕsÕnÕn her safhasÕnda mutlaka bir kadÕn veya kadÕn hayali
vardÕr15.
TanpÕnar, genç kÕzlarla ve kadÕnlarla yakÕndan ilgilenmiú bir
isimdir. Ömrünün son demlerinde, -ønci Enginün’ün deyiúiyle- müthiú
bir cinsi açlÕ÷Õn içinde olan TanpÕnar, kadÕnÕ ço÷u zaman cinsel bir
objeden ibaret görür. AltmÕú yaúÕna yaklaútÕ÷Õ bir zamanda yazdÕ÷Õ;
müthiú bir kadÕn ihtiyacÕ gece beni rahatsÕz etti16 sözleri, TanpÕnar’Õn
bu hususta yaúadÕ÷Õ sÕkÕntÕyÕ ve içine düútü÷ü derin yalnÕzlÕ÷Õ ifade
eder. ønci Enginün’e göre günlüklerdeki Tanpnar; kÕz ö÷rencilerine
veya sokakta gördü÷ü genç kÕzlara da cinsel nesne olarak
bakmaktadÕr17. Adalet Cimcoz’a yazdÕ÷Õ bir mektupta LolitacÕlÕ÷Õ
ayÕplamayÕ benden bekleme. øçim gidiyor vallahi. Ne var ki yaú
geçtikçe insanda haysiyet fikri artÕyor18 diyen TanpÕnar, bir taraftan
genç kÕzlara duydu÷u ilgiyi anlatÕrken di÷er taraftan –az da olsayaúÕnÕ hatÕrlayÕp bunu haysiyet meselesi de yapmaktadÕr. Ancak
15

Günlüklerin IúÕ÷Õnda TanpÕnar’la Baú baúa, (HazÕrlayan: ønci EnginünZeynep Kerman), østanbul 2007, s. 13, 278
16
Günlüklerin IúÕ÷Õnda TanpÕnar’la Baú baúa, (HazÕrlayan: ønci EnginünZeynep Kerman), østanbul 2007, s. 13, 127
17
Günlüklerin IúÕ÷Õnda TanpÕnar’la Baú baúa, (HazÕrlayan: ønci EnginünZeynep Kerman), østanbul 2007, s. 13, 346
18
TanpÕnar’Õn MektuplarÕ (Haz: Zeynep Kerman), Dergâh YayÕnlarÕ,
østanbul, 1992, s. 136
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günlüklerinde kadÕn yoklu÷undan dolayÕ dile getirdi÷i úikâyetleri daha
fazladÕr19.
TanpÕnar, ömrünün son zamanlarÕnda genç kÕzlara ilgi duymakla
birlikte daha çok kadÕnlardan hoúlanan ve bir müddet sonra
gençlerden sÕkÕlan birisidir. Özellikle evli hanÕmlar TanpÕnar’Õn daha
çok ilgisini çeker. Evli hanÕmlar yavaú yavaú güzelleri, gençleri
uzaklaútÕrdÕlar20 diyen TanpÕnar, bazen de arkadaúlarÕnÕn eúleri
hakkÕnda duygularÕnÕ dile getirmekten çekinmez:
MimarÕn karÕsÕ Fahriye’nin sesi hâlâ içinde bir musiki gibidir21.
Aúk ve YalnÕzlÕk
Ahmet Hamdi TanpÕnar, hayatÕ boyunca âúÕk olmayÕ arzulamÕú,
aúkÕ öncelemiú, âúÕk olmuú, bu nedenle acÕ çekmiú ve yine derin bir
yalnÕzlÕk içinde kalmÕú bir úahsiyettir. Ancak ister yaúasÕn ister
yaúamasÕn tüm acÕlÕ÷Õna ra÷men aúk, onu dirilten ve hayata ba÷layan
yegâne kaynaklardan biridir. Umutsuzlu÷a ve bedbinli÷e düútü÷ü
zamanlarda beni ancak aúk diriltebilir diyen TanpÕnar, aúkta
bulamadÕ÷ÕnÕ ve yaúadÕ÷Õ boúlu÷u kendisini yazÕlarÕna vererek
gidermeye çalÕúÕr.
Ahmet Hamdi TanpÕnar, zaman zaman ah bir kadÕna âúÕk
olabilsem diye feryat eder22. Bir gün bu duasÕ kabul olarak büyük bir
aúka tutulur ancak bu aúk onun hayatÕnÕ alt üst edecektir. Günlüklerine
bu konu hakkÕnda samimi itiraflar yapan TanpÕnar, ilgi duydu÷u di÷er
kadÕnlara da vurgu yapar:
Bilhassa bir kadÕnÕ sevdim, çok ÕstÕrap çekmekle beraber
hakikaten mesut oldum, birkaç kadÕn da beni sadece tatmin ettiler. øki
kadÕn muhayyileme çok tesir etti. Birisi yakÕn bir dostla evlendi.
Lüzumundan fazla ahmak ve iyi buldum. Öbürünü hiç tanÕyamadÕm23.
Hakikat úu ki: bu kadÕn hakikaten hayatÕmda bir rol oynadÕ
diyen TanpÕnar, o kadÕnla yaúadÕ÷Õ aúk sayesinde yazdÕ÷Õ eserleri tek
tek sÕralar24. TanpÕnar’a ilham veren ve kendisini çok fazla sevdi÷ini
söyledi÷i kadÕnÕn adÕnÕ ise hiçbir zaman açÕkça zikretmez. Ö÷rencisi
19

KadÕn yoklu÷unun acÕsÕ. Dün akúam gördü÷üm genç kÕzlar, kadÕnlar…
BudalalÕk, ben budalayÕm. A.g.e. s. 151
20
Günlüklerin IúÕ÷Õnda TanpÕnar’la Baú baúa, (HazÕrlayan: ønci EnginünZeynep Kerman), østanbul 2007, s. 13, 245
21
A.g.e. s. 13, 332
22
A.g.e. s. 93, 214
23
TanpÕnar’Õn MektuplarÕ (Haz: Zeynep Kerman), Dergâh YayÕnlarÕ,
østanbul, 1992, s. 332
24
Günlüklerin IúÕ÷Õnda TanpÕnar’la Baú baúa, (HazÕrlayan: ønci EnginünZeynep Kerman), østanbul 2007, s. 93, 294
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ve daha sonra dostu olan Tatyana Moran, bu kiúinin evli bir kadÕn
oldu÷unu ve TanpÕnar’Õn onun yüzünden intiharÕ bile düúündü÷ünü
belirtir:
Hamdi sÕk sÕk âúÕk olurdu ama bir ara baúÕna büyük bir iú açtÕ,
evli bir kadÕna fena halde tutuldu. KadÕnÕn kocasÕ da arkadaúÕmÕzdÕ.
Bu aúk yüzünden hasta oldu, intihar etmeyi bile düúünmeye baúladÕ
ama kadÕn kocasÕndan boúanmÕyordu.
Bu aúkÕn di÷er bir ürünü Türk romanÕnÕn úaheserlerinden Huzur
oldu÷unu düúünürsek TanpÕnar’Õn, yaúadÕ÷Õ yalnÕzlÕ÷a ve acÕlara
ra÷men hayatÕnda aúkÕn oynadÕ÷Õ rolün büyüklü÷ü daha iyi
anlaúÕlacaktÕr25.
Evlilik Ebedi Bir Saadet mi BekârlÕk SultanlÕk mÕ?
Ahmet Hamdi TanpÕnar, bu kadar yo÷un bir úekilde kadÕn
arzularken neden evlenemez? Acaba bu konuda neler düúünmektedir?
Ona göre evlilik ebedi bir saadet midir yoksa bekârlÕk sultanlÕk mÕdÕr?
Do÷rusu bu konuda Ahmet Hamdi’nin kesin bir fikre sahip oldu÷unu
söylemek zor. Ahmet Kustsi Tecer’e yazdÕ÷Õ bir mektubunda evlen,
Kutsi evlen… Ebedî bir úifadÕr evlenmek diye ö÷üt veren TanpÕnar,
kendisinin de; ümit etmekten bÕktÕ÷Õ için evlenme÷e derhal hazÕr
oldu÷unu belirtir26.
Ahmet Hamdi TanpÕnar, Ahmet Kutsi’ye yazdÕ÷Õ mektubunda
kendisinin de evlili÷e sÕcak baktÕ÷ÕnÕ ve yakÕn dostunun evlili÷inden
sonra etrafÕna daha dikkatli bakmaya baúladÕ÷ÕnÕ yazar. Onun,
østanbul’da evlenebilece÷i yedi sekiz kadÕn vardÕr:
Senin evlenmen beni de bu meseleyi ciddiyetle derpiúe sevk etti.
ùimdi artÕk etrafÕma alÕcÕ gözle bakma÷a baúladÕm. Ve kadÕnlarÕ
evlenilebilir ve evlenilemez diye ikiye ayÕrma÷a baúladÕm. Netice
østanbul’da evlenebilece÷im yedi-sekiz hanÕm buldum. ùimdilik bu
kaba tasniften ileriye gidemiyorum27.
TanpÕnar, son zamanlarÕnda ise evlilikten ümidini kesmiútir.
Ancak artÕk evlenmeyiúine bazÕ bahaneler de üretmeye baúlar. Mina
Urgan’a kadÕn dÕrdÕrÕ dinlememek için bekâr kaldÕm28. diyen
TanpÕnar, günlüklerinde ise bu iúi genç kÕzlarÕn tecrübesizli÷ine
ba÷lar:
25

Tatyana Moran, “Bu AúkÕ YaúamasaydÕm, Huzur’u YazamazdÕm”,
KitaplÕk, Mart-Nisan 2000, (VII).
26
TanpÕnar’Õn MektuplarÕ (Haz: Zeynep Kerman), Dergâh YayÕnlarÕ,
østanbul, 1992, s. 30
27
A.g.e. s. 32
28
Mina Urgan, “KadÕn DÕrdÕrÕ dinlememek için bekâr kaldÕm”, KitaplÕk,
Mart-Nisan 2000, (VII).
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Genç kÕzlar daima beni alakadar ettiler. Müthiú úekilde
cazibelerine kapÕldÕ÷Õm oldu. Fakat daima, kadÕnÕ sevdim.
Evlenmedi÷imin sebebi belki de biraz budur. Sonunda her genç kÕz
bana can sÕkÕntÕsÕ verdi29
Peki, TanpÕnar, evlenmedi÷inden dolayÕ piúman olmamÕú mÕdÕr?
Zaman zaman evet. Hatta bu konuda kaçÕrdÕ÷Õ fÕrsatlardan dolayÕ
kendisine de kÕzar. Ancak aúa÷Õya aldÕ÷ÕmÕz ve TanpÕnar’Õn 60
yaúÕnda söyledi÷i sözleri, onun evlili÷i ebedi bir úifa olarak
görmedi÷ini her úeye, yaúadÕ÷Õ derin yalnÕzlÕ÷a ra÷men bekârlÕktan
hoúlandÕ÷ÕnÕ göstermektedir:
BekârlÕk ne saadet ne akÕllÕlÕk. Dün gece yapayalnÕz ateú
baúlayÕnca aksini düúünüyordum30.
Ya Rab Ne Kadar YalnÕzÕm!
Ahmet Hamdi TanpÕnar, bütün bu gel gitlere ra÷men
yalnÕzlÕktan, çevresizlikten ve özellikle de parasÕzlÕktan son derece
úikâyetçidir. Denilebilir ki onun günlüklerinde parasÕzlÕk en çok
tekrarlanan kelimelerdendir. Ev konusunda da mustarip olan yazar, bir
gün evsiz kalaca÷ÕmÕ, evsiz ihtiyarlayaca÷ÕmÕ hiç aklÕma
getirmemiútim diyerek, eve ve hatta bir o÷lum olsaydÕ, iki dil, felsefe
ve riyaziye ö÷retseydim! sözleriyle çocu÷a olan özlemini de
vurgulamÕútÕr31.
Tüm bunlar TanpÕnar’Õ derin yalnÕzlÕ÷a iten meseleler. 60
yaúÕnda yerinde haykÕrdÕ÷Õ; Ya Rab! Ne kadar yalnÕzÕm. Sadece
entelektüel ve yalnÕz baúÕna sözleri32, Cumhuriyet döneminin bu çok
önemli siminin yaúadÕ÷Õ dramÕ özetler mahiyettedir. Enginün ise
konuyu daha genelleyerek bu yalnÕzlÕ÷a úöyle vurgu yapar:
HastalÕklarÕ, sevdi÷i kadÕna karúÕ hiç bitmeyen özlemi, cinsel
kÕvranÕúlarÕ, en yakÕn çevresindekilere karúÕ besledi÷i úüpheleri,
dedikodu merakÕ, para sÕkÕntÕlarÕ, aile fertlerinin hiç bitmeyen
ihtiyaçlarÕ, borçla kapatÕlan borçlarÕn etrafÕnda ördü÷ü duvar,
dinmeyen okuma merakÕ, onun son yÕlÕnÕn hatÕralarÕnÕ dolduran büyük
yalnÕzlÕ÷Õ ifúa eder33.

29

Günlüklerin IúÕ÷Õnda TanpÕnar’la Baú baúa, (HazÕrlayan: ønci EnginünZeynep Kerman), østanbul 2007, s. 13, 332
30
A.g.e. s. 13, 225
31
A.g.e. s. 13, 159, 200
32
A.g.e. s. 13, 203, 207
33
Günlüklerin IúÕ÷Õnda TanpÕnar’la Baú baúa, (HazÕrlayan: ønci EnginünZeynep Kerman), østanbul 2007, s. 13, 349
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Sonuç
Cumhuriyet dönemi yazar ve úairleri içinde Yahya Kemal
BeyatlÕ, Ahmet Hamdi TanpÕnar ile kÕsa bir evlilik yapmÕú olan Ahmet
Haúim, evlilik düúüncesiyle zaman zaman haúÕr neúir olmalarÕna
ra÷men yalnÕzlÕ÷Õ ve yalnÕz yaúamayÕ her zaman tercih etmiú
kiúilerdir. Modern úiirimizin bu üç önemli ismi, bazÕ aúklar yaúamÕú
olmakla beraber bir türlü düzenli bir hayata geçememiúlerdir.
Ahmet Haúim, içine kapalÕ ve arkadaúlarÕnÕn deyiúiyle “alÕngan”
bir karaktere sahiptir. Çirkinli÷ini de bahane ederek kendisini sevecek
bir kandÕnÕn varlÕ÷Õna inanmaz. Bu onda derin bir yalnÕzlÕ÷Õ do÷urur.
Nitekim úiirlerinde eve ve aile saadetine duyulan özlem bunun açÕk
göstergesidir.
Yahya Kemal BeyatlÕ, di÷er úairlere göre etrafÕnda daha çok
aranan ve her zaman kendi sohbet ortamÕnÕ yaratmÕú bazÕ büyük aúklar
yaúamÕú ancak buna ra÷men o da evlenmeye yanaúmamÕú biridir.
TanpÕnar’Õn da ondan arta kalÕr yanÕ yoktur. Her ikisi de
çevrelerindeki dostluk ve arkadaúlÕk iliúkilerine ra÷men ömrünün
sonlarÕna kadar “yalnÕzlÕ÷Õ” derin bir úekilde yaúamÕútÕr. Özellikle
Ahmet Hamdi TanpÕnar, ömrünün son anÕnda dahi derin bir yalnÕzlÕk
içinde cebelleúmiú ve “kadÕn” konusunda bir türlü mutlulu÷u
yaúayamamÕútÕr.
Ahmet Hamdi TanpÕnar’Õn kadÕnlarla ilgisi bir yönüyle onun
eserlerinin ortaya çÕkÕúÕna da etki eder. Günlüklerinde geçen ancak
ismini vermedi÷i bir kadÕna duydu÷u büyük aúk sayesinde hangi
eserleri kaleme aldÕ÷ÕnÕ veya bu aúkÕn eserlerine nasÕl ilham oldu÷unu
açÕkça belirtir. AyrÕca Türk edebiyatÕnÕn úaheserleri arasÕnda olan ve
TanpÕnar deyince ilk akla gelen romanlarÕndan olan Huzur dahi
yaúanÕlan bir aúktan izler taúÕr.
Ahmet Haúim, Ahmet Hamdi TanpÕnar ve Yahya Kemal dÕúÕnda
Cumhuriyet döneminin birçok úair ve yazarÕnÕn evlilik konusunda
isteksiz olduklarÕnÕ ve bekâr yaúamayÕ buna tercih ettiklerinin
söyleyebiliriz. Bu tercihin BatÕlÕ bir hayat tarzÕnÕn getirdi÷i bir yaúam
biçimim mi veya kiúilerin kendi tercihleri do÷rultusunda mÕ ortaya
çÕktÕ÷Õ veya sosyolojik, psikolojik, tarihsel ve daha baúka faktörlerin
de bunda rol oynayÕp oynamadÕ÷Õ kapsamlÕ bir araútÕrmayla ancak
ortaya çÕkartÕlabilecek gerçeklerdir. Di÷er taraftan TanpÕnar’Õn karúÕ
cinse olan bu tutumuna onun bireysel tercihi olarak de÷erlendirmek
gerekir. Yoksa onun kadÕna bakÕú açÕsÕ; Türk edebiyatÕ, sanatÕ ve
düúünce tarihindeki yerini ve büyüklü÷ünü gölgelemez. Çünkü bizim
için bir sanatçÕnÕn kiúisel tercihleri ve karakter özellikleri ancak onun
eserlerine yansÕdÕ÷Õ úekliyle de÷er kazanÕr.
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KARAMANLI NøZÂMÎ DÎVÂNI’NDA
TEùBøH ve øSTøARE SANATLARININ KULLANIMI
Dr. Mehmet Halil ERZEN
Yüzüncü YÕl Üniversitesi,
Rektörlük Türk Dili Bölümü
halil_erzen@hotmail.com
Özet
Gelene÷in belirledi÷i kalÕplar çerçevesinde teúekkül eden divan
úiirini, tekdüzelikten kurtaran ve ona estetik bir de÷er kazandÕran temel
unsurlarÕn baúÕnda edebî sanatlar gelir. Divan úairlerinin renkli hayaller icat
etmede baúvurdu÷u edebî sanatlar, üslûplarÕn úekillenmesinde de önemli rol
oynamÕútÕr. Edebî sanatlar içerisinde, úaire geniú bir ifade imkânÕ sunmasÕ
bakÕmÕndan, teúbih (benzetme) ve istiare sanatlarÕnÕn ayrÕ bir yeri vardÕr. 15.
yüzyÕl divan úairlerinden KaramanlÕ Nizâmî’nin DivanÕ, teúbih ve istiare
sanatlarÕnÕn kullanÕmÕndaki sÕklÕk ve orijinallik yönünden dikkat çeken
zengin bir özelli÷e sahiptir. Bu çalÕúmada, KaramanlÕ Nizâmî DivânÕ’nda söz
konusu sanatlarÕn kullanÕldÕ÷Õ beyitler tespit edilerek bu sanatlarÕn úairin
üslûbuna katkÕsÕ örneklerle ortaya konulmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: Divan úiiri, edebî sanatlar, teúbih, istiare,
KaramanlÕ Nizâmî

THE USE OF THE ARTS OF THE SIMILITUDE AND øSTøARE
IN THE DIVAN OF KARAMANLI NIZAMI
Abstract
For Divan poetry which is formed around the patterns that the
tradition determined, the literary arts come at the begining of the basic
elements saving it from the uniformity and bringing an aesthetic value for it.
The literary arts that the Divan poets refered in order to invent the colorful
dreams have also played an important role in shaping of the styles. The arts
of the similitude and istiare have a different place within the literary arts in
terms of the presentation of a wide range of expression for the poet. Of the
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15th century Divan poets, the Divan of Karamanli Nizami has a rich content
attracting attention in terms of the frequency and originality in the use of the
arts of the similitude and istiare. In this study, the contribution of these arts to
the poet's style in the Divan of Karamanli Nizami has been tried to put
forward with the examples by determining the couplets that those arts were
used.
Keywords: Divan poetry, literary arts, similitude, istiare, KaramanlÕ
Nizami

Giriú
ZekânÕn dil üzerindeki tasarruflarÕ sonucunda meydana gelen
söz
güzelliklerinin,
sonradan
belâgatçiler
tarafÕndan
isimlendirilmesiyle oluúan edebi sanatlar, ortaya çÕkÕúlarÕnÕ içinde
do÷duklarÕ dile, isimlerini belâgatçÕlara, geliúimlerini ise úairlere
borçludurlar.1 Edebi sanatlarÕn, edebi metinlerin açÕklanmasÕnda çok
önemli bir yeri vardÕr. Özellikle de divan úiirinin iyi bir úekilde
açÕklanabilmesi ve anlaúÕlmasÕ edebi sanatlarÕn iyi bilinmesine
ba÷lÕdÕr. Çünkü divan úairleri sanatlÕ söyleyiúe büyük önem vermiú
olup úiirlerinde birçok edebi sanatÕ bir arada kullanmÕúlardÕr.
Söz sanatlarÕ; edebî metinlerin anlam zenginli÷ine
bürünmesini sa÷layan, úaire yeni olanaklar tanÕyan, üslup
zenginli÷ine, etkili ifadeye imkân veren önemli yapÕsal unsurlardÕr.
AyrÕca estetik biçimin oluúmasÕnda da ciddi katkÕlarÕ vardÕr. Kiúinin
ve toplumun estetik de÷er kazanmasÕ özellikle úiirde ortaya çÕkarken
úiirin de estetik de÷ere ulaúmasÕ edebî sanatlar vasÕtasÕyla
gerçekleúmektedir. Bir eserin di÷er eserlerle benzerlik ve
farklÕlÕklarÕnÕn ortaya konmasÕnda da önemli bir etkiye sahip olan
sanatlar, úiirin okuyucunun zihninde yeniden inúa edilmesine olanak
tanÕr. Edebi ürünler aslÕnda içinde oluútuklarÕ toplumun ve
sanatçÕsÕnÕn düúünce yapÕsÕnÕ da ele verir. Bu açÕdan bakÕlÕrsa divan
úairlerinin kullandÕklarÕ edebi sanatlarÕn arka platformunda divan
úairinin ve o dönem OsmanlÕ toplumunun düúünce yapÕsÕnÕ bulmak da
mümkündür. Öyleyse OsmanlÕ toplumunu tanÕmak için divan úiirinin,
bu úiirin etrafÕnda úekillenen imaj dünyasÕnÕn ve edebi sanatlarÕn iyi
çözümlenmesi gerekmektedir.
Bir metni de÷erli kÕlan, içinde barÕndÕrdÕ÷Õ edebi sanatlardÕr.
Çünkü edebi sanatlar, metni yavan bir söyleyiúten kurtarÕp úiirsel
ruhun ülkesinde dolaútÕrmaya muktedir asÕl özdür. Okuyucuya yeni
dünyalar yakalama úansÕnÕ, uçsuz bucaksÕz hayaller denizinde

1

Menderes Coúkun, “Klasik Türk ùiirinde Mürekkep østiare, Temsilî østiare
ve Alegori”, Bilig: yaz/2006 sayÕ:38, s.51.
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gezinme fÕrsatÕnÕ ve úairin, úiirini yazarken taúÕdÕ÷Õ duygularÕ tatma
olana÷ÕnÕ veren yine edebi sanatlardÕr.
Belâgâtçiler; anlamÕ bir dilbere, edebi sanatlarÕ da onun
giyinip
kuúandÕklarÕna,
takÕndÕklarÕna
ve
süründüklerine
benzetmiúlerdir. Do÷adaki varlÕk ve olaylar kendi durumlarÕ içinde ne
kadar hoúa gidici olsalar da onlarÕ bu halleriyle konu edinmek, bir
güzeli sadece örtünmesi gereken yerlerini örterek ortaya getirmek
anlamÕna gelmektedir. Göz önünde olan úeylerin tekrarÕnÕn bir
orijinallik oluúturmamasÕ ve bir varlÕ÷Õ herkesçe bilinenden baúka bir
biçimde sunma ihtiyacÕ, sanat dairesi içinde yaratma eylemini söz
konusu etmektedir.2
Teúbihin bu hayal âlemini yaratmada
kullanÕlacak olmasÕ da kaçÕnÕlmazdÕr. “Teúbih, varlÕk ve durumlarÕn
ardÕndaki gizli birli÷i araútÕrmak anlamÕna gelir. Esasen teúbihin tabii
sonucu olan mecaz ile sembol ve allegorie ile arasÕnda pek fark
yoktur. Kelime mecaz haline geldi÷i zaman, birbirine benzetilen
úeylerin sÕnÕr çizgileri belirsizleúmekte, iki úey garip bir úekilde
birbirine karÕúarak zengin ve müphem bir ça÷rÕúÕmlar dizisi meydana
getirmektedir.”3
Bu çalÕúmada, teúbih ve istiare çeúitlerinin edebi üslûp
oluúturmadaki kullanÕm sÕklÕklarÕnÕn incelenebilmesi amacÕyla,
OsmanlÕ úiirinin önemli bir ivme kazandÕ÷Õ 15. yüzyÕl úairlerinden
KaramanlÕ Nizâmî (d.1435-40? – ö.1469-73?)’nin DivanÕ’nÕ ele aldÕk.
15. yüzyÕlda Konya’da yaúamÕú olan KaramanlÕ Nizâmî,
eserlerinden de anlaúÕldÕ÷Õ kadarÕyla dönemin ilimlerini iyi ö÷renmiú
donanÕmlÕ bir úairdir. Zaten Sehî Bey, onun daha çok genç yaútayken
babasÕ tarafÕndan øran’a gönderilip “temâm-i mürâd üzre tekmîl-i
‘ulûm idüp her fende mâhir ve her ‘ilmde kâdir” olarak döndü÷ünden
bahsetmektedir. Karaman Beyleri’ne çeúitli kasideler sunmuú olan
Nizâmî, Fatih Sultan Mehmed’in Karaman Beyli÷i’ne son
vermesinden sonra hem úiirdeki ustalÕ÷ÕnÕ ortaya koymak, hem de
Ahmed Paúa’yla kÕyas ölçüsü oluúturmak üzere Fatih’e övgü amacÕyla
Paúa’nÕn bazÕ kaside ve gazellerine nazireler ve bir de “Nergis”
kasidesi yazarak padiúaha göndermiútir. Bilgin ve sanatkârlarÕ
østanbul’a ça÷Õran ve onlarÕ meclisinde bulundurup muhabbet
etmekten zevk alan Fatih Sultan Mehmed’in huzuruna çÕkmak ve
eserlerini sunmak amacÕyla østanbul’a do÷ru yola çÕkan Nizâmî’nin,

2

Mehmed Çavuúo÷lu, “Divan ùiiri”, Türk Dili AylÕk Dergisi-Türk ùiiri Özel
SayÕsÕ II (Divan ùiiri), Ankara, 1986,s.3.
3
Beúir Ayvazo÷lu, Aúk Esteti÷i, Ötüken Neúriyat, østanbul 2002, s.175

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

yoldayken rahatsÕzlanÕp vefat etti÷i neredeyse bütün tezkirelerde
belirtilmektedir.4
ÇalÕúmamÕzda öncelikli olarak teúbih ve istiareyi, yapÕlan
çeúitli çalÕúmalar ve belagat kitaplarÕndan da yararlanarak belirli bir
sÕnÕflamaya tabi tuttuk, KaramanlÕ Nizami DivanÕ’ndan seçilen beyit
örneklerinden hareketle bilgiler verdik. Böylelikle KaramanlÕ Nizami
DivanÕ’nda teúbih ve istiarenin yeri ve önemini tespit etmeyi
amaçladÕk.5 ùiirdeki teúbih ve istiarelerin sa÷lÕklÕ bir úekilde tespit
edilebilmesi amaçlandÕ÷Õndan alÕntÕlanan beyitlerin fonetik
özelliklerine dokunmadÕk.
1.TEùBøH
Teúbih, aralarÕnda bir veya birden fazla vasÕfta benzerlik
bulunan iki úeyin birini di÷erine benzetmektir. Teúbihin taraflarÕ
olarak adlandÕrÕlan iki unsurdan biri müúebbeh (benzeyen), di÷eri
müúebbehünbih (kendisine benzetilen)dir. Bu iki unsurun müúterek
olduklarÕ vasÕflara vech-i úebeh (benzeyiú yönü) denir.
Teúbih heyecana ba÷lÕ bir sanattÕr, bir mecaz sanatÕ de÷ildir.
Çünkü sözcükler gerçek anlamlarÕnda kullanÕlÕr. Sanatkâr kendisini
etkileyen bir olay veya varlÕk karúÕsÕnda heyecanlanÕr, bu heyecânÕnÕ
daha kuvvetli ve tesirli anlatabilmek için, o ruh halini okuyucuda daha
iyi canlandÕrabilecek benzetmeler yapma yoluna gider. øúte bu ruhî
faaliyet sonucu teúbih sanatÕ meydana gelir.6
Recâizâde Mahmud Ekrem, teúbihin ifadedeki fonksiyonuna
úu úekilde temasta bulunur: “ùiirin en zengin kaynaklarÕndan olan
teúbih, fikri daha gösteriúli ve renkli bir úekilde arz eder; aynÕ
zamanda hayalin icât ettiklerini tasvîr hususunda güzel bir vâsÕtadÕr.
Nesirde, úiirdeki kadar revaçlÕ olmamakla beraber, fazla
kullanÕlmamak úartÕyla üslûba gere÷ince süs kazandÕrmayÕ sa÷lar.”
“Üslûba parlaklÕk ve güzellik kazandÕran teúbihin güzel bir te’sir
yaratabilmesi için do÷ru, tabiî, açÕk ve münâsebetli olmasÕna,
de÷erini kaybedip ibtizâle düúmemesi için haddinden fazla

4

Ahmet Atillâ ùentürk, OsmanlÕ ùiiri Antolojisi, YKY, østanbul 2006,
s.32,33
5
Bu çalÕúmada Haluk øpekten’in hazÕrlamÕú oldu÷u KaramanlÕ Nizami DivanÕ
esas alÕnmÕútÕr: Haluk øpekten, KaramanlÕ Nizami: HayatÕ, Edebi Kiúili÷i ve
DivanÕ, Atatürk Üniversitesi YayÕnlarÕ, Ankara, 1974.
6
øsa Kocakaplan, AçÕklamalÕ Edebî Sanatlar, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ
YayÕnlarÕ, østanbul 1992, s.161
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kullanÕlmasÕna; zoraki, köhne, süflî hayallerden kaçÕnÕlmasÕna dikkat
etmek lâzÕmdÕr.”7
Teúbih sanatÕna daha çok úiirde baúvurulmuútur. Nesirde,
úiirdeki kadar çok kullanÕlmadÕ÷Õ gibi makbul da sayÕlmamÕútÕr. Fakat
fazla kullanÕlmamasÕ úartÕyla mensur eserlerde de teúbihe müracaat,
üslûbu güzelleútirme yolu olarak görülmüútür.8
Teúbihten umulan baúlÕca yarar, anlatÕmÕ somut hale getirmek
ve iletilmek istenilen düúünce ve duyguyu dinleyiciye etkili úekilde
sunmaktÕr. AslÕnda benzetme, dilin tabii bir fonksiyonudur. Bir kÕsmÕ
dilde yerleúmiú bir úekilde bulunur. DolayÕsÕyla benzetmeler her
zaman zorunlu olarak sanat de÷eri olan bir beceriyi ve hüneri
yansÕtmazlar. Ancak úahsî bir tasarrufu yansÕtan etkileyici ve do÷ru
benzetmeler sanatla iliúkilendirilebilir.9
Bir teúbihin baúarÕlÕ ve güçlü kabul edilmesi için kendisine
benzetilenin benzeyenden daha fazla bilinip tanÕnmasÕ gerekmektedir.
Teúbih sanatÕnda dört unsur bulunmaktadÕr. Teúbih sanatÕ, bu
unsurlarÕn varlÕ÷Õna ve sayÕsÕna göre çeúitli baúlÕklarÕ altÕnda
gruplandÕrÕlÕr. Ancak öncelikli olarak teúbihi meydana getiren
unsurlarÕ tanÕtmak faydalÕ olacaktÕr:
1.1. TEùBøHøN UNSURLARI:
YukarÕda da belirtti÷imiz gibi teúbihin dört unsuru vardÕr.
1)Müúebbeh (Benzeyen): AralarÕnda benzerlik bulunan unsurlardan
zayÕf olanÕdÕr.
2)Müúebbehünbih (Kendisine benzetilen): AralarÕnda benzerlik
bulunan unsurlardan güçlü olanÕdÕr.
Benzeyen ve kendisine benzetilen, teúbih sanatÕnÕn asÕl
unsurlarÕdÕr. Bu iki unsur için tarafeyn-i teúbîh ismi de kullanÕlÕr. “Bu
iki unsurdan biri kaldÕrÕlÕrsa teúbih, teúbih olma fonksiyonunu
korumakla birlikte istiare adÕnÕ alÕr. Burada dikkat edilmesi gereken
bir husus vardÕr; teúbihin iki unsurunun bulunmasÕ demek onlarÕn
bizzat söylenilmeleri, metinde yer almalarÕ demek de÷ildir. Cümlede
özne, kim ve ne oldu÷u belli olma úartÕ ve bir sebep dolayÕsÕyla
7

KâzÕm Yetiú, Talîm-i Edebiyat’Õn Retorik ve Edebiyat NazariyâtÕ SâhasÕnda
Getirdi÷i Yenilikler, AKM YayÕnlarÕ SayÕ:104, Ankara 1996, s.255
8
Numan Külekçi, AçÕklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akça÷
YayÕnlarÕ, Ankara 1999, s.28
9
M. A. Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Gökkube YayÕnlarÕ,
østanbul 2004, s.119
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kaldÕrÕlabilir. Ve kaldÕrÕlan bu unsur müúebbeh/benzeyen olabilir.
Bunu istiarenin tarifindeki teúbihin iki unsurundan birinin
kaldÕrÕlmasÕ ile bir tutmamak gerekir.”10
3)Vech-i ùebeh (Benzetme Yönü): øki önemli unsur olan benzeyen ve
kendisine benzetilen arasÕndaki ortak noktadÕr. Benzetmedeki amaç da
zaten bu yönü ortaya koymaktÕr. “Bu yön tek veya çok taraflÕ olabilir.
Yüzü güle teúbih ederken yalnÕz gülün penbeli÷i düúünülür ve tekildir.
Ancak aya teúbih edildi÷i durumda benzetme yönü çoktur. Hem
yuvarlaklÕk hem de parlaklÕk yönüyledir.”11
4)Edat-Õ Teúbih (Benzetme EdatÕ): Benzeyen ve kendisine benzetilen
arasÕnda benzetme ilgisi kuran ve karúÕlaútÕrma olana÷Õ sa÷layan
kelime ve eklerdir. Teúbihte çok fazla kullanÕlan kelime ve ekler
úunlardÕr: gibi, bigi, tek, sanki, nitekim, çü, çün, kimi, tÕpkÕ, -âsâ, -vâr,
-veú, âdetâ, andÕrÕr, benzer, gûyâ, gûne, gûyiyâ, mânend, me÷er ki,
misâl, misl, sÕfat, nisbet …
BunlarÕn dÕúÕnda yine benzetme edatÕ görevi gören baúka
sözcük ve ekler de vardÕr: benzemek, dönmek, sanmak, zann olun-, ce, -ca, -casÕna, -cesine, -cileyin,- cÕlayÕn, -layÕn, -leyin …
Teúbih sanatÕ yukarÕda bahsetti÷imiz unsurlara ba÷lÕ olarak
çeúitli esaslar da göz önüne alÕnarak belirli bazÕ baúlÕklar altÕnda
sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr:
1.2. ÖöELERøNøN
ÇEùøTLERø

SAYISINA

GÖRE

TEùBøH

1.2.1. Teúbih-i Mufassal:
Belâgat açÕsÕndan makbul sayÕlmayan bu teúbih türü, dört
unsurun da kullanÕlmasÕyla yapÕlÕr. Teúbihte daha az sözle daha çok
úey ifade edebilmek makbul sayÕldÕ÷Õndan bu teúbih türü usta úairler
tarafÕndan çok fazla kullanÕlmamÕútÕr. ùairler bu teúbihi kullanÕrken
söylemek istediklerini daha etkili bir biçimde söyleyebilmek için ya
çok orijinal yönler yakalamÕúlardÕr ya da mufassal teúbihin yanÕnda
baúka söz sanatlarÕndan da faydalanmÕúlardÕr.

10

M. A. Yekta Saraç, age, s.120
Numan Külekçi, AçÕklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akça÷
YayÕnlarÕ, Ankara 1999, s.30
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Nice dilber ki yüzi úem‘ine eylerse nazar
Yandurur úevk ile pervâne gibi per nergis
(K.5/B.23)
Bu beyit sevgilinin fiziksel güzelli÷i üzerine kurulmuútur. ùair
sevgilinin güzelli÷ini anlatÕrken mufassal bir teúbihe baúvurmuútur. O,
öyle gönül çelen bir sevgilidir ki nergis bile onun mum gibi parlak
olan yüzüne nazar eyledi÷inde pervane gibi aúk ile kanatlarÕnÕ
mumun(sevgilinin yüzü) ateúine yandÕrÕr. ùair bu beyitte benzetmenin
4 unsurundan da faydalanarak mufassal(ayrÕntÕlÕ) teúbih yapmÕútÕr:
Benzeyen: Nergis
Kendisine Benzetilen: Pervane
Benzetme yönü: Per(ini) úevk ile yandÕrmak
Benzetme edatÕ: Gibi
TÕfl-Õ mektep gibi baúÕnÕ öñine bÕra÷ur
Gözlerüñ úîvesi vasfÕn ider ezber nergis
(K.5/B.32)
Nergis tÕpkÕ okuldaki küçük bir çocuk gibi baúÕnÕ önüne
bÕrakÕp sevgilinin gözlerinin edasÕnÕn özelliklerini ezberlemektedir.
Bu beyitte de úair yine teúbihin 4 unsurundan faydalanmÕútÕr:
Benzeyen: Nergis
Kendisine Benzetilen: TÕfl-Õ mektep
Benzetme yönü: BaúÕnÕ önine bÕra÷ur
Benzetme edatÕ: Gibi
AyrÕca teúbihin yanÕnda, nergisin boynunun bükük olmasÕnÕ da
sevgilinin gözlerinin edasÕnÕ düúünmesi gibi güzel bir nedene
ba÷layarak bir hüsn-i talil yapmÕú, böylelikle teúbihin daha etkileyici
olmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr.
ùöyle hayrân itdi kaddüñ servi ey Leylî-hÕrâm
Kim baúÕnda yapdÕ Mecnuñ gibi kuúlar âúiyân
(G.88/B.2)
Leyla yürüyüúlü sevgili, servi a÷acÕnÕ öyle hayran etmiútir ki
tÕpkÕ Mecnûn gibi kuúlar baúÕnda yuva yapmÕútÕr. ùair, bu beyitte
sadece mufassal teúbihten yararlanmamÕú aynÕ zamanda servi a÷acÕnÕn
üstünde kuú yuvasÕ olmasÕnÕ da sevgiliye hayran olmasÕ gibi güzel bir
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sebebe ba÷layarak sevgilinin yürüyüú ve endamÕnÕn güzelli÷ini güçlü
bir úekilde hissettirmiútir. AynÕ zamanda Leyla ve Mecnûn aúkÕnÕ ve
kuúlarÕn Mecnûn’un baúÕnda yuva yapmasÕ olayÕnÕ da hatÕrlatarak
telmih sanatÕndan da faydalanmÕútÕr. Teúbih-i mufassalÕ oluúturan
ö÷eler úunlardÕr:
Benzeyen: Serv
Kendisine Benzetilen: Mecnûn
Benzetme yönü: BaúÕnda yapdÕ kuúlar âúiyân
Benzetme edatÕ: Gibi
Leúger-i düúmen ne deñlü ço÷ ise yÕldÕz gibi
Âfitab-Õ tal’atuñ gördükce olur târmâr
(K.11/B.11)
NasÕl ki güneúin do÷uúuyla yÕldÕzlar ortadan kaybolur, tÕpkÕ
bunun gibi düúman askerleri de her ne kadar yÕldÕzlar gibi çok ise de
sevgilinin yüzünün güneúini görünce darmada÷Õn olurlar. ùair,
sevgilinin yüzünün güzelli÷ini ön plana çÕkarmak için güneú ve yÕldÕz
benzetmelerinden faydalanmÕútÕr. Teúbih-i mufassalÕ oluúturan ö÷eler
úunlardÕr:
Benzeyen: Leúger-i düúmen
Kendisine Benzetilen: yulduz
Benzetme yönü: Ço÷ (olmasÕ)
Benzetme edatÕ: Gibi
1.2.2. Teúbih-i Mücmel veya Muhtasar (KÕsaltÕlmÕú Teúbih):
Benzetme yönü (vech-i úebeh) söylenilmeden yapÕlan
teúbihtir.
Vech-i
úebehin
söylenilmemesi
müúebbeh
ile
müúebbehünbih arasÕndaki benzerli÷in kolay anlaúÕlmasÕna ba÷lÕdÕr.12
Bu teúbih türünde benzetme yönü söylenmedi÷inden mufassal teúbihe
göre daha az sözle daha çok úey ifade etmek anlamÕ taúÕr. Bunun için
de tam teúbihten daha üstün görülmüú ve daha fazla tercih edilmiútir.
Pür hÕúm çeúmüñi çûn kaúuñ içinde gördüm
Sandum ki eylemiúdür Mirrîh kavsÕ menzil
(K.6/B.4)

12

Numan Külekçi, age, s.32
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ùair, sevgilinin gözlerinin kaúlarÕ içindeki öfkeli durumunu,
Mirrih yÕldÕzÕnÕn yayÕ menzil tutmasÕ olayÕyla iliúkilendirmiútir. Bu
durumda gözleri Mirrih’e, kaúlarÕ da yaya benzetmiú, benzetme edatÕ
göreviyle de “sandum” sözcü÷ünü kullanmÕútÕr. Gözlerin Mirrih’e
teúbihi, sevgilinin gözlerindeki öfkeyle do÷rudan alakaldÕr. Çünkü
eskiler bu yÕldÕzÕn etkisi altÕnda do÷an insanlarÕn kuvvetli, öfkeli ve
sert bir yapÕya sahip olduklarÕna inanÕrlarmÕú.13 Sevgili de zaten âúÕ÷a
zulm eden acÕmasÕz ve öfkeli özellikleriyle öne çÕkar. Beyitteki
teúbihte benzetme yönü vurgulanmadÕ÷Õndan mücmel teúbihe örnektir.
Sen zer ü sîm ile sayd oldu÷unÕ iúideli
Gözlerüm gümüúe döndi yüzüm altun gibidür
(G.10/B.4)
Sevgilinin gümüú ve altÕna av oldu÷unu iúitti÷inden beri âúÕ÷Õn
gözleri gümüú, yüzü ise altÕn gibi olmuútur. Böylece benzetme
yönünün ne oldu÷u söylenmeyip mücmel teúbih örne÷i yapÕlmÕútÕr.
Benzeyen: göz/yüz
Kendisine Benzetilen: gümüú/altÕn
Benzetme edatÕ: gibi
Gitse gözümden olur gözüme ‘âlem karañu
Ol ki alnÕ aya beñzer yana÷Õ gün gibidür
(G.10/B.6)
AlnÕ ay, yana÷Õ gün gibi olan sevgili, gözden gitse âúÕ÷Õn
gözüne âlem karanlÕk gelir. KaranlÕ÷Õ aydÕnlÕ÷a çeviren ÕúÕktÕr, bu da
sevgilin alnÕ ve yana÷ÕndadÕr. Yitirilmiú olan bu unsurlardan dolayÕ
âlem karanlÕ÷a gark olmuútur. ùair benzetmeyi oluútururken unsurlar
arasÕndaki benzetme yönünden(ÕúÕk yayma) bahsetmeyerek mücmel
teúbih oluúturmuútur.
Benzeyen: alÕn/yanak
Kendisine Benzetilen: ay/gün
Benzetme edatÕ: benzer/gibi
‘Anberîn beñlerüñe beñzedügi ni‘metine
ùükr idüp el yüze sürmekdür iúi her megesüñ
(G.59/B.4)
13

øskender Pala, Ansiklopedik Dîvân ùiiri Sözlü÷ü, Akça÷ YayÕnlarÕ, Ankara
1989, s.352
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ùair, yiyece÷i sevgilinin anber kokulu saçlarÕna benzedi÷i
(için) her sine÷in iúinin úükredip ellerini yüze sürmek oldu÷unu
söylemektedir. Böylece megeslerin ni‘meti sevgilinin anber kokulu
saçlarÕna benzetilmiú, ancak benzetme yönünden bahsedilmeyerek
mücmel bir teúbih örne÷i verilmiútir. Teúbih ö÷eleri úunlardÕr:
Benzeyen: Ni‘met
Kendisine Benzetilen: ‘Anberîn beñ
Benzetme edatÕ: Beñzedügi
1.2.3.Teúbih-i Müekked (Pekiútirilmiú Teúbih):
Benzetme unsurlarÕndan edat-Õ teúbihin kullanÕlmadÕ÷Õ
teúbihlerdir. Yani benzeyen, kendisine benzetilen ve benzetme
yönünden müteúekkil teúbih çeúididir.
Hâlûn ol Hindû ki Rûm ilinde tutmÕúdur vatan
Zülfüñ ol tâvûs kim gülúende olmÕúdur mukîm
(G.73/B.6)
Beyitte sevgilinin güzelli÷ini oluúturan unsurlardan
bahsedilmiú, benler Rûm (Anadolu) ilini tutmuú Hindû’ya
benzetilirken zülüf, gülbahçesinde oturan tâvûsa teúbih olunmuútur.
Benzetmede benzetme edatÕ bulunmadÕ÷Õndan müekked teúbih
yapÕlmÕútÕr.
Benzeyen:Hâl/Zülüf
Kendisine Benzetilen:Hindû/Tâvûs
Benzetme yönü: Rûm ilinde tutmÕúdur vatan/ Gülúende olmÕúdur
mukîm
Ey Nizâmî ol sanemden kaçsa zâhid tâ‘ñ degül
Neylesün huffâúdur hûrúîd-i tâbândan kaçar
(G.26/B.7)
ùairin sevgilinin güzelliklerini ön plana çÕkarÕrken farklÕ bir
yol izledi÷ini görürüz. Sevgilinin güneú gibi parlak olan yüzünü
anlatabilmek için zâhid-huffâú benzetmesinden faydalanmÕútÕr.
AslÕnda dinen yasak oldu÷u için zâhidin sevgiliden kaçmasÕ olayÕnÕ da
güzel bir hüsn-i talille süsleyerek vermiútir úair. Yarasalar do÷asÕ
gere÷i gün ÕúÕ÷Õndan kaçarlar, ona göre zâhid de yarasa gibi
oldu÷undan sevgilinin parlak yüzünden kaçmÕútÕr. Tabii zahid
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yarasaya benzetilirken úair, yarasalarÕn kör olmalarÕ durumuna atÕfta
bulunmuú, sevgiliden kaçtÕ÷Õ için onun da kör oldu÷unu
vurgulamÕútÕr.Benzetmenin ö÷eleri úunlardÕr:
Benzeyen: Zâhid
Kendisine benzetilen: Huffâú
Benzetme yönü: Hûrúîd-i tâbândan kaçar
Göñlini yÕkma Nizâmî’nün ki yapÕlmaz dahi
ùîúe kim uúansa kimdür eyleyen anÕ dürüst
(G.6/B.9)
ùiúe ve gönül kÕrÕlmasÕ arasÕnda ilgi kuran Nizâmî, sevgiliyi
bir konuda uyarmak istemektedir. NasÕl ki úiúe kÕrÕldÕ÷Õnda bir daha
eski haline getirilemiyorsa Nizâmî’nin gönlü de kÕrÕldÕ÷Õnda bir daha
eski úekline dönüútürelemeyecek. Gönül, kÕrÕlganlÕ÷Õ yönüyle úiúeye
teúbih olunmuú, teúbih edatÕ kullanÕlmamÕútÕr. Müekked teúbih örne÷i
verilmiútir:
Benzeyen: Gönül
Kendisine benzetilen: ùiúe
Benzetme yönü: Uúanmak (KÕrÕlmak)
Uyutmaz beñlerüñ fikri beni kim
Meges çog olsa gelmez göze uyhu
(G.91/B.3)
Bu beyitin, úairin gözlem yetene÷inin bir sonucu oldu÷unu
görmekteyiz. AynÕ zamanda “meges”in bu kadar yo÷unluklu
kullanÕlmasÕ bize úairin yaúadÕ÷Õ yerin co÷rafyasÕnÕn da bir sonucu
oldu÷u ipucunu vermektedir. Sevgilinin benlerinin düúüncesi
sineklerin çok oldu÷u zamanlarda insanÕ rahatsÕz edip uyutmamasÕ
gibi úaire rahat vermemektedir. AslÕnda rahatsÕzlÕk verici bir
durummuú gibi görünen bu durumdan úair úikayetçi de÷il, bilakis
memnundur. Beñler fazla ve siyah olmalarÕ yönüyle megese teúbih
olunmuú olup edat kullanÕlmamÕútÕr.
Benzeyen: Beñ
Kendisine benzetilen: Meges
Benzetme yönü: Ço÷ olmasÕ
Akl u dil alup komadÕ gamzen ki harâmî
Hem raht u metâÕ alur hem kasd-Õ ser eyler
(G.33/B.3)
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Gamzenin harâmîye benzetilmesi divan úiirinde yo÷unluklu
kullanÕlan bir teúbihtir. ùair, sevgilinin bu özelli÷inden úikayetçidir.
Çünkü onun gamzesi sadece akl u dili almamÕú, aynÕ zamanda malmülkünü almÕú ve bu bununla da yetinmeyip kellesini (canÕnÕ) almaya
kastetmiútir. Gamze; akl u dil almasÕ, mal-mülkü talan etmesi ve cana
kast etmesi yönüyle bir haramînin özelliklerini yüklenmiú, teúbih edatÕ
da kullanÕlmayarak müekked teúbih örne÷i verilmiútir:
Benzeyen: gamze
Kendisine benzetilen: Harâmî
Benzetme yönü: Akl u dil alma/Raht u meta’ alma/Baúa(Cana)
kasdetme.
1.2.4.Teúbih-i Beli÷ (Güzel Benzetme):
Teúbihin unsurlarÕndan “vech-i úebeh”le birlikte “edat-Õ
teúbih” de söylenmeyerek, yani teúbihin yalnÕz ana unsurlarÕ
söylenerek oluúturulan benzetmelerdir.14 Teúbih-i beli÷, ö÷e sayÕsÕna
göre sÕraladÕ÷ÕmÕz teúbihlerin en tesirlisi ve en makbul görülenidir.
Çünkü unsurlar azaldÕkça anlam daha da kuvvetlenir.
Beli÷ teúbihler, BatÕ retori÷ine göre metafordurlar. Benzetme
niyeti olmayan beli÷ teúbihlerde anlam aktarÕmÕ bütünüyle gerçekleúir.
Bu tür benzetmelerin ço÷unda benzeyenle benzetilen tamlama
úeklinde, bazÕlarÕnda ise ayrÕ ayrÕ ifade edilir.15
“Bir teúbihin beli÷ vasfÕnÕ almasÕ için –Türkçe belâgat
kitaplarÕnda zikredilmeyen- bir úart daha vardÕr; o da teúbihin vech-i
úebeh yani benzeyiú yönünden baîd-i garîb olmasÕdÕr. Baîd-i garîb
olma birbirine benzetilen iki unsurun hangi açÕdan benzetildi÷inin
hemen ve kolayca anlaúÕlmamasÕdÕr. Bu aynÕ zamanda orijinal olmayÕ
da ifade eder.”16

14

M. Orhan Sosyal, Edebî Sanatlar ve TanÕnmasÕ, MEB YayÕnlarÕ, østanbul
2005, s.100
15
Menderes Coúkun, Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar, Dergâh YayÕnlarÕ,
østanbul 2007, s.47
16
M. A. Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Gökkube YayÕnlarÕ,
østanbul 2004, s.121
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ønceledi÷imiz KaramanlÕ Nizâmî DivanÕ’nda gördü÷ümüz
beli÷ teúbihlerin bazÕlarÕ orijinal olmakla beraber ço÷unun devamlÕ
kullanÕlagelmiú olan örneklerden oluútu÷unu tespit ettik.
Çün yüzüñ dîndür n’ola hattuña kâfir dir isem
Kâfir olur úübhesüz úol kimse kim dînden çÕkar
(G.9/B.4)
ùair, aslÕnda Divan úiirinde çok yaygÕn olan din-yüz ve hattkâfir benzetmelerini kullandÕ÷Õ halde bunu kelime oyunlarÕyla güçlü
ve orijinal bir hâle sokmaktadÕr. NasÕl ki dinden çÕkana úüphesiz kâfir
deniyorsa sevgilinin yüzünde(din) çÕktÕ÷Õ için ayva tüylerine de kâfir
denilmesinde úaúÕlacak bir durum yoktur.
Benzeyen: Yüz/ Hatt
Kendisine benzetilen: Diñ/Kâfir
Yüzüñde zülfüñi gördi vü didi haste göñül
Ne sâyedür bu ki mihr üstine tekaddüm ider
(G.11/B.4)
Beyitte, sevgilinin güzellik unsurlarÕ üzerinden iki teúbih-i
belî÷ örne÷i verilmiútir. Hasta gönül sevgilinin yüzünde gördü÷ü
zülfü, güneúin üzerinde bulunan bir gölge olarak algÕlamÕútÕr.
Böylelikle yüz güneúe, zülüf de gölgeye benzetilerek teúbih-i beli÷
örne÷i oluúturmuútur.
Çeúm-i giryânumda ey dilber hayâli kaddüñüñ
Bir nihâl-i tâze kim cûy-Õ âb üstindedür
(G.23/B.3)
Sevgilinin boyunun hayâli taze bir fidan, âúÕ÷Õn gözyaúÕyla
dolup taúan gözleriyse akan bir suya benzetilmiútir. Taze fidanlarÕn
yanÕndan su geçer, yani dipleri ço÷unlukla ÕslaktÕr. Bu yüzden
sevgilinin boyunun hayali de a÷layan gözde taze fidan olarak
anÕlmaktadÕr.
Benzeyen: Kaddüñ hayâli/ Çeúm-i giryân
Kendisine benzetilen: Nihâl-i tâze/ Cûy-Õ âb
Firkatuñda gözüm üstinde gören kaúumÕ dir
Köpri kim yapdÕ ‘aceb üstine Nîl ü Arasuñ
(G.59/B.3)
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Sevgilinin ayrÕlÕ÷Õnda gözyaúÕna bulanan gözler; Nil ve Aras
nehirleri gibi akÕp durmakta, kaúlar ise bu nehirlerin üzerinde bulunan
birer köprüyü andÕrmaktadÕr. ùair, gözlerini bu iki nehre benzeterek
sevgilinin ayrÕlÕ÷Õnda içinde bulundu÷u hazin durumu güçlü bir
úekilde hissettirmek istemiútir.
Benzeyen: gözler/ kaúlar
Kendisine benzetilen: Nîl ü Aras/ Köpri
1.3.BENZEYEN VE KENDøSøNE BENZETøLENøN
KULLANILIùINA GÖRE TEùBøH ÇEùøTLERø
1.3.1.Temsîlî Teúbih (YaygÕn Benzetme):
Temsîlî teúbih, bir konunun birden fazla teúbihle anlatÕlmasÕ
veya bir teúbihin baúka ilgilerle geliútirilmesi úeklinde oluúturulur.
Müfret teúbihe nazaran daha güzel olan bu benzetme çeúidi daha fazla
ustalÕk gerektirir.17 Bu benzetmede benzeyenin çeúitli özellikleri
kendisine benzetilen üzerinde toplanarak kuvvetli bir úekilde ifade
edilir.18 Önce taraflar arasÕndaki benzetme yönleri sÕralanÕr, en sonra
da temel unsur açÕklanÕr. Yani benzeyiú yönü ayrÕútÕrÕlamayacak
úekilde birden çok unsurdan meydana gelir.
“Bu tarz teúbihlerde vech-i úebeh hissî ve müúahhas de÷il, aklî
ve hayalî bir tasavvurdur. Bu yönden bakÕldÕ÷Õnda îrâd-Õ mesel / irsâli mesel olarak nitelenen ibarelerin aslÕnda birer teúbih oldu÷u ortaya
çÕkar.”19 Bunlarda yan yana gelen taraflardan biri, di÷erini temsil
yoluyla destekler.
Temsîlî teúbihlerde benzeyen ve kendisine benzetilenin
mürekkeb, yani birden fazla unsurun oluúturdu÷u bir heyetten, bir
tasavvurdan teúekkül etti÷ini de görürüz. DolayÕsÕyla temsilî teúbihler,
mürekkeb teúbihtir. KÕsacasÕ burada belirleyici olan benzetme
yönüdür. Benzetme yönü hemen göze çarpacak nitelikte ise orada
17

Menderes Coúkun, Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar, Dergâh YayÕnlarÕ,
østanbul 2007, s.49
18
øsa Kocakaplan, AçÕklamalÕ Edebî Sanatlar, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ
YayÕnlarÕ, østanbul 1992, s.169
19
M. A. Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Gökkube YayÕnlarÕ,
østanbul 2004, s.121
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temsilî teúbih yoktur, karmaúÕk bir yapÕ ise yani benzetme yönünü
yoruma ba÷lÕ bulabiliyorsak orada temsîlî teúbih vardÕr demektir.20
Bilindi÷i üzere temsilî teúbihlerde bir düúünce veya duygu
baúka bir ibâreyle desteklenip bir iddia kanÕtlanma yoluna gidilebilir.
Kimi zaman fikre destek ve kanÕt olarak sunulan ibâre bir darb-Õ mesel
olabilir. øúte böylesi durumlar için kullanÕlan ve genellikle darb-Õ
mesel özelli÷i taúÕyan bu ibareler temsilî teúbihi oluúturur. øncelemiú
oldu÷umuz KaramanlÕ Nizami DivanÕ’nda tespit etti÷imiz temsilî
teúbih örnekleri daha çok bu özelliktedir:
Dil ham-Õ zülfüñde vasl ister niçün olmaz kabûl
Çün úeb-i Kadr içre dirler müstecâb olur du‘â
(G.1/B.3)
Sevgilinin zülüflerinin kÕvrÕmÕnda asÕlÕ olan âúÕk, vuslatÕ
arzularken bu gerçekleúememektedir. Bu durum karúÕsÕnda úair, halk
içinde çok kullanÕlan ve dinî bir dayana÷Õ da bulunan Kadir gecesi
dualarÕn kabul olundu÷u inancÕna iktibasta bulunup bir temsilî
teúbih örne÷i sunmaktadÕr. Dikkat edilecek olursa sevgilinin saçlarÕ ve
Kadir Gecesi arasÕnda bir benzetme oluúturulmak istenmekte, ancak
benzetme yönü açÕk ve herkesçe anlaúÕlabilecek bir durum
sergilememektedir.
Sögdügüñce çÕkmadÕ dilden hayâli zülfüñüñ
Gerçi dirler yahúÕ söz ile yÕlan inden çÕkar
(G.9/B.2)
Bu beyitte de úair yine bir darb-Õ meselden faydalanarak
temsilî teúbih örne÷i vermektedir. Halk arasÕnda çok kullanÕlan “TatlÕ
söz yÕlanÕ deli÷inden çÕkarÕr” atasözünü sevgilinin zülfü ve kendisinin
gönlü ile teúbih oluúturacak úekilde ele almÕútÕr. Beyitte vech-i úebeh,
karmaúÕk ve yoruma dayalÕdÕr.
Zâhid ol turre vü ruhsârÕ Nizâmî ne bilür
Giceden gündüzi a‘mâ kaçan idrâk eyler
(G.22/B.7)
Zâhidin bilgisizli÷ine ve güzelli÷i anlama konusundaki
eksikli÷ine atÕfta bulunan úair, bu duruma körün geceden gündüzü
20
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ayÕrt edemeyece÷i sözlerini kanÕt olarak sunmakta ve böylece bir
temsilî teúbih örne÷i oluúturmaktadÕr.
Ol leb ü hadd ile kaçsa eúk ü âhumdan ne ta‘ñ
Kimde kim var úem‘ ü úeker bâd u bârândan kaçar
(G.26/B.1)
Sevgilinin ilgisizli÷i âúÕk için en büyük ÕstÕraptÕr. Durumu
kabullenemeyen divan úairi, ço÷unlukla sebepler öne sürerek bu acÕ
verici rûh hâlinden kurtulmaya çalÕúÕr. Nizâmî’nin, beyitte sevgilinin
ilgisizli÷ini ve kendisinden kaçÕúÕnÕ güzel bir nedene ba÷ladÕ÷ÕnÕ
görürüz. Mum ve úeker sudan olumsuz etkilenen nesnelerdir.
Sevgilinin kaçÕúÕnÕn nedeni, hadd(mum) ve leblerini(úeker) âúÕ÷Õn
gözyaúlarÕndan(bârân) ve âhÕndan(bâd) korumak içindir.
Neye girdüñ varup ey dôst rakîbüñ evine
Çûn bilürsin ki melek girmez it oldugÕ yire
(G.100/B.3)
Sevgiliye, rakibin oldu÷u yere gitmemesi konusunda ikazda
bulunmak isteyen âúÕk, bu duruma delil getirmek gayesiyle halk
arasÕnda çok kullanÕlan ve dinî bir dayana÷Õ da olan “Melek girmez it
oldugÕ yire” darb-Õ meselini kullanmaktadÕr. Bu durumda úair sadece
sevgiliyi uyarmakla kalmamakta; sevgiliyi mele÷e, rakibi de ite teúbih
etmek gibi bir gaye de amaçlamaktadÕr.
La‘lin úarâbÕn içmege zülfüñ ne men’ ider
Kim su içerken âdemi urmaz yÕlan dahi
(G.109/B.6)
Sevgilinin dudaklarÕnÕn úarabÕnÕ içmek isteyen âúÕ÷a, zülüfler
devamlÕ araya girmeleri yoluyla engel olmaktadÕrlar. Bu durumdan
yakÕnan âúÕk sitemini; “Kim su içerken âdemi urmaz yÕlan dahi.” darbÕ meseliyle anlatmaktadÕr. Böylelikle zülüf-yÕlan ve sevgilinin
dudaklarÕyla su arasÕnda ilgi kurarak temsilî teúbih örne÷i
sunmaktadÕr.
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1.3.2.Teselsülî Teúbih (Teúbih-i Cem‘ / Toplu Benzetme):
Benzeyenin bir yönü için, birden fazla kendisine benzetilen
bulunarak yapÕlan benzetmedir.21 Yani bir benzeyene karúÕlÕk birden
fazla kendisine benzetilenin oldu÷u teúbihtir.
Ne yoldur ‘Õúkuñuñ yolÕ ki anda
Gam u derd ü belâ vü ÷ussadur zâd
(G.8/B.6)
ÂúÕ÷Õ sevgiliye götürecek yol tehlike ve zorluklarla dolu çetin
bir yoldur. ùair de beyitte bu yolun zorlu÷undan dem vurmaktadÕr.
Sevgilinin aúkÕnÕn yolu öyle bir yoldur ki o yolda âúÕ÷Õn azÕ÷Õ bile
gam, dert, belâ ve kederdir. Beyitte azÕk benzeyeni, birden fazla olan
gam, dert, bela ve gussa benzetilenleriyle beraber teselsülî bir teúbih
oluúturmuútur.
Benzeyen: Zâd
Kendisine benzetilen: Gam u derd ü belâ vü ÷ussa
Firkatuñda gözüm üstinde gören kaúumÕ dir
Köpri kim yapdÕ ‘aceb üstine Nîl ü Arasuñ
(G.59/B.3)
Sevgilinin ayrÕlÕ÷Õnda gözyaúÕna bulanan gözler; Nil ve Aras
nehirleri gibi akÕp durmakta kaúlar ise bu nehirlerin üzerinde bulunan
birer köprüyü andÕrmaktadÕr. ùair, gözlerini bu iki nehre benzeterek
sevgilinin ayrÕlÕ÷Õnda içinde bulundu÷u hazin durumu güçlü bir
úekilde hissettirmek istemiútir. Bir benzeyene karúÕlÕk iki kendisine
benzetilen kullanarak teselsülî teúbih yapmÕútÕr.
Benzeyen: gözler
Kendisine benzetilen: Nîl ü Aras
Harâmî gözlerüñ yagmaya düúmiú
Zîhî câdû ne hôú sevdâya düúmiú
(G.51/B.1)
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Sevgilinin gözleri, âúÕ÷Õ ya÷malayan bir haramî ve onu
büyeleyen bir câdû olarak ele alÕnmÕútÕr. Yani göz müúebbehine
karúÕlÕk câdû ve harâmî müúebbehünbihleri kullanÕlarak teselsülî
benzetme örne÷i oluúturulmuútur.
Benzeyen: Gözler
Kendisine benzetilen: Harâmî/Câdû
Ey rif’at ü iclâle tapuñ menba‘ ü ma‘den
Vey devlet ü ikbâle kapuñ mebde’ ü menúe’
(K.2/B.40)
Memdûhuna övgülerde bulunan úair, övgülerini daha etkili
kÕlmak açÕsÕndan bunu, teselsülî iki teúbihle desteklemiútir.
Memdûhun eúi÷in,i büyüklük ve yüceli÷e kaynak ve maden olarak
gösterirken, mutluluk ve talih için de kapÕsÕnÕ baúlangÕç ve çÕkÕú yeri
göstermektedir.
Benzeyen: tapu / kapu
Kendisine benzetilen: menba‘ ü ma‘den/ mebde’ ü menúe’
1.3.3.Tesviyeli Teúbih (Düzenlenmiú Benzetme):
Teselsülî teúbihin tam tersi olan bu benzetmelerde benzeyen
birden fazla iken kendisine benzetilen bir tanedir.
Ey Mushaf-Õ cemâlüñe nûr u ziyâ varak
Vey úâm-Õ zülf ü hattuña úems ü kamer çerâg
(G.54/B.3)
Kur’an gibi mükemmel olan sevgilinin yüzüne nûr ve ÕúÕk
sahife iken akúam gibi olan zülüf ve hattÕna da güneú ve ay mumdur.
Teselsülî teúbihin aksine úair bu defa birden fazla benzeyene karúÕlÕk
bir tane kendisine benzetilen kullanarak tesviyeli teúbih örne÷i
vermiútir.
Benzeyen: nûr u ziyâ / úems ü kamer
Kendisine benzetilen: varak / çerâ÷
Leúger-i mülk-i Habeú mi Rûm ilin kÕlmÕú hasâr
RuhlarÕ devrinde yâ Rab hatt u hâli Pîrînüñ
(G.61/B.2)
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Pîrin yanaklarÕnÕn dönüúünde görünen ben ve ayva tüyleri,
Habeú ülkesinin askerlerine benzetilerek bir tesviyeli teúbih örne÷i
oluúturulmuútur. AyrÕca hatt ve hal Rûm ilini kuúattÕklarÕna göre
yanaklar da Rûm iline benzetilmiútir.
Benzeyen: hatt u hal
Kendisine benzetilen: Leúger-i mülk-i Habeú
Sa‘dî-i devrân benem devrümde nazm u nesr ile
Bâg-Õ hüsnüñdür Gülistân ile Bûstânum benüm
(G.74/B.8)
Kendisini ünlü øranlÕ úair Sa’di’ye benzeten, dönemin Sa’di’si
olarak gören Nizâmî, Gülistan ve BûstânÕ olarak da –ki bu eserler de
Sa‘di’nin ünlü eserleridir- sevgilinin güzelli÷inin ba÷ÕnÕ
göstermektedir. Böylelikle de tesviyeli bir teúbih örne÷i ortaya
koymaktadÕr.
Benzeyen: Gülistân ile Bûstân
Kendisine benzetilen: Bâg-Õ hüsn
Yüzüñ nûrÕn ezelde vezn iderken
Meh ü hûrúîd imiú keff-i terâzû
(G.91/B.6)
Sevgilinin yüz güzelli÷ini vurgulamak isteyen úair, bunu güzel
bir mübala÷ayla güçlendirmiútir. Yüzünün nûru o kadar çok ve
parlaktÕr ki ta ezelde bu nûr tartÕlÕrken terazinin kefeleri ay ve
güneúten oluúturulmuútur. ùair söylemek istedi÷ini daha etkili kÕlmak
için bilinen en parlak cisimleri teúbihin birer ö÷esi olarak kullanmÕútÕr.
Benzeyen: Meh ü hûrúîd
Kendisine benzetilen: keff-i terâzû
Hûbluk resmi tarîk-i dil-rübâlÕk úîvesi
Bir kabâdÕr kim biçilmiú kadd-i dilber üstine
(G.99/B.6)
Güzelli÷in resmi ve gönül alma yolunda yapÕlan naz ve eda
öyle bir elbisedir ki sevgilinin boyuna uygun biçilmiútir. ùair beyitte
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teúbihlerden yararlanarak sevgilinin güzellik ve iúvede bir benzerinin
olmadÕ÷ÕnÕ, onun bu konudaki maharetini vurgulamak istemiútir.
Benzeyen: Hûbluk resmi / tarîk-i dil-rübâlÕk úîvesi
Kendisine benzetilen: Kabâ
1.3.4.Melfûf Teúbih (Dürülmüú Benzetme):
Benzeyen ve kendisine benzetilenlerin birden çok oldu÷u
benzetmelerdir. Önce benzeyenler hep beraber söylenir, daha sonra ise
kendisine benzetilenler yine hep beraber söylenir. Bazen bunun tam
tersi de olabilir.
Göñül zülf ü dehânun dâl u mîmin
Kaçan kim görse aydur dem bu demdür
(G.12/B.3)
ùair, bu beyitte divan úiirinde sÕk kullanÕlan harfe dayalÕ
benzetmelerden faydalanarak sevgilinin güzelli÷ini yüceltmeye
çalÕúmÕútÕr. Önce benzeyen konumundaki zülf ve dehân söylendikten
sonra yine hep beraber kendisine benzetilenler, dal ve mim harfleri
zikredilmiú, böylece melfûf bir teúbih örne÷i oluúturulmuútur. AyrÕca
úair, bu harflerin yan yana geliúiyle oluúturulan dem sözcü÷ünü de iki
tekrarla ve aynÕ zamanda tevriyeli kullanarak (zaman/kan) beyti hem
ahenk hem de mânâ açÕsÕndan zenginleútirmiútir.
Benzeyen: zülüf / dehân
Kendisine benzetilen:dâl / mîm
Dil dile cevr ü cefâsÕn dôstun
Göñli kimün bal ile yag istemez
(G.45/B.6)
Divan úiirinde sevgiliden gelen bütün ezâ ve cefâ âúÕk
tarafÕndan birer inayet olarak algÕlanÕr. ÂúÕk için kötü ve umutsuz olan
úey, sevgilinin ilgisiz ve umursamaz olmasÕdÕr. ùair gönlüne
seslenerek sevgilinin cevr ü cefâsÕnÕ dilemesini, çünkü herkesin
gönlünün ya÷ ile bal isteyece÷i, buna hayÕr diyemeyece÷ini
belirtmiútir. Bu durumda cevr ü cefâ bal ve ya÷a karúÕlÕk olarak
söylenmiú, önce benzeyenler ardÕndan da hep birlikte kendisine
benzetilenler verilerek melfûf teúbih örne÷i oluúturulmuútur.
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Benzeyen: Cevr ü cefâ
Kendisine benzetilen: Bal ile ya÷
Ol zülf ü ol binâguú su’bân u dest-i Mûsî
Ol hâl u ol zenehdân Hârût u çâh-Õ Bâbil
(G.67/B.4)
Bu beyitteki teúbihlerin, iki telmihle desteklenerek orijinal bir
úekilde sunuldu÷unu görürüz. ùair sevgilinin zülüf ve binâguúunu, Hz.
Musa’nÕn asasÕnÕ ejderhaya çevirmesi olayÕyla, hâl ve zenehdânÕnÕ ise
Hârût’un, arkadaúÕ Mârût ile birlikte Babil kuyusuna hapsedilmeleri
olayÕyla iliúkili veriyor. Zülüf ejderhaya, kulak memesi ise Hz.
Musâ’nÕn eline; çene çukuru Bâbil kuyusuna, çene çukuru üzerinde
bulunan ben ise Hârût’a benzetilmiútir. Böylelikle önce hep beraber
benzeyenler, ardÕndan da karúÕlÕklarÕ olan kendisine benzetilenler
verilerek melfûf teúbih yapÕlmÕútÕr.
Benzeyen: zülf-binâguú/ hâl-zenehdân
Kendisine benzetilen: su‘bân-dest-i Mûsî / Hârût-çâh-Õ Bâbil
Elif ü mîmdür agzuñ ile kaddün ü senüñ
Derdüme ol ikisin ben ne içün em dimeyem
(G.75/B.3)
A÷Õz ve kadd’e karúÕlÕk olarak mîm ve elif harflerinin
kullanÕldÕ÷Õ beyitte ayrÕca bu iki harfin oluúturdu÷u em (derman)
kelimesi iúaret edilmiú ve ikinci dizede söylenmiútir. ùair, a÷Õz ve
kaddin derdinin çaresi oldu÷unu vurguluyor. Bu defa farklÕ olarak
önce kendisine benzetilenleri, ardÕndan da hep beraber benzeyenleri
zikrederek melfûf teúbih yapÕyor.
Benzeyen: agÕz ile kadd
Kendisine benzetilen: Mîm ve Elif
1.3.5. Mefrûk Teúbih (AyrÕlmÕú Benzetme):
Melfûf teúbihte oldu÷u gibi birden fazla benzeyen ve
kendisine benzetilen olmasÕna ra÷men bunlar bir araya toplanarak
söylenmezler. Her benzeyenin yanÕnda kendisine benzetileni yer alÕr.
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Yani bir benzeyen ve kendisine benzetilenin söylenmesinden sonra
baúka bir benzeyenle kendisine benzetilen söylenir.
Baúdan aya÷a göz oldÕ yüzüñi görmek içün
Ey yüzi gül saçÕ sünbül boyÕ ‘ar’ar nergis
(K.5/B.29)
Yüzü gül, saçÕ sünbül, boyu ‘ar‘ar olan sevgilinin yüzünü
görmek için nergis baútan aya÷a göz kesilmiútir. Burada birden fazla
olan benzeyen ve kendisine benzetilen yan yana kullanÕlarak mefrûk
teúbih örne÷i oluúturulmuútur.
Benzeyen: yüz-saç-boy
Kendisine benzetilen: gül-sünbül-‘ar‘ar
Ey saçÕ sünbül yüzi gül zülfi reyhânum benüm
Yoluña olsun fedâ ‘akl u dil ü cânum benüm
(G.74/B.1)
SaçÕ sünbül, yüzü gül, zülfü reyhân olan güzellik abidesi
sevgilinin yolunda úair aklÕnÕ, gönlünü ve cânÕnÕ her an fedâ etmeye
hazÕrdÕr. Beyitte sevgilinin güzelli÷i vurgulanÕlmak istendi÷inden
onun fiziksel unsurlarÕnÕ anlatmada baúvurulan imajlardan
yararlanÕlmÕú, mefrûk bir teúbih örne÷i ortaya konmuútur.
Benzeyen: saç/yüz/zülüf
Kendisine benzetilen: sünbül/gül/reyhân
Boyuñ tûbâ lebüñdür âb-Õ kevser
Özüñ hûrî yüzün bâ÷-Õ iremdür
(G.12/B.2)
Yine bu beyitte de sevgilinin güzellik unsurlarÕ, benzetilmiú
olduklarÕ varlÕklarla yan yana söylenerek mefrûk teúbih örne÷i
verilmiútir. Boyu tûbâ, dudaklarÕ âb-Õ Kevser, yüzü bâ÷-Õ ørem, kendisi
hûrî olan olan bir sevgilidir bu.
Cân u dil murgÕnÕ sayd itmege dâm ise yeter
Dâl zülfüñ ü elif kâmetüñ ü mîm dehenüñ
(G.58/B.6)
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Cân ve gönül kuúunu avlayacak olan dâm(tuzak); sevgilinin
zülfü, boyu ve a÷zÕndan oluúmaktadÕr. Zülüf dâl, kamet elif ve dehen
mim harflerine benzetilmiú ve ayrÕca bu harflerin bir araya
getirilmesiyle dâm sözcü÷ünü oluúturmak amaçlanmÕútÕr. Böylece
beyitte her benzeyenin yanÕnda kendisine benzetileninin yer aldÕ÷Õ
mefrûk bir teúbih örne÷i teúekkül etmiútir.
Çûn zülfi cîm ü kaddi elif kaúÕ nûn imiú
Dirsem n’ola o serv-i gül-endâma cân dahi
(G.109/B.2)
Yine sevgilinin güzellik unsurlarÕnÕn çeúitli harf
benzerlikleriyle ortaya konuldu÷u mefrûk bir teúbih örne÷iyle karúÕ
karúÕyayÕz. ùair bir benzetme unsuru olarak kullandÕ÷Õ bu harfleri bir
araya getirerek “cân” kelimesine de atÕfta bulunmaktadÕr.
Benzeyen: zülf/kadd/kaú
Kendisine benzetilen: cîm/elif/nûn
1.3.6.Maklûb Teúbih (De÷iútirilmiú Benzetme):
Teúbihte amaç benzeyenin durumunu ortaya koymaktÕr. Fakat
bazen müúebbehünbih olarak bilinen úeyler mübalâ÷a ifade etmesi için
müúebbeh kÕlÕnÕr.22 Yani kendisine benzetilen úeklinde kullanÕlmasÕ
adet olmuú unsurlarÕn benzeyen olarak kullanÕlmasÕ maklûb teúbihtir.
Bu benzetmede, benzetme yönü açÕsÕndan benzeyen, kendisine
benzetilenden üstün olur. Örneklerine çok sÕk rastlanmayan maklûb
teúbihte benzetmenin be÷enilir ve hoúa giden cinsten olmasÕ gerekir.
DivanÕ’nÕ inceledi÷imiz KaramanlÕ Nizamî’de tespit etti÷imiz
maklûb teúbih örnekleri úunlardÕr:
Hâlüñ gibi emîr-i Habeú kim görüp durur
Kim taht-gâhÕ ‘âc ola vü sâyebânÕ müúk
(G.66/B.3)
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Beyitte tahtÕ fildiúinden, úemsiyesi ise miskten olan bir Habeú
emîrinden bahsedilmektedir. Bu Habeú emîri sevgilinin yüzündeki
ben’dir. Ancak sevgilinin yüzündeki ben’in benzeyen olarak
kullanÕlmasÕ gerekirken benzeyeni daha güçlü kÕlmak açÕsÕndan
kendisine benzetilen konumundaki emîr-i Habeú benzeyen konumuna
geçmiútir. Böylece maklûb bir teúbih örne÷i verilmiútir.
Benzeyen: emîr-i Habeú
Kendisine benzetilen: Hâl
Çeúm-i hâyvân lebüñdür dir rakîbüñ ben didüm
Çeúm-i hâyvândur ammâ çeúm-i hâyvân degül
(G.68/B.3)
Sevgilinin duda÷ÕnÕn hayat suyuna teúbih olunmasÕ divan
úiirinde çok sÕk kullanÕlan bir benzetmedir. Ancak beyitte úair tam
tersini yaparak çeúm-i hayvan’Õ sevgilinin dudaklarÕna benzetmiú,
böylelikle leb sözcü÷ünü ön plana çÕkararak maklûb teúbih örne÷i
oluúturmuútur.
Benzeyen: Çeúm-i Hâyvân
Kendisine benzetilen: Leb
Hilâl ebruña benzerdi eger olsa güneú yüzi
Güneú yüzüñe beñzerdi eger olsa hilâl-ebru
(G.92/B.2)
Yine benzeyen olarak kullanÕlmasÕ âdet olunmuú unsurlarÕn
kendisine benzetilen olarak kullanÕldÕ÷Õ iki maklûb teúbih örne÷i
görmekteyiz. KaúlarÕn hilâle, yüzün de güneúe benzetilmesi çok sÕk
kullanÕlan bir benzetmedir. Ancak úair bu beyitte tam tersini yaparak
hilâli ebrûya, güneúi de sevgilinin yüzüne benzeterek sevgilinin
güzelli÷ini yüceltmiútir.
Firkatuñ derdinden ey hûrúîd-i eyvân-Õ cemâl
Göklerde irdi duhânum âh u efgânum gibi
(G.110/B.2)
Güzellik köúkünün güneúine benzetti÷i sevgiliye seslenen úair;
sevgiliden ayrÕ düúmenin, dumanÕnÕ tÕpkÕ âhÕ ve efgânÕ gibi göklere
çÕkardÕ÷Õndan bahsetmektedir. øçinde bulundu÷u ayrÕlÕk acÕsÕnÕ
anlatmak için baúvurdu÷u teúbih maklûb teúbihtir. ÂúÕ÷Õn âh ü
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efgânÕnÕn duman gibi göklere yükselmesi çok sÕk kullanÕlan bir teúbih
iken úair, benzeyen ve kendisine benzetilenlerin konumunu
de÷iútirerek duhânÕ, âh u efgâna benzetmiútir.
1.3.7.Tehekkümî Teúbih veya Teúbih-i Telmihî:
Birbirine zÕt unsurlarla yapÕlan teúbihtir. “Benzeyenin
durumunun mizah, yergi veya latife yollu izâhÕ gözetilerek aralarÕnda
müúterek bir vasÕflarÕ olamamasÕna ra÷men müúebbehünbihe
benzetilmesi”23 bu benzetmenin temel özelli÷ini oluúturur.
KaramanlÕ Nizâmî’de tehekkümî teúbih örne÷i olarak tespit
etti÷imiz beyitler úunlardÕr:
La‘l-i hayât-bahúuñ kanum dökerse tañ mÕ
Çûn tâli‘ümde olur âb-Õ hayât kâtil
(K.6/B.10)
Hayât suyuna teúbih olunan duda÷Õn özelli÷i; âúÕ÷Õn canÕna
can katmaktÕr. Beyitte ise úair bu özelli÷inin zÕttÕ olarak duda÷a can
alÕcÕ, yani kâtil benzetmesini yapmÕú; böylelikle de tehekkümî teúbih
örne÷i oluúturmuútur.
Bir nâzenîne baƥladÕ gönlin Nizâmî kim
Derdi devâ vü cevri vefâdur azâbÕ nâz
(G.43/B.7)
Bu beyitte úair, sevgilinin vefâsÕzlÕ÷Õndan ve acÕmasÕzlÕ÷Õndan
dem vurmak için aralarÕnda ortak bir taraf bulunmayan zÕt unsurlarla
bir tehekkümî teúbih yapmÕútÕr.
Benzeyen: derd/cevr/azâb
Kendisine benzetilen: devâ/vefâ/nâz
Dil dile cevr ü cefâsÕn dôstun
Gönli kimün bal ile yag istemez
(G.45/B.6)
Bir önceki beyit gibi yine úair aralarÕnda ortak bir yön
bulunmayan unsurlar arasÕnda bir teúbih örne÷i oluúturmuútur.
23

M. A. Yekta Saraç, age, s.122
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Sevgiliden gelen olumsuzluklarÕ herkes için olumluluk ihtivâ eden bal
ve ya÷ benzetmeleriyle vererek tehekkümî teúbihe örnek
oluúturmuútur.
Benzeyen: cevr ü cefâ
Kendisine benzetilen: bal ile yag
1.3.8.Teúbih-i Karîb (Mübtezel Teúbih):
Çok yaygÕn, araútÕrmaya ve zihin yormaya ihtiyaç
duymayacak úekilde, yani ilk anda anlaúÕlacak biçimde kullanÕlan
vech-i úebehlerle oluúturulan benzetmelerdir. Bu tür benzetmeler
úairler tarafÕndan çok fazla kullanÕlmÕú olmalarÕ yüzünden kiúiler
üzerinde etkisi azalmÕú olan benzetmelerdir. Boyun serviye, diúin
inciye, duda÷Õn la‘le, kirpi÷in temrene, kaúÕn hilâle… benzetilmesi bu
cinsten teúbihlerdir.
KaramanlÕ Nizâmî divanÕnda çok sayÕda mübtezel teúbih tespit
etmiú olmakla beraber örnek olarak úu beyitleri sunabliriz:
Kaddüñle zülf ü agzuña eyler iúâreti
Kur’ânda her ne yirde elif lâm u mîm ola
(K.1/B.25)
Sevgilinin bazÕ fiziksel özelliklerinin Arap alfabesinden çeúitli
harflere teúbih edilmesi, divan úairleri tarafÕndan sÕklÕkla kullanÕlan
alÕúÕlmÕú benzetmelerdendir. Burada da úair boyu elif, zülfü lâm, a÷zÕ
ise mîm harfine benzeterek mübtezel teúbih örne÷i sunmuútur.
Benzeyen: kadd/zülf/a÷Õz
Kendisine benzetilen: elif/lâm/mîm
Leblerüñ üstinde düúmiúdür gözüñ gâyet de hûb
Hûb olur helvâ-yÕ úîrîn üzre kim bâdâm ola
(G.1/B.8)
TatlÕ helva üzerine nasÕl ki badem güzel düúüyorsa, tÕpkÕ
bunun gibi sevgilinin gözleri de dudaklarÕnÕn üstünde gâyet güzel
düúmüútür. Gözün badem, dudaklarÕn da tatlÕ olmasÕ yönünden
helvaya benzetilmesi sÕk kullanÕlan benzetmelerdir. Bu yönden
mübtezel teúbihe örnek oluúturur.
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Benzeyen: leb/göz
Kendisine benzetilen: helvâ-yÕ úîrîn/bâdâm
Gözlerün vasfÕ nigârâ beni lâl itdi didüm
Didi kim bilme misin sâhir olan dil baglar
(G.40/B.4)
Gözlerin, etkileyici olmasÕ yönünden sihirbaza benzetilmesi
yine çok kullanÕlan bir teúbih örne÷idir. Burada da gözün sâhir olma
özelli÷inden dolayÕ âúÕ÷Õ lâl etmesinden bahsedilmiútir. Göz sâhire
benzetilmiú olup mübtezel teúbih örne÷i verilmiútir.
Ey dil saçÕnda hadd u lebin gör ne hûb olur
Sohbet karañu gicede úem‘ ü úarâb ile
(G.106/B.3)
KaranlÕk gecede mum ÕúÕ÷Õnda úarap ile sohbetin güzel
olmasÕndan dem vuran úair, sevgilinin saç, hadd ve lebinden de
bahsederek bu unsurlarÕ gece, mum ve úaraba karúÕlÕk vermiútir.
Böylece yine çok yaygÕn olan bu benzetme unsurlarÕyla baúka bir
mübtezel teúbih örne÷i vermiútir.
1.3.9.Teúbih-i Ba‘îd / Garîb:
Vech-i úebehleri orijinal nitelik taúÕyan, bunun için özel ilgi ve
düúünceyle sezilebilen teúbihlerdir.24 Bu benzetme “teúbih-i karîb”e
nazaran daha makbul ve orijinal bir özellik taúÕr. ùair, sÕradan ve
herkesçe bilinen bir teúbihin dÕúÕna çÕkmak istedi÷i için bu teúbihi
yaparken orijinal hayallere ve güzel bir söyleyiúe önem verir. Bu
sebeple bu tür benzetmelerde orijinallik ve güzellik ön plandadÕr.
AyrÕca teúbihin bu türünde, iki önemli unsur arasÕndaki benzerli÷in
anlaúÕlmasÕ ciddi bir dikkat gerektirir.
Ol nûr-i ølâhî ki tufûliyyet içinde
Mihr imiú aña dâye meh imiú aña lâlâ
(K.2/B.27)
Çocukken o ølâhî nûra; güneú ana, ay ise bakÕcÕ olmuútur.
Güneúin anne, ayÕn ise bakÕcÕ olarak kullanÕlmasÕ orijinal bir teúbihtir.
24

M. Orhan Sosyal, Edebî Sanatlar ve TanÕnmasÕ, MEB YayÕnlarÕ, østanbul
2005, s.105
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Benzeyen: mihr/meh
Kendisine benzetilen: dâye/lâlâ
Husrevâ ger ‘aks-i tî÷üñ düúse ‘ummân bahrÕna
La‘l gibi dürr sadef içinde ola gark-Õ dem
(K.7/B.34)
Beyitte hükümdâra seslenen úair, onun kÕlÕcÕnÕn yansÕmasÕnÕn
Hint okyanusuna düúmesiyle sedef içindeki inci tanesinin bile
sevgilinin duda÷Õ gibi kana bulanaca÷Õndan, kÕpkÕrmÕzÕ kesilece÷inden
bahsetmektedir. øncinin beyaz oldu÷u halde la’l gibi kÕrmÕzÕ kesilmesi
orijinal bir benzetme olmuútur.
Dil ham-Õ zülfüñde vasl ister niçün olmaz kabûl
Çün úeb-i Kadr içre dirler müstecâb olur du’â
(G.1/B.3)
ÂúÕ÷Õn sevgilisine kavuúabilmesi zorlu yollardan geçtikten
sonra olacaktÕr. Bu yolculukta geçilecek en zor engel ise onun saçÕnÕn
kÕvrÕmlarÕdÕr. Çünkü âúÕ÷Õn âb-Õ hayâta ulaúmasÕ ancak bu karanlÕ÷Õ
geçmekle mümkün olacaktÕr. E÷er bu karanlÕk gece Kadir gecesiyse
âúÕ÷Õn kavuúmasÕ için büyük bir úanstÕr. Çünkü, Kadir gecesinde
dualar kabul olur. ùair de Kadir gecesi dualarÕn kabul edildi÷i
inancÕna telmihte bulunarak kavuúma ümidi içindedir. Sevgilinin
zülfünün kÕvrÕmÕnÕn, Kadir gecesine teúbih olunmasÕ ise orijinal bir
benzetmedir.
Çün yüzüñ dîndür n’ola hattuña kâfir dir isem
Kâfir olur úübhesüz úol kimse kim dînden çÕkar
(G.9/B.4)
Yüzün dine, hattÕn ise kâfire teúbih olunmasÕ aslÕnda çok sÕk
kullanÕlan bir benzetmedir. Ancak bu beyitte teúbihi orijinal kÕlan úey,
úairin yorumudur. Ayva tüylerinin yüzde çÕkmasÕyla, dinden çÕkanÕn
kâfir olarak nitelenmesi orijinal bir kullanÕmdÕr.
2.øSTøARE:
Kelime anlamÕ olarak bir úeyin ödünç verilmesi ya da ödünç
alÕnan bir úeyin iâdesi anlamÕna gelen istiare, teúbih sanatÕyla
benzerlik gösterir. “Baúka bir perspektiften bakÕlacak olursa istiare,
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teúbihin tekâmül etmiú úeklidir.”25 Bu bakÕmdan istiare hem bir mecaz
hem de bir benzetme sanatÕdÕr. Teúbih sanatÕ en az iki ö÷e ile
yapÕlÕrken istiare yalnÕz bir ö÷e ile yapÕlÕr; istiare kÕsaltÕlmÕú bir
teúbihtir. østiarede teúbihin temel unsurlarÕndan sadece biri bulunur.
Teúbihte ise temel unsurlardan her ikisinin de bulunmasÕ zorunludur.
øki unsur arasÕndaki iliúki teúbihte açÕkça söylenirken, istiarede bu
durum sadece sezdirilir. Böylece bazÕ úeyler metni çözecek olan
kiúinin hayâl ve yorumuna bÕrakÕlmÕú olur.
østiarenin oluúmasÕ úu üç özelli÷e ba÷lÕdÕr:
*Söz mecâz anlamda kullanÕlmalÕdÕr.
*Sözün gerçek anlamda kullanÕlmamasÕ gerekir. Bunun için de
kelimeyi gerçek anlamÕnda kullanmayÕ engelleyen bir ipucu (karîne-i
mânia) bulunmak zorundadÕr.
*Benzetme yapma amacÕ olmalÕdÕr.
østiare açÕk ifâdeden daha ziyâde tesîr gücüne sahiptir. Bu
yüzden de okuyucunun veya dinleyicinin tasavvur ve tahayyül
imkânlarÕnÕ zenginleútirir. Adî ifadedeki mânâya husûsî bir parlaklÕk
katar; mânâya ait bu zihnî hareket, her defa úaúÕrtÕcÕ yollardan vardÕ÷Õ
ölçüde okuyucuyu tesîrine alÕr.26
østiare ile mücerret úeyler, duygu ve düúünceler
müúahhaslaútÕrÕlÕr. CansÕz varlÕklar kiúileútirilir (teúhis) ve
konuúturulur (intak). LafÕzlarÕn mânâlarÕ zenginleúir, konuúana az
sözle çok mânâ ifâde etme imkânÕ sa÷lanÕr ve söze îcâz vasfÕ
kazandÕrÕlÕr.27
2.1.østiarenin UnsurlarÕ:
østiare de bir çeúit teúbih oldu÷undan dolayÕ teúbihin unsurlarÕ
gibi istiarenin de teúbihteki unsurlarÕ karúÕlayan ö÷eleri vardÕr.
østiarenin ö÷eleri dört tanedir. Bunlar:
1) Müsteâr: Müúebbehünbîhin lafzÕ
2) Müsteâr-Õ minh: Müúebbehünbîhin mânâsÕ
25

Hasan Aktaú, Klasik Türk ùiirinde Edebî Sanatlar, Yort Savul YayÕnlarÕ,
Edirne 2004, s.39
26
M. Kaya Bilgegil, age, s.155
27
M. A. Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Gökkube YayÕnlarÕ,
østanbul 2004, s.110
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3) Müsteâr-Õ leh: Müúebbehin mânâsÕ
4) Câmi‘: Vech-i úebeh
2.2. LAFZIN TEK VEYA ÇOK OLUùUNA GÖRE
øSTøARE:
2.2.1. Müfred østiareler:
Bunlar lafzÕ tek olan istiarelerdir. økiye ayrÕlÕrlar:
2.2.1.1. AçÕk østiare:
Müúebbehünbîhin mânâsÕnÕ taúÕdÕ÷Õ halde, müúebbeh yerinde
kullanÕlan söz, açÕk istiareyi teúkil eder.28 AçÕk istiare benzetme
ö÷elerinde yalnÕzca kendisine benzetilenin söylenmesiyle yapÕlÕr. AçÕk
istiarede zayÕf bir varlÕ÷Õ daha kuvvetli gösterme çabasÕ vardÕr. AynÕ
zamanda söylenilmeyen unsur, yani benzeyenin anlaúÕlabilmesinin de
mümkün olmasÕ gerekmektedir.
AçÕk istiareyi de úu baúlÕklar altÕnda de÷erlendirebiliriz:
ƔMutlak AçÕk østiare:
Benzeyen ve kendisine benzetilene ait herhangi bir özelli÷in
söylenmedi÷i istiare çeúididir.
ƔMücerred AçÕk østiare:
Sadece müúebbeh (benzeyen)e ait niteliklerden birinin
zikredildi÷i istiaredir.
ƔMüreúúâh AçÕk østiare:
Kendisine benzetilen (müúebbehünbîh)e ait bir özelli÷in
söylendi÷i istiaredir.
AçÕk istiarenin kullanÕmÕ ve beyite katkÕsÕ hakkÕnda örnek
teúkil etmesi açÕsÕndan Nizâmî DivanÕ’ndan seçti÷imiz bazÕ beyitler:
Cennete girmese kâfirler nigâra zülfüñüñ
Bes ne yüzden meskeni hüsnüñ gülistanÕndadur
(G.21/B.4)
28

M. Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri 1 Belâgat, Atatürk
Üniversitesi YayÕnlarÕ, Ankara 1980, s.159
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Sevgilinin resim gibi güzel olarak tasavvur edilmesi divan
úiirinde sÕk kullanÕlan bir benzetmedir. Bu beyitte úair, benzeyen
durumundaki sevgiliden bahsetmeden kendisine benzetilen
konumundaki nigâr sözcü÷ünü kullanarak açÕk istiare örne÷i vermiútir.
Gözlerüm hâlini ‘arz it ey sabâ ol úâha kim
Hâlini sakkâlaruñ sultâna ferrâú añdurur
(G.24/B.4)
Sabâ, divan úiirinde sevgiliden haber getiren bir habercidir.
Beyitte âúÕk, sabah rüzgârÕndan gözlerinin hâlini sevgiliye iletmesini
istemektedir. Çünkü sultana su da÷ÕtanlarÕn halini hizmetçiler
bildirmektedir. Bu durumda sabah rüzgarÕ hizmetçiye benzetilmiú,
gözler de yaú dökmesi hasebiyle sakâya teúbih edilmiútir. AyrÕca
sevgili padiúâha teúbih olunmuú, ancak sevgili zikredilmedi÷inden
sadece úahâ sözcü÷ü söylenerek açÕk istiare yapÕlmÕútÕr.
Vuslat úebinde pertev-i hüsnüñden ey perî
Göñlüm serâçesinde yanar ol kadar çerâg
(G.54/B.5)
Kavuúma gecesinde sevgilinin güzelli÷inin parlaklÕ÷ÕnÕn gönül
köúkünde yaktÕ÷Õ mumlardan bahseden úair, sevgiliden perî olarak söz
etmekte, böylece açÕk istiare örne÷i sunmaktadÕr.
Subh-dem yaturken ol meh üstüme geldi didi
Üstüñe gelmiú güneú sen dahi uyanmaz mÕsÕn
(G.83/B.3)
Sevgilinin aya ve güneúe benzetilmesi sÕk kullanÕlan
teúbihlerdir. Beyitte úair, kullanÕm úekliyle orijinal iki açÕk istiare
örne÷i veriyor. ùair yatarken sabah vakti o ay (sevgili) üzerine gelip
ona güneúin (sevgilinin kendisi) üstüne vurdu÷unu artÕk uyanmasÕ
gerekti÷ini söylemiútir. Sevgili anÕlmayÕp do÷rudan onun yerine meh
ve güneú ifadelerinin, yani kendisine benzetilenin kullanÕlmasÕyla açÕk
istiare yapÕlmÕútÕr. AyrÕca güneú sözcü÷ünün tevriyeli olarak
kullanÕlmasÕ –hem sevgili anlamÕnda hem de gerçek anlamda- da
beytin orijinal ve etkileyici olmasÕna katkÕda bulunmuútur.
Niçün deryâ dökem gözden anuñ-çün
Ki tamzÕrmaz ölürsem agzÕma su
(G.91/B.8)
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Ölse bile sevgilinin onun a÷zÕna su damlatmayaca÷Õndan yani
onun merhametsiz oldu÷undan dem vuran úair, artÕk onun için gözden
yaú dökmeyece÷ini söyleyerek teselli bulmaya çalÕúmaktadÕr. ùair,
gözyaúÕ yerine deryâ sözcü÷üne yer vermesi ve benzeyen
konumundaki gözyaúÕnÕ anmamasÕndan dolayÕ açÕk istiare yapmÕútÕr.
2.2.1.2.KapalÕ østiare:
Benzeyenin söylenip kendisine benzetilenin söylenmedi÷i,
kapalÕ oldu÷u istiaredir. østiarenin bu türünde, istiarenin anlaúÕlmasÕnÕ
sa÷layan ipucu niteli÷inde kendisine benzetilenle ilgili bir özellik
verilir. KapalÕ istiarede çok zaman benzetilen ile birlikte benzeyenin
bir özelli÷i de söylenmiú olur.29 Yani teúbihin iki tarafÕnda benzeyen
bulunur fakat kendisine benzetilen açÕkça yer almaz. Ço÷unlukla
ifadeye etkileyicilik ve çarpÕcÕlÕk katmak için baúvurulan bir sanattÕr.
Bükülüp beli sarardÕ diúi ditrer baúÕ
TÕfl iken oldÕ meger pîr-i mu‘ammer nergis
(K.5/B.3)
Belin bükülüp diúin sararmasÕ ve baúÕn titremesi ihtiyarlÕk
iúaretlerdir. ùairin, daha çocukken nergiste bu iúaretlerin görüldü÷ünü,
yaúlandÕ÷ÕnÕ söylemesi bir kapalÕ istiaredir. Çünkü insana özgü bu
niteliklerin nergise aktarÕmÕyla nergis insana teúbih olunmuútur, ancak
insandan bahsedilmeyip sadece nergis söylendi÷inden kapalÕ istiare
yapÕlmÕútÕr.
Götürüp ellerini yüzini göklere tutar
Devlet-i ‘ömrüñe kÕlma÷a du’âlar nergis
(K.5/B.50)
Bu beyitte de yine insana özgü niteliklerin nergisin úahsÕnda
vücut buldu÷unu görürüz. ønsanÕn dua ederkenki durumunun yani
ellerini ve yüzünü göklere tutup dua etmesinin nergiste de
görülmesinden dolayÕ kapalÕ istiare vardÕr. Çünkü bu yönleriyle nergis
insana teúbih olunmuú, ancak insan zikredilmemiútir.
Tî÷ alup gelür güneú senüñle ceng-i hüsne lîk
KorkusÕndan ditrer endâmÕ vü meydândan kaçar
(G.26/B.5)
29

øskender Pala, Ansiklopedik Dîvân ùiiri Sözlü÷ü, Akça÷ YayÕnlarÕ, Ankara,
s.263
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Sevgilinin güzellik bakÕmÕndan güneúe teúbihi bilinen bir
benzetmedir. Ancak úair, sevgilinin güzellik bakÕmÕndan güneúten
daha üstün oldu÷unu vurgulamak istemektedir. KÕlÕç kuúanÕp
sevgiliyle güzellik cengine girmeye gelen güneú, sevgiliyi görünce
korkusundan vücudu titreyip meydandan kaçar. KÕlÕç kuúanmak ve
korkusundan titreyip kaçmak eylemleri insana özgü durumlardÕr.
BunlarÕn güneúte hareket kazanmasÕ kapalÕ istiaredir.
Kandîl karúuña bo÷azÕndan asÕldugun
Gördi hasedden odlare yakdÕ ciger çerâg
(G.54/B.14)
Kandil ve mumun özelliklerinin sevgiliye övgü oluúturacak
úekilde anlam kazandÕ÷Õ bu beyitte úair, kandilin sevgili karúÕsÕnda
bo÷azÕndan asÕldÕ÷ÕnÕ gören mumun kÕskançlÕktan cigerini ateúe
verdi÷ini söylemektedir. CansÕz olan bu varlÕklar için insana özgü
eylemler olan asÕlmak ve kÕskançlÕktan ci÷erini ateúe vermek
ifadelerinin kullanÕlmasÕ kapalÕ istiaredir. AyrÕca úair beyte çekicilik
katmak için kandilin asÕlÕ durumu ve mumun yanÕúÕnÕ da güzel bir
hüsn-i talille süslemiútir.
‘ÂrÕzuñdan sanemâ öyle hayâ eyledi su
Ki eger yir delik olsaydÕ geçerdi yire
(G.100/B.2)
Beyitte geçen, insana özgü bir davranÕú olan hayâ etmek
eyleminin cansÕz bir varlÕk olan suya yaptÕrÕlmasÕ kapalÕ istiaredir.
AyrÕca úair, suyun hayâ etme davranÕúÕnÕ sevgilinin yana÷Õndan
utanmaya ba÷layarak hüsn-i talil de yapmÕútÕr.
2.2.2.Mürekkeb veya Temsilî østiare:
Teúbihin temel unsurlarÕndan biri (daha çok benzetilen ö÷esi
ile yapÕlÕr) yanÕnda birden fazla benzetme yönü gösterilerek yapÕlan
istiaredir. Burada benzetme tek yönlü de÷il, çok yönlüdür.
M. Kaya Bilgegil’in temsîlî istiare hakkÕndaki yorumu
úöyledir: “Temsîlî istiare, istibdâl yolu ile mücerred yerine müúahhasÕ
ikâme etme esâsÕna dayanÕr. MüúahhasÕn yarÕ úeffâflÕ÷Õ ardÕnda
mücerredi yakalama imkânÕnÕ ararÕz. Bu, temsîlî istiare yoluyla
kelimeler arasÕnda geliúen çift mânânÕn netîcesidir. ølk anda yazarÕn
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maksadÕ dÕúÕnda kalan zâhirî mânâ ile karúÕlaúÕrÕz; onun altÕnda bu
mânânÕn vesîle oldu÷u asÕl maksat gizlenir.”30
Temsilî istiarenin, temsilî teúbihle karÕútÕrÕlmamasÕ gerekir.
YaygÕn benzetmede, benzetilen ve benzetmeli÷in ikisi de söylenir.
Temsilî istiarede ise benzetilen ve benzetmelikten yalnÕz birisi
söylenir.
Recâizâde Mahmud Ekrem, istiare ile temsîlî istiare arasÕnda
úöyle bir farktan bahseder: “Birincisinde teúbih sadece tek lafza
tealluk eder. østiare-i temsiliyyede ise, müsteârun minhe, yani
müúebbehünbîhe ait hayâller birleútirilerek mükemmel bir timsâl
meydana getirilir. Do÷rudan do÷ruya anlatÕlmasÕnda mahzurlar
bulunan ve hoú karúÕlanmayacak hakîkatler istiare-i temsiliyye yoluyla
gayet güzel ifâde edilebilir.”31
Temsilî istiarede söylenilmek istenen düúünce sembollerle
canlandÕrÕlÕp somut hâle getirilir. Bunun için sembolik úiire de
benzetilebilir. Ancak sembolik úiir kadar kapalÕ ve karmaúÕk de÷ildir.
Temsîlî istiarede söylenmeyen kavram okuyucu tarafÕndan bilinir. Bu
istiarede unsurlar birer cümle özelli÷i taúÕrlar ve sanatÕ oluúturan
kelimelerin sayÕsÕ birden fazladÕr. Genel kâide, benzeyenle ilgili bir
úeyin söylenmemesidir.
2.3. BENZETME YÖNÜNÜN AÇIK VEYA KAPALI
OLUùUNA GÖRE
2.3.1.østiare-i Mübtezele (Âmiyye):
østiaredeki benzetme yönünün herkes tarafÕndan kolayca
anlaúÕlabilecek nitelikte oldu÷u istiarelerdir. Meselâ; cesâret sahibi
olan bir insan için “arslan” sözcü÷ünün kullanÕlmasÕ bu türdendir.
Alnuñda kaúlaruñÕ görenler dir ey sanem
Bir ay gurresinde ‘acebdür iki hilâl
(G.70/B.5)
30

M. Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri 1 Belâgat, Atatürk
Üniversitesi YayÕnlarÕ, Ankara 1980, s.163
31
KâzÕm Yetiú, Talîm-i Edebiyat’Õn Retorik ve Edebiyat NazariyâtÕ
SâhasÕnda Getirdi÷i Yenilikler, AKM YayÕnlarÕ SayÕ:104, Ankara 1996,
s.248
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Beyitte geçen sanem ifadesi divan úiirinde çok sÕk kullanÕlan
ve herkesçe bilinen bir benzetmedir. AyrÕca sevgilinin tapÕlacak kadar
güzel olmasÕ yönünden puta teúbih olundu÷u da hemen
anlaúÕlabildi÷inden mübtezele teúbih yapÕlmÕútÕr.
2.3.2.østiare-i Garîbe:
Benzetme yönünün düúünmeyi gerektirecek kadar kapalÕ
oldu÷u istiarelerdir. Bu istiarelerde iki unsur arasÕndaki benzerlikte bir
kapalÕlÕk vardÕr. Bu kapalÕlÕk ancak belli bir birikime sahip kiúiler
tarafÕndan bilinebilir.
KaramanlÕ Nizamî’de örne÷ini tespit edemedi÷imiz bu istiare
türüne Nedim’in úu beyitini örnek verebiliriz:
“Bûydan hoú renkden pâkîzedir nâzik tenin
Beslemiú koynunda gûyâ kim gül-i ra‘nâ seni”32
Sevgiliyi koynunda besledi÷i için gül-i ra‘nânÕn dadÕya benzetilmesi
buna örnektir.
Sonuç
Teúbih ve istiarelerin edebî söylem oluúturmadaki kullanÕm
sÕklÕklarÕnÕn incelendi÷i bu çalÕúmanÕn sonucunda, KaramanlÕ
Nizamî’nin neredeyse bütün teúbih ve istiare çeúitlerini kullanmÕú
oldu÷u bilgisine vardÕk. ùairin kullandÕ÷Õ teúbih ve istiare türleri ile
bunlarÕn kullanÕm sÕklÕklarÕ úöyledir: KullanÕlan teúbihlerin türlere
göre da÷ÕlÕmÕna bakÕldÕ÷Õnda mufassal teúbihin toplam 71 beyitte;
mücmel teúbihin 36, müekked teúbihin 18, teúbih-i belî÷in 261,
teselsülî teúbihin 21, tesviyeli teúbihin 13, temsilî teúbihin 99, melfûf
teúbihin 79, mefrûk teúbihin 68, tehekkümî teúbihin 3, teúbih-i baidin
46, maklub teúbihin 6, teúbih-i karibin 123 beyitte geçti÷ini tespit
ettik. østiarelere baktÕ÷ÕmÕzda ise açÕk istiarenin 76, kapalÕ istiarenin
120, istiare-i mübtezilenin ise 57 beyitte geçti÷ini belirledik.
Tespit etti÷imiz rakamlara bakÕldÕ÷Õnda, Nizamî’nin
úiirlerinde teúbih ve istiarelerden ziyadesiyle faydalandÕ÷ÕnÕ
görüyoruz. Bu da, Nizamî’nin teúbih ve istiarelerin hemen her türünü
kullanarak kendinden sonraki úairler için bu sanatlarÕn kullanÕmÕ

32

Muhsin Macit, Nedîm DivanÕ, Akça÷ YayÕnlarÕ, Ankara 1997, s.355
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konusunda iyi bir model oluúturdu÷u ve divan úiirine katkÕ sa÷ladÕ÷Õ
anlamÕna gelmektedir.
KullanÕlan teúbih türlerinden beli÷ teúbihlerin fazla olmasÕ,
Nizâmî’nin az sözle çok úey söyleyebilme gayretinde oldu÷unu ortaya
koyar. Mufassal teúbihlerin azlÕ÷Õ da bu düúünceyi destekler
niteliktedir. Beli÷ teúbihi çok kullanmÕú olmakla beraber, Nizamî’nin
alÕúÕlagelmiú teúbihlere de sÕklÕkla yer verdi÷i söylenebilir. Ancak çok
bilinen teúbihleri kullanÕrken ifadeyi di÷er sanatlarla desteklemesi, bu
tür teúbihlerin kullanÕmÕnda basitli÷e ve tekrara düúmemeye çalÕútÕ÷ÕnÕ
kanÕtlar. AyrÕca úairin sosyal yaúamdaki gözlemlerinin ürünü olan
birtakÕm benzetmeler yoluyla zaman zaman çok farklÕ ve úaúÕrtÕcÕ bir
etki yarattÕ÷Õ da dikkatlerden kaçmaz.
Nizamî’nin, DivanÕ’nda teúbih sanatÕnÕ kullanÕrken halk
söyleyiúlerinden ve çeúitli atasözlerinden faydalandÕ÷Õ; özellikle
temsilî teúbihlerin kullanÕmÕnda irsâl-Õ mesellere yer verdi÷i
görülmektedir. Bu tercih, Nizamî’nin sonraki yüzyÕllarda güçlenecek
olan yerlileúme çabalarÕna önayak oldu÷u ve bu yolda bazÕ sanatçÕlarÕ
etkiledi÷i úeklinde de yorumlanabilir. Nizamî’nin kullandÕ÷Õ teúbih ve
istiarelerde dikkat çeken di÷er bir husus ise bu sanatlarÕn, dönemin
sosyal-siyasi yaúamÕ ile kültürel yapÕsÕ hakkÕnda verilen ipuçlarÕnÕ
daha çarpÕcÕ kÕlmasÕdÕr.
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Abstract
“Reactional Death and Vengeful Rebirth in Silvia Plath’s ‘Lady
Lazarus’” draws attention to Plath’s idea of suicide to emphasizethe social
pressure on women, female oppression, and the way she plans to take
revenge from patriarchy. She suffers very much,and her lifelong devotion
with suicide becomes a regular act. She makes similarity between her
victimization and the slaughter of the Jews. She associates her agony, sorrow,
and helplessness with what the Jews suffered atthe hands of German.
Although she is very willing to die, her each trial of suicide results in failure,
and she is miraculously raised from dead. She views herself as ‘Lady
Lazarus’, Lazarus a Biblical character resurrected by Jesus after four days of
death in book of John. She also views herself as the Phoenix, which was a
mythological bird that is known to be burnt alive and could resurrect itself
from death, through its ashes. Her each revival turns to a symbol of revenge
as she says “I eat men like air”
Key words: Lady Lazarus, Sylvia Plath, Reactional Death,
Vengeful, Rebirth
Özet
SylviaPlath’in“‘LadyLazarus’ ùiirinde Tepkisel Ölüm ve øntikam
AlÕcÕ Do÷uú” adlÕ çalÕúma kadÕnlar üzerindeki sosyal baskÕya, kadÕna yönelik
úiddete ve ataerkil toplumdan intikam almaya dikkat çeker. “LadyLazarus”
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adlÕ úiirde Plath’in çok acÕ çekti÷ini ve bunun sonucu olarak intikamÕ bir
yaúam úekli haline getirdi÷ini görürüz. Kendi ma÷duriyetiyle Yahudi kÕrÕmÕ
arasÕnda iliúki kurmaya çalÕúÕr. Yahudilerin AlmanlarÕn elinden çekti÷iyle
kendisinin ataerkil toplumdan çektiklerini birbirine benzetir. Ölmeye çok
istekli olmasÕna ra÷men her bir intihar giriúimi baúarÕsÕzlÕkla sonuçlanÕr ve
her seferinde mucizevi bir úekilde yeniden dirilir. Kendisini öldükten dört
gün sonra øsa tarafÕndan diriltilen Lazarus’a benzetir. Plath’in bu durumu
canlÕ bir úekilde yandÕktan sonra küllerinden tekrar do÷an mitolojik kuú
Phoenix’inkinden farklÕ de÷il. Plath’in her bir do÷uúu ataerkil toplumdan
intikam almaya dönüúen bir sembole dönüúür.
Anahtar Kelimeler: SylviaPlath, LadyLazarus, Tepkisel Ölüm,
øntikam AlÕcÕ Do÷uú

Reactional Death andVengeful Rebirth in Silvia Plath’s
“Lady Lazarus”
Sylvia Plath was an American poet and novelist. She was born
in 1932,and committed suicide in 1963 after a long fight with
depression, a marital separation, and male supremacy. She is best
known for the genre of confessional poetry, and she is famous for her
two collections: The Colossus and Other Poems and Ariel. She won
Pulitzer Prize after her death for The Collected Poems. She was one of
the most controversial figures in American literature, and the events
regarding her short life, death, and her literary style still remains to be
examined. “Few poets have developed in such a short period of time
and have left such a compact collection of the work as Slvia
Plath”1.Cristina Nehring says her poetry is some of the most starkly
gorgeous and audacious of all time2.
“Lady Lazarus”, the great poem of Plath, focuses on several
issues that caused female oppression and male supremacy. The social
pressure on women, antagonistic relationship between male and
female, and invisibility of woman can be said as main concern of
Plath in “Lady Lazarus”. At the same time she is remembered for
being the voice of voiceless. She was able to express anger and hatred
in her poems as a way of expressing her reaction to social conformity.
“Her entire opus is then extremely valuable not for what it discloses
about her personal inclination and limitations, but rather what it
1

Sanazaro, Leonard. “Plath'sLadyLazarus”, Explicator, Spring83, Vol. 41 Issue
3, 2000. p55
2
Nehring, Cristina. “DomesticatedGoddess: "Dying Is an Art," Said
SylviaPlath. But So Is Living, andSheExcelled at Both-Not That Her
Biographers, withOne Wise andBig-HeartedException, HaveNoticed.”
TheAtlanticMonthly. Volume: 293. Issue: 3.April. 2004.
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discloses about the development of the literary artist”3. Plath did not
live long enough to express a more complete vision.“Death had
always seemed an attractive option to her. She turned to death as a
way out of disappointment and exhaustion. But she thought of death,
had thought of death before, as a solution, where another woman
might have chosen a less terminal way of collapse”4.However, despite
this unending will of death, she always had an unwanted rebirth after
each suicide attempt.
“Lady Lazarus” is in the confessional style, meaning that the
speaker is revealing painful experiences of her/his life. It is about her
own experiences of obsessions, oppression, and feelings. It explores
the abuses that women exposed at the hands of an unsympathetic male
culture5. She reacts against patriarchy that was not supportive of her,
and she is complainant about traditions that isolated her. “'Lady
Lazarus' is Plath's key Female Gothic poem. In it she dramatizes
women's role as performativity, and successfully out performs. She
also faces the otherness, the nightmare, death, head on, and revives,
renewed. Gothic horror, carnival, saturnalia combine in its final
challenge”6. Her desire for death is not only due to her psychological
depression but also to the fact that her oppression by her husband and
society: “Lady Lazarus,” reveals her feelings of resentment that grew
from being trapped in this cyclical and oppressive atmosphere, and
the feeling of being blocked and prevented from truly achieving. In
“Lady Lazarus,” Plath’s autobiographical account of her suicide, she
expresses her anger at these restrictions while exploring themes of
confinement, repression, and how it feels to live as a woman artist in a
male-dominated society.7She had a deep, lifelong obsession with
death. “Death had lived with her like a tempting friend whose hand
she sought during moments of uncertainty”8.

3

Sanazaro, Leonard: op. cit., p55
Spivack, Kathleen. “SomeThoughts on SylviaPlath”, The Virginia
QuarterlyReview. 2004.
5
Curley, Maureen, “Plath'sLadyLazarus”. Explicator, Summer, Vol. 59 Issue 4.
2001., p214
6
Wisker, Gina. ”Viciousness in the Kitchen: SylviaPlath'sGothic”.
GothicStudies. Volume: 6. Issue: 1. © 2004 Manchester UniversityPress.
ProQuest LLC. 2004.
7
http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A688197,
2003“Social
Ideals
in
SylviaPlath's "LadyLazarus"” 2011
8
Nehring, Cristina: op. cit.,
4
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The first stanza depicts her intention. Her lifelong devotion to
suicide has become a regular act. “I have done it again. / One year in
every ten/ I manage it”9. It introduces the idea of suicide and death,
what she is very much ambitious about. Suicide attempts have become
a daily task and a way of life for her. However, those attempts have
devastated her too much. The speaker’s disappearance is the evidence
of her condition; death springs up from her face,and she is a kind of
walking dead person. “She uses carefully constructed similes as a way
to portray herself as a victim and object and to vilify her enemies”10.
A sort of walking miracle, my skin
Bright as a Nazi lampshade,
My right foot
A paperweight,
My featureless, fine
Jew linen.11
Her living is seen a miracle as her body has become so weak; her feet
are too thin to carry her body.“These are my hands / Myknees. / I may
be skin and bone”12.She is desperate, and she reveals that this is the
third time she is facing death. She is thirty years old, and she faces one
in each decade: the first one being an accident when she was ten and
the second a failed attempt at reaching death. “This is Number Three.
/What a trash /To annihilate each decade”13. Plath considers that dying
is like carrying out a special mission, and she praises herself about the
fact that she is talented in doing so as in anything else: “Dying / Is an
art, like everything else. / I do it exceptionally well”14. On one hand
she suffers, while on another she takes pleasure from it calling her
each attempt as “theatrical”15. In that way “Plath takes the survivor's
experience of suffering and oppression - its shame, its destruction, its
courage - and inserts it laterally into historical and esthetic
experience”16.

9

Plath, Sylvia, Ariel ‘LadyLazarus’, London: Faber, 1-84 Line, ISBN:
1968.0571086268
10
http://www.bbc.co.uk
11
Plath, Sylvia:op. cit., Line:4-9
12
Plath, Sylvia: op. cit.,Line: 31-33
13
Plath, Sylvia:op. cit.,Line: 22-24
14
Plath, Sylvia:op. cit.,Line: 43-45
15
Plath, Sylvia: op. cit.,Line: 51 ’
16
Bhabha, Homi K. “DanceThisDissAround”, Artforum International. Volume:
33. Issue: 8. April 1995. p1
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"Lady Lazarus" equates herself with the Jewish victims of Nazi
Germany17. She associates her agony, sorrow,and helplessness with
what Nazis did to Jews. She makes a similarity between her
victimization and the slaughter of the Jews. Her suffering is nothing
less than what Jews underwent. She says “…, my skin/ Bright as a
Nazi lampshade”18referring to the lampshades Nazis made out of the
skins of their Jews during WWII. “A cake of soap, /A wedding ring,
/A gold filling”19. Plath here refers to the Nazis and their treatment of
Jews. During war the wedding rings and the tooth fillings were
gathered from the encamped Jews and their leftover were made soap.
“Plath can thus include among Lady Lazarus's characteristics the
greatest contemporary examples of brutality and persecution: the
sadistic medical experiments on the Jews by Nazi doctors and the
Nazis' use of their victims' bodies in the production of lampshades and
other objects”20. These references are her way to show how she has
undergone to grievance like the Jews and the situation of her body,
which is full of pain and wounds. “These wounds of vulnerability are
symbols of pain caused by her male-dominated life. They symbolize
Plath’s own scars from her father’s death and husband’s betrayal. Try
as she might to overcome them, she still “turns and burns”21
Although she is very willing to die, her each trial of suicide
results in failure, and she is miraculously raised from the dead. In that
way "Lady Lazarus" examines the condition of a helpless self, which
has been pulled into a wish of death and ended up with an unwanted
rebirth back to the same place. In each case she thinks she
accomplished it, but when she realizes she is still in this world, she
tells about the feelings she bears:
Comeback in broad day
To the same place, the same face, the same brute
Amused shout:
'A miracle!'
That knocks me out.22
17

Annas, Pamela J. A Disturbance in Mirrors: ThePoetry of
SylviaPlath.:GreenwoodPress. New York. 1988. p138
18
Plath, Sylvia: op. cit.,Line: 4- 5
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Plath, Sylvia: op. cit.,Line: 76- 78
20
Rosenblatt, Jon. SylviaPlath: ThePoetry of Initiation: University of North
Carolina Press. ChapelHill, NC. 1979. p42
21
Dahlke, Laura Johnson, “Plath'sLadyLazarus”. Explicator, Summer, Vol. 60
Issue 4, p235; Reading Level (Lexile): 2002.
22
Plath, Sylvia:op. cit.,Line:52- 56
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When she is resurrected, the people get shocked by the fact that she is
alive still. Her revival is called as “A miracle!”23after each attempt.
She cannot escape from her agony, and whatever she does she is still
in life. Referring to superstition that a cat has nine lives, she says
“And like the cat I have nine times to die”24. Each time she attempts
suicide she is saved by doctors. So the doctors are seen as her enemies
as they bring her back to life, after each attempt:
So, so, Herr Doctor.
So, Herr Enemy.
I am your opus,
I am your valuable,
The pure gold baby
That melts to a shriek.25
The doctors that saved her are like the Nazis, who torture Jews to live.
“Herr Doktor exploits his power and dominance over Lady Lazarus,
and she must fight to control her life”26. She feels as if she is in
detention camp as the doctors have a complete control over her every
move. She views herself as ‘Lady Lazarus’, Lazarus a Biblical
character resurrected by Jesus after four days of death in book of John:
“Now when He had said these things, He cried with a loud voice,
'Lazarus, come forth'...and he who had died came out bound hand and
foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth..."27.
As Lazarus was brought back to life, so does Plath resurrects after
each suicide attempt. She compares herself to Lazarus, emphasizing
that she is female kind of Lazarus, who faces death and rebirth. Plath
also alludes to the mythological bird called the phoenix. She describes
her unsuccessful attempts at committing suicide as a rebirth, like that
she describes in the tale of mythological phoenix. Sylvia Plath once
said that in this poem: "The speaker is a woman who has the great and
terrible gift of being reborn. The only trouble is, she has to die first.
She is the Phoenix, the libertarian spirit, what you will. She is also
just a good, plain resourceful woman"28. She viewed herself as the
Phoenix, which was a mythological bird that is known to be burnt
alive and could resurrect itself from death, through its ashes:
23
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Beware
Beware.
Out of the ash
I rise with my red hair
And I eat men like air.29
She especially chooses “eat men” as a reference to take revenge from
patriarchal society that led women into such a despair. “From
oppressive destruction, she insists on her own phoenix-like rising, a
daring, harpy figure who challenges men and everything conformist
and restricted”30. Jon Rosenblatt says “Using the phoenix myth of
resurrection as a basis, Plath imagines a woman who has become pure
spirit rising against the imprisoning others around her: gods, doctor,
men, and Nazis”31. Wagner says “The power of the phoenix-like
woman (who is not above characterizing herself as a man might, by
the color of her hair) is that she can act, even if only destructively. She
can rise, she can eat man, she canexel (as she has stated vehemently
at the pivot point of the poem)”32. “The suicides of Lady Lazarus both
become an assertion of wholeness, an act of self-definition, and a last
desperate act of contempt”33.
"Lady Lazarus" shows the fierce and dehumanizing relationship
between female, male,and society. Plath depicts the patriarchal and
authoritarian culture within which she must try to discover her own
self. She examines a wounded and alienated personality, pulled into a
cycle of death and rebirth back to the same place to take revenge from
patriarchal mentality. This reading is consistent with Plath's repeated
suicide trials which result in a revival, like that of 'Biblical Lazarus',
and of the phoenix which burns alive and then could resurrect from its
ashes. “She shows us not only woman's selfless delight in her infant
but also her fear of being upstaged, eclipsed, desexualized, by
maternity--turned into an absurd instrument of biology, "a means, a
stage, a cow in calf," as she puts it in "Metaphors”34. "Lady Lazarus
is Plath’s self-revelation poem that gives her the opportunity to open
up. Throughout the poem she explains the female suffrage and
submission atthe hands of male patriarchy. She rebels against
29
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oppressive patriarchal domain. Via Lady Lazarus she gives voice to
women’s rage. She chooses her death as a way to react against
patriarchy, and sacrifices herself for other women not to expose the
same unfair treatment
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Özet
øyi (benign) ve kötü (malign) kavramlarÕ insanlÕ÷Õn baúlangÕcÕndan
beri var olan iki karúÕt kavramdÕr. Birçok yazar, eserlerinde bu iki karúÕt
kavram üzerinde dururken, bazÕlarÕ kötülü÷ün çevreden kazanÕlan bir özellik
oldu÷unu savunmuú, bazÕlarÕ da kötülü÷ün insan tabiatÕnda var olan bir
özellik oldu÷unu öne sürmüúler. William Golding’in Lord of The Flies
(Sineklerin TanrÕsÕ) adlÕ romanÕ ‘iyi’ (benign) ve ‘kötü’ (malign) kavramlarÕ
açÕsÕndan incelendi÷inde, kötülü÷ün çevreden kazanÕlan bir özellik olmadÕ÷Õ,
aslÕnda bireylerin do÷asÕnda var olan ama toplum tarafÕndan kontrol edilen
bir özellik oldu÷u vurgulanmaktadÕr. Sosyal kurumlar, yani toplumsal
kurallar ortadan kalktÕ÷Õnda bireylerin primordiyal olarak taúÕdÕ÷Õ kötülü÷ü
(iblisi) serbest bÕrakaca÷Õ deneysel bir úekilde anlatÕlmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler: Golding, Betimleme, øblis, Mecaz, Birey,
Toplum

Abstract
The story of good (benign) and evil (malign) has existed since the
beginning of man's existence. Taking these two themes as their subject
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matter, while some of the authors propound that the evil is not something
inherent in human nature, the others propound that it is. In this respect,
having studied William Golding’s Lord of the Flies, we came to a conclusion
that the novel, experimentally, underlines that the theme of evil is not
something that the individuals acquire from their living conditions, but in
fact, it is a primordial characteristic controlled by societal rules.
Key Words: Golding, Allegory, the evil, individual, society

William Golding was born in 1911, in Cornwall, England.
Having been graduated from Oxford University in London with a
degree in English, he joins the Royal Navy when England enters
World War II. So he is likely to be considered as a man familiar to the
theme of war. During the war period he becomes a lieutenant.
Following wartime events, Golding becomes a teacher at a school for
boys in Salisbury, England. Having experienced the war and its
brutality, he writes Lord of the Flies during his teaching career. As a
writer, Golding is considered to have a very pessimistic view of
humanity. In a speech on Lord of the Flies, he claims that: “Human
nature is inherently corruptible and wicked.” (Srinivasan, 2007: 9).
During the war he closely observes the horrors humans impose on
others and he writes the novel in part to show that even children are
not exempt from these evils.
The plot of Lord of the Flies is somewhere in England,
sometime around the 1950s. When the novel was in the process of
being written, the impacts and consequences of World War II were
still alive and tangible. England was one of the countries fighting
against Germany. Although it triumphed over Germany after six years
war, its people were in extreme poverty. Much of Europe was in ruins,
and young men had been lost. The British were in search of protecting
their children from the brutal effects of the war, so they exerted to find
safer places for their children. The amorality, brutality and decadency
of World War II have a direct impact on Golding’s pessimism as
regard humanity. Because he had witnessed to the Holocaust in which
millions of Jews and others were persecuted, imprisoned, and killed
by German Nazis under the leadership of Adolf Hitler, and also
USA’s first atomic attack on Nagazaki, Japan. Lord of the Flies was
written in such a tumultuous and brutal period which still hasn’t
vanished in the minds of humanity.
The novel begins with a scene in which a group of British
boys who have been airlifted from a nuclear war in England. After a
while, the plane is shot and crashes into a desolated island. The
readers learn that because of the war, the children was taken to be
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transported to a safe region. Soon all the boys gather together and
realize that they are the only people on this isolated island. Perplexed
about what to do, the boys attempt to form a social order similar to the
one they left behind. Owing to the efforts of Piggy, the boys elect
Ralph as their leader. Jack also wants to be elected as the leader of the
group, but as he realizes that the boys are content with the leadership
of Ralph, he admits being the chief of the hunters. After they get their
tasks, they begin to search for the works necessary for their survival.
Owing to Piggy’s glasses, they start a fire by allowing the sun to shine
through glasses. In this way they hope that a passing ship will see the
smoke signal and rescue them. Ralph concentrates on keeping a fire
going, while Jack and his hunters search for hunt on the island. The
more Jack hunts, the more he feels he is more capable for the
leadership. He begins to act without obeying the rules of the group.
After a while Jack tries to have the controll of the other boys, and he
exerts to draws the other boys away from Ralph’s influence. Jack
declares himself the leader of his own group and strives to have the
conch which symbolizes the power and leadership. Ralph still tries to
maintain the order and strives to find a way to leave this isolated
island. He tries to keep the the fire on, even though he has few
members left in his group. Eventually, Ralph finds himself alone
trying to protect himself from Jack’s group of savages. Because Jack
and other boys who were attracted by the power of savagery begin to
track down and kill Ralph, and they start a fire to smoke him out of
one of his hiding places, creating an island-wide forest fire.
Consequently a ship from British naval sees the smoke arousing from
the island and it docks on the beach in time to save Ralph from certain
death at the hands of the schoolboys. The boys are saved at the end of
the book.Many of the boys have died, and the survivors have all
turned on each other.
Generally, many critics agree that Lord of the Flies is an
allegory. Allegory, in A Dictionary of Literary Terms and Literary
Theory writen by John Anthony Cuddon and Claire Preston, is defined
as being “a story in verse or prose with a double meaning: a primary
or surface meaning; and a secondary or under-the surface meaning”
(20). In other words, all the elements in a novel (the characters,
setting, objects, and plot) may stand for a meaning outside of the story
itself. In this way, the writers try to highlight an abstract meaning by
the use of concrete images. For example, “George Orwell, in Animal
Farm, uses animals and the barnyard as concrete representations of
the Russian Revolution” (Heningfeld, 1998: 1). According to
Heningfield
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Every personage in Lord of the Flies stands for an
abstract idea of government. Ralph, for instance, stands
for the benevolent but not completely effective leader of
a democratic state. Piggy, who has no ability to rule
because of his own social and physical disadvantages,
but who is able to supply information to the democratic
leader, is his consultant. As for Jack, he stands for a
despotic dictator trying to agitate emotional responses
of his followers by his charisma and hysteria. Roger,
the boy who enjoys and gets pleasure more than the
others in the killing of the pigs and who throws the rock
which kills Piggy, stands for the devoted followers who
lack the creative and interrogative thinking and who are
necessary for such a totalitarian ruler to stay in power.
And finally Simon may stands for a Christ figure, as he
is the only boy who acquires the true knowledge which
can save them. Like Christ, he is martyred.
Golding’s characters are children. All characters can be said to
stand for some ideas. For example, Ralph is the decisive, logical, and
reasonable leader throughout most of the book. He exerts to
understand the problems and solve them with rational solutions.
Nevertheless, he, mentally, loses faith in the boys and decides that he
has little hope to restore order into the island. By this character,
Golding aims to show us the dehumanization of the society on the
island, and thereby show the innate evil within mankind. Being peer
with Ralph, the malign character Jack begins as the head of the choir
boys, and matures into the cheaf of the hunters who eventually takes
over all the boys on the island. He is strong, malicious, and proud of
perpetuating the crimes caring only for his own power but not for the
common good. He neglects the order and becomes Ralph’s most
powerful rival. Piggy, a character being weak, smart, friendly, and
wearing thick glasses is younger and fatter than the others and has
asthma. He represents intelligence and intuition. His intuition is
disregarded because of his feeble physique and he is killed by Jack
and his brutal friends. Simon is the saint in the story. He is thin, goodhearted, and sincere. He is the character who comprehend the
intrinsic evil, the beast. He is killed by the other boys as he is
mistakenly supposed to be the beast.
Golding’s work has an important parallel theme with Joseph
Conrad’s famous novel The Heart of Darkness. Both Golding’s and
Conrad’s works stress on a universal theme: the evil inherent in the
human nature. While Conrad chooses the African Congo to tell his
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story, Golding uses a fully isolated island and creates his own scene.
The setting of Lord of the Flies is an isolated island in the course of
World War II. It is isolated because Golding wants to build a setting
where the civilization hasn’t been occured. He wants to create a small
individual community afresh. There hasn’t been a society and societal
laws and rules, so the children are planned to implement their
instinctive behaviours. Thus, Golding tries to prove that even the
children considered as being the symbols of innocence can turn into
evil nature because they are just ungrown humans.
Reading the novel and considering Golding’s biography, one
can clearly recognize that the older Golding gets the more he loses
faith in the rationalism of his father who had the belief in the
perfectibility of humankind ( Kelly, 1969: 2). This assertion can be
proved by his utterance which reads “man produces evil, as a bee
produces honey” ("Nobelprize.org") Considering this utterence, one
can claim that for Golding, mankind’s innate desire for domination
eventually employ the evil in men’s minds, and this conflicts with
reason’s civilizing influence. Consequently, there occurs the duality of
savagery and civilization. Throughout the novel, one observes that
even the children who had been raised in a culture which is claimed to
have considered the ways of civilization important can persecute their
‘others’ if they indulge in their innate aggression. As such, the novel
illustrates the failure of the benign side of humanity. Golding
considers human sprit to have been formed equally from good and
evil. He doesn’t believe that social reforms can cure humanity of its
cruelty, He feels that breakdown in the social order, as in the case of
Lord of the Flies, is completely related to moral decay at the
individual’s level. Golding’s claim that evil is inherent and primordial
in humanity can be said to have originated from Judeo-Christian
concept of original sin. Tatha Wiley, regarding this concept,
propounds that since man is a fallen being who continuously pays for
the original sin, his nature is characterized by evil. (Wiley, 2002: 127)
Wiley goes on saying:
Golding, in Lord of the Flies, deals with this evil and
how it penetrates to mans soul. Golding pictures the
duality and contrast between good and evil, kindness
and cruelty, civilization and savagery, guilt and
indifference, responsibility and anarchy throughout
the book. The rational good of mankind is represented
by Ralph and Piggy, with the conch their symbol of
authority; the evil savagery of mankind is represented
by Jack and his hunters, with the beast, or "Lord of the
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Flies", as their symbol of savagery. The beast stands
for the evil that is present in all human beings, and
Simon and Piggy, or rationality, are almost helpless in
its presence.
As seen in the novel, Golding is of the opinion that the evil or
benign side of mankind is not something peculiar to a certain culture
or nationality. As regard the Nazi death camps, or America’s atomic
attack on Hiroshima, Golding seems to have the feeling that all other
nations, too, may well perform such massacres. According to Golding,
humankind’s inclination toward evil and violence intensifies with the
“psychology of fear” which causes mankind to act in unconscionable
ways. Looking at the history of mankind, one can clearly observe that
in the periods of tumultuous socio-economic crises, the general public,
feeling vulnerable and perplexed, turn to the leader or group who
seems to have the most strength or seems to offer the most protection.
We can consider Jack and his fellows, who offer food, meat and and
the comforts of a dictatorship, as such. The general public, (in this
case all the other boys who support Jack) considering the protection
and food that Jack (the dictator) supply for them, does not regard any
moral values. They do not question about the dictator’s policies and
enthusiastically follow him persecuating or even killing the ones who
resist joining their tribe.
As a conclusion William Golding, in Lord of the Flies, exerts
to convey two main themes:
1) The idea that the inclination toward evil and violence is
primordial and inherent in human nature and it is not something
peculiar to some certain groups or nations.
2) The inclination toward the control of social and political
institutions (parliaments, governments, and councils, legislatures,
unions, political parties, etc.) by means of which one can supply the
desired power which also paves the way to implement whatever one
wants.
Thus, Golding shows the primitive and the dark side of the
humankind in Lord of the Flies. He wants to tell us and warn us of the
malign side of humankind. He underlines through the novel that
humankind, individually, has a malign characteristics and that it is
only society that prevents the individual from committing crimes.
Golding, symbolizing the dead parachutist as a beast, implies that the
actual beast is not an other unknown creature apart from humankind.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Works Cited
Clarer, Mario. An Introduction to Literary Studies. London &
New York, Routledge, 2004.
Cline, Austine. Why is Peter the Apostle Important. 18 02 2009
<http://atheism.about.com/od/biblepeoplenewtestament/p/PeterApostl
e.htm>
Cuddon, John Anthony. Preston, Claire. A Dictionary of
Literary Terms and Literary Theory Oxford, Blacwell Publisher,
1998.
Diane Andrews Henningfeld, An overview of Lord of the Flies
in an essay for Exploring Novels, Gale, 1998
Golding, William. Lord of the Flies. London, Perigee, 2003
Kelly, Maureen. CliffsNotes on Lord of the Flies. 28 Apr 2012
http://www.cliffsnotes.com/study_guide/literature/id-64.html
Lord
of
the
Flies.
14
02
2009<http://www.answers.com/topic/lord-of-the-flies-novel-4>
Mikics, David. A New Handbook of Literary terms. London,
Yale University Pres, 2007.
"Nobelprize.org".Nobelprize.org.25Apr2012http://www.nobelp
rize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1983/presentationspeech.html
Srinivasan, Archana. Biographies of Twentieth Century Writers,
Sura Books, Chennai, 2007.
Wiley, Tatha. Original Sin: Origins, Developments,
Contemporary Meanings, Paulist Press, New Jersey, 2002, 127-128

69

70

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

EöøTøM VE ETøK
Yrd. Doç. Dr. Aynur øLHAN TUNÇ
Yüzüncü YÕl Üniversitesi E÷itim Fakültesi
ølkö÷retim Bölümü
Aynurilhantunc@yyu.edu.tr
Özet
Türkiye’de e÷itim ve ö÷retimin etik yönü ve içeri÷i üzerinde daha
sÕk durulmaya baúlanmÕútÕr. E÷itim kurumlarÕnda çok sayÕda okul yöneticisi
etik problemle karúÕlaúmakta ve bunlarÕ çözme konusunda zorlanmaktadÕr.
Medyada sÕklÕkla okul idarecileri ve ö÷retmenlerin etik olmayan
uygulamalarÕnÕn örnekleri yer almaktadÕr. Etik kurallara uygun davranmak,
etik sorunlar karúÕsÕnda duyarlÕ olmak ve çözümler üretmek açÕsÕndan e÷itim
büyük önem taúÕr. Gerek e÷itim iú göreninin etik ilkelere uymasÕ, gerekse
gelece÷in e÷itimcisinin etik e÷itimi, her iki durum e÷itim etik iliúkisi
kapsamÕnda ele alÕnmaktadÕr.
Bu makalede e÷itimcilerin etik eylemlerinin ilkeleri ve etik e÷itimi
üzerinde durulacak, geliúmiú ülkelerin etik derneklerinin belirledi÷i etik
ilkelere de÷inilecektir.
Anahtar kelimeler: Etik, e÷itim ve ö÷retimde etik, e÷itimde etik ilkeler,
etik e÷itimi.

Abstract
Nowadays there is more concentration on the educational issues both
in respect of ethics and contents of education. In educational institutions the
directors face ethical problems and they find these problems difficult to cope
with. In mass media the unethical applications of directors and teachers
appear very often. Education is very necessary to produce solutions for such
problems, to guide to acquire ethical behaviors and to be sensitive in case of
ethical problems. The adaptation of members of education system to
principles of ethics and the ethical education of educators can be included in
the education-ethics relation.
This study focuses on the principles of ethical practices of educators
and their ethical education. The ethical principles of ethical organizations of
developed countries will be mentioned briefly.
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Key words: Ethics, ethics in education, the ethical principles in
education, the education of ethics.

Giriú
E÷itimcilerin e÷itim alanÕndaki yeniliklere, de÷iúimlere
uyumlarÕ ve bu de÷iúimler karúÕsÕndaki tutumlarÕ, ahlak ve insan
karakterine iliúkin evrensel yaklaúÕmlarÕn yeniden sorgulanmasÕnÕ
getirmektedir. E÷itim uygulamalarÕndaki etik dÕúÕ örnekler hem e÷itim
eti÷i anlayÕúÕnÕ, hem de etik e÷itimini yeniden ele alma gere÷ini
ortaya çÕkarmaktadÕr.
E÷itim kuram ve uygulamalarÕnda etik de÷erlere öncelik
verilmesi, farklÕ yaúantÕlara, kültürlere ve de÷erlere hoúgörü ve saygÕ
ile yaklaúÕlmasÕ, e÷itime etik bir temel oluúturulmasÕ zorunludur.
ÇalÕúmada önce etik ve ahlak terimleri açÕklanmakta, sonra
davranÕúÕ etik olarak yargÕlama ve etik dÕúÕ davranÕúÕn haklÕlaútÕrÕlmasÕ
üzerinde durulmaktÕr. Son olarak etik davranÕúÕn temel ilkeleri ve etik
e÷itimi konusu ele alÕnmaktadÕr.
Etik KavramÕ
Ahlâk kelimesi günümüzde çok çeúitli anlamlarda
kullanÕlmaktadÕr. Ahlâki duyarlÕ÷Õn azalmasÕ, ahlâka aykÕrÕ davranma
veya meslek ahlâklarÕ gibi olgulardan söz edilmektedir. Hatta hem
ülkemizde hem dünyada yeni bir ahlâk anlayÕúÕna olan ihtiyaç dile
getirilmektedir.
Türkçe’de ahlâk, etik ile eúanlamlÕ kabul edilerek
kullanÕlmaktadÕr. Bu durum øngilizce için de söz konusudur. “Moral”
ile “ethic” birbirinin yerine kullanÕlmaktadÕr1. Fakat ahlâkÕn farklÕ
anlamlarÕ göz önünde bulundurularak onu etikten ayÕrmak zorunludur.
Ahlâk kelimesi “hulk”un (tabiat, karakter, mizaç, huy) ço÷uludur.
Terim olarak hayat tarzÕ veya davranÕú kuralÕ anlamÕna gelir2.
YaúadÕ÷ÕmÕz tüm iliúkilerimizde uyulmasÕ beklenen ve istenen
davranÕúlar ahlâkÕ oluúturur. Bu genel anlamÕyla ahlâk izin verilen,
teúvik edilen ya da izin verilmeyen, yasaklanan davranÕú grubu
demektir3.
Bir úeyin do÷rulu÷u veya yanlÕúlÕ÷Õ hakkÕnda ahlâki veya etik
do÷ruluk diye anÕlan bir ölçütü esas alarak, bazÕ kararlar alÕrÕz. øyi ve
1

Harun Tepe, “Bir Felsefe DalÕ Olarak Etik”, Do÷u BatÕ Düúünce Dergisi,
YÕl-1, S.4, Ankara., 1998, s.13.
2
Hayrani AltÕntaú, øslâm AhlâkÕ, Ankara Üniversitesi ølah. Fak. Yay.,
Ankara., 1996, s.3.
3
Ionna Kuçuradi, Uluda÷ KonuúmalarÕ, Türkiye Felsefe Kurumu Yay.,
Ankara., 1994, s.20-36.
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kötü olarak de÷erlendirilen bu davranÕúlar, çeúitli de÷er yargÕsÕ
sistemlerini oluútururlar. Bu sistemler ise ahlâki yargÕda bulunmak
için kullanÕlÕrlar4.
Ahlâki yargÕ, bir eylemin niyetiyle uygunlu÷unu gözetmekten
daha çok, baúkalarÕnÕn yarar ve zararÕnÕ, ilgi ve niyetini gözeterek
yaptÕ÷ÕmÕz de÷erlendirmelerdir. Kendi çÕkarlarÕmÕza aykÕrÕ olsa da
baúkalarÕnÕn yararÕnÕ ön planda tutan bir düúünceyi içerir. Bu düúünce
insanlarda örfler, adetler, kurallar, emirler, haklar, talepler ve görevler
olarak her dönemde kendini gösterir5.
AhlâklÕlÕk (moralite) bir görüúe göre ahlâkÕn anlamlarÕndan
ikincisine karúÕlÕk gelir6. Burada kastedilen ahlâklÕlÕ÷Õn belirli bir
dönem veya grup ahlâkÕndan de÷il, insan de÷erinin bilgisinden elde
edildi÷idir. Örne÷in; eúitlik ilkesi, sözünü tutma, adalet ve insan onuru
gibi ilkelerin toplamÕ ahlâklÕlÕk olarak nitelendirilir. Di÷er bir görüúte
ahlâklÕlÕk ahlâki inançlarÕn toplumsal bir olgu halinde yaúanmasÕnÕ
ifade eder7. Ahlâk ve ahlâklÕlÕk her iki kelime de çeúitli yan anlamlara
sahiptirler.
Ahlâk ve etik kelimeleri arasÕndaki günlük dildeki çok anlamlÕ
olma ve geçiúlili÷e ra÷men, yine de bir ölçüt ikisini ayÕrmamÕza imkan
sunar. Ahlâk olgusal ve tarihsel anlamda yaúanan bir úey iken, etik
felsefenin ahlâka yönelik disiplinidir8. Etik do÷ru ve yanlÕú davranÕú
teorisi, ahlâk da eti÷in prati÷i olarak düúünülebilir. Böylece ahlâki
davranÕúlardan, etik ilkelerden söz ederiz. Ahlâk; de÷erleri, ilkeleri
hayata geçirme tarzÕmÕz olarak kabul edilebilir9.
Ahlak yanlÕú ve do÷ru, iyi ve kötü, erdem ve kusur ile
yaptÕklarÕmÕzÕ ve yaptÕklarÕmÕzÕn sonuçlarÕnÕ de÷erlendirmeye
yöneliktir. Etik ise ahlak terimlerini ve ahlaki yargÕlarÕmÕzÕn statüsünü
analiz ederek takÕndÕ÷ÕmÕz ahlaki tutumlarÕmÕzÕn ardÕnda yatan
yargÕlarÕmÕzÕ ele alÕr.10
Eti÷in yapÕlmasÕ gerekeni ifade eden veya kural koyan bir
disiplin olmadÕ÷Õ yönünde görüúler yaygÕndÕr. Bununla birlikte, eti÷in
insan davranÕúlarÕnÕn, ahlâki ba÷ÕntÕlarÕnÕn niteli÷i üzerine genel bir
4

Harald Delius, “Etik”, Günümüz Felsefe Disiplinleri, Çev: Do÷an Özlem,
ønkÕlap Yay., østanbul, 1997, s.311-312.
5
A.g.e., s.312.
6
Ionna Kuçuradi, a.g.e., s.30.
7
Harald Delius, a.g.e., s.312.
8
A.g.e., s.313.
9
Ray Billington, Felsefeyi Yaúamak, Ahlak Düúüncesine Giriú, Çev:
Abdullah YÕlmaz,AyrÕntÕ YayÕnlarÕ, østanbul,1997. s.45-47.
10
Jon Nuttall, Ahlak Üzerine TartÕúmalar, Eti÷e Giriú, Çev: Abdullah YÕldÕz,
AyrÕntÕ YayÕnlarÕ, østanbul, 1997, s.15.
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görüú oldu÷u ifade edilir11. Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji de insan
eylem ve davranÕúlarÕnÕ konu olarak alÕr ve tasvir eder. Ancak felsefe
“iyi” kavramÕnÕ ölçüt olarak kullanÕr ve eylemleri anlamaya ve
açÕklamaya çalÕúÕr12. Eti÷in ilgi alanÕ, insanÕn bütün davranÕú ve
eylemlerinin temelinin araútÕrÕlmasÕdÕr.
Felsefenin bir disiplini olan etik, kendisini ahlaki eylemin
bilimi olarak de÷erlendirir. Ahlakilik kavramÕnÕ temellendirmek üzere
insan prati÷ini, mevcut ahlakilik koúullarÕ açÕsÕndan araútÕrÕr.
Ahlakilik ise, bir eylemi ahlaki açÕdan iyi bir eylem olarak
tanÕmlamayÕ mümkün kÕlan niteli÷i ifade eder. Etik tartÕúmalar
yalnÕzca filozoflara ve etik uzmanlara özgü olmamakla birlikte sÕradan
insanlar eti÷e sistematik olarak yaklaúÕp bir kuram oluúturamaz.13
Etik alanÕnÕn baúlÕca problemleri de÷erlerin varlÕ÷Õ ve yapÕsÕ,
öznel mi nesnel mi yoksa baúka türden mi olduklarÕ, de÷erlerin
kayna÷ÕnÕn haz mÕ yoksa baúka bir úey mi oldu÷u türünden
problemlerdir14. Etik alanÕnÕn problemlerine gün geçtikçe yenileri
eklenmektedir.
Etik veya ahlâki problemlerin en önemli özelli÷i hiçbir
kimsenin bu konudan uzak duramamasÕdÕr. ønsanlar herhangi bir bilim
alanÕndan; fizik, kimya, edebiyat co÷rafyadan uzak kalarak mutlu
olabilirler. Fakat ahlâki kararlar almadan hayatÕn devam etmesi
mümkün de÷ildir. ønsanlar bir arada yaúamalarÕ dolayÕsÕyla
kendilerine özgü kararlar almakla kalmazlar. BaúkalarÕnÕ ilgilendiren
durumlarla ilgili bir ahlâki tutuma sahip olmamÕz da zorunludur.
Çünkü yaptÕ÷ÕmÕz her davranÕú baúkalarÕnÕn hayatÕnÕ ve mutlulu÷unu
etkiler15.
Etikle ølgili Kavramlar
Etik kavramÕnÕ, de÷er, ilke, kural, standart gibi kavramlardan
ayÕrmak pek mümkün de÷ildir. Çünkü bu kavramlarÕn varlÕ÷Õ eti÷in
güçlenmesine ve geliúimine katkÕda bulunur.16
De÷er: KarúÕmÕzdaki obje ya da kavramlar arasÕnda bazÕlarÕna önem
ya da belli bir anlam yüklemektir.

11

A.g.e., s.314.
øhsan Turgut, Felsefi Sorgulama, Anadolu MatbaacÕlÕk, øzmir, 1997, s.97.
13
Annemarie Pieper, Eti÷e Giriú, Çev: Veysel Atayman-Gönül Sezer, AyrÕntÕ
YayÕnlarÕ, østanbul, 1999, s. 22.
14
Ahmet Arslan, Felsefeye Giriú, Vadi YayÕnlarÕ, Ankara, 1996, s.108.
15
Ray Billington, a.g.e., s.45.
16
ønayet AydÕn, “Kamuda Etik ”, http://scholar.google.com.tr/cholar?start, ,
Eriúim Tarihi: 10.06 2010.
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Etik kod: Belli bir grup ya da ülke içindeki insanlarÕn nasÕl
davranmalarÕ gerekti÷inin gösteren yazÕlÕ kurallardÕr.
ølke: Eylemleri yönlendiren temel düúüncelerdir.
Kural: ølkelere uygun eylem yollarÕdÕr.
Standart: Beklenen davranÕúlarÕn sergilenmesi, istenmeyenlerden
kaçÕnÕlmasÕnda rehberlik yapan sistemlerdir.
Etik yargÕlama
YukarÕda belirtildi÷i gibi, bir úeyin do÷rulu÷u veya yanlÕúlÕ÷Õ
hakkÕnda ahlâki veya etik do÷ruluk diye anÕlan bir ölçütü esas alarak,
bazÕ kararlar alÕrÕz. øyi ve kötü olarak de÷erlendirilen bu davranÕúlar,
çeúitli de÷er yargÕsÕ sistemlerini oluútururlar. Bu sistemler ise ahlâki
yargÕda bulunmak için kullanÕlÕrlar17.
Ahlâki yargÕ, bir eylemin niyetiyle uygunlu÷unu gözetmekten
daha çok, baúkalarÕnÕn yarar ve zararÕnÕ, ilgi ve niyetini gözeterek
yaptÕ÷ÕmÕz de÷erlendirmelerdir. Kendi
çÕkarlarÕmÕza aykÕrÕ olsa da
baúkalarÕnÕn yararÕnÕ ön planda tutan bir düúünceyi içerir. Bu düúünce
insanlarda örfler, adetler, kurallar, emirler, haklar, talepler ve görevler
olarak her dönemde kendini gösterir18.
Mesleki Etik
Meslek eti÷i, özellikle do÷rudan do÷ruya insanlarla ilgili
mesleklerde uyulmasÕ gereken davranÕú kurallarÕ olarak bilinir. Meslek
eti÷inin en önemli yanlarÕndan biri, dünyanÕn ne tarafÕnda olursa
olsun, aynÕ meslekte çalÕúan bireylerin bu davranÕú kurallarÕna uygun
davranmalarÕnÕn gerekli olmasÕdÕr.19 AynÕ meslekten bireylerin
birbirleri ile iliúkilerinde belli davranÕú kalÕplarÕna uymalarÕ meslek
eti÷inin gere÷idir.
Mesleki etik, grup onu korudu÷u sürece yürürlükte kalabilen
ve bireylere emreden, onlarÕ belli bir úekilde davranmaya zorlayan,
kiúisel istek ve e÷ilimlerine bir sÕnÕr çizen ve daha ileri gitmelerine
engel olan kurallardan oluúmuútur.20 Mesleki etik kurallarÕ olarak
belirlenen ve üyelerinin genel ve ortak olan davranÕú biçimlerini

17

Harald Delius, a.g.e., s.311-312.
A.g.e., s.312.
19
Ionna Kucuradi, a.g.e., s.71.
20
Emile Durkeim, Meslek AhlakÕ, Çev: Mehmet Karasan, ,Dünya
EdebiyatÕndan Seçmeler, FransÕz Klasikleri No:164, Milli E÷itim BasÕmevi,
Ankara,1949.
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tanÕmlayan ilkelerin üç temel iúlevi vardÕr:21 Yetersiz ve ilkesiz üyeleri
ayÕrmak, meslek içi rekabeti düzenlemek, hizmet ideallerini korumak.
Etik sorunlar genellikle karmaúÕk ve belirsiz durumlarda, zor
seçim yapmayÕ gerektirir. Etik karar, di÷er insanlarÕn tercihlerine ters
düúebilecek kararlarÕmÕza iyi sebepler belirleyerek, onlarÕn
do÷rultusunda karar verebilmedir. Karar vermede her zaman tek bir
çözüm yoktur. Nedenlere dayalÕ ve tarafsÕz karar verebilmek ve
baúkalarÕ tarafÕndan verdi÷imiz kararÕn yargÕlanarak adil bulunmasÕ,
alÕnan kararlarÕn iyi oldu÷unu gösterir.22
Meslek eti÷i ilkeleri ile aynÕ iúleve sahip meslek eti÷i kodlarÕ
da bulunur. Etik kodlar, çalÕúanlarÕn hangi davranÕúlarÕnÕn kabul
edilebilir oldu÷una iliúkin yol gösteren, meslek ya da kurum
tarafÕndan belirlenen, resmi ifadelerdir.23
DavranÕúÕn Etik AçÕdan YargÕlanmasÕ
ÇalÕúanlar etik dÕúÕ davranÕúlara açgözlülükten- ideolojiye
kadar de÷iúen bir çok nedenlerle giriúmektedirler. Ancak hiç kimse
do÷ru görünen úeyi yapmak adÕna, yasalarÕ bilmezlikten gelmek ya da
varolan siyasa ve yöntemleri geçersiz kÕlma yetkisine sahip de÷ildir.24
KarmaúÕk ve úaúÕrtÕcÕ olasÕlÕklar arasÕnda karar vermek
gerekti÷inde etik dÕúÕ davranÕúlardan kaçÕnmak için, yapÕlacak etik
testler yararlÕ olmaktadÕr. Bu amaçla bir çalÕúan, belli bir konuda karar
vermeden önce aúa÷Õdaki altÕ soruya yanÕt vermelidir.25
1. Bu do÷ru mu ? Bu soru, do÷ru ve yanlÕúÕn açÕkça
de÷erlendirilmesini gerektirir. Bu soruyu yanÕtlarken akÕlda tutulmasÕ
gereken bir yaklaúÕm da “baúkalarÕna, sana davranmalarÕnÕ istedi÷in
gibi davran” ilkesidir. Bu ilke çerçevesinde verilen kararÕn ya da
yapÕlmasÕ düúünülen eylemlerin do÷rulu÷u tartÕúÕlmalÕdÕr.
2. Bu adil mi? Bu sorunun yanÕtÕ, altÕn kural olarak nitelenen
bir baúka soruda gizlidir. AynÕ durumda siz karúÕdakinin yerinde
olsaydÕnÕz ve bu davranÕú size yapÕlsaydÕ, bunun adil oldu÷unu

21

Altun, Abdurrezzak, Türkiye’de Gazetecilik ve Gazeteciler, Ça÷daú
Gazeteciler Derne÷i YayÕnlarÕ, No:15, Ankara,1995
22
Strike , Kenneth, A.Emile, ,J.Haller, Jones F.Soltis, The Ethics of School
Administration, Nev York, 1980, Teacher College Press, s.3 .
23
Ferrel, O.C.,John Fraderich, Business Ethics: Ethical Desicion Making and
Cases, Houghton Mifllin Company, Boston, 1994, s.170
24
Stainberg Sheldons, ve David T. Austern, Hükümet, Ahlak ve Yöneticiler,
Çev:Turgay Ergun, TODAø Yay. Ankara, 1996, s.36
25
Lamberton Lowell ve H.Leslie Minor, Human Relations:Strategies for
Succes, Irwin Mirrow Press, Chicago,1995,s. 333
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düúünür müydünüz ? E÷er bu soruya evet diyemiyorsanÕz, davranÕú
ya da kararÕ yeniden gözden geçirmek gerekmektedir.
3. E÷er birisi zarar görecekse bu kim ? Bu soru faydacÕlÕk
kavramÕna dayalÕ bir sorudur. Bu yaklaúÕmÕn di÷er boyutu kim
kazanacak ? sorusudur. Bunu izleyen soru ise bu kiúinin kaybetmeyi
mi, kazanmayÕ mÕ hak etti÷ine karar vermektir.
4. E÷er verdi÷iniz karar gazetelerin birinci sayfasÕnda yer
alsaydÕ kendinizi rahat hisseder miydiniz ? E÷er bu sorunun yanÕtÕ
“hayÕr” ise , hemen “niçin ?” sorusu sorulmalÕdÕr. Bu soruya verilecek
yanÕt, sorunun tanÕmlanmasÕna yardÕm edecektir.
5. Aileniz, çocu÷unuz ya da akrabalarÕnÕza bunu söyler
miydiniz ? Di÷er bir deyiúle gerçekleútirilmesi düúünülen eylem ya da
davranÕúlar yakÕn çevre tarafÕndan ö÷renildi÷inde e÷er rahatsÕzlÕk
hissedilecekse bu eylem veya davranÕúÕ yeniden gözden geçirmekte
yarar vardÕr.
6. Olay nasÕl kokuyor ? Bir karar ya da davranÕúÕn
sonuçlarÕnÕn neler olabilece÷ine iliúkin sezgiler üzerinde dikkatle
durulmalÕdÕr. DuyarlÕ insanlar olaylara iliúkin kötü kokularÕ kolaylÕkla
farkedebilir. E÷er bu tür bir kuúku varsa, bunun nedenlerinin ortaya
konulmasÕna çalÕúÕlmalÕdÕr.
Etik DÕúÕ DavranÕúÕn HaklÕlaútÕrÕlmasÕ
Bazen etik ilkelerinin iyi bilinmesi bile çalÕúanlarÕ etik dÕúÕ
davranmanÕn çekicili÷ine kurban olmaktan kurtaramaz. Gullerman,
iúyerinde etik dÕúÕ davranÕúÕn haklÕ gösterilmesi ve ussallaútÕrÕlmasÕ
sürecinin dört tür davranÕúla baúladÕ÷ÕnÕ belirtmektedir.26
1. Yasal ve etik sÕnÕrlar içinde olan ve belli durumlarÕ
kurtarmak için rahatlatÕcÕ ve uygun görünen davranÕú yollarÕnÕn
seçilebilece÷ine inanmak, etik dÕúÕ davranÕúlarÕn ussallaútÕrÕlmasÕnda
kullanÕlan yöntemlerden biridir. Örne÷in, bir yöneticinin kurumda
meydana gelen bir iú kazasÕna tanÕk olan bir çalÕúana olayÕ gizli
tutmasÕ için izin ya da para vermeyi önermesi bu tür davranÕúa bir
örnektir.
2. Etik dÕúÕ davranÕúlarÕn haklÕlaútÕrÕlmasÕnda kullanÕlan bir
di÷er yaklaúÕm da, kurum ve birey için çok yararlÕ olabilecek
davranÕúlarÕn gerçekleútirilmesinde bir sakÕnca olmadÕ÷Õna inanmaktÕr.
Örne÷in bir elektronik mühendisinin, kendi kurumunun rekabet
gücünü artÕrmada çok yararlÕ olaca÷Õ için rakip kurumlardan yeni bir
ürün tasla÷Õ ya da düúüncesini çalmasÕ bu tür davranÕúa örnektir.
26
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Burada çalÕúan kurumsal amaçlarÕ gerçekleútirebilmek için kurumun
kendisinden her tür yardÕm ve katkÕyÕ bekledi÷ini varsaymaktadÕr.
3. YapÕlan bir úeyin baúkalarÕ tarafÕndan fark edilmeyece÷i
inancÕ da etik dÕúÕ davranÕúlarÕn ussallaútÕrÕlmasÕnda kullanÕlan bir
baúka yöntemdir. Ancak iúyerinden çalÕnan küçük úeylerin fark
edilmeyece÷i inancÕ, zamanla yerini büyük suçlara ve hÕrsÕzlÕklara
bÕrakabilir.
4. Kuruma yarar sa÷layan ancak etik ilkelerini ihlal eden bir
davranÕú nedeniyle çalÕúan yakalanÕrsa, kurumun kendisine arka
çÕkaca÷Õ veya koruyaca÷Õ inancÕ da çalÕúanlarÕn etik dÕúÕ davranÕúlarÕna
bulduklarÕ bir ussallaútÕrma yoludur. Örne÷in, bir çalÕúanÕn bir
bankacÕya rüúvet vererek kuruma büyük miktarda bir kredi sa÷lamasÕ
durumunda çalÕúan, kurumun kendisine minnettar kalaca÷ÕnÕ
düúünebilir. Oysa bu arka çÕkÕlacak bir düúünce ve eylem biçimi de÷il,
tam tersine çalÕúanÕn iúten atÕlmasÕnÕ gerektiren bir suçtur.
øúle ilgili kararlar verilirken bu dört ussallaútÕrma yoluna
dikkat edilmesi gerekmektedir. E÷er bir karara iliúkin rahatsÕz edici bir
yan hissediliyorsa, çalÕúanlarÕn dürüstçe kendilerini sorgulamalarÕ
gerekir. Eylemlerin ve kararlarÕn mantÕklÕ nedenler bulunarak
haklÕlaútÕrÕlmasÕ tehlikeli bir oyundur ve bu tür düúüncelere karúÕ
dikkatli olunmasÕ gerekir. DavranÕúlarÕn etik ilkelere uygunlu÷unun
sÕnanmasÕnda úu sorunun sorulmasÕ gerekir. Kurumda herkes böyle
davransaydÕ ne olurdu ? Bu etik soru yÕllarca önce felsefeci Immanuel
Kant tarafÕndan geliútirilmiútir.27
AyrÕca etik dÕúÕ davranÕúÕn gerekçelendirilmesinde, aúa÷Õdaki
yaklaúÕmlar da kullanÕlmaktadÕr.
1. Toplumun çÕkarlarÕ için iúleri çabuklaútÕrmak amacÕ ile,
bazÕ ilke ve prosedürleri atlamak.
2. Kiúisel olarak benim çÕkarÕm yok, önemli olan iúlerin
yapÕlmasÕ. Bu nedenle kurallarÕ biraz esnetmekte bir sakÕnca yoktur
düúüncesi.
3. YalnÕzca bir arkadaúa yardÕm ediyorum, benim bu iúte bir
çÕkarÕm yok düúüncesi.
4. Üstlerim benim de÷erimi bilmiyor, ben sömürülüyorum. O
halde ben de kendi çÕkarlarÕmÕ düúünmek zorundayÕm düúüncesi.
5. ÇalÕúan bir suç iúlemiú, cezalandÕrÕlmasÕ gerekir ama benden
bulmasÕn düúüncesi.
E÷itim ve Etik

27

A.g.e., s.330
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E÷itim (education) Türkçe’de son on yÕllarda maarif, tedrisat,
talim ve terbiye sözcüklerine karúÕlÕk gelecek úekilde kullanÕlmaktadÕr.
BakÕp büyütme, ilim ve edep ö÷retme, ö÷retim ve bilgilendirme,
ö÷retilenlerin uygulanabilmesi, bütün yönleriyle insanÕ yetiútirme gibi
çeúitli anlamlar e÷itim kavramÕna karúÕlÕk gelir.28 Türkçe’de e÷itim
kelimesi köken olarak e÷mek fiilinden türetildi÷i için, e÷itim
kavramÕnÕn, bir insanÕn istenilen duruma getirilmesi, yönlendirilmesi
anlamÕnÕ da içerdi÷i görülmektedir. Bu tür bir e÷itim anlayÕúÕna ba÷lÕ
olarak insanÕ belli bir úekle sokma ve denetim altÕna alma
yaklaúÕmÕnÕn etik olarak tartÕúÕlmasÕ gerekir. Burada iktidarlarÕn
e÷itme iddiasÕ ile insanlarÕ egemenlikleri altÕna almaya çalÕútÕklarÕ
gözlenmektedir. Buna karúÕn devletlerin asÕl görevi özgür kiúiliklere
sahip bireyler yetiútirmektir.29 Bilhan’a göre insanlar için evrensel
olan úey aynÕ e÷itim de÷il, e÷itimin zorunlu olmasÕdÕr. Çocu÷u
yetiútirmek, insani ve etik özelliklerle donatmak, kendi seçimlerine
yönelik ahlaki kiúilik kazandÕrmak, insanlaútÕrmak insanlÕ÷Õn ortak
idealidir.30 Bu nedenle bir e÷itim kuramÕ için etik amaçlar hedeflemek
zorunludur. AyrÕca ahlaki yetiútirme e÷itimle sa÷lanabilmektedir.
E÷itimde Etik DavranÕúÕn Temel ølkeleri
E÷itim Örgütleri ÇalÕúanlarÕnÕn Etik ølkelerine Örnekler
BazÕ geliúmiú ülkelerde oluúturulan dernekler, 80’li yÕllardan
baúlayarak, kendi e÷itim kurumlarÕ bünyesinde okula, yöneticiye,
ö÷retmene ve rehberlik ve psikolojik danÕúma uzmanlarÕna yönelik
etik ilkeler belirlemiútir. Bu ilkeleri, zaman zaman toplanÕp görüúerek
daha güncel hale getirmektedirler. Bunlara aúa÷Õda bazÕ örnekler
verilmiútir.
1.Amerikan Okul Yöneticileri Derne÷i’nin Belirledi÷i Etik
ilkeler
E÷itim yöneticisinin mesleki davranÕúÕ, etik kodlara uygun
olmalÕdÕr. Etik kodlarÕ tüm e÷itim yöneticilerinin makul bir úekilde
uygulayabilmeleri için hem idealist, hem de pratik (uygulanabilir)
olmalÕdÕr . Okul yöneticileri, okullarÕn halka ait, herkese açÕk e÷itim
hizmeti sunan kurumlar oldu÷unu kabul etmelidirler. Bununla
beraber, tüm e÷itim yöneticileri, okulda ve toplumda, mesleki liderlik
görevini yerine getirme sorumlulu÷unu kabul ederler. Bu sorumluluk,
28

Do÷an, Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, 1996, østanbul, øz YayÕncÕlÕk, s.723,
1041, 1055, 1066.
29
Bedia Akarsu, Mutluluk AhlakÕ,1998, østanbul, ønkÕlap Kitapevi, s.17.
30
Saffet Bilhan, E÷itim Felsefesi, A.Ü. E.B.F., YayÕnlarÕ, 1997, s. S52.
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yöneticilerin örnek alÕnacak mesleki davranÕú standartlarÕna sahip
olmalarÕnÕ gerektirir. Yöneticinin davranÕúlarÕnÕn toplum, meslekle
ilgili kiúiler ve ö÷renciler tarafÕndan görülüp de÷erlendirilece÷i
bilinmelidir. E÷itim yöneticisinin ilkeleri, tek bir etik yaklaúÕmÕ de÷il,
birkaç etik yaklaúÕmÕ birlikte kullanmayÕ gerektirir. E÷itim yöneticisi,
aúa÷Õdaki standart ilkelere uymayÕ kabul eder.31
a) Tüm karar verme ve davranÕúlarÕnÕn temel de÷eri olan
ö÷rencilerin iyili÷i için çalÕúÕr.
b) Mesleki sorumluluklarÕnÕ do÷ruluk ve dürüstlük ile yerine
getirir.
c) Görevin gerektirdi÷i ödevleri, kurallarÕ destekler, tüm
bireylerin vatandaúlÕk ve insan haklarÕnÕ korur.
d) Bölgesel ve milli kanunlara uyar. Bilerek, bilmeyerek,
do÷rudan ya da dolaylÕ olarak hükümete zarar veren kurumlarÕ
desteklemez, üye olmaz.
e) Devletin yönetimde bulunan e÷itim kurulunun politikalarÕnÕ
ve okul yönetimiyle ilgili kural ve düzenlemeleri yerine getirir.
f) E÷itim hedeflerine uymayan düzenlemeleri, politikalarÕ,
kanunlarÕ, do÷ru hale getirmek için, uygun önlemler almaya çalÕúÕr.
g) Politik, sosyal, dini, ekonomik ya da benzer etkiler
vasÕtalarÕyla, mesleki statüsünü kullanarak, úahsi menfaat elde
etmekten kaçÕnÕr.
h) ÇalÕúanlarÕ için, akademik derece ve mesleki sertifikayÕ,
sadece onaylÕ, güvenilir (yasal) kurumlardan olmak koúuluyla kabul
eder.
i) Standartlara sadÕk kalÕr. AraútÕrma ve sürekli mesleki geliúim
vasÕtasÕyla, mesle÷in etkinli÷ini geliútirmeye çalÕúÕr.
2.Amerikan Rehberlik Derne÷i’nin Belirledi÷i Etik ilkeler
Forester ve Davis tarafÕndan (2001), belirlenen etik ilkeler úu
úekilde sÕralanmaktadÕr:32
a) Otonomi; ba÷ÕmsÕzlÕk fikrine hitap eden bir ilkedir. Bu
ilkenin esasÕ bireye seçme ve hareket serbestli÷ini tanÕmasÕdÕr. Bu,
danÕúmanlarÕn uygun oldu÷u zamanlarda kiúilere, kendi kararlarÕnÕ
verebilmeleri, kendi de÷erleri do÷rultusunda hareket etmeleri için
cesaretlendirme sorumlulu÷una hitap eder. Bireyin yaúadÕ÷Õ toplumda,
31

Duke Daniel L., School Leadership and Instructional Improvement,
Random House, London, 1998.
32

Forester M. ve Davis T. , American Counciling Association Moral
Principles,
http/,//www.aca.org/ principles/htm Eriúim Tarihi:5.3.2010.
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belirli bir ortam içinde, kararlarÕnÕn ve de÷erlerinin nasÕl algÕlanÕp,
algÕlanmayaca÷ÕnÕ ve baúkalarÕnÕn haklarÕna tecavüz etmemek için
yapabileceklerini anlamasÕ için, yardÕm edilmelidir.
b) Zarar vermeme; baúkalarÕna (di÷er insanlara) zarar
vermemelidir. “Zarar vermemek her úeyden önce gelir.” Bu ilke, hem
kasÕtlÕ olarak zarar verme fikrini, hem de baúkalarÕna zarar verme
riskini taúÕyan faaliyetlerle ilgilenmeyi gerektirir.
c) YararlÕlÕk; danÕúmanÕn sorumlulu÷unun, kiúilerin iyili÷ine
katkÕda bulunmak oldu÷unu yansÕtan ilkedir. KÕsaca, iyi olanÕ
yapmak, lehinde çalÕúmak ve aynÕ zamanda mümkün oldukça zarar
vermeyi engellemektir.
d) Adalet; tüm bireylere aynÕ muamele anlamÕna gelmez.
Aristo’nun adalet anlayÕúÕnÕ temel alÕr. Adalet; eúit olanlara, eúit;
olmayanlara farklÕlÕklarÕ ölçüsünde, farklÕ davranmaktÕr. E÷er bir
birey, pozitif ayrÕmcÕlÕk hak ediyorsa, danÕúman bireye farklÕ muamele
etmesinin uygunlu÷unu ve gereklili÷ini açÕklayarak, akÕlcÕ bir sebep
geliútirir.
e) Sadakat; ba÷lÕlÕk, inançlÕ, onur verici olmayÕ içeren bir
ilkedir. E÷er geliúme varsa, hizmet alan kiúiler, danÕúmana
güvenmelidir.
3. Sydney Üniversitesi ønsani Etik Komitesi’nin Etik ilkeleri
Briody (2002), komitenin etik ilkelerini aúa÷Õdaki gibi
açÕklamÕútÕr:33
a) Mesle÷imden gurur duyuyorum.
b) Mesleki itibar ve kendi de÷erlerim do÷rultusunda
davranaca÷Õm.
c) Mesleki geliúim ve ilerleme göstermeye çalÕúaca÷Õm.
d) Okuldaki ö÷retmenlerle ve yöneticilerle uyum içinde
çalÕúaca÷Õm.
e) Okulda ve sosyal hayatta aktif rolleri oynayaca÷Õm.
f.)Okulda e÷itimin geliúmesinde ve ilerlemesinde aktif olarak
çalÕúaca÷Õm.
g) Hizmet ederken, sabÕrlÕ, dürüst, adil, olaca÷Õm.
h) Di÷er insanlara, “itibar” ve “saygÕ” ile muamele edece÷im.
i) “VatandaúlÕ÷Õn yüksek standartlarÕ” gibi konularÕ
ö÷rencilerime anlatmaya çalÕúaca÷Õm.

33

Briody G., Code of Ethies in Sydney University, Ten Principles,
http//,www.esyd-edu.au/ethies/ human/com/commit.htm Eriúim Tarihi:
3.4.2010.
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j) Her bir ö÷rencinin gelecekteki hayatÕnÕ, üretici ve daha
verimli hale getirmesinde ilham kayna÷Õ olmaya kendimi adayaca÷Õm.
4. Minnesota Ö÷retmenleri ve Yöneticileri için Etik ilkeleri
Etik kodlar, mesleki davranÕúÕ tanÕmlayan ilkeler bütünüdür.
Hepsi, lisanslÕ ö÷retmen ve yöneticiler için geçerlidir. Gücünü
yasalardan alÕrlar.34
I. Ö÷retmenler için etik ilkeleri
a) Ö÷retmen, ayrÕmcÕlÕ÷a dayanmayan e÷itim hizmeti
vermelidir.
b) Ö÷rencisini güvenlik ya da sa÷lÕk açÕsÕndan zararlÕ
durumlardan korumak için gerekli çabayÕ göstermelidir.
c) Sadece, yasa tarafÕndan gerekli görülmesi veya mesleki
amaca hizmet etmesi durumlarÕnda, kiúiler hakkÕnda gizli bilgiler
açÕ÷a vurulur.
d) Ö÷renmeye yönelik bir atmosfer saklamak için, otoriteyi
disiplinli bir úekilde kullanarak davranÕr.
e) Ö÷rencilerle, ebeveynleriyle ve meslektaúlarÕyla olan
iliúkilerini kiúisel çÕkarlarÕ için kullanmamalÕdÕr.
f) Ö÷retim sorumluluklarÕ, sadece otorite temsilcili÷ine yetkili
personele (diplomalÕ) verilir.
g) Sorun olan meseleleri hiçbir úekilde örtbas etmez ya da
çarpÕtmaz.
h) Ö÷retmenlik nitelikleri ya da ö÷retmenin kendi nitelikleri
hakkÕndaki gerçek ve kayÕtlarÕ de÷iútirip, yanlÕ úekilde kullanmaz.
i) Ö÷renciler ya da meslektaúlar hakkÕnda bilerek, yanlÕú ya da
kötü niyetli ifade vermez.
j) Ö÷retmenlik mesle÷i için, gerekli ya da uygun lisansa sahip
ise, anlaúmayÕ kabul eder.
II. Okul müdürleri için etik ilkeleri
a) Yönetici, ayrÕmcÕlÕ÷a dayanmayan e÷itim hizmetleri
vermelidir.
b) Ö÷rencisini ve personelini do÷rudan zararlÕ durumlardan
sa÷lÕklÕ ve güvenli bir úekilde akla yatkÕn úekilde korumalÕdÕr.
34

Lee, J. Code of Ethics for Minnessota Teachers and Administrators,
www.scea.today.com/ resources.code.pdf/ Mac Donald. Eriúim Tarihi:
2.6.2110.
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c) Ö÷renmeye yönelik bir atmosfer sa÷lamak için, mantÕklÕ bir
úekilde davranÕr.
d) Ö÷renciler, ana-babalar, makam, personel, iú arkadaúlarÕyla
mesleki iliúkileri, kiúisel çÕkarlarÕ için kullanmamalÕdÕr.
e) Sadece mesleki zorlama olursa, eyalet ve federal kanunlar ve
okulun ba÷lÕ oldu÷u bölge politikalarÕnÕ uygun úekilde, açÕ÷a vurur.
f) Yönetici, e÷itim kadrosu, personel ile ilgili gerçekleri ve
kayÕtlarÕ de÷iútirmez ve hatalÕ kullanmaz.
g) KasÕtlÕ bir úekilde, ö÷rencileri, ö÷rencilerin aileleri, personeli
ve meslektaúlarÕ hakkÕnda hatalÕ ve zararlÕ söz sarf etmez.
h) Mesleki adalete yakÕúmayan, hediye, öncelik vb. avantajlarÕ
kabul etmez.
Etik E÷itimi
Modern hayatta etik de÷erler ve ahlaki duyarlÕlÕklarÕn
azaldÕ÷Õna iliúkin yakÕnmalar etik e÷itimine iliúkin artan bir ilgiyi de
beraberinde getirmektedir. Etik e÷itimi oldukça önemli bir alan
olmakla birlikte, Türkiye’de bu konudaki çalÕúmalar son derece
sÕnÕrlÕdÕr. Etik e÷itiminin bazÕ e÷itimcilerin bireysel çabalarÕ ile sÕnÕrlÕ
kaldÕ÷Õ gözlenmektedir. Oysa belli bir etik yaklaúÕmÕn okullarda
geliútirilmesi ve ö÷rencilerin karakter e÷itiminin desteklenmesi
zorunludur. øyi düzenlenmiú e÷itim çalÕúmalarÕ ile bireylerin etik
de÷erler ve ilkeler konusunda bilgilendirilmesi ve bunlarÕ uygulamasÕ
sa÷lanabilir, çünkü etik dÕúÕ davranÕúlarÕn kayna÷Õ bazÕ durumlarda
bilgisizliktir.
Etik e÷itiminin amacÕ, toplumsal norm ve kurallarÕn ötesinde
ideal evrensel ilkelerle ilgilenmektir. AyrÕca, insanlarÕ kendi kendine
ahlaki yargÕlama yapabilecek düzeye ulaútÕrmaktÕr. 35
Meslek eti÷i e÷itimi, iki düzeyde ele alÕnmaktadÕr. Bunlardan
biri meslek bilgi ve becerilerinin yanÕnda ö÷rencilere o mesle÷in etik
de÷erlerinin de kazandÕrÕldÕ÷Õ hizmet öncesi programlar, ikincisi ise
çalÕúan bireylere yönelik, yönetici veya yönetilen olarak çalÕútÕklarÕ iú
yaúamÕ içinde icra ettikleri mesle÷in etik de÷erlerinin kazandÕrÕldÕ÷Õ
hizmet içi e÷itim programlarÕdÕr.
Etik e÷itimi verimli biçimde gerçekleútirildi÷inde, üç amaca
hizmet eder:
1. ønsanlarÕn kararlarda etik bir boyut oldu÷unu kavramalarÕna
yardÕm eder.
2. Bireylerin kiúisel, örgütsel ve baúkalarÕna ait de÷erleri
anlamalarÕnÕ sa÷lar.
35
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3. De÷erlerin iú yaúamÕndaki farklÕ seçenekler üzerindeki
etkilerini tartmalarÕna yardÕm eder.
Etik e÷itiminin amaçlarÕ, içeri÷i ve hedef davranÕúlarÕ
kazandÕrma yöntemleri konusunda farklÕ yaklaúÕmlar bulunmaktadÕr.
ønsan davranÕúÕnÕn dÕúsal kontrolünü amaçlayan e÷itim yaklaúÕmÕ etik
ilkelere ve yasalara uygun davranmayÕ içeren bir yaklaúÕmdÕr. Bu
yaklaúÕm çalÕúanlarÕn mesle÷inin ahlaki idealizmine ba÷lÕlÕ÷ÕnÕ azaltan
,motivasyonunu engelleyen bir yaklaúÕm ortaya koymaktadÕr. Di÷er
yandan, içsel kontrol iki bileúenden oluúur. Etik muhakeme karar
vermede kullanÕlan bir yöntem ve mesle÷in idealleri ve etik
standartlarÕn yüceli÷ini ö÷renmeyi gerektirir. Ahlaki karakter ise etik
muhakeme yapmak için erdemlerin geliútirilmesini gerekli kÕlar. Bu
yöntem uygulamadaki
belirsizlikler nedeniyle sorunlar da
yaratabilir.36
Bir baúka etik e÷itimi modelinde etik e÷itimi itaat eti÷i ve
do÷ruluk eti÷i boyutlarÕnda ele alÕnmaktadÕr. øtaat eti÷i, kuruma
ba÷lÕlÕ÷Õ sa÷lamak amacÕyla kurum kurallarÕ ve yasal statü ö÷retimini
içerir. Do÷ruluk eti÷i ise çalÕúanlara örnek davranÕúlar ve neyi
yapmalarÕ gerekti÷i konusunda
karar verebilecekleri ahlaki
muhakeme süreci ve etik de÷er ve standartlar üzerinde durur.
Çeúitli etik e÷itimi modelleri, etik standartlar ve ahlaki
muhakeme kültürlenmesini etik sorumlulu÷a aktarmayÕ vurgular.
Etik e÷itiminde ö÷retmenin rolü göz önüne alÕndÕ÷Õnda,
ö÷retmenin karakter e÷itimi programlarÕnda çok büyük rol oynadÕ÷Õ
öne sürülmektedir. Ahlak e÷itimi gelece÷in ö÷retmenlerinin
hazÕrlanmasÕnda çocuk ve ergenlerin e÷itimi kadar önemlidir.37
E÷itimcilerin kendi ahlaki de÷er ve davranÕúlarÕnÕn e÷itim sürecine
yansÕdÕ÷ÕnÕ gösteren çalÕúmalar mevcuttur.
Sonuç
Etik ilke ve standartlar, e÷itim alanÕnda çalÕúanlarÕn mesleki
kimlik ve görevlerini açÕklamayÕ, sorumluluk sÕnÕrlarÕnÕ belirlemeyi
kolaylaútÕrÕrlar. Bu ilkeler, e÷itimcilerin görevlerini yaparken
karúÕlaúacaklarÕ sorunlu durumlarda onlara yol göstermektedirler.
Etik kurallarÕ izlemek ve onlara uymakla, etik kurallarÕ en ideal
biçimde uygulamak ayrÕdÕr. Zorunluluk gere÷i etik kurallara uyan
36 Ekins, April Hejka, “Ethics In Service Training” ,Handbook of
Administrative Ethic, Ed:Terry L.Cooper, Marcel Dekker Inc, New York,
1994.
37 Campbell, Elizabeth, “Connectingth Ethics,of Teaching and Moral
Education” Journal of Teacher Education, Ocak 1997, Vol..48, Issue 4.
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e÷itimciler mesleki standartlarÕn gereklili÷ine cevap vermeye çalÕúÕr.
ødeal etik anlayÕúÕnÕ benimseyenlerin ise üst düzeyde standartlar için
çaba göstermeleri beklenmektedir. Etik kurallara uymak eti÷in bir
bölümü olmakla birlikte uygulamada, e÷itim çalÕúanlarÕnÕn, daha
do÷ru olanÕn mahiyetini düúünmesi ve kararlar almasÕ beklenmektedir.
Bu ise nasÕl bir etik e÷itimi yapÕlaca÷Õ, etik yaúantÕlarÕ sorgulayÕcÕ
bireylerin nasÕl yetiútirilece÷i konusunu düúünmeyi gerekli kÕlar.
E÷itim ve ö÷retim alanÕnda çalÕúanlarÕn mesleki etik ilke ve
kurallarÕ belirtilmiú olmasÕna ra÷men etik dÕúÕ davranÕúlar sÕklÕkla
görülmektedir. Bunlar; ayrÕmcÕlÕk yapmak, çalÕúanlara ve ö÷rencilere
adil olmayan davranÕúlar, sözleúme ve anlaúmalara ba÷lÕ kalmamak,
bedensel ve sözlü taciz, bazÕ çalÕúanlara veya ö÷rencilere yanlÕ
davranma, yöneticiye yalakalÕk yapma, eú veya akrabanÕn iúe
alÕnmasÕ, okulla iú yapan kimselerden çÕkar sa÷lanmasÕ, savurganlÕk,
ö÷retmen ve ö÷rencilere ait gizli bilgileri anlatmak, bazÕ akraba ve
arkadaú çocuklarÕna özel ilgi gösterme, ö÷rencilerin pahalÕ
hediyelerini kabul etme, kiúisel kazanç sa÷lamak için ders
materyallerini satmak, ö÷retim için gerekli hazÕrlÕ÷Õn yapÕlmamÕú
olmasÕ, kendi politik görüúlerini açÕklama, gibi etik dÕúÕ davranÕúlardÕr.
E÷itim sistemi, etik de÷erler ve uygulamalar açÕsÕndan son
derece önemli bir kurumdur Çocu÷u yetiútirmek, insani ve etik
özelliklerle donatmak, kendi seçimlerine yönelik ahlaki kiúilik
kazandÕrmak, insanlaútÕrmak insanlÕ÷Õn ortak idealidir. Belirli bir etik
yaklaúÕmÕn okullarda geliútirilmesi ve ö÷rencilerin karakter e÷itiminin
desteklenmesi beklenmektedir. Bu konuda ülkemizde tartÕúma ve
çalÕúmalar oldukça sÕnÕrlÕdÕr.
Hem nitelikli e÷itim hizmeti sunmak hem de yanlÕú
uygulamalarÕ önlemek amacÕyla e÷itim çalÕúanlarÕnÕ denetleyecek
mekanizmalarÕn oluúturulmasÕ önemlidir. Bu amaçla 2005’te kurulan
MEB Etik Komisyonu, BaúbakanlÕk Kamu Görevlileri Etik Kurulu øle
iúbirli÷i içinde çalÕúmalarÕnÕ sürdürmektedir.
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HÜNERNÂME I. CøLT MøNYATÜRLERøNDE
KOMPOZøSYON DÜZENø
Yrd. Doç. Ruhi KONAK
Yrd. Doç. Yüzüncü YÕl Üniversitesi E÷itim Fakültesi
Güzel Sanatlar E÷itimi Bölümü
Resim øú E÷itimi ABD. Kampüs/ VAN
ruhikonak@gmail.com
Özet
Hünernâme 1. Cilt (TSM. H. 1523) OsmanlÕ Saray
Nakkaúhanesi’nde üretilmiú önemli bir eserdir. Osman Gazi’den, Kanuni
Sultan Süleyman’a kadar OsmanlÕ sultanlarÕnÕn yetenek ve baúarÕlarÕnÕ konu
alan el yazmasÕnda 45 adet minyatür yer almaktadÕr. Günümüzde, söz konusu
minyatürleri üreten sanatçÕ veya sanatçÕlar hakkÕnda herhangi bir belge veya
bilgi mevcut de÷ildir. Konuya iliúkin bilgi ve belgelere ulaúÕlÕncaya kadar el
yazmasÕndaki minyatürler üzerinde yapÕlacak incelemeler, konuya iliúkin
belirli fikirlerin oluúmasÕna katkÕ sa÷layacaktÕr. Bu yönde bir belirleme
yapmak ve benzer araútÕrmalarÕ desteklemek üzere makalede minyatürlerin
kompozisyon düzenlerinin incelenmesi amaçlanmÕútÕr. Bu ba÷lamda
yürütülen çalÕúma ile minyatürlerin kompozisyon düzenleri tespit edilmiú;
çeúitlenen üsluplar ba÷lamÕnda de÷erlendirme yapÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: Minyatür, Hünernâme, OsmanlÕ, Sanat,
Kompozisyon
Order of Composition øn The Miniature Paintings of Hünernâme 1st
Cover
Abstract
Hünernâme 1st Cover (TSM. H. 1523) is an important hand-writing
as a means of Ottoman miniature art. There are fourty five miniatures in the
hand-writing that consists of the talents and successes of nine Otoman
sultans, from Osman Gazi to Kanuni Sulltan Süleyman. There is not any
information or document today about the artists who produce the miniaturs.
The investigations that are going to be made about the miniatures on the
hand-writings will contribute to specific ideas until reaching the documents
and information concerning the subject. It is aimed to investigate the
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composition of the miniatures on the hand-writings
for making a
determination. In accordance with these studies, the composition of the
miniatures was determined and due assessments were made.
Key Words: Miniature, Hünernâme, Ottoman, art, Composition

Giriú
TopkapÕ SarayÕ Müzesi Hazine Kütüphanesi 1523 envanter
numaralÕ elyazmasÕ Hünernâme I. cilt, OsmanlÕ saray
nakkaúhanesinde üretilen önemli minyatürleri içermektedir. El
yazmasÕnÕn mukaddimesinde eserin dört cilt olarak hazÕrlandÕ÷Õ, I.
ciltte Osman Gazi’den Kanuni Sultan Süleyman’a kadar olan OsmanlÕ
sultanlarÕnÕn, II. ciltte Kanuni Sultan Süleyman Han’Õn, III. ciltte
Sultan Selim Han’Õn, IV. ciltte ise III. Murat’Õn hüner ve baúarÕlarÕnÕn
toplanaca÷Õ hakkÕnda bilgi verilmektedir.1 Söz konusu bilgiye ra÷men,
günümüze gelen Hünernâme ciltlerinden, elyazmasÕnÕn ilk iki cildinin
tamamlandÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr.
OsmanlÕ devletinin kuruluúundan Kanuni Sultan Süleyman
dönemine kadar olan OsmanlÕ padiúahlarÕnÕn úehnamesi olan
Hünernâme’nin I. cildinin yazÕmÕna Arifi mahlasÕnÕ kullanan Fetullah
bin Katip eú-ùirazi baúlamÕú, Eflatun bin ùeyh Mehmed derviú eúùirvani devam etmiú, onunda ölümü üzerine úehnameci tayin olunan
(977 H.- 1569 M.) Seyyid Lokman bin Hüseyin Bin el Aúuri elUrmevi eseri bitirmiútir. Eserin yazÕlmasÕna III. Murat emri ile (987
H., 1579-80 M.) yÕlÕnda baúlanmÕú ve (992 H., 1584-85 M.) yÕlÕnda
tamamlanmÕútÕr.2
El yazmasÕnda yer alan minyatürlerin nakkaúlarÕnÕn kim ya
da kimler oldu÷u hakkÕnda kesin bilgiye ulaúÕlamamÕútÕr. Genel bir
kanÕ olarak, elyazmasÕndaki minyatürlerin sanatçÕsÕnÕn Nakkaú Osman
veya Nakkaú Osman himayesinde çalÕúan bir grup sanatçÕ oldu÷una
iliúkin yorumlar yapÕlmÕútÕr.3 Bu süreçte çeúitli arúiv belgeleri,
elyazmasÕnda yer alan minyatürlerin sanatçÕlarÕnÕn belirlenmesi
noktasÕnda kullanÕlmaya çalÕúÕlmÕú, ancak kesin ve do÷ru bir belgeye
henüz ulaúÕlamamÕútÕr. AyrÕca Prof. Dr. ø. HakkÕ UzunçarúÕlÕ
tarafÕndan ulaúÕlarak Nigar Anafarta’ya verilen 990 H. 1582 M. tarihli
1

Hünernâme I. Cilt, (TSM. H. 1523);
Mehmet Öz, Hünernâme
Minyatürleri, Antika, SayÕ: 6, Eylül 1985, s. 17.
2
Nigar Anafarta, Hünernâme Minyatürleri ve SanatçÕlarÕ, Do÷an Kardeú
Matbaa Sanayii A.ù. BasÕmevi, østanbul 1969, IX s.; Mehmet Öz, a.g.m., s.
17.
3
Serpil Ba÷cÕ, Filiz Ça÷man, Günsel Renda, Zeren TanÕndÕ; OsmanlÕ Resim
SanatÕ, Kültür Turizm BakanlÕ÷Õ YayÕnlarÕ, østanbul 2006, 140, 141. s.;
Mehmet Öz, a.g.m., s. 17.
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bir belgedeki4 bilgilerden yola çÕkÕlarak Hünernâme minyatürlerinin
sanatçÕlarÕ belirlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Belgede Hünernâme ismi yer
almamasÕna ra÷men Hünernâme sanatçÕlarÕyla ilgisi eserlerin biçimsel
benzerliklerine ba÷lanmÕútÕr. Nigar Anafarta tarafÕndan tasnifi yapÕlan
minyatürler “Hünernâme Minyatürleri ve SanatçÕlarÕ”5 baúlÕ÷Õ altÕnda
bir kitap çalÕúmasÕna konu edilmiútir. YÕllar sonra, söz konusu
belgenin Hünernâme ile ilgili olmadÕ÷Õ, Tomar-Õ Hümayûn yani
Zübdetü’t-tevârih’e ait oldu÷u anlaúÕlmÕútÕr.6
Bu çalÕúmamÕzda, Hünernâme I. Ciltte (TSM H. 1523) yer
alan minyatürlerin, kompozisyon düzenlerinin incelenmesi
amaçlanmÕútÕr. Bu inceleme kimlikleri tespit edilmemiú olsa da el
yazmasÕnÕn hazÕrlanmasÕnda görev alan sanatçÕ ve ya sanatçÕlarÕn
üsluplarÕ hakkÕnda bilgi edinilmesine olanak sa÷layacaktÕr. Bu
ba÷lamda öncelikle sanatçÕlarÕn tasarÕm fikirleri belirlenmeye
çalÕúÕlacak; iúçilik, figür tipi ve boyama özellikleri ikinci planda
de÷erlendirilecektir. ElyazmasÕnÕn OsmanlÕ saray nakkaúhanesinde
kolektif bir yapÕ içinde üretilmiú olabilece÷i dikkate alÕndÕ÷Õnda,
iúçilik, figür tipi ve boyama özelliklerinden yola çÕkarak bir sanatçÕnÕn
üslubunu belirlemeye çalÕúmak iyimser bir giriúim olacaktÕr. Bu
nedenle söz konusu özellikler genel yapÕ içinde de÷erlendirilerek,
minyatürlerin tasarÕm aúamalarÕna yansÕyan düzen fikirlerinin
incelenmesi gerekecektir. Her tasarÕm, sanatçÕya özgülük ba÷lamÕnda
farklÕ bir düzen kurma giriúimidir. DolayÕsÕyla her sanatçÕ tasarÕmÕnÕ
kendi fikri do÷rultusunda gerçekleútirir. Bu nedenle kompozisyon
düzenlerine iliúkin tespitler daha sonra sanatçÕnÕn farklÕ eserlerindeki
ipuçlarÕ olarak de÷erlendirilebilir.
Bu çalÕúmada kompozisyon düzenleri incelenirken öncelikle
minyatürler dÕú hatlarÕ itibari ile yüzeysel olarak gruplandÕrÕlmÕútÕr. Bu
gruplar arasÕnda mekan, figür, renk ve hiyerarúik düzenler dikkate
alÕnarak yeni gruplar oluúturulmuútur. Her grup kendi içinde grafik
olarak eleútirilmiú ve eúleútirilmiútir. Bu aúamada figür tipleri, boyama
özellikleri ve iúçilik tamamlayÕcÕ unsurlar olarak içeriklere
eklenmiútir. Benzerlikler ve farklÕlÕklar genelden özele do÷ru
sÕralanarak
kompozisyon
düzenlerine
iliúkin
sÕnÕflandÕrma
gerçekleútirilmiútir.

4

Nigar Anafarta, a.g.e., s. IX.
ølgili kitap için bknz; Nigar Anafarta, Hünernâme Minyatürleri ve
SanatçÕlarÕ, Do÷an Kardeú Matbaa Sanayii A.ù. BasÕmevi, østanbul 1969
6
Serpil Ba÷cÕ, vd, a.g.e., s. 140, 141.
5
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1.
Grup: 15b, 18b, 19a, 158b-159a, 146b-147a 231b,
232a sayfalarda yer alan minyatürlerde kompozisyon düzeni
(a) 15b, Bab-Õ Hümayun ile Bab-Õ Saadet arasÕnda,
TopkapÕ SarayÕ’nÕn Birinci Avlusu ve bu avluda bulunan bazÕ binalar7,
(foto÷raf: 1).
18b, 19a, Bab-Õ Saadet, ikinci avlu ve KubbealtÕ,
(foto÷raf:2 ).
231b, 232a, Arz Divanhanesi Bab-Õ Ali, Sur-Õ sultani,
deniz ve bazÕ köúkler, (foto÷raf: 3).
TopkapÕ SarayÕ bina ve avlularÕnÕn tasvirlerinden oluúan
minyatürlerde mimari ve do÷anÕn kurgulanÕúÕ OsmanlÕ minyatür sanatÕ
gelene÷inde kendine has özelliklerle ortaya çÕkmaktadÕr. Mekan ve
mekan elemanlarÕ birbirine benzer úekilde tasarlanmÕú, iúçilik
özellikleri benzeútirilmiútir. MekanÕn kurgulanÕúÕ ve elemanlarÕn
yerleútirilmesi ile sa÷lanan düzen do÷rultusunda atmosfer duygusu en
aza indirgenmiú, derinlik vurgusu amaçlanan yerlerde hafif içe do÷ru
hareket hissi yaratÕlmÕútÕr. Fakat 18b, 19a, 231b, 232a sayfalarda yer
alan minyatürler 15b sayfasÕnda yer alan minyatüre nazaran daha fazla
yüzeye çekilmiútir. 15b sayfasÕndaki minyatürde manzaranÕn yakÕn
plandan görülmesi ve mimari alanÕn kutu mekan olarak
tasarlanmasÕndan dolayÕ içe do÷ru hareket daha güçlü bir úekilde
tasarlanmÕútÕr. Söz konusu durum, çizgisel detaylardan lekeci
detaylara geçiú dÕúÕnda üslubu olumsuz yönde etkilememiútir.
Mimari elemanlar yatay dikey planlara yerleútirilmiútir.
Ço÷unlukla a÷aç, insan ve hayvan figürlerinin diyagonal hatlara
yerleútirilmesi ile kompozisyonlarda hareket hissi yaratÕlmÕú; keskin
çizgisel hatlarla ortaya çÕkan dura÷anlÕk böylece bozulmaya
çalÕúÕlmÕútÕr.
Mimari elemanlar resim yüzeyine bitiúik olarak; sa÷a sola,
yukarÕ ve aúa÷Õ do÷ru geliúen yönlerde iki boyutlu yüzeyi bozmadan
ve hacim duygusu oluúturmadan yerleútirilmiútir. ønsan, hayvan
figürleri ve do÷a elemanlarÕ da benzer úekilde yerleútirilerek
kompozisyon düzeni desteklenmiútir.
Minyatürlerde mavi, yeúil, kÕrmÕzÕ, pembe, beyaz ve gümüú
renkleri kullanÕlmÕútÕr. Mimari bölümler, do÷a ve figürleri ayrÕútÕran
renkler sade bir yapÕda uygulanmÕútÕr.
Titiz ve de÷iúken olmayan bir iúçilik ile üretilmiú olan
minyatürlerde hiyerarúik düzen sÕralama, ebat, renk yardÕmÕyla
7

Nigar Anafarta, a.g.e., s. XI, XII.
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oluúturulmuú, merkez vurgusu yapÕlmadan genel bir manzara hissi
yaratÕlmÕútÕr.

Foto÷raf: 1

Foto÷raf: 2

Foto÷raf:3

(b) 146b-147a III. Murat’Õn Ergene suyu üzerinde inúa
ettirdi÷i yetmiú dört kemerli köprü, (foto÷raf: 4).
158b-159a østanbul planÕ, (foto÷raf: 5).
Dört sayfa üzerine tasarlanmÕú bu iki minyatür topografik
özellik taúÕmaktadÕr. Genel manzara ve planlar østanbul’un genel
kurgusunu verecek úekilde tasarlanmÕútÕr. Renkler, iúçilik ve
kompozisyon düzenine bakarak iki minyatürün de aynÕ elden çÕktÕ÷Õ
söylenebilir.
Minyatürlerde mimari ve do÷anÕn kurgulanÕúÕ, OsmanlÕ
minyatür sanatÕ gelene÷inde kendine has özelliklerle ortaya
çÕkmaktadÕr. MekanÕn kurgulanÕúÕ ve elemanlarÕn yerleútirilmesi ile
sa÷lanan düzen do÷rultusunda atmosfer duygusu en aza indirgenmiú,
bakÕú açÕsÕ çeúitlendirildi÷i için derinlik vurgusu yapÕlmamÕútÕr.
Kompozisyon düzenlerindeki farklÕlÕklara ra÷men, 1(a)
grubunda yer alan minyatürler ile bu gruptaki minyatürler çizgisel
yaklaúÕmdan dolayÕ benzerlikler taúÕmaktadÕr. Di÷er taraftan 158b159a sayfalarda østanbul planÕ olarak tasarlanan minyatürün bazÕ
bölümleri özellikle surlar ve a÷aç figürleri tasarÕm ve uygulama
açÕsÕndan ortak bir yaklaúÕm sergilemektedir. Minyatürlerde ilk
bakÕúta yakÕn plan uzak plan olarak farklÕlaúan düzen dikkatli bir
úekilde incelendi÷inde benzerlik barÕz bir úekilde ortaya çÕkmaktadÕr.
Bu nedenle her iki gruptaki minyatürlerin birbiri ile ba÷lantÕlÕ oldu÷u
söylenebilir (foto÷raf: 6).
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Minyatürlerde yeúil, gri, lila, kÕrmÕzÕ, beyaz, gümüú renkleri
kullanÕlmÕútÕr. Mimari bölümler, do÷a ve figürleri ayrÕútÕran renkler
sade bir yapÕda uygulanmÕútÕr.
Titiz ve de÷iúken olmayan bir iúçilik ile üretilmiú olan
minyatürlerde hiyerarúik düzen sÕralama, ebat, renk yardÕmÕyla
oluúturulmuú, merkez vurgusu yapÕlmadan genel bir manzara hissi
yaratÕlmÕútÕr.

Foto÷raf: 4

Foto÷raf: 5

Foto÷raf: 6

2.
Grup: 83b, 108b, 138a, 165a, 162a, 170b
sayfalarda yer alan minyatürlerde kompozisyon düzeni
(a)
83b, I. Murad’Õn zÕrh giydirilmiú bir kurdu ciritle
vurmasÕ, (foto÷raf: 7)
138a, Marin ismindeki kafir elçisi ve mahiyetini huzurunda
II. Murat’Õn hedefe üç defa ok atÕúÕ, (foto÷raf: 8).
162a, Fatih Sultan Mehmed’in AtmeydanÕ’ndaki YÕlanlÕ
Sütuna úerper atÕúÕ, (foto÷raf: 9).
170b, Uzun Hasan’Õn o÷lu U÷urlu Mehmed Bey’in
babasÕnÕn âlemlerini Fatih’in huzurunda görmesi, (foto÷raf: 10).
FarklÕ konularÕn tasvirlerinden oluúan minyatürlerde mimari
ve do÷anÕn kurgulanÕúÕ OsmanlÕ minyatür sanatÕ gelene÷inde kendine
has özelliklerle ortaya çÕkmaktadÕr. Mekan ve mekan elemanlarÕ
birbirine benzer úekilde tasarlanmÕú, figür ve motifler tasarÕm ve
iúçilik açÕsÕndan benzeútirilmiútir.
Minyatürlerin mekan düzenleri kendi aralarÕnda çeúitlenerek
üç farklÕ grupta karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. ølk grupta yer alan 162a ve
170b minyatürlerinde mekanlar birbirine benzer úekilde ve yüzey
bölünmeden bir bütün olarak tasarlanmÕútÕr. 162a sayfasÕndaki yÕlanlÕ
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sütunun yerine 170b de a÷aç figürü yerleútirilmiútir. 162a sayfasÕnda
sol üst taraftaki tepelerin yerine 170b sayfasÕnda figür grubu
yerleútirilmiútir.
83b ve 138a minyatürlerinde mekan parçalanarak tepeler
oluúturulmuú ve bu tepelerin üzerine 83b’de sa÷ üst köúeye ve 138a’da
sol üst köúeye a÷aç figürü yerleútirilmiútir.
ølk bakÕúta mekân düzenleri birbirinden farklÕ görünse de,
162a, 170b sayfalarÕnda ki minyatürleri yakÕn plan, 83b ve 138a
sayfalarÕndaki minyatürleri uzak plan olarak de÷erlendirip, da÷ ve
tepelerin oluú çizgilerine bakarak genel düzenin benzerli÷i fark
edilebilir.
Minyatürlerde figür düzeni, mekânÕn çeúitlenmesi sürecinde
kompozisyonu bütünleútiren ve üslubu destekleyen önemli
unsurlardan biridir. Figürlerin düzeni mekanÕn yapÕsÕna göre
úekillendirilerek ortak bir kompozisyon düzeni oluúturulmaya
çalÕúÕlmÕútÕr. DolayÕsÕyla, 162a-170b ve 83b-138a sayfalarÕndaki
minyatürlerde, mekan olarak karúÕmÕza çÕkan zeminin düz ve bu
sebepten monoton yapÕsÕnÕn, figürlerin düzeni ile hareketlendirilmeye
çalÕúÕldÕ÷Õ ve böylece minyatürlerde ortak bir kompozisyon düzeni
oluúturuldu÷u söylenebilir.
Tek ve gruplar halinde tasarlanan figürler, önce kendi
aralarÕnda içe do÷ru diyagonal hatlara yerleútirilmiú daha sonra di÷er
figür gruplarÕyla iliúkilendirilerek bu etki resim alanÕna yayÕlmÕútÕr.
Genel planda ise figür dizilerini daha güçlü yatay ve sÕnÕflandÕrÕcÕ
dikey hatlarda izlemek mümkündür. Figürlerin düzenine ba÷lÕ olarak,
yatay, dikey ve diyagonallerin birbiri ile ustaca iliúkilendirilerek resim
alanÕnda atmosfer duygusu yaratmÕútÕr. AyrÕca sanatçÕ, bu açÕk
kompozisyonlarda öne çÕkan mekanÕn süreklili÷inde, zamanÕn
akÕcÕlÕ÷ÕnÕ tasarlamÕútÕr.
Titiz bir iúçilik ile üretilmiú olan minyatürlerde ebat, renk ve
eylemlik durum yardÕmÕyla oluúturulan hiyerarúik düzen eyleme göre
úekillenmiútir. Eylem merkezinde yer almalarÕndan dolayÕ padiúah
figürleri merkezde di÷er figürlerden ayrÕútÕrÕlarak ve daha büyük
tasarlanmÕútÕr. Söz konusu merkez, eylem alanÕnÕn her iki tarafÕna
yerleútirilen figürlerin arasÕndaki orta alandÕr. Bu gruptaki (2. a-b) altÕ
minyatürde de eylem merkezindeki figürün aynÕ hizada farklÕ
konumlara yerleútirildi÷i görülmektedir.
Minyatürlerde yeúil, kÕrmÕzÕ, mavi tonlarÕ, sarÕ, beyaz, siyah
ve altÕn renkleri kullanÕlmÕútÕr. Do÷a, figürler ve mimari bölümlerin
ayrÕútÕrÕlmasÕnda kullanÕlan ve gayet sade bir yapÕda uygulanmÕú olan
renklerden, perspektif vurgularÕn artÕrÕlmasÕnda da yararlanÕlmÕútÕr.
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Foto÷raf: 7

Foto÷raf: 8

Foto÷raf: 9

Foto÷raf: 10

(b)
108b, MacarlarÕn Ni÷bolu Kalesi muhasarasÕ ve
YÕldÕrÕm Bayezid’in geliúi, (foto÷raf: 11).
165a, Fatih Sultan Mehmed’in Belgrat Kalesi’ne hücumu,
(foto÷raf: 12).
FarklÕ konularÕn tasvirlerinden oluúan minyatürlerde mimari
ve do÷anÕn kurgulanÕúÕ ayrÕca figür tipleri, OsmanlÕ minyatür sanatÕ
gelene÷inde kendine has özelliklerle ortaya çÕkmaktadÕr.
Kompozisyon elemanlarÕ birbirine benzer úekilde tasarlanmÕú figür ve
motifler tasarÕm ve iúçilik açÕsÕndan benzeútirilmiútir. Minyatürlerdeki
figür tipleri ve iúçilikler 2 (a) grubunda ki minyatürlerle benzerlik
göstermektedir.
Minyatürlerde dÕú mekan tasvirlerinin yapÕlmÕú olmasÕ
kompozisyon düzenlerinin rahatlÕkla çözümlenmesine olanak
tanÕmaktadÕr. ølk bakÕúta farklÕymÕú gibi görünse de dikkatlice
incelendi÷inde, minyatürlerin kompozisyon düzenlerinin ortak oldu÷u
anlaúÕlmaktadÕr. MekanlarÕn parçalanÕúÕ, parçalarÕn renklendiriliú
biçimleri birbirine yakÕn úekillerde gerçekleútirilmiú, mekan
düzeninde ortaya çÕkan farklÕlÕklar figür düzenleri ile giderilmeye
çalÕúÕlmÕútÕr.
Grafik aúamada elemanlarÕn kütlesel da÷ÕlÕm úemalarÕ
birbirine benzemektedir: Üç aúamalÕ do÷al mekan, mimari elemanlarÕn
yardÕmÕyla daha fazla parçaya ayrÕlmÕútÕr. 108b sayfasÕnda mimari
elemanlarÕn yo÷unlu÷u ve zemin renginin koyulu÷u ile úekillendirilen
kompozisyon düzeni 165a sayfasÕnda figür ve mimari elemanlarÕn
katkÕsÕ ile úekillendirilmiútir.
Minyatürlerde eylem düzeni mekanÕn devamlÕlÕ÷Õ, zamanÕn
süreklili÷i duygusunu vermek üzere tasarlanmÕútÕr. Genel planda yatay
ve dikey paftalara yerleútirilen figür dizileri, sa÷ ve sol kenarlardan
hareketle kesik diyagonal hatlarda birbirini görecek úekilde
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düzenlenmiútir. Böylece hem resim alanÕndaki harekelilik artÕrÕlmÕú
hem de mevcut atmosfer duygusu güçlendirilmiútir.
Titiz bir iúçilik ile üretilmiú olan minyatürlerde ebat, renk ve
eylemlik durum yardÕmÕyla güçlendirilen hiyerarúik düzen eyleme
göre úekillenmiútir. Bu ba÷lamda hiyerarúik düzenin merkezi, iki
minyatürde farklÕ yönlerde sa÷ ve sol kenarlarÕn orta alanlarÕndan içe
do÷ru geliúen alan olarak belirlenmiútir. Eylem merkezinde yer
almalarÕndan dolayÕ padiúah figürleri merkezde di÷er figürlerden
ayrÕútÕrÕlarak ve daha büyük tasarlanmÕú konum, yo÷unluk ve hareket
açÕsÕndan farklÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
Minyatürlerde yeúil, kÕrmÕzÕ, mavi, kahverengi, sarÕ, pembe,
mor, yavrua÷zÕ, beyaz, siyah, gri, gümüú ve altÕn renkleri
kullanÕlmÕútÕr. Do÷a, figürler ve mimari bölümlerin ayrÕútÕrÕlmasÕnda
kullanÕlan ve gayet sade bir yapÕda uygulanmÕú olan renkler,
perspektif vurgularÕn artÕrÕlmasÕnda da kullanÕlmÕútÕr.

Foto÷raf: 11

Foto÷raf: 12

3. Grup: 81a, 88a, 105a, 116a, 121a, 182b, 186b, 187a, 189a,
194b, 205b, 211a, sayfalarda yer alan minyatürlerde
kompozisyon düzeni
(a)
81a I. Murad’Õn altÕnlÕ bir çomak ile bir kaplanÕ
vurmasÕ, (foto÷raf: 13).
88a, I. Murad’Õn Vize øzce÷iz ve Çatal Burgaz HisarlarÕ’nÕn
fethinden sonra bir kavak gölgesinde dinlenmesi, (foto÷raf: 14).
105a, YÕldÕrÕm Bayezid’in Yeniúehir’de avlanmasÕ, (foto÷raf:
15).
116a, Çelebi Sultan Mehmed’in karaman seferine niyet etti÷i
sÕrada KÕzÕl Irmak kenarÕnda avlanmasÕ, (foto÷raf: 16).
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121a, Çelebi Sultan Mehmed’in Anadolu’da cülusu,
(foto÷raf: 17).
182b, II. Bayezid’in Filibe civarÕnda Uzunova’da avlanmasÕ,
(foto÷raf: 18).
194b, ManastÕr’da bir Õrma÷Õ geçerken, II. Bayezid’e
suikastta bulunan birinin öldürülüúü, (foto÷raf: 19).
205b, Yavuz Sultan Selim’in KÕzÕlbaú seferinden dönüúü,
(foto÷raf: 20).
207b, Yavuz Sultan Selim’in DulgadÕr Alâüdevle’ye karúÕ
seferi sÕrasÕnda, Küskün deresi kenarÕnda ota÷ kurdu÷u yerde kaplan
avlamasÕ, (foto÷raf: 21).
214b, Yavuz Sultan Selim’in Nil Nehri sahilinde kÕlÕcÕ ile bir
timsahÕ kesmesi, (foto÷raf: 22).
FarklÕ konularÕn tasvirlerinden oluúan minyatürlerde mimari
ve do÷anÕn kurgulanÕúÕ OsmanlÕ minyatür sanatÕ gelene÷inde kendine
has özelliklerle ortaya çÕkmaktadÕr. Kompozisyon düzenleri benzerlik
gösteren minyatürlerde figür ve motiflerin tasarÕm ve iúçilik özellikleri
de benzerlik taúÕmaktadÕr.
Minyatürlerde dÕú mekan tasvirlerinin yapÕlmÕú olmasÕ,
kompozisyon düzenlerinin rahatlÕkla çözümlenmesine olanak
tanÕmaktadÕr. ølk bakÕúta farklÕymÕú gibi görünse de dikkatlice
incelendi÷inde minyatürlerin mekan düzenlerinin ortak oldu÷u
anlaúÕlmaktadÕr. MekanlarÕn parçalanÕúÕ ve parçalarÕn renklendiriliú
biçimleri birbirine yakÕn úekillerde gerçekleútirilmiútir. MekanÕn dikey
unsurlarÕ olan tepeler, da÷lar ile yatay geliúen düz alanlarÕn
birbirinden ayrÕlmasÕnÕ vurgulayan iúaretler bu yöndeki en önemli
unsurlardÕr. Genellikle basit kayalarÕn bir çizgi üzerinde dizilmesi
úeklinde dikkat çeken bu iúaret sanatçÕnÕn imzasÕ olarak kabul
edilebilecek bir ayrÕntÕdÕr. Söz konusu çizgi ile ikiye bölünen
dikdörtgen form zeminde kare veya dikdörtgen formlar oluúmasÕna
neden olmuútur. Böylece ayrÕlan alanlar ço÷unlukla farklÕ renklerde
boyanmÕú ve her minyatürde tekrar edilerek bu yöndeki bilinç
belirtilmiútir.
116a sayfasÕnda yer alan minyatürde yatay dikey
düzlemlerin tasarÕmÕ ilginç bir úekilde yorumlanarak bir vadi
tasarlanmÕútÕr. Bu açÕdan sanatçÕnÕn mekan anlayÕúÕnÕn kurgusal alanÕn
inúasÕ ve biçimin yönlendirilmesi açÕsÕndan oldukça geliúti÷i
görülmektedir. Hatta bu grupta yer alan minyatürlerin, elyazmasÕnda
yer alan örneklerin en baúarÕlÕlarÕ oldu÷u söylenebilir.
Minyatürlerde figür düzeni, mekan düzenini destekler
úekilde tasarlanmÕútÕr. økiye bölünen dikdörtgen resim alanÕnda elde
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edilen paftalar figürlerin hareket alanlarÕ olarak düzenlenirken,
sanatçÕnÕn ustalÕ÷ÕnÕ da ortaya koymaktadÕr. FarklÕlaútÕrÕlan mekan
bölümlerinde renk ayrÕmÕna giden sanatçÕ, bu yöntemle figürleri
yerleútirdi÷i alanlarda hareket hissini güçlendirmiútir.
Figürlerin yatay paftalar halinde alttan üste do÷ru birkaç
aúamada yerleútirilmesi ile hem resim alanÕnda içe do÷ru bir
hareketlilik hissi hem de belirli bir atmosfer duygusu yaratÕlmÕútÕr. Bu
yapÕ, zemin renklerinin farklÕlaútÕrÕlmasÕ, tepeler, insan, hayvan
figürleri, a÷açlar ve bazÕ minyatürlerde mimari elemanlarÕn
yerleútiriliú biçimi ile desteklenmiútir. Alttan üste do÷ru kademeli
olarak ilerleyen tepeler, a÷açlar, insan ve hayvan figürlerinin
diyagonal planda art arda yerleútirilmesi ile mesafe duygusu daha
etkili hale getirilmiútir.
Eylem düzeni mekanÕn devamlÕlÕ÷Õ, zamanÕn süreklili÷i
duygusunu vermek üzere tasarlanmÕútÕr. Bu ba÷lamda figürlerin yatay
hatlarÕ kimi zaman bozularak diyagonal planlar oluúturulmuú ve
böylece kompozisyonda hareketlilik ve eylemde dinamiklik
sa÷lanmÕútÕr.
Titiz bir iúçilik ile üretilmiú olan minyatürlerde ebat, renk ve
eylemlik durum yardÕmÕyla oluúturulan hiyerarúik düzen eyleme göre
úekillenmiútir. Eylem merkezinde yer almalarÕndan dolayÕ padiúah
figürleri merkezde di÷er figürlerden ayrÕútÕrÕlarak ve daha büyük
tasarlanmÕú; konum, yo÷unluk ve hareket açÕsÕndan farklÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
Minyatürlerde yeúil, kÕrmÕzÕ, mavi, sarÕ, pembe, lila,
kahverengi, beyaz, siyah, gri, gümüú ve altÕn renkleri kullanÕlmÕútÕr.
Do÷a, figürler ve mimari bölümlerin ayrÕútÕrÕlmasÕnda kullanÕlan ve
gayet sade bir yapÕda uygulanmÕú olan renklerden perspektif
vurgularÕn artÕrÕlmasÕnda da yaralanÕlmÕútÕr.

Foto÷raf:13

Foto÷raf:14

Foto÷raf:15

Foto÷raf:16
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Foto÷raf:17

Foto÷raf:21

Foto÷raf:18

Foto÷raf:19

Foto÷raf:20

Foto÷raf:22

(b) 186b, Mengli Giray Han sefere katÕlmak için II. Bayezid’in
huzurunda, (foto÷raf:23).
187a, KÕrÕm HanÕ Mengli Giray Han huzurdan çÕktÕktan
sonra, (foto÷raf: 24).
189a, II. Bayezid’in su sÕ÷ÕrÕnÕ öldürmesi, (foto÷raf: 25).
211a, Yavuz Sultan Selim’e, Kansu Gavri’nin kesik baúÕnÕn
getirilmesi,(foto÷raf: 26).
FarklÕ konularÕn tasvirlerinden oluúan minyatürlerde mimari
ve do÷anÕn kurgulanÕúÕ ayrÕca figür tipleri, OsmanlÕ minyatür sanatÕ
gelene÷inde kendine has özelliklerle ortaya çÕkmaktadÕr. kompozisyon
düzenleri birbirine benzeyen minyatürlerde mekan, mekan elemanlarÕ,
figür ve motiflerin tasarÕm ve iúçilik özellikleri de benzeúmektedir.
Bu grupta yer alan minyatürlerde, dÕú mekan tasvirlerinin
yapÕlmÕú olmasÕ kompozisyon düzenlerinin rahatlÕkla çözümlenmesine
olanak tanÕmaktadÕr. 211a sayfasÕnda yer alan minyatürde do÷al
mekan oluúturulurken zeminde bir úerit halinde basit kayalarÕn
yerleútirildi÷i görülmektedir. Bu yapÕ 3(a) grubunda yer alan
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minyatürlerle benzerlik oluúturmaktadÕr. Ancak minyatür figür düzeni
ve iúçilik özellikleri açÕsÕndan ayrÕúarak
186b, 187a, 189a
sayfalarÕndaki minyatürlerle de benzerlik oluúturmaktadÕr.
“186b Mengli Giray Han Sefere katÕlmak için II. Bayezid’in
huzurunda” ve “187a KÕrÕm HanÕ Mengli Giray Han huzurdan
çÕktÕktan sonra” konularÕ ardÕúÕk olmasÕ ve figür tiplerinin benzerli÷i
tasarÕmÕn aynÕ sanatçÕ tarafÕndan yapÕldÕ÷ÕnÕ düúündürtmektedir.
AyrÕca minyatürlerde do÷al alanÕn mimari alan ile bölünmesi ve
figürlerin dairesel bir hatta yerleútirilmesi kompozisyon düzenlerinin
ortak özellikleri olarak görülmektedir.
186b, 187a sayfalarÕndaki minyatürlerde, çadÕr aynÕ konuma
yerleútirilmiútir. Her iki minyatürde de kompozisyon elemanlarÕ
soldan sa÷a do÷ru a÷ÕrlÕk oluúturacak úekilde düzenlenmiútir. 211a
sayfasÕnda yer alan minyatürde ise 186a sayfasÕndaki minyatürün
kalÕp olarak kullanÕldÕ÷Õ söylenebilir. 186b sayfasÕndaki minyatürün
eskizi ters çevrilerek üzerine bazÕ eklemeler yapÕlmÕú gibidir.
189a sayfasÕnda yer alan minyatür, düzen ve iúçilik
açÕsÕndan di÷er minyatürlerden farklÕlaúmÕútÕr. Ancak en yakÕn
örnekler bu grupta yer aldÕ÷Õ için bu gruba dahil edilmiútir.
211a ve 186b sayfalarda yer alan minyatürlerde figür düzeni
de eskizin ters yüzünün kullanÕlmasÕ yoluyla tasarlanmÕú ve daha
sonra bazÕ eklemeler yapÕlarak tasarÕm gerçekleútirilmiú gibidir.
Figürler 211a sayfasÕnda sol üst köúeye, 186b’de sa÷ üst
köúeye ve 189a sayfasÕnda ise üst tarafta orta alana yerleútirilen taht
mekanÕnÕn çevresine dairesel bir formda yerleútirilmiútir. Figürlerin
yerleútiriliú biçimi ile resim alanÕnda bir kutu mekan formu
oluúturulmuútur. Böylece resim alanÕnda belirli bir atmosfer duygusu
yaratÕlmÕútÕr. Bu kapalÕ kompozisyonlarda mekan figür dizileri ile
sÕnÕrlandÕrÕlmÕú ve böylece zamanÕn akÕcÕlÕ÷Õ duraklatÕlmÕú ve an hissi
oluúturulmuútur.
187a sayfasÕnda yer alan minyatürde figür düzeni, konularÕn
birbirinin devamÕ oldu÷u fikrini destekler úekilde, 186b sayfasÕnda yer
alan minyatürün düzenini dÕúarÕdan destekler tarzda úekillendirilmiútir.
Minyatürlerde hiyerarúik düzen merkezde bulunan padiúah
figürlerinin konumu ve ebatlarÕnÕn di÷er figürlerden ayrÕútÕrÕlmasÕ ile
sa÷lanmÕútÕr. 186b, 189a ve 211a sayfalarÕndaki minyatürlerde taht
alanÕnÕn etrafÕndaki yo÷unluk giderilerek merkeze çekilmiútir.
Böylece diyagonal hatta üstten bakÕyormuú etkisi ile padiúah figürü ön
plana çÕkarÕlmÕútÕr. Merkeze yerleútirilen padiúah figürlerinin
yerlerinin farklÕlaúmasÕ düzenin ayrÕútÕ÷ÕnÕ düúündürmektedir. Ancak,
di÷er figürlerin dairesel hatta yerleútirilme biçimlerindeki ciddi
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benzerlik dikkate alÕndÕ÷Õnda, üslubun kendi içinde çeúitlendi÷i veya
mekan düzenine göre biçimlendi÷i söylenebilir.
Minyatürlerde yeúil, mavi, beyaz, siyah, kahverengi,
turuncu, kÕrmÕzÕ, lila, pembe, krem, sarÕ, turuncu, altÕn renkler ve
tonlarÕ kullanÕlmÕútÕr. Renk düzeni mekan ve figür düzeninin önerdi÷i
biçimi destekler úekilde ayrÕútÕrÕcÕ ve kurgusal amaçlarÕ destekler
úekilde kurgulanmÕútÕr.

Foto÷raf: 23

Foto÷raf: 24

Foto÷raf: 25

Foto÷raf: 26

4. Grup: 49a, 57b, 62a, 68b, 72a, 75b, 94a, 112b
sayfalarÕnda yer alan minyatürlerde kompozisyon düzeni
(a) 62a, Sultan Orhan’Õn cülusu, (foto÷raf: 27)
68b, Orhan Gazi’nin bir kuvvet gösterisi olarak büyük bir
gürzü kaldÕrÕp dizlerinin üstünde bir müddet tuttuktan sonra yere
indirmesi, (foto÷raf: 28)
72a Orhan Gazi’nin Kaluyaven Bey’e kendi çekti÷i bir oku
hediye etmesi,(foto÷raf:29)
FarklÕ konularÕn tasvirlerinden oluúan minyatürlerde mimari
ve do÷anÕn kurgulanÕúÕ ayrÕca figür tipleri OsmanlÕ minyatür sanatÕ
gelene÷inde kendine has özelliklerle ortaya çÕkmaktadÕr. Bu grupta
bazÕ yönlerden benzeúen düzenler bazÕ yönlerden çeúitlenmektedir:
Mekan düzenleri ile benzeúen çalÕúmalar figür düzeni ile
farklÕlaúmaktadÕr. Bu açÕlardan benzeúen eserler ise renk düzeni, figür
tipi, yüzey süslemecili÷i veya iúçilik açÕsÕndan farklÕlaúÕp
çeúitlenmektedir. Bu durum, minyatürlerin kompozisyon düzenlerinin
tespitini zorlaútÕrmaktadÕr.
Minyatürlerin mekan düzeni do÷al mekan ile mimari
mekanlarÕn birleútirilmesi ile sa÷lanmÕútÕr. 62a, 68b, 72a, sayfalarda
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yüzeyin düzlü÷ü dayatan yapÕsÕna fazla müdahale edilmeden resim
alanÕ üç yatay paftaya bölünmüútür. AynÕ úekilde ortada bulunan yatay
pafta üç dikey paftaya bölünmüútür. Ortadaki dikey pafta yükseltilerek
taht mekanÕ olarak tasarlanmÕútÕr. Kenarlardaki paftalar ise insan ve
a÷aç figürleri ile tamamlanmÕútÕr.
Minyatürlerde padiúah figürü merkeze alÕnmÕú ve ön tarafa
yerleútirilen di÷er figürler kesik diyagonal hatlarÕn kurdu÷u daire
formda düzenlenmiútir. Minyatürlerde figürlerin daire formunda
yerleútirilmeleri ile yüzeyin düzlü÷ü bozularak kutu mekan
yanÕlsamasÕ oluúturulmuú, resim alanÕnda atmosfer duygusu
yaratÕlmÕútÕr.
Hiyerarúik düzen merkezde bulunan padiúah figürlerinin
konumu ve ebatlarÕnÕn di÷er figürlerden ayrÕútÕrÕlmasÕ ile iki aúamalÕ
olarak tasarlanmÕútÕr.
Minyatürlerde yeúil, mavi, beyaz, kahverengi, lacivert,
turuncu, kÕrmÕzÕ, pembe, mor, sarÕ renkler ve tonlarÕ yanÕ sÕra altÕn,
gümüú kullanÕlmÕútÕr. Renk düzeni mekan ve figür düzeninin önerdi÷i
biçimi destekler úekilde ayrÕútÕrÕcÕ ve kurgusal amaçlarÕ destekler
úekilde gerçekleútirilmiútir.

Foto÷raf: 27

Foto÷raf: 28

Foto÷raf: 29

(b)
57b, Ba÷dat’tan bir aslancÕnÕn getirdi÷i aslanÕn
Orhan Gazi’nin çizmelerini yalamasÕ, (foto÷raf: 30)
75b, I. Murad’Õn cülusu, (foto÷raf: 31)
112b,
Çelebi Sultan Mehmed’in Anadolu’da cülusu,
(foto÷raf: 32)
Ço÷u açÕdan grupta yer alan di÷er minyatürlerle benzerlik
gösteren minyatürler mekan düzenleri ile farklÕlaúmaktadÕrlar. Bu
örneklerde 62a, 68b, 72a sayfalardaki mekanlar yorumlanarak sa÷
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tarafa diyagonal geliúen bir duvar eklenmiútir. Taht mekanÕnÕn sa÷
tarafÕnda diyagonal hatta yerleútirilen duvarÕn oluúturdu÷u pafta ile
resim alanÕnda kutu mekan yanÕlsamasÕ oluúturulmuú ve böylece
zeminde belirli bir derinlik kurgusu elde edilerek atmosfer duygusu
yaratÕlmÕútÕr.
57b, 75b, 112b sayfasÕnda yer alan figürlerin diyagonal
hatlarda ortaya çÕkan düzenleri di÷er sayfalara göre daha belirgindir.
Di÷er taraftan 75b, 112b sayfalarÕnda yer alan minyatürler iúçilik ve
figür tipi açÕsÕndan gruptaki di÷er minyatürlerden farklÕlaúÕrken 57b
sayfasÕndaki minyatür iúçilik renk vb. yönlerden di÷er örneklerle ortak
özelliklere sahiptir.
Minyatürlerde hiyerarúik düzen merkezde bulunan padiúah
figürlerinin konumu ve ebatlarÕnÕn di÷er figürlerden ayrÕútÕrÕlmasÕ ile
iki aúamalÕ olarak tasarlanmÕútÕr.
Minyatürlerde yeúil, mavi, beyaz, kahverengi, lacivert,
turuncu, kÕrmÕzÕ, pembe, mor, sarÕ renkler ve tonlarÕ yanÕ sÕra altÕn,
gümüú kullanÕlmÕútÕr. Renk düzeni mekan ve figür düzeninin önerdi÷i
biçimi destekler úekilde ayrÕútÕrÕcÕ ve kurgusal amaçlarÕ destekler
úekilde gerçekleútirilmiútir.

Foto÷raf: 30

Foto÷raf: 31

Foto÷raf: 32

(c)
49a, Osman Gazi’nin hükümdarlÕ÷Õ, (foto÷raf: 33)
94a, I. Murad’Õn, SÕrp fedaisi Miloú tarafÕndan úehit edilmesi,
(foto÷raf: 34)
FarklÕ konularÕn tasvirlerinden oluúan minyatürlerde
kompozisyon elemanlarÕ birbirine benzer úekilde tasarlanmÕútÕr. Figür
ve motifler tasarÕm açÕsÕndan benzeúirken iúçilik açÕsÕndan belirli bir
düzeyde çeúitlenme görülmektedir. Mimari ve do÷anÕn kurgulanÕúÕ
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ayrÕca figür tipleri OsmanlÕ minyatür sanatÕ gelene÷inde kendine has
özelliklerle ortaya çÕkmaktadÕr.
Minyatürlerin mekan düzenleri (a) grubunda yer alan
minyatürlerden farklÕlaúmaktadÕr. Di÷er örneklerden farklÕ olarak taht
mekanÕ olarak karúÕmÕza çÕkan çadÕrlar resim alanÕn sa÷ üst köúesine
yerleútirilmiútir. Bu haliyle di÷er örneklerde orta alanda görülen
merkez sa÷ kenara alÕnmÕútÕr. Ancak düzenin merkezi ve mimari
elemanlar de÷iúse de bu yapÕ 57b, 75b, 112b sayfalardaki düzenin
yorumu olarak nitelendirilebilir.
49a sayfasÕnda çadÕrlarÕn geniúlik olarak sona erdi÷i alanda
içe do÷ru bir derinlik kurgusu oluúmuú ve böylece resim alanÕnÕn üst
tarafÕnda belirli bir atmosfer hissi yaratÕlmÕútÕr. 94a sayfasÕnda yer
alan minyatürde ise çadÕrÕn etrafÕnÕ sarmalayan kumaúÕn yardÕmÕyla
kutu mekan formu elde edilmiú, böylece yüzeyde derinlik kurgusu ve
buna ba÷lÕ olarak atmosfer hissi yaratÕlmÕútÕr.
Böylece 94a
sayfasÕndaki mekan kurgusu 57b, 75b, 112b sayfalarÕndaki mekanlara
benzeútirilmiútir. 49a sayfasÕndaki minyatürde ise söz konusu yapÕnÕn
oluúturulmasÕnda figür dizilerinden yararlanÕlmÕútÕr.
49a, 94a sayfalarÕnda yer alan minyatürlerde yatay-dikey
hatlarda birbirini karúÕlayan figür gruplarÕ diyagonal hatlarda da
birbirini görmektedir. Ancak diyagonal hatlar di÷er örneklerde oldu÷u
kadar kesin hatlarla belirgin de÷ildir. Bu örneklerde küçük diyagonal
diziler düz paftalarÕn oluúmasÕna katkÕ sa÷lamÕútÕr.
Hiyerarúik düzen merkezde bulunan padiúah figürlerinin
konumu ve ebatlarÕnÕn di÷er figürlerden ayrÕútÕrÕlmasÕ ile iki aúamalÕ
olarak tasarlanmÕútÕr.
Minyatürlerde yeúil, mavi, beyaz, kahverengi, lacivert,
turuncu, kÕrmÕzÕ, pembe, mor, sarÕ renkler ve tonlarÕ yanÕ sÕra altÕn,
gümüú kullanÕlmÕútÕr. Renk düzeni mekan ve figür düzeninin önerdi÷i
biçimi destekler úekilde ayrÕútÕrÕcÕ ve kurgusal amaçlarÕ destekler
úekilde gerçekleútirilmiútir.

Foto÷raf: 33

Foto÷raf: 34
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5. Grup: 89b, 127b, 130a, 132b, 143b, 153b, 178a, 201a,
217a, sayfalarÕnda yer alan minyatürlerde kompozisyon
düzeni
89b, I. Murad’Õn, bir av dönüúü kaplÕca imaretine geldi÷i
zaman elinde bulunan bir do÷anÕn kaçmasÕ, (foto÷raf:35)
96b, YÕldÕrÕm Bayezid’in Kosova cülusu, (foto÷raf:36)
127b, Çelebi Sultan Mehmet zamanÕnda, bir yÕlda iki sefer
olmasÕ nedeniyle askere bahúiú ve inam da÷ÕtÕlmasÕ, (foto÷raf:37)
130a, Çelebi Sultan Mehmed’in ölümünün askerden
gizlenmesi, (foto÷raf:38)
132b, II.Murad’Õn Bursa Cülusu, (foto÷raf:39)
143b, Macar kahramanÕ ve kral Naibi Yanko’nun çelik
mi÷ferinin II. Murad’Õn kÕlÕç darbesiyle parçalanmasÕ, (foto÷raf:40)
153b II. Mehmed’nin Edirne cülüsü
, (foto÷raf: 41)
178a, II. Bayezid’in cülüsü
, (foto÷raf:42)
201a, Yavuz Sultan Selim’in cülusu
, (foto÷raf: 43)
217a, Yavuz Sultan Selim’in bir aynaya ok atÕúÕ, (foto÷raf: 44)
FarklÕ konularÕn tasvirlerinden oluúan minyatürler, OsmanlÕ
minyatür sanatÕ gelene÷inde kendine has özelliklerle ortaya
çÕkmaktadÕr. Bu grupta yer alan minyatürler, mekan tasarÕmÕ, yüzey
süslemecili÷i ve iyi iúçilik açÕsÕndan dikkat çekmektedir.
Minyatürlerin tamamÕnda, yorum olarak çeúitlenmek koúuluyla resim
alanÕ üç yatay paftaya bölünmüú, ortadaki pafta genellikle renk ve
süsleme açÕsÕndan güçlendirilmiútir. Söz konusu durum sanatçÕnÕn
imzasÕ gibidir. Resim alanÕnÕ bölen paftanÕn üst tarafÕ çeúitli elemanlar
ile parçalanmÕú ancak alt taraflar düz bÕrakÕlmÕútÕr.
89b, 130a, 178a sayfalarÕnda yer alan minyatürlerde alt
tarafta yüzeye ba÷lÕ olarak geliúen mekanda, taht mekanÕnÕn sa÷ ve sol
taraflarÕndan içe do÷ru hareketlendirilen diyagonal duvarlar
vasÕtasÕyla derinlik yanÕlsamasÕ oluúturulmuútur. Her üç minyatürde de
mekan alttan üste do÷ru üç aúamalÕ olarak tasarlanmÕútÕr. Yüzeyin
hakim karakteri ortadan kaldÕrÕlmadan, usta bir yorum ile içe do÷ru
geliúen güçlü bir derinlik kurgusu gerçekleútirilmiútir. Böylece
kompozisyonda belirli bir atmosfer duygusu yaratÕlarak kutu mekan
formu elde edilmiútir.
127b, 132b, 153b, 201a, 217a sayfalarÕndaki minyatürlerde
yüzeyin yapÕsÕna uygun olarak düz tasarlanan mekanda figürlerin
yardÕmÕ ile içe do÷ru hareket hissi yaratÕlmÕútÕr.
217a sayfasÕnda yer alan Yavuz Sultan Selim’in bir aynaya
ok atÕúÕ konulu minyatürde bu gruptaki minyatürlerde yer alan taht
mekanÕ farklÕlaúmÕútÕr. Ancak resim alanÕnÕn bölünmesi ve
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kompozisyonun yatay dikey kurgusu di÷er minyatürlerle benzerlik
göstermektedir.
Figür tipleri ile 2 ve 3. gruptaki figürlere benzerlik gösteren
minyatürlerde padiúah figürünün yeri de÷iúmektedir. Bu nedenle figür
düzeni çeúitlenmektedir. 132b, 153b,178a sayfalarÕnda merkez orta
alanken di÷er minyatürlerde biraz daha sa÷ veya sol kenara
çekilmiútir. Fakat yerleútirmelerdeki benzerlik ortak bir düzen
anlayÕúÕnÕn çeúitlendi÷ini düúündürtmektedir.
Bu grupta yer alan minyatürün figür düzenlerinde yüzeysel
bir çeúitlenmeye gidildi÷i söylenebilir. 89b sayfasÕnda figür sayÕsÕ az
olmasÕ düzenin farklÕlaútÕ÷Õ fikrini uyandÕrmaktadÕr. Fakat minyatürde
sa÷ alt köúeden resim alanÕna sokulan figürlerin düzeni, bu gruptaki
di÷er minyatürlerin sa÷ alt köúedeki düzenleri ile benzeúmektedir.
132b, 153b sayfalarÕnda yer alan minyatürlerde ise padiúah figürü
merkeze alÕnmÕútÕr. Böylece iki kenardan orta alana do÷ru geliúen
kesik diyagonal paftalar ile içe do÷ru keskin bir hareket
oluúturulmuútur. Bu minyatürlerde figür düzeni farklÕymÕú gibi
görünse de aynÕ üslubun çeúitlendi÷i örnekler olarak görülebilir.
Figürlerin düzeni 89b, 130a, 178a sayfalarda derinlik kurgusu ve
atmosfer duygusunu desteklerken, di÷er minyatürlerde söz konusu
etkiler bütünüyle figürlerin düzeni ile sa÷lanmÕútÕr. DolayÕsÕyla 89b,
130a, 178a sayfalarÕnda bulunan minyatürlerde mekanÕn düzeni, 132b,
153b, 127b, 201a, 217a, 143b sayfalarÕnda yer alan minyatürler de ise
figür düzeni kompozisyon düzenini úekillendiren asÕl unsur olarak
karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
Hiyerarúik düzen merkezde bulunan padiúah figürlerinin
konumu ve ebatlarÕnÕn di÷er figürlerden ayrÕútÕrÕlmasÕ ile iki aúamalÕ
olarak tasarlanmÕútÕr.
Minyatürlerde yeúil, mavi, beyaz, kahverengi, lacivert,
turuncu, kÕrmÕzÕ, pembe, mor, lila, sarÕ renkler ve yanÕ sÕra altÕn,
gümüú kullanÕlmÕútÕr. Renk düzeni mekan ve figür düzeninin önerdi÷i
biçimi destekler úekilde ayrÕútÕrÕcÕ ve kurgusal amaçlarÕ destekler
úekilde kurgulanmÕútÕr.
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Foto÷raf: 35

Foto÷raf: 39

Foto÷raf: 36

Foto÷raf: 37

Foto÷raf: 38

Foto÷raf: 40

Foto÷raf: 41

Foto÷raf: 42

Foto÷raf: 43

Foto÷raf: 44

De÷erlendirme
Hünernâme I. ciltte yer alan minyatürler OsmanlÕ minyatür
sanatÕ gelene÷inde üretilmiú, oldukça baúarÕlÕ eserlerdir. Minyatürler
kompozisyon düzenleri açÕsÕndan çeúitlenmektedir. Bu çeúitlilik
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dikkate alÕndÕ÷Õnda minyatürlerin farklÕ sanatçÕlar tarafÕndan ve farklÕ
ustalarÕn gözetiminde üretildi÷i söylenebilir. ElyazmasÕnda, hangi
eserin hangi sanatçÕ tarafÕndan yapÕldÕ÷Õna veya eserin
resimlendirilmesinde hangi sanatçÕlarÕn görev aldÕ÷Õna iliúkin herhangi
bir tanÕm bulunmadÕ÷Õ için minyatürleri herhangi bir isme atfetmek
mümkün de÷ildir. Ancak atölye veya usta sanatçÕ ba÷lamÕnda bir
tasnif yapmak için müstakil bir çalÕúmada farklÕ elyazmalarÕndaki
örneklerle karúÕlaútÕrma yapmak mümkündür.
El yazmasÕnda yer alan minyatürler kendi aralarÕnda farklÕ
grup ve alt gruplar oluútursalar da yine OsmanlÕ minyatür sanatÕ
gelene÷inde ortaya çÕkan ortak biçimin ustalar ve atölyeler
ba÷lamÕnda çeúitlenerek farklÕlaútÕ÷Õ söylenebilir.
Minyatürler baúlangÕçta on grupta toplanmÕútÕr. Bu gruplar
kendi aralarÕnda eúleútirilerek yeniden de÷erlendirmeye tabi
tutulmuútur. Böylece daha önce elde edilen beú grubun di÷er gruplarÕn
alt gruplarÕ oldu÷u düúünülerek grup sayÕsÕ beúe indirilmiútir:
1. Grupta yer alan minyatürler ilk bakÕúta el yazmasÕnda yer
alan di÷er minyatürlerden ayrÕúmaktadÕrlar. Di÷er minyatürlere göre
daha úematik bir biçim ile karúÕmÕza çÕkan minyatürler, özgünlükleri
ile dikkat çekmektedir. Bu minyatürler özgün yapÕlarÕndan dolayÕ,
OsmanlÕ minyatür sanatÕ gelene÷inde belirgin üsluplardan biri olarak
görülebilir. Genel biçim özellikleri ve kompozisyon düzenleri
açÕsÕndan kendi aralarÕnda da çeúitlenen minyatürler, çalÕúma
kapsamÕnda iki alt grupta toplanmÕútÕr. Söz konusu çeúitlenmenin
konu ve nesnel ortamÕn farklÕlÕ÷Õndan kaynaklandÕ÷Õ söylenebilir.
Çizgisel bir yaklaúÕmÕn ve mimari mekan tasvirlerdeki biçimin ciddi
bir úekilde benzeúmesi 158b-159a, 146b-147a 231b, 232a
sayfalarÕndaki minyatürlerin aynÕ sanatçÕya ait oldu÷unu
düúündürmektedir.
2. Grupta mekanÕn parçalanma ve renklendirilme
biçimlerinden dolayÕ farklÕlaúan minyatürler iki grupta ele alÕnmÕútÕr.
FarklÕlÕklarÕ ve bezerlikleri karúÕlaútÕrÕlan minyatürlerde figür düzeni,
hiyerarúik düzen ve eylem düzeni açÕsÕndan ortak özellikler tespit
edilmiútir. Di÷er taraftan, figür tipleri ve iúçilik açÕsÕndan benzerlikler
de dikkate alÕndÕ÷Õnda, 83b, 108b, 138a, 162a, 165a, 170b sayfalarda
yer alan minyatürlerin sanatçÕsÕsÕn aynÕ kiúi oldu÷u söylenebilir.
ølk iki grupta yer alan minyatürlerin gelene÷inde fakat baúka
bir sanatçÕnÕn eserleri oldu÷u anlaúÕlan di÷er bir grup minyatür ise 3.
grup baúlÕ÷Õ altÕnda incelenmiútir. Bu grupta yer alan minyatürlerde
kompozisyonlar ustaca tasarlanmÕútÕr. ølk bakÕúta 2. grupta yer alan
minyatürlerle benzeúen minyatürler düzenlerin detaylarÕ açÕsÕndan
farklÕlaúmaktadÕr. Bu nedenle 2. ve 3. grupta yer alan minyatürlerin
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aynÕ sanatçÕ elinden çÕktÕ÷Õ söylenemez ancak aynÕ atölyenin devamÕ
niteli÷inde ortaya çÕkmÕú iki yorum olarak de÷erlendirmek
mümkündür.
3. Grupta yer alan minyatürlerde mekan, eylem ve zaman
düzenleri ile özgün bir yaklaúÕm sergilenmiútir. Özellikle mekanÕn
dikey unsurlarÕ olan tepeler, da÷lar ile yatay geliúen düz alanlarÕn
birbirinden ayrÕlmasÕnÕ vurgulayan düzen, bu yöndeki en önemli
unsurlardÕr. Genellikle basit kayalarÕn bir çizgi üzerinde dizilmesi
úeklinde dikkat çeken bu iúaret sanatçÕnÕn imzasÕ olarak kabul
edilebilecek bir ayrÕntÕdÕr. Söz konusu çizgi ile ikiye bölünen
dikdörtgen form zeminde kare veya kareye yakÕn formlar oluúmasÕna
neden olmuútur. Böylece ayrÕlan alanlar ço÷unlukla farklÕ renklerde
boyanmÕú ve her minyatürde tekrar edilerek bu yöndeki bilinç
belirtilmiútir. Bu durum, sanatçÕnÕn ustalÕ÷Õ ve yorum kabiliyeti ile
yetkinli÷inin zirvesinde oldu÷una iúaret etmektedir. Her ne kadar
di÷er minyatürlerde iúçilikler bu örneklere nazaran daha iyi olsa da bu
örneklerde tasarÕm açÕsÕndan sergilenen baúarÕ dikkat çekicidir.
Gelenekte belirli bir özgünlü÷e kaçarak kendine has ilkeler oluúturma
çabasÕ sezilen 81a, 88a, 105a, 116a, 121a, 182b, 194b, 205b
sayfalardaki minyatürlerin aynÕ sanatçÕnÕn elinden çÕktÕ÷Õ söylenebilir.
AynÕ grubun ikinci alt grubunda (3 b) ele alÕnan 86b, 187a,
189a, 211a sayfalardaki minyatürlerde iúçilik ve figür düzeninin
birinci alt gruptaki (a) örneklerden farklÕlaútÕ÷Õ görülmektedir. 211a
sayfasÕnda yer alan minyatürde mekan düzeni 81a, 88a, 105a, 116a,
121a, 182b, 194b, 205b sayfalardaki minyatürlerle aynÕ úekilde
düzenlenmiú, figür düzeni ve iúçilik açÕsÕndan farklÕlaúmÕútÕr. Birinci
alt grupta yer alan örneklerdeki açÕk kompozisyonlar bu örneklerde
kapalÕ forma dönüúmüú; yatay dikey paftalara dizilen figürler bu
örneklerde dairesel formda dizilmiútir.
Bu yapÕda nakkaúhanenin kolektif iúleyiúinin etkileri söz
konusu oldu÷u söylenebilir. TasarÕmÕ gerçekleútiren sanatçÕ uygulama
için atölyesindeki kalfa ve çÕraklarÕndan yararlanmÕú olabilir. Bu
nedenle 186b, 187a, 189a, 211a sayfalarÕnda yer alan minyatürlerin
sanatçÕsÕnÕn 3. (a) grup minyatürlerini yapan sanatçÕ olma ihtimali
büyüktür. Di÷er taraftan söz konusu sanatçÕnÕn (a) alt grup
sanatçÕsÕnÕn atölyesinde yetiúmiú bir sanatçÕ olabilece÷i de
söylenebilir.
4. Grupta yer alan minyatürlerde kompozisyon düzeni,
mekan düzeni, figür düzeni ve iúçilikleri açÕsÕndan çeúitlenmektedir.
ElyazmasÕnÕn 57b, 75b, 112b sayfalarÕnda yer alan minyatürlerdeki
düzen 62a, 68b, 72a sayfalarÕndaki düzenin yorumu olarak biraz
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farklÕlaúarak ortaya çÕkarken 49a, 94a sayfalarÕndaki düzen ise her iki
alt grubun da yorumlandÕ÷Õ örnekler olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
AynÕ atölyeden çÕkmasÕ muhtemel bu minyatürlerin genel
özelli÷i mekan tanÕmlarÕnda eksik kalan yönlerin figür düzeni ile
tamamlanmasÕdÕr. Özellikle atmosfer duygusunun yaratÕlÕúÕnda mekan
elemanlarÕnÕ
kullanÕlmadÕ÷Õ
yerlerde
figür
düzenlerinden
faydalanÕlmÕútÕr. øúçiliklerin de çeúitlendi÷i minyatürlerin bir grup
sanatçÕ tarafÕndan ortaklaúa üretildi÷i söylenebilir. Di÷er taraftan aynÕ
sanatçÕnÕn yetkin bir tasarÕm kabiliyeti ile yorumlara giderek üslubunu
çeúitlendirdi÷i yönünde bir yorum yapmak da mümkündür.
5. Grupta yer alan 89b, 127b, 130a, 132b, 143b, 153b, 178a,
201a, 217a, sayfalarÕndaki minyatürler mekan tasarÕmÕ, yüzey
süslemecili÷i ve iyi iúçilik açÕsÕndan dikkat çekmektedirler. Bu
gruptaki minyatürlerin tamamÕnda, yorum olarak çeúitlenmek
koúuluyla, resim alanÕ üç yatay paftaya bölünmüú, ortadaki pafta
güçlendirilerek ön plana çÕkarÕlmÕútÕr. Resim alanÕnÕ bölen paftanÕn üst
tarafÕ çeúitli elemanlar ile parçalanmÕú ancak alt taraflar düz
bÕrakÕlmÕútÕr. Söz konusu durum, üçüncü gruptaki sanatçÕnÕn tavrÕna
benzer bir úekilde sanatçÕnÕn imzasÕ gibidir. Bu grupta yer alan figür
tipleri 2. ve 3. gruptaki figür tiplerine benzemektedir. Ancak her türlü
benzeúmeye ra÷men bu eserler özgünlükleri ile dikkat çekmekte,
sanatçÕsÕ açÕsÕndan belirgin bir üslup fikrini yansÕtmaktadÕr.
Sonuç
Osman Gazi’den Kanuni Sultan Süleyman’a kadar OsmanlÕ
sultanlarÕnÕn yetenek ve baúarÕlarÕnÕ konu alan Hünernâme
elyazmasÕnÕn I. cildinde, OsmanlÕ minyatür sanatÕ gelene÷inde
üretilmiú önemli minyatür örnekleri yer almaktadÕr. SanatçÕlarÕnÕn
kim oldu÷u bilinmeyen bu eserler kompozisyon düzenleri açÕsÕndan
çeúitlenmektedir. Bu nedenle, elyazmasÕnÕn resimlendirilmesinde
farklÕ sanatçÕ ve atölyelerin görev aldÕ÷Õ söylenebilir. El yazmasÕnÕn
minyatürlerinde ilk bakÕúta on farklÕ kompozisyon düzeni ile
karúÕlaúÕlmaktadÕr. Bu düzen giriúimleri dikkatle incelendi÷inde, bu
sayÕnÕn üsluplarÕn kendi içinde çeúitlenmesi sonucu oluútu÷u
anlaúÕlmaktadÕr. YapÕlan inceleme ve de÷erlendirmeye ba÷lÕ olarak el
yazmasÕnÕn resimlendirilmesinde yaklaúÕk beú sanatçÕ veya atölyenin
görev aldÕ÷Õ söylenebilir.
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KOBø’LERøN BÖLGESEL KALKINMADAKø ROLÜ1
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Özet
1970’li yÕllarÕn sonlarÕna do÷ru yaúanan iktisadi krizler neticesinde
Fordist üretim yerine Post-Fordist üretim sisteminin egemen olmasÕna ba÷lÕ
olarak önemli üretim birimleri haline gelen küçük ve orta boy iúletmeler
(KOBø), bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde önemli bir araç olarak
görülmektedir. Söz konusu iúletmeler ülkenin her tarafÕnda yaygÕn olarak
faaliyette bulunduklarÕ için bölgesel kalkÕnma üzerinde önemli etkilere
sahiptirler. Bu çalÕúmada KOBø’lerin bölgesel kalkÕnma üzerindeki etkileri
incelenmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: KOBø, Bölgesel KalkÕnma, Üretim Sistemi

THE ROLE OF SMES ON THE REGIONAL DEVELOPMENT
Abstract
SMEs, as important production units unleashed after Post- Fordist
production system took place in Fordist production system as a consequence
of economical crisis toward the end of 1970s, appear to be an important tool
for overcoming the regional imbalances. Because the SMEs are active
throughout the country, they have considerable impacts on the regional
development. In this study, the impacts of SMEs on the regional development
were investigated.
Key Words: SME, Regional Development, Production System

1

Bu çalÕúma “KOBø’lerin Bölgesel KalkÕnma Üzerine Etkileri: Van øli
Üzerine Bir Uygulama” adlÕ doktora tez çalÕúmasÕndan derlenerek
hazÕrlanmÕútÕr.
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Giriú
1970’li yÕllar, BatÕlÕ ülkelerin durgunlu÷a girdi÷i, iúsizli÷in
arttÕ÷Õ, Keynesyen politikalarÕn ve Fordist üretim sisteminin önem
kaybetti÷i yÕllar olmuútur. Fordist Üretim Sistemi; kitlesel üretim,
ürün stoklama ve üretim sonrasÕ kalite kontrolü gibi özellikler taúÕyan
bir sistem iken, 1970’li yÕllarÕn sonlarÕna do÷ru önemli hale gelen
post-fordist üretim sistemi ise heterojen ürünlerin, küçük ölçekte,
stoksuz üretim ve üretim sÕrasÕnda kalite kontrolünün yapÕlmasÕ gibi
özellikler taúÕyan bir sistemdir.
Post-Fordist üretim sistemi ile birlikte etkin üretim birimleri
haline gelen küçük ve orta boy iúletmeler (KOBø’ler), esnek yapÕlarÕ
sayesinde piyasa koúullarÕndaki hÕzlÕ de÷iúimlere çabuk uyum
sa÷lamasÕ, krizlere dayanÕklÕklarÕ ve rekabet ortamÕ oluúturmasÕ
açÕsÕndan ülke ekonomilerinde önemli bir yere sahiptir ve tüm
ülkelerde iúletmelerin yaklaúÕk % 99’unu oluúturmaktadÕrlar.
KOBø’ler üretim, pazarlama ve hizmet gibi pek çok hususta önemli
üstünlüklere sahiptir. AyrÕca çok büyük kurulum masraflarÕ
gerektirmeden kurulan bu iúletmeler, ülkenin her tarafÕna yayÕldÕklarÕ
için bölgesel kalkÕnmada ve dolayÕsÕyla bölgesel dengesizliklerin
giderilmesinde son derece önemli bir rol oynamaktadÕrlar.
Bölgesel kalkÕnma üzerinde KOBø’lerin pek çok katkÕsÕ
bulunmaktadÕr. KOBø’ler, bölgenin ekonomisine dinamizm
kazandÕrmaktan istihdam yaratmaya, fÕrsat eúitli÷i oluúturmadan
göçleri azaltmaya kadar birçok konuda bölge üzerinde olumlu etki
yaparak bölgenin kalkÕnmasÕna katkÕda bulunmaktadÕr.
Bu çalÕúmada KOBø’lerin bölgesel kalkÕnmadaki rolü üzerinde
durulacaktÕr. ÇalÕúmada öncelikle KOBø kavramÕ, özellikleri, avantaj
ve dezavantajlarÕ daha sonra KOBø’lerin sorunlarÕ ile ekonomideki
yeri ve son olarak KOBø’lerin bölgesel kalkÕnma üzerinde etkileri
incelenecektir.
1. KOBø KAVRAMI,
DEZAVANTAJLARI

ÖZELLøKLERø,

AVANTAJ

VE

KOBø’ler tüm dünyada dinamik ve sürükleyici unsurlardan
biri olarak, sosyo-ekonomik geliúme açÕsÕndan büyük bir öneme
sahiptirler. Genel olarak KOBø’ler, çabuk karar verme yetene÷ine
sahip, az sermaye kullanÕmÕ yanÕnda daha çok el eme÷i ve düúük
düzeyde yönetim giderleri ile çalÕúan, ucuz bir üretim gerçekleútiren
iktisadi teúebbüsler olarak ifade edilmektedir (Akgemci, 2001: 7).
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1.1. KOBø KavramÕ
KOBø tanÕmlarÕ sadece ülkeler arasÕnda de÷il, bir ülkenin
de÷iúik kurumlarÕ arasÕnda bile farklÕlÕk göstermektedir. Bu ölçütler
niceliksel (kantitatif) ve niteliksel (kalitatif) olmak üzere iki kÕsma
ayrÕlmaktadÕr.
KOBø’lerin tanÕmlanmasÕnda kullanÕlan niteliksel (kalitatif)
ölçütler úunlardÕr (Koçel, 1993: 10); ba÷ÕmsÕz yönetim, iúletmenin
yöneticisinin aynÕ zamanda iúletmenin sahibi olmasÕ, iúletmenin
çabalarÕnÕ yöresel olarak devam ettirmesi, iúletmenin çalÕúmalarÕnÕ
sürdürdü÷ü iúkolu içerisinde küçük bir yere sahip olmasÕ, iúletme
sermayesinin tümünün veya büyük bir bölümünün iúletme sahibine ait
olmasÕ yer almaktadÕr. KOBø’lerin tanÕmlanmasÕnda kullanÕlan nicel
(kantitatif) ölçütler de çok çeúitlidir. Bu ölçütlerden bazÕlarÕ úunlardÕr
(Müftüo÷lu,1998: 76–77); iúletmede istihdam edilen personel sayÕsÕ,
toplam sermaye ve öz sermaye, iúletme sermayesi ve sabit sermaye,
satÕú tutarÕ ve kâr hacmi, katma de÷er ve ödenen vergi tutarÕ,
ihracat/satÕú tutarÕ oranÕ vd. yer almaktadÕr.
YukarÕda sÕralanan kriterlerin sayÕsÕ daha fazla artÕrÕlabilir.
Ancak tek bir kriter KOBø tanÕmlamada yeterli olmayaca÷Õ gibi,
birden fazla kriterinde göz önüne alÕnmasÕyla yapÕlacak bir
tanÕmlamada, çok karmaúÕk sorunlara yol açabilecektir. KOBø’ler
konusunda ülkelerarasÕnda veya bir ülkenin farklÕ kurumlarÕ arasÕnda
farklÕ tanÕmlamalar yapÕlmaktadÕr. Küçük ve orta boy iúletmelerle
ilgili her kurum kendine özgü tanÕmlamalar yapmaktadÕr.
TanÕmlamalardaki
sÕnÕrlar,
genellikle
ülkelerin
ekonomik
büyüklü÷üne ba÷lÕ olarak de÷iúmektedir. DolayÕsÕyla KOBø terimi
hukuki olmaktan ziyade iktisadi bir içerik taúÕmaktadÕr. Bu amaçla
yapÕlan tüm tanÕmlamalarda kullanÕlan ölçüt iúletmede istihdam edilen
kiúi sayÕsÕdÕr (Çelik ve Akgemci, 1998: 64).
Türkiye’de KOBø’lerle ilgili olarak, 18 KasÕm 2005 tarihli
resmi gazetede ortak bir tanÕm yapÕlmÕútÕr. Bu tanÕma göre çalÕúan
sayÕsÕ 0–9 arasÕnda olan ve yÕllÕk satÕú tutarÕ 1.000.000 YTL olan
iúletmeler mikro, çalÕúan sayÕsÕ 10–49 arasÕnda olan ve yÕllÕk satÕú
tutarÕ 5.000.000 YTL olan iúletmeler küçük, çalÕúan sayÕsÕ 50–249
arasÕnda olan ve yÕllÕk satÕú tutarÕ 25.000.000 YTL olan iúletmeler orta
ölçekli iúletme olarak kabul edilmektedir (DPT, 2006: 5).
Ülkemizde oldu÷u gibi çeúitli ülkelerde farklÕ KOBø tanÕmlarÕ
yapÕlmaktadÕr. Ülkelere ve temel alÕnan kriterlere göre KOBø’lerin
tanÕmlarÕndaki farklÕlÕk Tablo 1’de özetlenmektedir. Bu farklÕ
tanÕmlamalara ra÷men ortak bir KOBø tanÕmÕ yapma ihtiyacÕ
belirmiútir. KOBø’ler için genel veya ortak bir tanÕm geliútirmek
ihtiyacÕnÕn sebebi, bir ülke ekonomisinde vazgeçilmez öneme sahip
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olan ve o ülkenin koúullarÕna göre KOBø’leri belirlemek, bu tanÕm
kapsamÕnÕn sa÷layaca÷Õ teúvik ve finansal yardÕmlardan
yararlanmaktÕr (SarÕaslan, 1996: 6–7).
Tablo 1. Temel AlÕnan Kriterlere ve Ülkelere Göre KOBø TanÕmÕ
Ülkeler
ABD
Küçük
Orta
JAPONYA
Küçük
Orta
AB
Küçük
Orta
KOLOMBøYA
Küçük
Orta
GÜNEY KORE
Küçük
Orta
TÜRKøYE
Küçük
Orta

øúçi SayÕsÕ

YatÕrÕlan Sermaye

<100
100–500 arasÕ

SatÕú MiktarÕ
< 1 milyon $

<300

< 100 milyon Yen
< 1 milyar Yen

10–50 arasÕ
< 250

< 5 milyon €
< 27 milyon €

< 10 milyon €
< 50 milyon €

< 50
< 100
< 100
100–300 arasÕ
10-49
50-249

< 5.000.000YTL
< 25.000.000YTL

Kaynak: SarÕaslan, 1996, s.5 ve DPT, 2006, 5.
1.2. KOBø’lerin Özellikleri
KOBø’ler ile ilgili ortak bir tanÕm bulunmamasÕna ra÷men, bu
iúletmelerin genel özellikleri konusunda ortak de÷erler bulunmaktadÕr.
KOBø’lerin özellikleri aúa÷Õdaki gibi sÕralanmaktadÕr (Karataú, 1991:
20–21; KOSGEB, 2005: 2):
—Yönetimin ba÷ÕmsÕz olmasÕ,
—Az yatÕrÕmla çok kiúiye istihdam sa÷lama,
—Piyasadaki talep boúluklarÕnÕ kÕsa sürede doldurma,
—Talep de÷iúikliklerinde ve tüketici tercihlerine daha kolay
uyum sa÷lama,
—Teknolojik yeniliklere çabuk uyum sa÷lama,
—Üretimde deneme-yanÕlma yönteminin hâkim olmasÕ,
—østikrarlÕ bir üretim yapamama,
—BölgelerarasÕ dengeli kalkÕnmayÕ katkÕ sa÷lamasÕ,
—Gelir da÷ÕlÕmÕndaki çarpÕklÕ÷Õ asgariye indirme,
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—Ferdi tasarruflarÕ teúvik etme yönlendirme ve
hareketlendirme,
—Büyük sanayi iúletmelerinin destekleyicisi ve tamamlayÕcÕsÕ
olma,
—Politik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsuru olma,
—Eme÷in sÕnÕflandÕrÕlmasÕnÕn azlÕ÷Õ ve usta tipi üretim
olmasÕ,
—Önemli alt piyasalarda baskÕn bir piyasa gücü olmamasÕ,
—Profesyonel bir yönetimi olmamasÕ,
—Üretim ve idare fonksiyonlarÕ ayrÕlmamasÕ,
—Ailesel paylar fazlalÕ÷Õ ve e÷itim gereksinimlerinin azlÕ÷Õ,
—Genellikle bölge ile sÕnÕrlÕ olmasÕ,
—Bölgede bulunan kaynaklarÕn kullanÕlmasÕ esasÕ yer
almaktadÕr.
Genel özellikleri yukarÕda ifade edilen KOBø’lerin büyük
iúletmelere kÕyasla bir takÕm avantaj ve dezavantajlarÕ bulunmaktadÕr.
KOBø’lerin sahip oldu÷u avantaj ve dezavantajlar aúa÷Õda
belirtilmektedir.
1.3. KOBø’lerin AvantajlarÕ ve DezavantajlarÕ
KOBø’ler ülke ekonomilerinde önemli bir a÷ÕrlÕ÷a sahiptirler.
Bu a÷ÕrlÕklarÕ büyük iúletmelere göre kÕyasla pek çok üstünlü÷e sahip
olmalarÕndan kaynaklanmaktadÕr. Söz konusu üstünlü÷e sahip
KOBø’ler dinamik yapÕlarÕ sayesinde önemli büyük iúletmelerin
kuruluúuna da kaynaklÕk etmektedirler.
KOBø giriúimcileri, faaliyette bulunduklarÕ yerel pazarÕ iyi
tanÕyan, pazarÕn özelliklerini ve ihtiyaçlarÕnÕ daha iyi görebilen,
pazardaki alÕcÕ ve satÕcÕlarla daha yakÕn iliúkiler içerisinde olabilen
kiúilerdir. Özellikle, müúteriyle olan yakÕn iliúkileri, bu iúletmelere
büyük iúletmelerin sahip olamayacaklarÕ avantajlar sa÷lamaktadÕr. Bu
avantajlarÕn yanÕnda sermaye yetersizli÷i, stratejik kararlarÕn iúletme
sahibince alÕnÕp alt ve orta düzey görevlilerin bu kararlarÕn
alÕnmasÕnda etkin olamamasÕ gibi nedenlerden dolayÕ da KOBø’ler bir
takÕm dezavantajlarÕ bulunmaktadÕr (Akgemci, 2001: 15–16).
Esnek yapÕlarÕ, pazarÕ daha yakÕndan tanÕma gibi avantajlar
dÕúÕnda KOBø’lerin sahip oldu÷u avantajlar úöyle sÕralanmaktadÕr
(YÕlmaz, 2004: 143):
—Daha az yatÕrÕmla daha çok üretim ve ürün çeúitlili÷i sa÷lar.
—Daha düúük yatÕrÕm maliyetleriyle istihdam olana÷Õ yaratÕr.
—Emek yo÷un teknolojilerle çalÕúarak ve genelde düúük
nitelikli elaman
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istihdam ederek iúsizli÷in aúa÷Õ çekilmesine katkÕda
bulunur.
—Esnek yapÕlarÕ sayesinde ekonomik dalgalanmalardan daha
az etkilenir.
—Talep de÷iúikliklerine ve çeúitliliklerine daha kolay uyum
gösterebilirler.
—Teknolojik yenilikleri almaya esnek yapÕlarÕ nedeniyle daha
yatkÕndÕrlar.
—BölgelerarasÕ dengeli kalkÕnmayÕ sa÷lar.
—Bireysel tasarruflarÕ teúvik eder.
—Gelir da÷ÕlÕmÕndaki adaletsizlikleri azaltÕr.
—Büyük
sanayi
iúletmelerinin
destekleyicisi
ve
tamamlayÕcÕsÕdÕr.
—Ekonominin ve sosyal sistemin denge ve istikrar unsurudur.
KOBø’lerin yukarÕda belirtilen avantajlar yanÕnda bazÕ
dezavantajlarÕ da bulunmaktadÕr. Bu dezavantajlar úöyle
sÕralanmaktadÕr (Akgemci, 2001: 16):
—Olumsuz rekabet
—Genel yönetim yetersizli÷i
—Özellikle stratejik kararlarÕn iúletme sahip ve ortaklarÕnca
alÕnÕp, orta veya
alt düzey görevlilerin tam katÕlÕmÕn sa÷lanamamasÕ
—øúletme bünyesinde, mali danÕúman ve uzman istihdam
edememe
—Uzman bir finansman biriminden yoksunluk
—Sermaye yetersizli÷i
—Finansal planlama yetersizli÷i
—Banka ve di÷er finansal kurumlardan yeterli deste÷i
görememe
—Sermaye piyasasÕndan yeterince yararlanamama
—Ürün geliútirme eksikli÷i
—Üretim ve satÕú arasÕnda koordinasyonsuzluk
—Modern pazarlama etkinlikleri sergileyememe
—øúletmelerin küçük ve orta ölçekli olmasÕ sonucu ihale vb.
etkinlikleri
izleyememek
—øúyeri ve yerleúim alanÕnÕn küçüklü÷ü
—Ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kaybetme ve batma riski
—Kalifiye elaman sa÷layamamak
—Mevzuat ve bürokrasi
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2. KOBø’LERøN SORUNLARI VE EKONOMøDEKø
YERø
Her üretim biriminde oldu÷u gibi KOBø’lerin de bir takÕm
sorunlarÕ bulunmaktadÕr. øúletme faaliyetleri sÕrasÕnda öz sermaye
yetersizli÷i sebebiyle en fazla finansman sorunlarÕyla karúÕlaúan
KOBø’lerin finansman sorunu dÕúÕnda örgütlenme, yönetim, tedarik,
ar-ge, karar alma vb. baúka sorunlarÕ da bulunmaktadÕr (Oktay ve
Güney, 2002: 4). Söz konusu problemlerin yanÕ sÕra KOBø’ler
istihdam, yatÕrÕm, katma de÷er gibi pek çok iktisadi katkÕ ile her
ekonomide önemli bir yere sahiptirler.
2.1. KOBø’lerin SorunlarÕ
KOBø’ler gerek kendi yapÕlarÕndan gerekse iúletme dÕúÕ
faktörlerden kaynaklanan finansman, vergi, yönetim, örgütlenme,
tedarik, üretim ve pazarlama gibi pek çok sorun yaúamaktadÕr.
KOBø’lerin kuruluú aúamasÕnda baúlayan finansman sorunu,
iúletme faaliyet gösterdi÷i sürece devam etmektedir. KOBø’lerin
taúÕdÕ÷Õ riskin yüksek oldu÷u düúüncesi, bu iúletmelere verilen
kredilerin yüksek faizli olmasÕna neden olmaktadÕr. øúletme, faaliyeti
veya kuruluúu esnasÕnda aldÕ÷Õ kredileri geri ödeyemeyince finansman
sÕkÕntÕsÕ içine girer ve bu sÕkÕntÕ giderilmedi÷i takdirde iúletmenin
iflasÕna bile neden olmaktadÕr.
KOBø’lerin finansman sorunu teúebbüsün kurulmasÕ
aúamasÕnda alÕnan giriúimci kredisi ve iúletme sermayesi ihtiyaçlarÕ
olmak üzere iki kÕsÕmdan oluúur. Özel sermayeleri güçlü olmayan ve
kârlÕlÕklarÕ dalgalanmalar gösteren iúletme, kendi kaynaklarÕ yeterli
olmayÕnca ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak için banka kredilerine yönelmek
zorunda kalmaktadÕr (A÷ao÷lu, 1995: 6).
KOBø’lerin kuruluú aúamasÕnda baúlayan finansman sorunu,
kuruluú aúamasÕndan hemen sonra iúletme sermayesi sorunu olarak
devam etmektedir. Sermaye piyasasÕ olanaklarÕndan yeterince
yararlanamama, kronik enflasyon, yüksek faizler ve finansal
dalgalanmalar iúletme sermayesi eksikli÷ini beslemektedir.
DolayÕsÕyla düúük maliyetli kredilerin alÕnmasÕ finansman
sÕkÕntÕlarÕnÕn azalmasÕnda son derece önemlidir (YÕlmaz, 2004: 144).
KOBø’ler çok çeúitli vergi ile mükelleftirler. Vergilerin çok
çeúitli olmasÕ hem bu iúletmeler üzerinde ciddi bir yük hem de bu
iúletme sahiplerinin vergilerin ödenmesine kadar olan prosedürü takip
etmesi, zamanÕn iúletme sahipleri açÕsÕndan etkin kullanÕmÕnÕ
önlemektedir (TOBB, 1993: 56).Vergi açÕsÕndan KOBø’lerin
karúÕlaútÕklarÕ sorunlar çeúitli úekillerde oluúmaktadÕr. KOBø’lerin
büyük ço÷unlu÷u iúletme esasÕna göre defter tutuklarÕndan; úüpheli
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alacak karúÕlÕ÷Õ ayÕramamakta, amortisman yöntemlerinden
yararlanamamakta ve iúletme, çalÕúan aile bireylerine ait harcamalarÕ
gider olarak gösterememektedir. KOBø’de çalÕúanlarÕn ço÷unun
kayÕtsÕz olmasÕ kayÕtlÕ çalÕúanlar açÕsÕndan haksÕz rekabet
yaratmaktadÕr (YÕlmaz, 2004: 144).
KOBø’lerin yönetim faaliyetlerine iliúkin bazÕ sorunlarÕ da
bulunmaktadÕr. Bu sorunlar genel olarak úöyledir (Özgen ve Do÷an,
1998: 102): Yönetim ve yönetici sorunu, nitelikli ve kalifiye elaman
eksikli÷i, iúletme sahiplerinin teknik kökenli olmasÕ, örgütteki ve
örgütlenmedeki sorunlar, e÷itim ve formasyon eksikli÷i, idari, teknik,
danÕúmanlÕk ve rehberlik hizmetlerinden yoksunluk sayÕlmaktadÕr.
KOBø’lerin pek ço÷unda örgütlenme sorunlarÕ bulunmaktadÕr.
Örgütlenme ile ilgili sorunlar: Örgüt yapÕsÕnÕn geleneksel oluúu ve
modernleútirilmemesi, verimlilik ölçme sisteminin olmamasÕ, toplam
kalite yönetimine uygun yapÕlanmanÕn olmamasÕ, örgüt yapÕsÕnÕn
amaca uygun, yeterli, basit olmamasÕ ve örgütün temel politikalarÕnÕn
saptanmamÕú olmasÕ, örgüt planlamasÕ ve úemasÕ anlayÕúÕnÕn
geliúmemesi, örgütte çeúitli birimlere göre yetki ve sorumluluk
da÷ÕlÕmÕnÕn dengeli, açÕk bir biçimde yapÕlmamÕú olmasÕ, iúbölümü ve
uzmanlaúmada yetersiz kalÕnmasÕ, örgütte kurmay ve komuta
kanallarÕnÕn açÕkça belirlenmeyip birbirine karÕútÕrÕlmasÕ, örgütün
biçimsel ve biçimsel olmayan yapÕlarÕnÕn birbirinden ayrÕ oldu÷unun
düúünülmeyip, her iki yapÕdaki grup amaçlarÕ ile çalÕúmalarda,
çatÕúmalara yol açmasÕ yer almaktadÕr (Akçasu ve PazarcÕk, 1996: 6;
Aúkun, 1979: 2).
KOBø’lerin tedarik faaliyetlerine iliúkin sorunlarÕ da
bulunmaktadÕr. Tedarik “araútÕrÕp bulma, elde etme anlamÕna
gelmekte olup iúletmenin ihtiyacÕ olan ara malÕ, ham madde, araç
gereç veya nihai mallarÕn sa÷lanmasÕyla ilgili süreç, faaliyet ya da
sorumluluklar” olarak ifade edilmektedir (Seyido÷lu, 1992: 842).
KOBø’lerin tedarik iúlevine iliúkin temel sorunlarÕ; KOBø’ler büyük
iúletmelere göre daha düúük seviyede malzeme sipariú ederler, sipariú
daha az verildi÷i için daha az iskonto sa÷lanabilmektedir, aynÕ
malzemeyi sürekli kullanmadÕklarÕ için uzun süreli malzeme
tedarikine gidemezler. KOBø sahip veya yöneticilerinin iúletmelerine
kalifiye elaman tedarik edebilmeleri, oldukça fazla ücret ve yan
ödemeleri gerektirebilmektedir (Müftüo÷lu,1998: 65).
KOBø’ler, üretim sorunlarÕ da yaúamaktadÕr. KOBø’lerin
üretim sürecinde karúÕlaútÕ÷Õ sorunlarÕ; kalifiye eleman yetersizli÷i,
enerji sorunu, teknolojinin yetersiz ve eski olmasÕ, uygun olmayan
hammadde ve yardÕmcÕ malzemeler, makine ve iúçilerden
kaynaklanan iú durmasÕ ve aúÕrÕ iú yükleri, fazla fire ve Õskarta, iú ve

117

118

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

zaman etütleri, bakÕm planlamasÕ, fabrika iç düzenlemesi ve iú analizi
eksikli÷i, iú gücünün sayÕsal yetersizli÷i, yetersiz stok nedeniyle
üretimin aksamasÕ, taúÕma-depolama gibi araçlardan yararlanamama
ve fason üretim planÕnda karúÕlaúÕlan zorluklar yer almaktadÕr (Tekin,
2001: 188–190; Özgen ve Do÷an, 1998: 90–91).
KOBø’ler, pazarlama ile ilgili sorunlar da yaúamaktadÕr.
Pazarlama, “bir firmanÕn üretimden bu mal veya hizmetlerin nihai
tüketiciye ulaúmasÕna kadar geçen tüm aúamalarda alÕcÕlara yönelik
olarak ve firma amaçlarÕ do÷rultusunda giriúti÷i iúletmecilik
faaliyetlerinin tümü” úeklinde tanÕmlanmaktadÕr (Seyido÷lu, 1992:
680). KOBø’lerin pazarlama ile ilgili sorunlarÕ; pazar bulma güçlü÷ü,
yo÷un ve haksÕz rekabet, piyasadaki fiyat istikrasÕzlÕ÷Õ, maliyet
güçlükleri, fiyat yüksekli÷i nedeniyle oluúan problemler, kalite
düúüklü÷ü nedeniyle oluúan problemler, yetersiz reklam ve
promosyon, da÷ÕtÕm kanallarÕyla ilgili problemler, satÕú elamanlarÕnÕn
etkin olmamasÕ, ambalajlama ve paketleme sorunlarÕ, úirket ve ürünler
ile olumlu imajÕn yerleútirilememesi, uluslararasÕ pazarlara açÕlmada
dil konusu ile ilgili sorunlar, tüketicilerin zevk ve tercihlerini
izlemedeki yetersizlikler, çevre de÷iúikliklerinin iúletme üzerindeki
etkisinin yeterince yapÕlmamasÕ sayÕlmaktadÕr(Tekin, 2001: 192;
Özgen ve Do÷an, 1998: 91-92).
KOBø’ler yukarÕda sayÕlan sorunlarÕn dÕúÕnda yasal sorunlar,
bürokratik sorunlar, nitelikli personel bulamama, e÷itim ve
enformasyon gibi sÕkÕntÕlar ile de karúÕ karúÕya kalmaktadÕrlar. AyrÕca
iúletmenin kuruluú aúamasÕnda giriúimcilik, yeterli fizibilite
çalÕúmalarÕ yapÕlamamasÕ ve kuruluú yeri ile ilgili sorunlar da
yaúamaktadÕrlar (Sabuncuo÷lu ve Tokol, 2001: 63).
2.2. KOBø’lerin Ekonomideki Yeri
Bir ekonomi de÷iúik büyüklüklerde ve de÷iúik alanlarda
faaliyet gösteren, mal ve hizmet üreten türlü iúletmelerden
oluúmaktadÕr. Ekonominin geliúmesi de, içinde faaliyet gösteren
iúletmelerin büyümeleri, sayÕlarÕnÕn artmasÕ ve baúarÕlÕ olmalarÕ ile
gerçekleúmektedir. Ekonominin sa÷lÕ÷Õ ve gücü, onu oluúturan
iúletmelerin sa÷lÕklarÕ ve güçleri ile ölçülmektedir (Alpugan, 1990:
50).
KOBø’ler istihdam ettikleri iúgücünden, gerçekleútirdikleri
yatÕrÕmlara ve yarattÕklarÕ katma de÷erlerden, ödedikleri vergilere
kadar pek çok yönleri ile tüm ekonomilerin vazgeçilmez
bileúenleridir. Çünkü bu iúletmeler yalnÕzca ba÷ÕmsÕz olarak mal ve
hizmet üreten birimler de÷il, aynÕ zamanda büyük iúletmeler için
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mamul ya da yarÕ mamul girdileri üreterek onlarÕn geliúimini de
katkÕda bulunan iktisadi birimlerdir (SarÕaslan, 1996: 9).
Esnek üretim sistemlerinin yaygÕnlaúmasÕyla birlikte tüm
ekonomilerde önemleri daha iyi anlaúÕlan KOBø’ler, toplam iúletmeler
içinde ciddi bir büyüklü÷e sahiptirler. AyrÕca bu iúletmeler yapÕlan
yatÕrÕmlar, istihdam edilen kiúi sayÕsÕ, yaratÕlan katma de÷er ve toplam
kredilerden alÕnan paylar içindede önemli bir a÷ÕrlÕ÷a sahiptirler. Bu
açÕdan KOBø’ler tüm dünyada önemli yere sahiptir.
Ölçek ekonomisinin önemini yitirmeye baúlamasÕyla birlikte,
KOBø’ler birçok ülkede, 1970 bunalÕmÕndan sonra kaynaklarÕn
ekonomik kullanÕmÕ, istihdam ve gelir da÷ÕlÕmÕna katkÕlarÕndan dolayÕ
makro ekonomik politikalarÕn temelini oluúturmaya baúlamÕútÕr.
Büyük iúletmelerden farklÕ olarak, üretim rasyonalizasyonunun
giderek, talebin yüksek gelir esnekli÷i ya da düúük fiyat esnekli÷i
gösterdi÷i ürünlerin üretimine a÷ÕrlÕk veren küçük iúletmeler,
ekonomik krizden de en az etkilenen birimler olmuútur. Bütün
güçlüklere karúÕn, günümüzde tüm ülkelerde, iúletmelerin yaklaúÕk %
99’unun KOBø’lerden oluútu÷u görülmektedir. Ülkeden ülkeye
de÷iúmekle birlikte, istihdamÕn % 40-80’i ve GSMH’nin % 30-70’ini
KOBø’ler yaratmaktadÕr. DolayÕsÕyla büyük iúletmelere göre açÕk bir
üstünlü÷e sahiptirler. AynÕ zamanda KOBø’lerin küçük, fakat önemli
bir grubu, yeni sanayilerin ve teknolojilerin geliúmesinin öncüsü
durumundadÕr. Yenilikçi çalÕúmalar yapanlar içinde KOBø’ler yo÷un
durumdadÕr. øletiúim ve otomasyon maliyetlerinin azalmasÕ,
KOBø’lerin teknik olanaklarÕnÕn artmasÕna paralel olarak global piyasa
içindeki baúarÕlarÕnÕn büyümesini sa÷lamaktadÕr. KOBø’ler yeni
kurulmuú úirketlerden daha fazla istihdam yarattÕklarÕndan dolayÕ
istihdama önemli katkÕlarda bulunmaktadÕr (YÕlmaz, 2004: 2).
Ekonomilerin temel dinamiklerini oluúturan KOBø’lerin
ekonomide önemli bir yeri bulunmaktadÕr. Aúa÷Õda KOBø’lerin
ekonomideki yeri ve payÕna iliúkin olarak, bazÕ ülkelerdeki KOBø’ler
arasÕnda oransal olarak bir karúÕlaútÕrma yapÕlmÕútÕr.
Tablo 2. BazÕ Ülke Ekonomilerinde KOBø’lerin Yeri
Ülkeler

A.B.D.
Almanya
Japonya
Fransa

Tüm
øúletme
øçindeki
Yeri
%
97.2
99.8
99.4
99.9

Toplam
østihdam
øçindeki
Yeri
%
50.4
64.0
81.4
49.4

Toplam
YatÕrÕm
øçindeki
Yeri %

Katma
De÷er
øçindeki
Yeri %

38.0
44.0
40.0
45.0

36.2
49.0
52.0
54.0

Toplam
øhracat
øçindeki
PayÕ
%
32.0
31.1
38.0
23.0

Toplam
Krediden
AldÕklarÕ
Pay %
42.7
35
50.0
48.0
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øngiltere
Hindistan
øtalya
G.Kore
Tayland
Türkiye

96.0
98.6
97.0
97.8
98
99.5

36.0
63.2
56.0
61.9
64
61.1

29.5
27.8
36.9
35.7
*
56.5

25.1
50.0
53.0
34.5
47
37.7

22.2
40.0
--*
20.2
50
8.0

27.2
15.3
--*
46.8
*
4.0

Kaynak:KOSGEB,http://www.kobinet.org.tr/hizmetler/bilgibankasi/e
konomi/001.html 05.06.2007.
* Bilgi bulunmamaktadÕr.
Tablo 2’ye göre aralarÕnda geliúme farklarÕ olmasÕna karúÕn
hemen hemen tüm ekonomilerdeki iúletmelerin yaklaúÕk %98’i
KOBø’lerden oluúmaktadÕr. ABD’de toplam iúletmelerin % 97.2’si
KOBø iken, Almanya’da % 99.8, Japonya’da % 99.4, Hindistan’da %
98.6, øngiltere’de % 96, Fransa’da % 99.9, G.Kore’de % 97.8,
Tayland’da % 98 ve øtalya’da % 97’dir. KOBø’lerin yatÕrÕm içindeki
paylarÕna göre, ABD % 38, Almanya’da % 44, Japonya’da % 40,
Hindistan’da % 27. 8, øngiltere’de % 29. 5, Fransa’da % 45 ve
G.Kore’de % 35. 7’dir. Ülkelere göre KOBø’lerin sa÷ladÕklarÕ
istihdam oranlarÕna bakÕldÕ÷Õnda ABD’de % 50. 4, Almanya’da % 64,
Japonya’da % 81. 4, Hindistan’da % 63. 2, Tayland’da % 64,
øngiltere’de % 36, Fransa’da % 49. 4, G.Kore’de % 61. 9 ve øtalya’da
% 56’dÕr. KOBø’lerin ihracattan almÕú olduklarÕ paylara göre
bakÕldÕ÷Õnda, ABD % 32, Almanya’da % 31. 1, Japonya’da % 38,
Hindistan’da % 40, øngiltere’de % 22.2, Fransa’da % 23, Tayland’da
% 50 ve G.Kore’de % 20.2’dir. KOBø’lerin toplam kredilerden almÕú
olduklarÕ paylara bakÕldÕ÷Õnda ABD % 42. 7, Almanya’da % 35,
Japonya’da % 50, Hindistan’da % 15.3, øngiltere’de % 27.2, Fransa’da
% 48,0 G.Kore’de % 46.8’dir. Tabloya göre Türkiye’de KOBø’lerin
tüm iúletme içindeki payÕ %99,5 dir. KOBø’lerin toplam istihdam
içindeki payÕ ise %61,1 oranÕndadÕr. Toplam yatÕrÕm içindeki payÕ ise
dünyanÕn birçok ülkesindeki orandan fazla olarak %56,7 civarÕndadÕr.
KOBø’lerin katma de÷er içindeki payÕ %37,7 civarÕndayken, toplam
krediden aldÕ÷Õ pay di÷er bazÕ ülkelerin gerisinde kalarak %4
civarÕnda gerçekleúmiútir.
3. KOBø’LERøN BÖLGESEL KALKINMA ÜZERøNE
ETKøLERø
Büyük iúletmelerin yerine getiremedi÷i pek çok iúlevi yerine
getiren KOBø’ler, bir ülkedeki bölgesel faklÕlÕklarÕnÕn giderilmesinde
önemli bir araç olma özelli÷i taúÕmaktadÕr. Esnek yapÕlarÕ sayesinde
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iktisadi krizlerin atlatÕlmasÕnÕn yanÕ sÕra, sosyal hayatta da önemli
roller üstlenmektedirler.
Ülkelerin sosyo-ekonomik yönden kalkÕnmasÕ, giriúimcilik
ruhuna sahip bireylerin toplumda kendilerini gerçekleútirebilmeleri
durumunda ve daha kÕsa bir zaman dilimi içinde gerçekleútirilebilir.
Bu açÕdan, giriúimcilik yetene÷ine sahip bireyler sadece kendi
iúletmelerinin baúarÕsÕnda de÷il, aynÕ zamanda ülkelerin veya bir
ülkedeki farklÕ bölge ve yörelerin kalkÕnmasÕnda da önemli rol
üstlenmektedir (øraz, 2005: 229).
Giriúimcilik ve genel yöneticilik karakterine sahip bireylerin
kurdu÷u KOBø’ler, 1970 sonlarÕnda esnek üretim sistemleri ile birlikte
önemli konuma gelmiútir. Böylelikle sosyo-ekonomik kalkÕnmada
KOBø’ler önemli dinamikler olarak görülmeye baúlamÕútÕr.
KOBø’lerin ekonomik ve toplumsal kalkÕnma üzerinde farklÕ etkileri
bulunmaktadÕr (Gibb, 1993: 6). Söz konusu iúletmeler ekonomik
büyüme ve kalkÕnma üzerinde istihdam oluúturarak, yenilik yaratarak
ve verimlilik artÕúÕ sa÷layarak etkili olmaktadÕrlar. Bu ba÷lamda, son
yÕllarda ekonomi politikalarÕnÕn da KOBø’leri destekleyici yönde
kullanÕldÕ÷Õ görülmektedir.
KOBø’lerin bölgesel kalkÕnma üzerinde etkileri úöyle
sÕralanmaktadÕr (SarÕaslan,1996: 14–15; Beck, Demirgüç-Kunt ve
Levine, 2005):
—Ekonomiye dinamizm kazandÕrmak
—østihdam sa÷lama ve yeni iú olana÷Õ oluúturma
— Etkinlik, yenilikleri teúvik etme ve esneklik etkisi
—DÕú ticaret etkisi
—Sosyal etki
—FÕrsat eúitli÷i etkisi
3.1. KOBø’lerin Ekonomiye Dinamizm KazandÕrma Etkisi
KOBø’lerin bölgesel kalkÕnma üzerindeki etkilerinden ilki
ekonomiye dinamizm kazandÕrmaktÕr. KOBø’ler ekonomiye dinamizm
kazandÕrarak yani hareketlili÷in sürekli olmasÕnÕ sa÷layarak yeni
sektörlerin, yeni iú olanaklarÕnÕn sa÷lanmasÕnda aktif rol
üstlenmektedirler.
KOBø’lerin bir ekonomide çok yo÷un olmasÕ, ekonomilerin bu
de÷iúim ve geliúim sürecine, toplumun tüm ekonomik birimlerinin
yaratÕcÕlÕ÷ÕnÕn katkÕda bulunmasÕna olanak sa÷layacaktÕr. Bu açÕdan
toplumun tüm ekonomik birimlerinin yaratÕcÕ giriúimleri sonucu
oluúacak rekabet ortamÕ ve bu ortamÕn bir ekonomiye kazandÕraca÷Õ
canlÕlÕk ve dinamizm, KOBø’lerin en önemli fonksiyonlarÕndan birisi
olmaktadÕr. Geçmiúte yalnÕzca istihdam yaratma amacÕ güden

121

122

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

KOBø’ler, günümüzde teúebbüslerin (giriúimcilerin) canlÕlÕ÷ÕnÕ artÕrma
amacÕ üzerinde yo÷unlaúmaktadÕr (SarÕaslan, 1996: 16).
KOBø’lerin makro boyutta ekonomiye dinamizm kazandÕrma
özelli÷ini, bölgesel boyutta aynÕ kapsamda de÷erlendirmek
gerekmektedir. Çünkü bölgesel sosyo-ekonomik amaçlar, ulusal
sosyo-ekonomik amaçlardan ayrÕ düúünülemez. Bu açÕdan bölgenin
tamamÕna yayÕlmÕú KOBø’ler, bölgesel ekonomik birimlerin
yaratÕcÕlÕ÷Õna katkÕda bulunarak, bölgenin ekonomisine dinamizm
kazandÕracaklardÕr.
3.2. KOBø’lerin østihdam Sa÷lama ve Yeni øú OlanaklarÕ
Oluúturma Etkisi
KOBø’lerin bölgesel kalkÕnma üzerindeki etkilerinden biri de
istihdam sa÷lama ve yeni iú olanaklarÕ oluúturmasÕdÕr. 1970’li yÕllarda
yaúanan iktisadi krizler sonucu oluúan büyük iúsizlik sorununa çözüm
olarak KOBø’ler, esnek yapÕlarÕ sayesinde dönemin ekonomik
úartlarÕna uyum sa÷layarak büyük iúletmelerin kapanmasÕ veya hacim
daralmalarÕndan kaynaklanan iúsizli÷i gidermede önemli bir araç
olarak görülmüúlerdir.
KOBø’lerin istihdama katkÕsÕ dolaylÕ oldu÷u gibi do÷rudan da
olabilir. BazÕ ülkelerde yeni firma kurulumlarÕnÕn istihdam artÕúÕ
üzerinde dolaylÕ etkileri do÷rudan etkilerinden fazla olabilir veya bir
firma oluúumunun istihdam artÕúÕna etkisi gecikmeli olabilmektedir
(Baptista, Escaria ve Madruga, 2008; van Stel ve Suddle, 2008).
KOBø’lerin istihdam ve firma oluúumuna katkÕsÕ, ülkeden ülkeye, bir
ülkedeki ekonomik konjonktürün durumuna, belirtilen ekonomik
sektöre ve ekonomideki firmalarÕn büyüklük da÷ÕlÕmÕna göre
de÷iúmektedir. Örne÷in, ülke geliri arttÕkça var olan iúletme ölçe÷i de
artmaktadÕr. DolayÕsÕyla KOBø sektörünün istihdama ve yeni firma
oluúumuna katkÕsÕ GSYøH’nÕn payÕndaki artÕúa paralel olmaktadÕr
(Ayyagari, Beck ve Demirgüç-Kunt, 2005).
1970 sonrasÕnda KOBø’lerin istihdam için önemli bir kaynak
oldu÷unun anlaúÕlmasÕ ile bu iúletmelerden mevcut olanlarÕ korumak
ve yenilerinin kuruluúunu teúvik etmek amacÕyla özellikle geliúmiú
ülkelerde çeúitli destek politikalarÕ uygulanmÕútÕr. Bu iúletmelerin
istihdama ve yeni iú yaratmaya etkisini istatistiklerde ortaya
koymuútur. Örne÷in ABD’de KOBø’lerin toplam istihdam içindeki
payÕ %58’dir. AyrÕca ABD’de küçük iúletmelerle ilgili kuruluú olan
SBA’nÕn (Small Business Administration) yaptÕ÷Õ bir araútÕrmaya göre
1978- 1988 arasÕ dönemde yaratÕlan toplam yeni iú olanaklarÕnÕn %
60’Õndan fazlasÕnÕ KOBø’ler sa÷lamÕútÕr. AynÕ dönemde yaratÕlan
iúlerin yaklaúÕk 2/3’ü küçük iúletmeler tarafÕndan sa÷lanmÕútÕr.
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DolayÕsÕyla bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir husus,
KOBø’lerin istihdam yaratma gücü ekonomik dönemlerin
dalgalanmalarÕna göre de÷iúmektedir. Ekonominin daralmaya veya
geniúlemeye baúladÕ÷Õ dönemlerde KOBø’lerin iú yaratma gücü
yüksek iken, büyük iúletmelerin ise ekonominin geniúlemenin
yaúandÕ÷Õ dönemlerinde daha etkin olduklarÕ ve daha çok istihdam
oluúturduklarÕ görülmektedir (SarÕaslan, 1996: 17).
BatÕ Avrupa ülkelerinde benzer e÷ilimler görülmekle beraber
bazÕ farklÕlÕklar oldu÷u da söylenebilmektedir. Örne÷in ABD’de temel
amaç, canlÕ ve rekabetçi bir ekonomik sistem yaratÕlmasÕ ve
istihdamÕn kendili÷inden geliúece÷i düúüncesi hâkim iken; BatÕ
Avrupa ülkelerinde ise son yÕllara kadar KOBø politikalarÕ, istihdamÕ
muhafaza etme ve istihdam yaratma amacÕ do÷rultusunda
kullanÕlmÕútÕr. Bu tür bir politika, özellikle 1975-1980’li arasÕ
dönemde, büyük iúletmelerde istihdamÕn azalmasÕ, buna karúÕlÕk
KOBø’lerde ise istihdamÕn nispi olarak yükselmesinden
kaynaklanmaktadÕr (YÕlmaz, 2004: 9).
KOBø’lerin istihdam sa÷layÕcÕ etkilerini bu iúletmelerin
toplam istihdam içindeki paylarÕna bakarak daha net anlamak
mümkündür. ABD’de KOBø’lerin toplam istihdam içindeki payÕ %
50,4 iken, AB ülkelerinde % 70, Almanya’da % 64, Japonya’da %
81.4, Fransa’da % 49.4, øngiltere’de % 36, Hindistan’da % 63.2,
øtalya’da % 56, Güney Kore’de % 61.9 ve Tayland’da % 64
oranÕndadÕr. KOBø’lerin Türkiye istihdamÕ içindeki payÕ ise % 61
civarÕndadÕr. Bu istatistikler istihdamÕn yaklaúÕk % 60’nÕn bu
iúletmeler tarafÕndan sa÷landÕ÷ÕnÕ söylemektedir. AyrÕca bu
iúletmelerin istihdam üzerindeki etkilerinin bulunduklarÕ bölgenin
giriúimcilik düzeyini ba÷lÕ olarak de÷iúebilece÷i ve yüksek
giriúimcilik düzeyine sahip bölgelerdeki iúletmelerin istihdam
oluúturma potansiyellerinin daha fazla oldu÷u ifade edilmektedir
(Mueller, van Stel ve Storey, 2007).
Avrupa Birli÷i’nde önemli bir istihdam kayna÷Õ olan
KOBø’lerin çok önemli istihdam özellikleri bulunmaktadÕr. Söz
konusu özellikler aúa÷Õda sÕralanmaktadÕr (SarÕaslan, 1996: 18):
—Büyük ölçüde kÕsmi çalÕúma úekli mevcuttur
—KÕsmi çalÕúanlarÕn ço÷unlu÷u kadÕnlardan oluúmaktadÕr
—Süreklilik düúüktür
—Büyük iúletmelere göre düúük ücret bulunmaktadÕr
—Hizmet sektöründe yo÷unlaúmÕúlardÕr
KOBø’ler, birçok ülkede oldu÷u gibi Türkiye’de de istihdam
ve iú olanaklarÕ yaratma ve yeniliklere açÕk olma özellikleri sayesinde
ekonominin temel taúlarÕ durumundadÕr. AyrÕca KOBø’lerin yeni
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istihdam olanaklarÕ yaratmalarÕ, sanayiye nitelikli eleman
yetiútirmeleri, rekabetçi bir ortamÕn oluúmasÕ için çaba harcamalarÕ,
bölgelerarasÕ dengesizli÷in giderilmesinde önemli rol oynamalarÕ ve
özellikle gelir da÷ÕlÕmÕ sorununa çözüm getirmeye çalÕúan kurumlar
olmalarÕ dolayÕsÕyla Türkiye ekonomisine önemli katkÕlarda
bulunduklarÕ söylenebilir (YÕlmaz, 2004: 10). Bu ba÷lamda
Türkiye’deki iúletmeler içerisinde giriúim sayÕsÕ, giriúim yüzdesi,
istihdam sayÕsÕ ve istihdam yüzdesi açÕsÕndan KOBø’lerin
yadsÕnamayacak bir öneme sahip oldu÷u söylenebilir.
3.3. KOBø’lerin Etkinlik, Yenilikleri Teúvik Etme ve Esneklik
Etkisi
KOBø’ler, yeni fikirlerin ve giriúimcilerin oluúumu için uygun
ortamlardÕr. Özellikle, iktisadi krizlerin yaúandÕ÷Õ dönemlerde
iúletmeler yeni fikirleri deneme riskini göze alarak bu krizleri aúmaya
çalÕúmaktadÕrlar. Bu açÕdan yeni fikirlerin hayata geçirilmesi ve yeni
giriúimcilerin ortaya çÕkmasÕ için KOBø’ler fÕrsatlar oluúturmaktadÕr.
Küçük iúletmeler, giriúim özgürlü÷ünün yanÕ sÕra giriúim
kapasiteleri ve kolayca uyum sa÷layabilme özellikleri sayesinde
teknolojik geliúmeleri izler, hatta bir anlamda yeniliklerin denendi÷i
laboratuar iúlevi görürler. KOBø’lerin büyük firmalardan daha
yenilikçi oldu÷u iddia edilmektedir. Bu tarz firmalar, bilgisayar gibi
yüksek teknolojiye sahip emek yo÷un endüstrilerde daha
yenilikçiyken, büyük firmalar; kimya, endüstriyel makine ve gÕda gibi
sermaye yo÷un endüstrilerde daha yenilikçidir (Biggs, 2002: 6–7). Pek
çok küçük firma pazara yenilik getirir, fakat yenili÷in verimlili÷e
katkÕsÕ genellikle zaman alÕr.
KOBø’lerin üretim sürecindeki esnek yapÕlarÕ büyük ölçekli
iúletmelerin bürokratik yapÕsÕ ile karúÕlaútÕrÕlÕnca, KOBø’lerin;
—Yeni yönetim ve organizasyon yapÕlarÕna
—Yeni üretim yöntemlerine
—Yeni ölçek tekniklerine
—Yeni pazarlama stratejilerine kendilerini kolaylÕkla
uyarlayabilecekleri biçimde yüksek bir esneklik ve yenilik
(innovation) kabiliyetine sahip oldu÷u belirtilebilir. Bu açÕdan
KOBø’lerin, büyük ölçekli iúletmelerden daha avantajlÕ konumda
olduklarÕ söylenebilir (SarÕaslan,1996: 20).
KOBø’lerin yapÕsÕna hâkim olan dört tip esneklik oldu÷u
söylenebilir. Genelde, pazarÕn ve talebin; özelde ise, üretim ve
yönetimin de÷iúen koúullarÕna uyum bakÕmÕndan daha yenilikçi
oldu÷u kolaylÕkla söylenebilen KOBø’lerin sahip oldu÷u esneklikler
úöyle sÕralanabilir (øKV, 1991: 17):
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—Mekanik esneklik veya operasyonel esneklik: Bu esneklik
türünde bir seri ürünü veya parçayÕ çok kÕsa bir süre içinde üretmek ve
tezgâhlarÕn hÕzlÕ bir biçimde gerekli de÷iúiklikleri kendi kendilerine
yaparak di÷er bir seri ürünü üretmeye baúlayabilmeleri esasÕ vardÕr.
Mekanik esneklik arttÕ÷Õ oranda ürünlerin kalitesi de artmaktadÕr.
—øú programÕndaki esneklik: Bu esneklik türünde ise iki
boyutlu bir esneklik söz konusudur. Öncelikle iú programÕndaki
esneklik kendini göstermektedir. Geleneksel 8 saatlik vardiya ve
haftada 40 saat çalÕúma süresi bozularak, alÕnan sipariúlere göre
çalÕúma süreleri belirlenmekte ve sipariú tamamlandÕktan sonra yeni
talebe kadar zorunlu izin programÕ uygulanmaktadÕr. Ancak bu
durumun teknik iúsizlikle ilgisi yoktur. øú, bir plan dâhilinde
yapÕldÕ÷Õndan çalÕúanlarÕn ücret kaybÕ olmamaktadÕr. Di÷er boyut ise,
çeúitli üretim ünitelerinde çalÕúma meselesidir. Geleneksel sistemlerde
oldu÷u gibi iúçi sadece bir iúi yapmamakta ve iúin organizasyonu
sÕrasÕnda her düzeyde devreye girmektedir. Böylece esnek bir
ihtisaslaúma söz konusudur.
—øúletmecilik esnekli÷i: Bu esneklikte piyasa úartlarÕna göre
üretim ve pazarlamayÕ uydurabilmek esasÕ vardÕr. ArtÕk bir malÕ üretip
alÕcÕsÕnÕ bekleme yerine, alÕcÕnÕn özel talepleri do÷rultusunda üretmek
söz konusu olmaktadÕr. øúletme içinde ise bilgi-iúlemsel iú
programlamasÕ, hammadde vb. girdilerin stok tutulmadan üretime
alÕnmasÕ gibi iúlemler iúletmecilik esnekli÷i kapsamÕnda yer
almaktadÕr. Zaten mekanik esneklik böyle bir organizasyona olanak
tanÕmaktadÕr.
—Ekonomik esneklik: Bu esnekli÷in parçalarÕ ileri üretim
tekniklerine sahip olmak, üretkenli÷i artÕrmak, üretimi gelecek
taleplerle iyi organize edebilmek, dÕú pazarda konjonktürü iyi
izleyebilmek, di÷er KOBø’ler ve büyük iúletmeler ile beraber hareket
edebilme olana÷Õna sahip olmaktÕr. Buna göre ideal esnek bir model,
bilgi-iúlem destekli üretim dokusunda esnek çalÕúma programlarÕ ve
üretim planlamasÕ dâhilinde ileri teknoloji ve kalifiye elemanlarÕ
birleútirerek iç ve dÕú talebin esnek yapÕsÕna rekabet gücü olan yüksek
katma de÷erli ürünler sürebilme olana÷Õ vermektedir.
YukarÕda bahsedilen esneklikler toplam faktör verimlili÷inde
ve endüstriler arasÕnda farklÕlÕk arz etmektedir. Çünkü bu esneklikler,
etkin yönetim, teknoloji ve politik çevrenin etkileri gibi etkinlikle
iliúkili olan faktörlerle birlikte hareket etmektedir. Söz konusu
unsurlarda oluúabilecek faktörler esnekliklerin de farklÕ olmasÕna yol
açacaktÕr.
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3.4. KOBø’lerin DÕú Ticaret Etkisi
KOBø’lerin ulusal veya bölgesel kalkÕnma üzerinde
etkilerinden biri de dÕú ticaret üzerine olan etkisidir. Özellikle geliúmiú
olan ülkelerde bu etki daha fazladÕr. Türkiye’de ise bu etki geliúmiú
ülkelerin çok gerisindedir. KOBø’lerin dÕú ticaret üzerindeki etkisi
ülkeler arasÕnda oldu÷u kadar bir ülkenin bölgeleri arasÕnda da
farklÕlÕk göstermektedir. Çeúitli ülkelerde KOBø’lerin dÕú ticaret
üzerindeki etkilerini Tablo 3’de görmek mümkündür.
Tablo 3. Çeúitli Ülkelerde KOBø’lerin Toplam øhracattaki PayÕ
ABD
øngiltere
Almanya G.Kore
Hindistan Türkiye
%32
%22,2
%31,1
%20,2
%40
%8
Kaynak:KOSGEB,http://www.kobinet.org.tr/hizmetler/bilgibankasi/e
konomi/001.html 05.06.2007
Tablo 3’de görüldü÷ü üzere özellikle geliúmiú ülkelerde,
KOBø’lerin dÕú ticaretteki payÕ daha fazladÕr. ABD’deki KOBø’lerin
ihracattaki payÕ % 32, Almanya’nÕn %31,1 iken Türkiye’nin payÕ %8
civarÕndadÕr.
Tabloda dikkati çeken önemli bir nokta ise
Hindistan’daki KOBø’lerin toplam ihracat içindeki payÕnÕn % 40 gibi
yüksek bir oranda olmasÕdÕr.
3.5. KOBø’lerin Sosyal Etkisi
KOBø’ler, ekonomik faaliyetlerin hem ülke çapÕnda hem de
bir ülkenin bölgeleri içinde da÷ÕlÕmÕnÕ sa÷lamaktadÕrlar. Bu açÕdan
KOBø’ler úehir merkezlerine göçü engelleyerek bölgede yeni
iúletmelerin oluúumuna zemin hazÕrlamaktadÕr.
Yeni iúletmelerin do÷uúu ile birlikte ekonomik kalkÕnma için
bir tür inkübasyon ortamÕ yani bölgenin olanaklarÕna ve izlenen
kalkÕnma politikalarÕna ba÷lÕ olarak canlanan ekonomik faaliyetlerin
dinamik ve büyüme potansiyeli yüksek iúletmelerin do÷uúunu teúvik
edici bir ekonomik ortamÕ yaratma fonksiyonu izleyerek, bölgesel
kalkÕnmayÕ hÕzlandÕrmaktadÕrlar.
KOBø’ler büyük úehir merkezlerine göçü engelledi÷i gibi daha
önceden yapÕlmÕú göçlerle úehir merkezlerine yerleúmiú bireylerdeki
yabancÕlaúmayÕ da azaltmaktadÕr. YabancÕlaúma, “ bireyin toplumsal,
kültürel ve do÷al çevresine olan uyumun azalmasÕ, özellikle çevresi
üzerindeki denetiminin etkinsizleúmesi ve bu durumun giderek bireyin
yalnÕzlÕ÷Õna ve çaresizli÷ine yol açmasÕ olarak” tanÕmlanmaktadÕr
(ùimúek, Akgemci ve Çelik, 2003: 238).
KOBø’lerin sosyal etkilerinden biride orta sÕnÕfÕ güçlendirici
rolüdür. Özellikle geliúmiú olan ülkelerde bu sÕnÕfÕn egemenli÷i
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mevcuttur. Oysa az geliúmiú ülkelerde bunun aksi bir durum söz
konusudur. Alt sÕnÕf sübvanse edilmeye gereksinim duyarken, üst sÕnÕf
da ekonomik doyuma ulaútÕ÷Õndan dinamizmini yitirme tehlikesi ile
karúÕ karúÕyadÕr. Oysa giriúimlerin ve küçük çabalarÕn
süreklileútirilmesinin ürünü olarak ortaya çÕkan orta sÕnÕf toplumsal ve
ekonomik faaliyetlerin sürükleyici gücünü oluúturmaktadÕr.
Geliúmekte olan ülkelerde oldu÷u gibi Türkiye’de de orta sÕnÕf çok
güçlü bir konumda de÷ildir. Oysaki geliúmiú ülkelerde orta sÕnÕf
toplumun büyük bir kesimini oluúturmaktadÕr. Bu açÕdan bakÕldÕ÷Õnda
geliúmeyle birlikte orta sÕnÕfÕn da güçlendi÷i söylenebilir. Orta sÕnÕf,
üst sÕnÕfÕ oluúturmak için de önemlidir. Çünkü ulusal sosyo-ekonomik
yeniden yapÕlanma sürecinde orta sÕnÕf olmaksÕzÕn üst sÕnÕfÕ
biçimlendirmek mümkün de÷ildir. AyrÕca genelde orta sÕnÕfÕn
oluúturdu÷u küçük ve orta boy iúletmeler büyük iúletmelerin yapÕ
taúlarÕ görevini görmektedirler (øraz, 2005: 231–233).
3.6. KOBø’lerin FÕrsat Eúitli÷i Etkisi
KOBø’lerin bölgesel kalkÕnma üzerindeki önemli etkilerinden
biri de, ülkenin tüm yaratÕcÕ potansiyelini ortaya çÕkarmaktÕr.
Toplumun tüm yaratÕcÕ potansiyeli ortaya çÕkarÕlmasÕ ile ekonomik
geliúmenin hÕzlandÕrÕlmasÕ sa÷lanacaktÕr (SarÕaslan,1996: 23).
YaratÕcÕlÕk, “ mevcut kuram, kavram ve olaylarÕn yeniden
sentezlenmesiyle, yenilik (yeni fikirler) ve nesnellik temelinde
bilginin yeniden üretilmesinde rol oynar. YaratÕcÕlÕ÷Õn özünde, mevcut
yapÕ ve iliúkileri sorgulamada ya da kendi inisiyatifin de bir sorun
oluúturmada, bu sorunu analiz etmede bir orjinallik bulunur.” (Kansu;
2007). KÕsaca mevcut düúünce kalÕplarÕnÕn ötesine geçmek
amaçlanmaktadÕr
KOBø’ler yeni fikirlerin oluúumu için ideal ortamlar
sa÷lamaktadÕr. Yeni ve yaratÕcÕ fikirlerin geliúimini tüm toplumu
kapsayacak úekilde yaygÕnlaútÕrmanÕn en etkin yolu ise, fÕrsat eúitli÷ini
tüm ekonomik birimlerde oluúturmaktadÕr. Bu ba÷lamda toplumun
tüm kesimlerini kapsayan, tüm yerleúim noktalarÕna yayÕlmÕú ve tüm
ekonomik birimlerin yaklaúÕk %99’unu oluúturan ekonomik birimler
ise KOBø’lerdir (SarÕaslan,1996: 23).
KOBø’lerin oluúumu ve geliúimini desteklemek, ekonomik
birimler arasÕnda fÕrsat eúitli÷inin yaratÕlmasÕna yol açacaktÕr. FÕrsat
eúitli÷inin yaratÕldÕ÷Õ ortam ise hem bölgesel hem de ulusal anlamda
ekonomik kalkÕnmanÕn gerçekleúmesini sa÷layacaktÕr. KOBø’lerin
yukarÕda belirtilen bölgesel düzeyde etkileri, bölgenin kalkÕnmÕúlÕk
düzeyine göre farklÕlÕk göstermektedir.
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øúletme ölçe÷i ile ekonomik kalkÕnma süreci arasÕndaki
iliúkiyi inceleyen Parker ve Anderson’a göre, ekonomik kalkÕnmanÕn
ilk evrelerinde KOBø’lerin etkileri fazla olurken, en son aúamasÕnda
ise, büyük iúletmelerin etkisi daha fazla olmaktadÕr. KOBø’lerin
bölgesel kalkÕnmayÕ hÕzlandÕrma fonksiyonu, aúa÷Õdaki aúamalarÕ
izleyerek gerçekleúmektedir. Bu aúamalar birbirlerine neden sonuç
iliúkisi ile ba÷lÕdÕr (SarÕaslan, 1996: 22).
1.
Aúama: KOBø’lerin ülkenin her tarafÕna da÷ÕlmÕú
bulunmasÕ.
2. Aúama: KÕrsal bölgelerde küçük iúletmelerin, bölgede
istihdam ve gelir yaratarak bölge nüfusunun büyük úehir merkezlerine
göçünü engellemesi.
3. Aúama: Duran ya da azalan göç sonucu bölgede ekonomik
faaliyetlerin canlanmasÕ.
4. Aúama: Bölgenin olanaklarÕna ve izlenen kalkÕnma
politikalarÕna ba÷lÕ olarak canlanan ekonomik faaliyetlerin dinamik ve
büyüme potansiyeli yüksek iúletmelerin do÷uúunu teúvik edici bir
ekonomik ortamÕ yaratmasÕ (inkübasyon),
5. Aúama: Dinamik ve büyüme potansiyeli yüksek
iúletmelerin kurulmasÕ ile bölgesel kalkÕnmanÕn hÕzlanmasÕ ve
dolayÕsÕyla ülke ekonomisinin geliúmesi sa÷lanacaktÕr.
YukarÕda açÕklanan bölgesel kalkÕnma sürecinin her bölgede
aynÕ etkinlikte gerçekleúmesi mümkün de÷ildir. Çünkü belli bir zaman
dilimini kapsayan bu sürecin iúleyiúi sÕrasÕnda, bölgenin kültür, e÷itim
ve do÷al kaynaklarÕ gibi pek çok bölgesel faktör ile ülkenin izledi÷i
makro ekonomi politikalarÕnÕn de÷iúen derecelerde etkileri söz
konusudur. Bu nedenle bazÕ bölgelerde inkübasyon ortamÕ
yaratÕlamayaca÷Õ gibi bazÕlarÕnda inkübasyon ortamÕnÕn uygunlu÷u
farklÕ olacaktÕr. KOBø’lerin bölgesel düzeyde sosyo- ekonomik
kalkÕnma için önemli bir görev üstlendi÷i ve bölgeler arasÕnda
kalkÕnma dengesizlikleri bulunan ekonomilerde bu dengesizlikleri
gidermek için önemli bir araç oldu÷u söylenebilir.
Sonuç
1970’li yÕllara kadar hâkim olan bölgesel kalkÕnma anlayÕúÕ
yerine 1970’li yÕllarda endojen (içsel) bölgesel kalkÕnma anlayÕúÕ
hâkim olmuútur. Endojen bölgesel kalkÕnma anlayÕúÕ ile birlikte
yerel/bölgesel kalkÕnma anlayÕúÕ, yöreye özgü koúullar, yerel
kaynaklar, yerel yenilik, yerel giriúim ve yerel kapasite önem
kazanmÕútÕr.
1970’li yÕllarda Keynesyen politikalarÕn etkinli÷ini
kaybetmesi ile birlikte üretim sisteminde de de÷iúim yaúanmÕútÕr. Bu
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yÕllarda yaúanan krizlere dayanamayan kitlesel üretime dayalÕ Fordist
üretim sisteminin yerine küçük ölçekte üretimin yapÕldÕ÷Õ Post-Fordist
üretim sistemi egemen olmuútur. Post-Fordist üretim sisteminin hâkim
ekonomik birimleri, KOBø’lerdir. 1970 sonrasÕ bunalÕm döneminde
oluúan koúullara daha çabuk uyum sa÷lama yeteneklerinden dolayÕ
geliúmiú ve geliúmekte olan tüm ülkeler için KOBø’ler önemli
ekonomik birimler olarak kabul edilmiútir. Geliúmiú ve geliúmekte
olan ülkelerin tamamÕ göz önüne alÕndÕ÷Õnda, tüm iúletmelerin
yaklaúÕk %98, toplam istihdamÕn % 50-60’Õ, toplam yatÕrÕmlarÕn %3540’Õ, katma de÷erin %40’Õ, toplam ihracatÕn %30’u KOBø’ler
tarafÕndan gerçekleútirilmektedir. Özellikle sermayesi yeterli olmayan
geliúme yolundaki ülkelerde çok az sermaye ile kurulabilmesi ve
istihdam olanaklarÕnÕn fazla olmasÕ sebebiyle KOBø’ler daha fazla
önem arz etmektedir.
KOBø’ler genel yönetim yetersizli÷i, stratejik kararlarÕn
alÕnmasÕnda yetkililerin tam katÕlÕmÕnÕn sa÷lanamamasÕ, banka ve
finansal kurumlardan yeterli deste÷i görememe, ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ
kaybetme ve batma riski gibi zayÕf yönler taúÕmaktadÕr. Bu zayÕf
taraflarÕna karúÕn, daha az yatÕrÕmla daha fazla üretim ve istihdam
sa÷lamasÕ, esnek yapÕlarÕ sayesinde konjonktürel dalgalanmalardan
daha az etkilenmesi, teknolojik yeniliklerin daha çabuk
uygulanmasÕna olanak sa÷lamasÕ ve büyük iúletmelerin destekleyicisi
konumunda olmasÕ KOBø’lerin tüm ekonomilerin vazgeçilmez bir
unsuru olmasÕna neden olmuútur.
KOBø’ler ülkenin her tarafÕna yayÕldÕklarÕ için bölgesel
farklÕlÕklarÕn giderilmesinde önemli bir iúlev görmektedirler. Bu
ba÷lamda bu iúletmeler, yerel özellikleri büyük iúletmelerden daha
fazla yansÕtmaktadÕrlar. AyrÕca KOBø’ler ekonomik faaliyetlerin bir
ülkenin bölgeleri arasÕnda daha dengeli da÷ÕtÕlmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr.
Bu iúletmeler bölge ekonomisine dinamizm kazandÕrarak yeni iú
olanaklarÕnÕn sa÷lanmasÕnda, rekabet ortamÕ oluúmasÕnda aktif rol
üstlenmekte ve bu sayede ekonominin canlÕlÕ÷ÕnÕn korunmasÕna
katkÕda bulunmakta ve bölgesel dengesizliklerinin giderilmesinde
önemli bir fonksiyon icra etmektedir.
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Özet
Ekonomik oldu÷u kadar kültürel boyutu da olan giriúimcilik
kavramÕnÕn din ile iliúkisi literatürde yo÷un olarak incelenmektedir. Ancak,
farklÕ din ve mezheplerin giriúimcilikle iliúkisini, iúletmelerin sahip olduklarÕ
a÷larÕ ile açÕklayan çalÕúmalar genellikle sadece göçmenlere iliúkindir. Bu
çalÕúma kapsamÕnda, Hatay ilinde faaliyet gösteren Alevi, Musevi ve
HÕristiyan giriúimcilerin kullandÕklarÕ sosyal a÷larÕn, iúletmelerin giriúimci
odaklÕlÕklarÕnÕ nasÕl etkiledi÷i incelenmektedir. Bu çerçevede, sadece kendi
dinine ait a÷larÕ kullanmak yerine farklÕ sosyal a÷lardaki “yapÕsal boúluklar”Õ
dolduran giriúimcilerin, giriúimci odaklÕlÕk boyutlarÕnda di÷erlerine göre daha
baúarÕlÕ olduklarÕ yargÕsÕ, bu çalÕúma kapsamÕnda önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal a÷lar, yapÕsal boúluk, giriúimci
odaklÕlÕk, din.

RELIGION-ENTREPRENEURIAL ORIENTATION
RELATION: THE EFFECTS OF SOCIAL NETWORKS
Abstract
Entrepreneurship has both economic and cultural dimension and the
relation between religion/religious sect and entrepreneurship is widely
discussed in the literature. However, the studies that try to explore this
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relation, related to firms’ social networks are mostly on the immigrant’s
entrepreneurial activities. In this study, we evaluated the way Alevi, Christian
and Jewish entrepreneurs in Hatay use their social networks related to their
entrepreneurial orientations. In this respect, it is proposed that, entrepreneurs
that fill the “structural holes” instead of using only their religious networks
can perform better in terms of entrepreneurial orientation dimensions.
Keywords: Social network, structural hole, entrepreneurial
orientation, religion.

Giriú
Giriúimcilik, ekonomik bir olgu olmakla birlikte aynÕ zamanda
sosyal ve kültürel temelde de incelenmesi gereken bir süreçtir. Bu
kapsamda toplumsal kültür ve de÷erlerle giriúimcilik iliúkisi konusu,
literatürde oldukça incelenmiútir. Buna göre, giriúimci odaklÕlÕk ve
kültür iliúkisi, Lee ve Peterson (2000) tarafÕndan tartÕúÕlmÕú ve
giriúimcilerin yeni fikirlerin ifade edilmesini ve uygulanmasÕnÕ
destekleyen bir çevrede faaliyet yürütmelerinin, giriúimcilerin
giriúimci odaklÕlÕk boyutlarÕndan yenili÷in gücünü olumlu yönde
etkiledi÷i ifade edilmiútir. Risk almayla iliúkili olarak ise,
giriúimcilerin belirsizli÷i kabullenme ve kaynaklarÕ riskli yatÕrÕmlara
yöneltme e÷ilimlerini destekleyen kültürel yapÕlara sahip toplumlarÕn,
risk alma davranÕúÕnÕn getirdi÷i olasÕ yararlardan da daha fazla
faydalanabilece÷i ifade edilmektedir (Lee ve Peterson, 2000). Kültürel
yapÕ ayrÕca, proaktif olma ile de, giriúimcilerin fÕrsatlarÕn belirlenmesi
ve gerçekleútirilmesi faaliyetlerinin desteklenmesi noktasÕnda
iliúkilidir.
Din, kültürü tanÕmlayan en önemli faktörlerden biridir ve
dünyayÕ anlamak için toplumlarÕn faydalandÕ÷Õ referans sistemlerinden
birini oluúturmaktadÕr. Sadece bir grup kültür prati÷i olmayan din,
aynÕ zamanda sosyal iliúkiler bütünüdür (Martes ve Rodriguez, 2004,
s.179). Bu anlamÕyla din, bir toplumdaki giriúimcilik e÷iliminin en
temel etkileyicilerinden biridir. Buna göre, farklÕ dinsel ve mezhepsel
kökenlere mensup bireyler, kendi dinsel ba÷lantÕlarÕnÕ kullanarak
giriúimci faaliyette bulunmaktadÕr. Bunun yanÕnda, söz konusu
ba÷lantÕlarÕyla di÷er giriúimcilerle kaynak, bilgi, vb. alÕúveriúinde
bulunmakta ve bu durum pazardaki fÕrsatlarÕn belirlenmesi ve
de÷erlendirilmesinde fayda sa÷lamaktadÕr. Buna göre, giriúimci
odaklÕlÕ÷Õn boyutlarÕ olan, risk alma derecesi, yenilikçilik ve proaktif
olma da, iúletmenin din ve mezhep temelli a÷larÕ ile kurdu÷u iliúkinin
belirlenimindedir (Yang ve Dess, 2007, s.227).
Giriúimciler arasÕ bu ba÷lantÕlarÕ açÕklayan teorilerden biri
olan Sosyal A÷lar Teorisi, giriúimcilerin bireysel düzeyde kurduklarÕ
genellikle formel olmayan iliúkileri inceledi÷inden, iúletmelerin din ve
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mezhep temelli ba÷larÕnÕ açÕklamakta oldukça iúlevlidir. Teoriye göre,
iúletmeler zayÕf veya kuvvetli ba÷lara sahip olabilmekle birlikte, her
iki ba÷lantÕnÕn da farklÕ avantajlarÕ söz konusudur. Buna göre,
kuvvetli ba÷lar, iúletmelere güven iliúkileri sa÷lamakla birlikte,
genelde kuvvetli ba÷larda bulunan iúletmeler birbirlerine sÕnÕrlÕ bilgi
sunabilmektedir. Bu durum iúletmelerin pazarda farklÕ fÕrsatlarÕ
belirlemesini engelleyebilmektedir. Oysa zayÕf ba÷lar güvene
dayanmamakla birlikte, iúletmelere farklÕ bilgilere ulaúma imkanÕ
sa÷lamaktadÕr. Bu kapsamda, iúletmeler sahip olduklarÕ zayÕf
ba÷larda, a÷daki yapÕsal boúluklarÕ doldurduklarÕ durumda, pazardaki
fÕrsatlarÕ görme ve de÷erlendirme konusunda avantaj sa÷lamaktadÕr.
Buna göre iúletmeler, birçok farklÕ zayÕf ba÷a sahip olarak pazardaki
fÕrsatlarÕ daha bütünlüklü olarak ele alabilmekte, bir ba÷daki boúlu÷u
baúka bir ba÷dan elde etti÷i bilgi ile doldurabilmektedir. Böylece,
fÕrsatlar konusunda sa÷lanan söz konusu avantaj ile birlikte, yapÕsal
boúluklarÕn doldurulmasÕyla, iúletmelerin giriúimci odaklÕlÕk boyutlarÕ
da olumlu yönde etkilenmektedir.
ÇalÕúmada, farklÕ din ve mezhepsel kökenlere sahip
giriúimcilerin sahip olduklarÕ sosyal a÷larÕnÕn, giriúimci odaklÕlÕklarÕna
-risk alma, proaktiflik ve yenilikçilik boyutlarÕ kapsamÕndaki- etkisi
ele alÕnmaktadÕr. Bu çerçevede, Hatay bölgesinde faaliyet gösteren
HÕristiyan, Musevi ve Alevi iúletme sahipleri ile giriúimci odaklÕlÕk
boyutlarÕ ba÷lamÕnda görüúmeler yapÕlmÕú ve bu kapsamda
iúletmelerin sahip olduklarÕ a÷larÕ ile giriúimci odaklÕlÕk boyutlarÕ
arasÕndaki iliúki incelenmiútir. Assudani (2009)’un çalÕúmasÕ ile
uyumlu olarak, kendi din ve mezhep kökenli a÷larÕ dÕúÕnda di÷er
gruplarÕn ba÷lantÕlarÕnÕ da aktif olarak kullanan iúletmelerin, Burt
(1992)’nin ifade etti÷i gibi, farklÕ bilgilere eriúebildi÷i ve böylece
fÕrsatlarÕ görmede ve de÷erlendirmede di÷er iúletmelere göre avantaj
elde etti÷i önermesi bu çalÕúmanÕn sonucunda ortaya konulmaktadÕr.
Bu kapsamda, çalÕúmada öncelikle çalÕúmanÕn altyapÕsÕnÕ oluúturan
Sosyal A÷lar Teorisi açÕklanmÕú, ardÕndan giriúimci odaklÕlÕk ve
boyutlarÕ din-giriúimcilik iliúkisi temelinde incelenmiútir. Daha sonra
altÕ örnek olay incelemesi gerçekleútirilmiú, analizleri ve sonuçlarÕ
sunulmuútur. Son olarak ise, çalÕúmanÕn sonuçlarÕ ile gelecek
çalÕúmalar için önerilere yer verilmiútir.
1. Sosyal A÷lar Teorisi
A÷, temel olarak, birden fazla özne arasÕndaki iliúkileri ifade
eden yapÕlardÕr (Kadushin, 2004, s.3). øúletmelerin a÷larÕ ise, kÕsaca
bir iú yapma biçimi olarak (Gilmore ve Carson, 1999, s.33) bilgi,
deneyim ve kaynaklara ulaúmada, çevresel koúullarÕn dinamik oldu÷u
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pazarlar açÕsÕndan iúletmelere önemli avantajlar sunan kurumlardÕr
(Hoang ve Antoncic, 2003, s.166). Özellikle küçük iúletmeler
tarafÕndan aktif olarak kullanÕlan (Valkokari ve Helander, 2007, s.
598) a÷lar, birbirini tanÕyan veya tanÕmayan kiúilerce oluúturulan ve
giriúimcinin pasif, aktif veya reaktif olarak faydalandÕ÷Õ yapÕlardÕr
(Gilmore ve Carson, 1999, s.31). Söz konusu a÷lar iúletmeye bilgi
toplama, iúletme riskini azaltma (Gilmore ve di÷erleri, s.21),
pazardaki fÕrsatlara iliúkin fikir ve tavsiye alma (Hoang ve Antoncic,
2003, s.169), iúletme içinde üretilmeyen kimi kaynaklara ulaúma
(Riddle ve Gillespie, 2003, s. 106) ve iúletmeye güvenilirlik sa÷lama
gibi (McAdam ve Marlow, 2008, s. 223) ihtiyaca göre de÷iúen
(Gilmore ve Carson, 1999, s.31) faydalar sa÷lamaktadÕr.
Giriúimci iúletmeler için a÷larÕn sundu÷u bilgi avantajÕ, söz
konusu iúletmelere yeni fÕrsatlar konusunda da avantaj sa÷lamaktadÕr
(Foss, 2001, s.113, Yang ve Dess, 2007, s.228). AyrÕca, yeni bir a÷Õn
oluúturulmasÕ iúletmelerin gördü÷ü bir pazar fÕrsatÕnÕ en çoklamaya
çalÕúmasÕyla da ilgilidir (Gilmore ve Carson, 1999, s.34). Böylece
pazar fÕrsatlarÕnÕn belirlenmesi ile iúletmelerin kurdu÷u a÷lar
do÷rudan iliúkili hale gelmektedir. Bunun yanÕnda pazarda güvenilir
iúletmeler ile aynÕ a÷ içerisinde yer almak iúletmeye pazarda algÕladÕ÷Õ
riski azaltmaya yardÕmcÕ olacak úekilde meúruluk ve güvenilirlik
sa÷lamaktadÕr (Hoang ve Antoncic, 2003, s.169). Özellikle riskin ve
belirsizli÷in oldukça yüksek oldu÷u pazarlarda, iúletmeler söz konusu
riski azaltmak için a÷lar oluúturmakta (Özcan, 2005, s.26), böylece
a÷larÕ sayesinde zayÕflÕklarÕnÕn üstesinden gelebilmektedirler (Gilmore
ve Carson, 1999, s.34). Kiúiler ve/veya kurumlar arasÕndaki a÷larÕn
oluúumu, iúletmelerin aktif olarak a÷ oluúturma çabalarÕnÕn yanÕnda,
iúletmelerin dÕúÕndaki politik, yasal, bölgesel, vb. çevresel koúullardan
da etkilenmektedir (Kadushin, 2004, s.25).
øúletme a÷larÕ konusunda literatürde birçok farklÕ teori ve
yaklaúÕm yer almaktadÕr. Bu yaklaúÕmlardan biri olan sosyal a÷lar
yaklaúÕmÕ, özellikle giriúimcilik literatürü açÕsÕndan ve iúletmenin
a÷larÕnÕn genellikle giriúimcinin kendi iliúkileriyle úekillendi÷i
(Brereton ve Jones, 2001, s.7) giriúimci iúletmeler açÕsÕndan
önemlidir. Sosyal a÷lar, ço÷unlukla iúletme sahibi tarafÕndan
oluúturulan ve buna ba÷lÕ olarak da iúletme sahibinin kiúili÷ine ve
faaliyetlerine ba÷lÕ olacak biçimde úekillenen sosyal yapÕlardÕr
(Gilmore, Carson, Grant ve O’Donnell, 2006, s.22). Bu yaklaúÕma
göre, iúletmenin sosyal a÷larÕ, iúletmenin oluúum ve büyümesini
etkilemekte (Yang ve Dess, 2007, s.227, Xu ve Ruef, 2007, s.127) ve
bunun yanÕnda iúletmenin, di÷er iúletmelerle kuraca÷Õ birliklerin temel
belirleyicisi (Özcan, 2005, s.1) olarak öne çÕkmaktadÕr. Buna göre
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sosyal a÷lar, iúletmelerin sahip olmadÕklarÕ kaynaklarÕn
avantajlarÕndan yararlanabilme imkanÕ sa÷lamaktadÕr (Nahapiet ve
Ghoshal, 1998, s.252).
Sosyal a÷lar literatüründe, a÷daki iliúkilerin yapÕsÕna göre,
güçlü ve zayÕf ba÷lar söz konusu olabilmektedir. Aile ve yakÕn
arkadaú iliúkilerinde oldu÷u gibi, güçlü ba÷larda iliúki güven
duygusuna ba÷lÕ iken; zayÕf ba÷lar daha az duygusal içeri÷i olan,
riskin ve karúÕlÕklÕ çÕkar odaklÕlÕ÷Õn daha fazla oldu÷u iliúkileri ifade
etmektedir (Brereton ve Jones, 2001, s.8-9). Kiúilerin birbirlerini
tanÕdÕklarÕ ve/veya birbirleri hakkÕnda bilgi sahibi oldu÷u güçlü ba÷lar
ile a÷ içerisinde güven duygusu oluúmakta ve söz konusu güven
giriúimci iúletmeler için olmazsa olmaz bir kaynak olan sosyal
sermaye olarak de÷erlendirilmektedir (Salaff, Greve, Wong ve Ping,
2003, s.65). Birbirleri hakkÕnda asgari bilgiye sahip olan ve kimi ortak
noktalarÕ olan, aynÕ etnik/dini/mezhepsel kimli÷e sahip olan
giriúimciler için bu anlamda sosyal bir sermaye olarak güven öne
çÕkmaktadÕr. Benzer ve/veya tanÕdÕk olmanÕn getirdi÷i güven
duygusuyla, aynÕ etnik/kültürel yapÕya sahip iúletmeler sosyal a÷lara
di÷er iúletmelere göre daha kolayca ulaúmaktadÕr (Salaff, Greve,
Wong ve Ping, 2003, s.67). AyrÕca, Kadushin (2004), co÷rafi olarak
birbirine yakÕn ve benzer sosyal özelliklere sahip kiúilerin, sadece
mevcut sosyal a÷lara ulaúma de÷il, sosyal a÷ oluúturma ihtimalinin de
daha yüksek oldu÷unu ifade etmektedir. Bunun yanÕnda, ba÷ ister
zayÕf ister güçlü olsun, a÷ içerisinde zamanla oluúan güvenin etkisiyle
iúletmelerin paylaúÕmlarÕ zenginleúmektedir (Hoang ve Antoncic,
2003, s.170).
Sosyal a÷lar içerisindeki ba÷larÕn kuvvetli olmasÕnÕn güven
avantajÕ oluúturdu÷unu ve böylece iúletmelerin böyle ba÷lar
oluúturmasÕnÕ öneren bakÕú açÕsÕna karúÕlÕk olarak Burt (1992), a÷
içerisinde aktörlerin arasÕndaki ba÷lantÕ eksikliklerini ifade eden
yapÕsal boúluklarÕn önemine dikkat çekmiútir. Buna göre, sÕkÕ ba÷larÕn
yerine, fÕrsatlarÕn belirlenmesinde ve ortaya çÕkarÕlmasÕnda yapÕsal
boúluklarÕn önemi vurgulanmaktadÕr. YapÕsal boúlu÷u dolduran
iúletmelerin, yeni ve stratejik olarak önemli bilgiye di÷er a÷
bileúenlerinden daha kÕsa sürede ulaúabilmesinden dolayÕ rekabet
avantajÕ elde edebildi÷i ifade edilmektedir (Hoang ve Antoncic, 2003,
s.173). DahasÕ, rekabet avantajÕnÕn yanÕ sÕra, iúletmeler söz konusu
boúluklarÕ doldurarak pazardaki fÕrsatlara iliúkin de fayda
sa÷layabilmektedir (Burt, 1997, s.339). Bunun nedeni, kuvvetli
ba÷larÕn olmadÕ÷Õ sosyal a÷larda, farklÕ bilgilere sahip kiúiler yer
almakta ve bu sayede iúletmeler sahip olduklarÕ sosyal a÷larÕ
vesilesiyle farklÕ bilgilere ulaúabilmektedir (Assudani, 2009, s.200).

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çünkü giriúimcili÷in süreçleri olarak ifade edilen fÕrsatlarÕn
belirlenmesi ve de÷erlendirilmesi (Davidsson ve Honig, 2003, s.301;
Deakins ve Mark, 2009, s.8, 76, Morris, Davis ve Allen, 1994, s.74),
do÷rudan a÷ içerisindeki ba÷lantÕ noktalarÕnÕn doldurulmasÕyla
ilgilidir (Hoang ve Antoncic, 2003, s.172). Buna göre, sadece sahip
oldu÷u dini ve kültürel sosyal a÷larla yetinen iúletmelerin, biliúsel
olarak söz konusu a÷ dÕúÕndaki dünyada yer alan fÕrsatlara kendilerini
kapattÕklarÕ ifade edilmektedir (Assudani, 2009, s.199-200). Genel
olarak, mevcut pazarda bilinmeyen, yeni tüketici de÷eri sunan farklÕ
kültürel yapÕya sahip iúletmeler, bu anlamda benzer kültürel yapÕya
sahip a÷larÕn dÕúÕndaki genel a÷larda var olan yapÕsal boúluklarÕ
doldurabilmekte (Salaff, Greve, Wong ve Ping, 2003, s.68) ve bu
anlamda da pazardaki genel kültür yapÕsÕ içerisinde belirlenemeyen
fÕrsatlarÕn belirlenmesinde ve de÷erlendirilmesinde rol oynamaktadÕr.
Baúka bir ifadeyle, kuvvetli ba÷larÕn giriúimci iúletmelere güvene
dayalÕ iliúki kurma baúta olmak üzere birçok faydasÕ olmakla birlikte,
kuvvetli ba÷lar farklÕ fÕrsatlarÕn belirlenmesinin önünde engel
oluúturma gibi sorunlar da yaratmaktadÕr (Assudani, 2009, s.199). Bu
nedenle de farklÕ dini ve kültürel yapÕlara sahip iúletmelerin pazardaki
giriúimci potansiyellerinin incelenmesinde, kuvvetli ba÷larÕn oldu÷u
a÷lar yerine, yapÕsal boúluk modeli daha fazla açÕklayÕcÕ olacaktÕr.
Bu çerçevede, sosyal a÷lardaki ba÷larÕn güçlü veya zayÕf
olmasÕnÕn yanÕnda söz konusu a÷dan elde edilebilecek bilginin ve
di÷er kaynaklarÕn farklÕlÕklar içermesi de giriúimci faaliyet açÕsÕndan
önemlidir. Söz konusu farklÕlÕklar sosyal a÷lar literatüründe ço÷ulluk
olarak ifade edilmekte ve iki özne arasÕnda birden fazla iliúkinin
olmasÕ (içerik ço÷ullu÷u) ya da a÷ içerisindeki öznelerin a÷ içerisinde
birden fazla rol oynamasÕ (rol ço÷ullu÷u) ile açÕklanmaktadÕr
(Kadushin, 2004, s.27). Bu kapsamda, yapÕsal olarak farklÕlÕklar
içeren sosyal a÷lara sahip, ya da sahip oldu÷u sosyal a÷Õ içerisindeki
içerik ço÷ullu÷u yüksek iúletmeler, daha geniú kaynaktan bilgiye
ulaúabildiklerinden, daha sÕk giriúimci faaliyette bulunmaktadÕr (Stuart
ve Sorenson, 2005, s.214). Baúka bir ifadeyle, sadece benzer içerikli
olmayan sosyal a÷lar, içerisinde yer alan iúletmelerin büyümek ve
hayatta kalmak için ihtiyaç duyduklarÕ kaynaklara ulaúmalarÕnÕ
kolaylaútÕrmaktadÕr (Brereton ve Jones, 2001, s.9). Bu kapsamda
sosyal a÷lar her zaman pazardaki fÕrsatlara dair geçerli bilgi
sunmayabilmektedir (Stuart ve Sorenson, 2005, s.224). Buna göre,
mevcut dinsel/mezhepsel/kültürel a÷larÕ dÕúÕnda farklÕ sosyal a÷lara da
sahip iúletmelerin daha sÕk giriúimci faaliyette bulunmasÕ
beklenmektedir (Assudani, 2009, s.198). Bunun yanÕnda, iúletmelerin
sosyal yapÕlar içerisindeki birbirine göre pozisyonu ve a÷ içindeki
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merkezilik durumuna göre (Kadushin, 2004, s.20-1), iúletmelerin
tutum ve davranÕúlarÕ etkilenmekte (Stuart ve Sorenson, 2005, s.211)
ve söz konusu de÷iúikli÷in de etkisiyle, sosyal a÷lardaki
pozisyonlarÕna göre iúletmelerin bilgiye eriúim ve buna göre de
fÕrsatlarÕ belirleyebilme kabiliyetleri de÷iúmektedir (Stuart ve
Sorenson, 2005, s.213).
Bu kapsamda, gelecekteki fÕrsatlarÕ fark etme, belirleme,
fÕrsatlarÕn farkÕnda olma, sürekli olarak fÕrsatlarÕ gözleme ve
de÷erlendirme kabiliyeti, literatürde giriúimci sermaye olarak
adlandÕrÕlmaktadÕr (Erikson, 2002, s.279). Giriúimci sermaye, hem
fÕrsatlarÕn belirlenmesi hem de belirlenen fÕrsatlarÕn de÷erlendirilmesi
aúamalarÕnda önem kazanmakta (Davidsson ve Honig, 2003, s.308) ve
sosyal sermayenin önemli bir boyutu olarak ele alÕnmaktadÕr (Senik ve
Verdier, 2008, s.627). Ancak iúletmelerin sosyal a÷larÕ her durumda
iúletmelerin
sosyal
ve/veya
giriúimci
sermayesi
olarak
de÷erlendirilememektedir. Belli ortak kültüre sahip giriúimciler, ancak
baúka kültürel kökenlere sahip iúletmelerle iliúki kurduklarÕ ve söz
konusu farklÕ kültür/din/mezhep kökenli sosyal a÷lara aktif olarak
dahil olduklarÕ durumda, sahip olduklarÕ a÷lar sosyal sermaye olarak
de÷erlendirilebilmekte (Salaff, Greve, Wong ve Ping, 2003, s.66) ve
fÕrsatlarÕn belirlenip de÷erlendirilmesinde iúletmelere fayda
sa÷lamaktadÕr.
øúletmelerin sosyal a÷larÕnÕn, giriúimcili÷in fÕrsatlarÕn
belirlenmesi ve de÷erlendirilmesi süreçlerinin yanÕnda, giriúimcilik
odaklÕlÕk ve boyutlarÕ ile de do÷rudan iliúkisi bulunmaktadÕr. Buna
göre, giriúimci odaklÕlÕ÷Õn boyutlarÕ olan risk alma derecesi,
yenilikçilik ve proaktif olma ve giriúimcilik derecesi olarak ifade
edilen söz konusu boyutlarÕn dereceleri (Morris ve Sexton, 1996, s.7),
iúletmeler sosyal a÷larÕ çerçevesinde hareket etmek durumunda
oldu÷undan, iúletme ve sosyal a÷larÕ arasÕndaki iliúkinin
belirlenimindedir (Yang ve Dess, 2007, s.227).
Literatürde önemli bir yer tutan sosyal a÷lar teorisi
kapsamÕnda, sosyal a÷larÕn din ve kültür ile iliúkisi giriúimcilik
literatüründe genellikle etnik giriúimcilik temelinde, göçmenlerin
giriúimci faaliyetlerinin ve göç ettikleri ülkelerde oluúturduklarÕ
a÷larÕnÕn incelenmesini kapsamaktadÕr (ör. Barrett, Jones ve McEvoy,
1996; Salaff, Greve, Wong ve Ping, 2003; Zhou, 2004). Her ne kadar
teori sosyoloji kökenli olarak bilinse de, di÷er sosyolojik olgularÕn
giriúimcilik kavramÕ kapsamÕnda incelenmesi konusunda çok sÕnÕrlÕ
düzeyde kullanÕlmÕútÕr. Bir toplumda farklÕ dinsel ve mezhepsel
kökenlere sahip giriúimcilerin sahip olduklarÕ sosyal a÷lar ile giriúimci
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odaklÕlÕk boyutlarÕ arasÕndaki iliúki, geçmiú literatürde ihmal edilmiútir
ve bu konu çalÕúma kapsamÕnda incelenmektedir.
2. Giriúimci OdaklÕlÕk
Giriúimci odaklÕlÕk, iúletmenin yeni pazar fÕrsatlarÕnÕ belirleme
ve de÷erlendirme ile mevcut faaliyet alanlarÕnÕ yenilemedeki
isteklili÷ini ifade etmekte ve fÕrsatlara karúÕ proaktif olma, risk alma
derecesi ve yeniliklere açÕk olma gibi boyutlar kapsamÕnda ele
alÕnmaktadÕr (Zhou,Yim ve Tse 2005, s.44). Sürdürülebilir rekabet
avantajÕ ve yüksek iúletme performansÕ için çok önemli bir kaynak
(Covin, SlevÕn 1989, Lumpkin Dess 1996, Madesn 2007) olan
giriúimci odaklÕlÕk, bir iúletmenin karar alma biçimlerine,
yöntemlerine ve uygulamalarÕna temel teúkil eden, iúletmenin sahip
oldu÷u stratejik bir oryantasyondur (Morris ve Jones, 1999; Wiklund
ve Shepherd, 2005; Bulut, 2007). Bu kapsamda giriúimci iúletmeler,
risk alarak yenilikler yapan ve bu yenilikleri proaktif olarak mevcut,
potansiyel rakiplerinden daha önce pazara sunabilen ve çevredeki
fÕrsatlarÕ de÷erlendiren iúletmelerdir (Lumpkin ve Dess, 2001). Bu
çerçevede, proktiflik, risk alma derecesi ve yeniliklere açÕk olma,
giriúimci iúletmeleri di÷erlerinden ayÕrmaktadÕr (Zhou vd., 2005).
Giriúimci odaklÕlÕ÷Õn birinci boyutu olan proaktiflik, Lumpkin
ve Dess (2001) tarafÕndan pazarda ortaya çÕkacak olan fÕrsatlara karúÕ
iúletmenin verdi÷i tepki olarak ifade edilmiútir. Proaktif bir iúletme,
pazarda di÷er iúletmeleri takip eden de÷il, di÷er iúletmeler tarafÕndan
takip edilen konumdadÕr ve yeni fÕrsatlar görme, yakalama ve
de÷erlendirme becerisine sahiptir. Bu kapsamda proaktiflik kavramÕ,
gelece÷in problemleri, ihtiyaçlarÕ, de÷iúimleri do÷rultusunda hareket
etmek anlamÕna gelmekte ve yeni fÕrsatlarÕ takip etme ile yeni
pazarlara girmeye yönelik inisiyatif almayÕ ifade etmektedir.
Venkatraman (1989) proaktifli÷i, “içinde bulunulan durumla uyumlu
olsa da olmasa da yeni fÕrsatlar arayÕúÕnda olarak, rekabet piyasasÕna
yeni ürünler ve markalar sokarak ve yaúam döngüsü içinde
olgunlaúmÕú ve düúüúe geçmiú faaliyetleri saf dÕúÕ ederek gelece÷in
ihtiyaçlarÕnÕ belirleme süreci” olarak tanÕmlamÕútÕr (s.949). Dinamik
bir yapÕyÕ ifade eden proaktiflik, belirli hedefler do÷rultusunda yeni
bir oluúumu meydana getirme ve eskimiú oluúumlarÕ sonlandÕrma
faaliyetlerine öncülük etmeyi içeren tutum ve davranÕúlarÕ ifade
etmektedir (Oflazo÷lu, 2010). Bu boyut, iúletmenin pazarda öncü rolü
üstlenerek çevresini úekillendirme yetene÷ini kapsamaktadÕr
(Antoncic ve Hisrich, 2001, Covin ve Slevin, 1991, Stopford ve
Baden-Fuller, 1994). FÕrsatlarÕ araútÕrmak, rekabeti úekillendirmek,
de÷iúim sürecinde oluúabilecek talepleri karúÕlamak amacÕyla
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stratejileri geliútirebilme, pazar de÷iúimi sürecinde aktif rol
oynayabilme ve yeni ürün-hizmetleri pazara ilk sunabilme, giriúimci
bir iúletmenin proaktif e÷ilimlerini ve davranÕúlarÕnÕ tanÕmlamaktadÕr
(Lumpkin ve Dess 2001).
Giriúimci odaklÕlÕ÷Õn ikinci boyutu olan yenilikçilik bir süreç
olarak yeni bir fikir ya da buluúun pazarlanabilir bir ürüne
dönüútürülmesidir (Sathe, 2003, Dess ve Lumpkin, 2005).
YaratÕcÕlÕ÷Õn baúarÕlÕ bir úekilde hayata geçirilmesi olarak da
tanÕmlanan yenilikçilik (Heunks ve Roos, 1992), aynÕ zamanda bir
buluúa, ürüne, hizmete ya da sürece ticari de÷er kazandÕrÕlmasÕnÕ
gerektirmektedir (Damanpour, 1991). Bu nedenle yenilikçilik icattan
farklÕ olarak, mevcut ürünlerde, kaynaklarda ve iúletme süreçlerindeki
tüm de÷iúikleri ve tamamen yeni olan fikirlerin ticarileútirilmesini
kapsamaktadÕr (Bird, 1988, Mueller ve Thomas 2000). Böylece
yenilik, kavram olarak hem bir süreci hem de bir sonucu ifade
etmektedir. Literatürde bir süreç olarak yenilik “bir fikri pazarlanabilir
bir ekonomik de÷ere, yeni ya da geliútirilmiú bir üretim ya da da÷ÕtÕm
sistemine veya yeni bir sosyal hizmet biçimine dönüútürmeyi” ifade
ederken, yenilik bu dönüútürme süreci sonunda ortaya çÕkan
“pazarlanabilir yeni ya da geliútirilen bir mal, hizmet ya da süreci” de
içermektedir (Akyos, 2003, s.17).
Üçüncü boyut olan risk alma e÷ilimi, önceden getirisi belli
olmamasÕna ra÷men iúletmenin yenilikçi proje ve fikirlere destek
veren tutum ve davranÕúlarÕnÕn bir toplamÕdÕr. Risk almak, süreç
sonunda farkÕnda olunan kayÕplara ra÷men giriúimden geri durmamak
ve sürecin getirece÷i faydalar için önceden belirlenmiú kayÕplarÕ göze
almaktÕr (Sitkin ve Pablo, 1992, Keh, Foo ve Lim, 2002). Bu
kapsamda giriúimci e÷ilime sahip iúletmeler, pazardaki fÕrsatlardan
yüksek getiriler elde edebilmek için, yüksek seviyelerde borçlanmak
ya da söz konusu yatÕrÕma çok büyük kaynaklar tahsis etmek gibi
farklÕ riskleri üstlenebilmektedir (Antoncic ve Hisrich, 2003, s.17;
Morris ve Kuratko, 2002 s.41).
3. Giriúimci OdaklÕlÕk ile Din ve Mezhepsel Kökenler
ArasÕndaki øliúki
Giriúimsel eylem, iktisadi bir eylem oldu÷u kadar, toplumsal,
kültürel ve sosyolojik bir olguyu da ifade etmektedir. Bu kapsamda,
Weber, Schumpeter, Auster ve Aldrirch vb. birçok teorisyen, kar dÕúÕ
etkilerle giriúimsel eylemi açÕklamaya çalÕúmÕúlardÕr. BaúlÕ baúÕna bir
zihniyet ve davranÕú biçimi olan giriúimcilik, içinde yaúanÕlan
toplumun sosyo-kültürel ortamÕyla kopmaz bir iliúki içindedir.
Böylece giriúimcilik bir bakÕma kültürel bir refleks, bir ifade aracÕ
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olarak ele alÕnabilir. Çünkü içinde bulunulan toplumun yapÕsal
koúullarÕ, de÷er ve norm sistemleri, herhangi bir davranÕúÕn veya
hareketin oluúmasÕnÕ etkileyebilmektedir ve bu çerçevede iúletmelerin
giriúimci tutumlarÕ ya da davranÕúlarÕ, sosyal ve kültürel ortamdan
önemli ölçüde etkilenmektedir. Çünkü kültür, toplum üyeleri için,
genel bir davranÕú düzlemi oluúturmaktadÕr. Bu kapsamda, risk
almada, belirsizlikten kaçÕnmada, de÷iúime karúÕ direnç göstermede
veya yeniliklere karúÕ takÕnÕlan tavÕrda belirleyici, yönlendirici bir rol
oynar. Bu nedenle giriúimcilik, farklÕ kültürler açÕsÕndan farklÕ
úekillerde ortaya çÕkmaktadÕr (Bygrave-Minniti,2000, s.25). Buna
göre, bazÕ toplumlar giriúimcilik konusunda yüksek performans
gösterirken, di÷erlerinde aynÕ performans görülemeyebilmektedir ve
söz konusu farkÕn oluúmasÕnda kültür önemli bir rol oynamaktadÕr.
øçinde bulunulan sosyal sÕnÕf, aile kompozisyonu ve giriúimcinin
geçmiúi, ailesinin mesle÷i vb. özellikler, giriúimci karar almayÕ
do÷rudan etkilemektedir. AyrÕca, etnik/kültürel özellikleri baskÕn
gruplar gibi kimi sosyal çevrelerin, di÷er giriúimcilere göre daha çok
ve daha sÕk olarak giriúimci faaliyette bulunma e÷iliminde olduklarÕ
ifade edilmektedir (Bridge O'Neill ve Cromie 1998, s.55). Böylece
giriúimsel faaliyette bulunma konusunda, kültür, din ve etnisite gibi
faktörlerin olumlu veya olumsuz etkileri bulunmaktadÕr. Bu
kapsamda, iúletmelerin faaliyet yürüttükleri çevrenin bir boyutu olarak
dini ve mezhepsel çevre, yenilikçilik, yaratÕcÕlÕk ve rekabet edebilme
kabiliyetini etkilemektedir (Gotsis ve Kortezi 2009).
ToplumlarÕn kültürel özelliklerinin en temel etkileyenlerinden
biri olan din ve mezhepsel kökenlerin giriúimcilikte etkisinin
araútÕrÕlmasÕyla ilgili çalÕúmalar, temelde Weber’in Protestan AhlakÕ
ve Kapitalizmin Ruhu çalÕúmasÕna dayandÕrÕlmakla birlikte, genelde
20. yüzyÕlÕn ikinci yarÕsÕnda yaygÕnlaúmÕútÕr (Bellu ve Fiume 2004;
Dodd ve Gotsis 2007; Pearce, Fritz ve Davis 2010). Söz konusu
çalÕúmalar, din ve giriúimcilik iliúkisine dair tutarlÕ bir literatür
oluúturmaktan uzaktÕr. Bu kapsamda, Minns ve Rizov (2005),
giriúimci kararlarda dinin önemli bir rol oynadÕ÷Õna vurgu
yapmÕúlardÕr. Anderson, Drakopoulou-Dodd, ve Scott (2000) dinsel
kökenin toplumdaki giriúimcilik kültürünü destekleme noktasÕndaki
rolünün altÕnÕ çizmektedir. ÇÕnar (2005), øslamÕn genel mesajÕnÕn
yeniliklere ayak uydurmaya dayandÕ÷ÕnÕ ifade etmekte ve böylece
dinsel köken ile yenilikçilik ve bu ba÷lamda giriúimilik arasÕnda
olumlu bir iliúki önermektedir. BazÕ çalÕúmalar ise, giriúimci
aktiviteler ile din arasÕnda önemli bir iliúki bulamamÕúlardÕr (Dodd ve
Seaman, 1998). Schwartz (1999), øslamÕn yaygÕn din oldu÷u ülkelerde
tutuculu÷un ve bu kapsamda yenilik karúÕsÕnda statükonun yaygÕn
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kültür oldu÷unu ifade etmektedir. Bu da yenilikçilik ve giriúimcili÷in
düúük seviyede gerçekleúmesine tekabül etmektedir. Koiranen (2002),
de benzer úekilde Protestan iú ahlakÕ ile yenilikçilik düzeyi arasÕnda
olumsuz bir iliúki oldu÷unu ifade etmektedir. YapÕlan bir araútÕrmada
ise, øslam ve HÕristiyanlÕk dinlerinin giriúimci eylemleri destekleyen
bir yapÕda oldu÷u, Hinduizmin ise giriúimci eylemleri engelleyen bir
yapÕda oldu÷u ifade edilmiútir (Audretsch, Boente ve Tamvada, 2007
s.13). AyrÕca, bir toplumda farklÕ etnik veya dinsel kökene sahip bir
gruba ait olmanÕn, önyargÕlarÕn etkisiyle, giriúimci bir faaliyette
bulunma noktasÕnda grup üyelerini di÷erleriyle temas kurmaktan
alÕkoyaca÷Õ ve grubu kendi içinde daha bir bütünleúik hale
getirebilece÷i belirtilmiútir (Basu, 2003 s.295). BunlarÕn yanÕnda,
Türkiye özelinde, 20. yüzyÕlÕn baúlarÕna kadar, Müslüman nüfusun
ticari faaliyetlerde bulunmasÕnÕn yasaklanmÕú olmasÕ ve söz konusu
faaliyetlerin Gayri-Müslimler tarafÕndan gerçekleútirilmesi (Gotsis ve
Kortezi 2009) gibi durumlarÕn, Türkiye’deki farklÕ dinsel ve
mezhepsel kökenden gelen iúletmelerin giriúimcilik faaliyetlerini
etkileyebilece÷i düúünülmektedir.
4. Yöntem ve Verilerin Analizi
FarklÕ toplumlarda ve kültürel durumlar için giriúimci faaliyeti
ortaya koymanÕn birçok farklÕ yol ve yöntemi olabilmekte ve bu
farklÕlÕklar ancak nitel yaklaúÕmla ele alÕnabilmektedir (Fagerberg,
2003, s. 133). DahasÕ, giriúimci iúletmelerin kullandÕklarÕ sosyal
a÷larÕna iliúkin literatür oldukça geliúkin olmasÕna ra÷men, söz konusu
a÷larÕ iúletme sahibinin dini ve mezhepsel kökeni ile iliúkilendiren
çalÕúma sayÕsÕ oldukça sÕnÕrlÕdÕr. Bu nedenle, bu konuda nitel
yönelimli bir metodoloji kullanÕlmasÕ uygundur (Rindova, Petkova ve
Kotha, 2007, s.32). Bu çalÕúma kapsamÕnda, hem araútÕrma konusuna
odaklanÕlmasÕnÕ kolaylaútÕrmak maksadÕyla, hem de görüúmelerde
araútÕrmacÕnÕn inisiyatifine izin vermesinin avantajlarÕ nedeniyle,
kÕsmi yapÕlandÕrÕlmÕú görüúme tercih edilmiútir. AraútÕrma
kapsamÕnda yüz yüze gerçekleútirilen görüúmelerde yararlanÕlmak
üzere, ilgili literatürden faydalanÕlarak sorular geliútirilmiú ve
görüúmelerde kullanÕlmak üzere görüúme formu oluúturulmuútur.
Görüúme formunun ilk bölümünde iúletmeye dair genel bilgileri içeren
sorular, ikinci bölümünde iúletmelerin oluúturduklarÕ sosyal a÷larÕna
dair sorular ve üçünü bölümünde ise giriúimci odaklÕlÕk boyutlarÕna
iliúkin sorular yer almaktadÕr. øúletmelerin sosyal a÷larÕna iliúkin
sorularÕn hazÕrlanmasÕnda, Salaff, Greve, Wong ve Ping (2003)’ün
çalÕúmalarÕ esas alÕnmÕútÕr. øúletmelerin giriúimci odaklÕlÕk boyutlarÕna
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dair sorularÕn hazÕrlanmasÕnda ise Zou, Yim ve Tse (2005)’in
çalÕúmasÕ temel kabul edilmiútir.
ÇalÕúmada, sosyal a÷lar yaklaúÕmÕnÕn varsayÕmlarÕna uygun
olarak iúletme sahibi analiz birimi olarak ele alÕnmÕútÕr. ÇalÕúmada
amaçlÕ örneklem uygulanmÕú, bu çerçevede çalÕúma kapsamÕnda
incelenen her bir dinsel ve mezhepsel kökene sahip iki iúletme ile
görüúülmüútür. AmaçlÕ örneklemde, teorik örneklemden farklÕ olarak,
çalÕúmanÕn baúlangÕcÕnda örneklem sayÕsÕnÕn, özelliklerinin vb.
belirlenmesinin uygun oldu÷u ifade edilmektedir (Goulding, 2007).
Buna göre, Hatay ili sÕnÕrlarÕndaki, iki Alevi, iki HÕristiyan ve iki
Yahudi iúletme sahibi ile görüúülmüútür. Hatay ili farklÕ kültürel,
etnik, dinsel ve mezhepsel gruplarÕ biraraya getirmesi nedeniyle
araútÕrmada tercih edilmiútir. Bu kapsamda, kültürel, dinsel veya
mezhepsel ço÷unlu÷u oluúturmadÕklarÕ için sosyal a÷larÕ daha fazla
kullanan ve sosyal a÷larÕn sa÷ladÕ÷Õ bilgiye özellikle ihtiyacÕ olan
(Levent, Masurel ve Nijkamp, 2003) Alevi, HÕristiyan ve Musevi
iúletmeler ile görüúmeler gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúma kapsamÕnda,
araútÕrma sorunsalÕna uygun olarak yüz yüze görüúme tekni÷i
kullanÕlarak veri toplanmÕútÕr. Görüúmeler, örnek olay çalÕúmalarÕnÕn
en önemli veri kayna÷Õ (Yin, 2003, s.59) olarak ifade edildi÷i için
tercih edilmiútir.
Nitel araútÕrmalarda güvenilirlik ve geçerlilik kavramlarÕ,
kavramlarÕn kendisi de dahil olmak üzere oldukça tartÕúmalÕdÕr. Nitel
yaklaúÕmlarÕn arkasÕndaki farklÕ epistemolojik pozisyonlara göre
araútÕrmacÕlar, farklÕ araçlar seçmelerinin yanÕnda aynÕ zamanda yine
ön kabullerine ba÷lÕ olarak kimi araútÕrmacÕlar güvenilirlik ve
geçerlilik kavramlarÕnÕn kendisini de pozitivist-nicel yönelimli
araútÕrmalara özgü olmakla eleútirmiútir (Sabah-KÕyan, 2011, s.135).
Bu kapsamda da baúka kavramlarÕn (örne÷in, dÕúsal geçerlilik yerine
genellenebilirlik yada aktarÕlabilirlik, güvenilirlik (reliability) yerine
pozitivist yaklaúÕma daha az uyan güvenilebilirlik (dependability)
gibi) kullanÕlmasÕnÕ önermiútir (Lewis, 2009, s.5). Bu çalÕúmada,
araútÕrma literatüründe yaygÕn olarak kullanÕldÕ÷Õndan, güvenilirlik ve
geçerlilik kavramlarÕ tercih edilecek olup, kavramlarÕn ölçümleri
noktasÕnda
nitel
araútÕrmacÕlarÕn
geliútirdikleri
kÕstaslar
kullanÕlacaktÕr. Buna göre, örnek olaylar incelenirken ortaya çÕkmakta
olan kategoriler ve de÷erlendirmeler baúka araútÕrmacÕlarla
paylaúÕlmÕú, böylece ortaya çÕkan sonuçlarÕn güvenilirli÷i arttÕrÕlmaya
çalÕúÕlmÕútÕr (Merriam, 1995, s.54). AyrÕca, görüúme notlarÕndan
yapÕlan alÕntÕlarda, görüúme yapÕlan kiúilerin kelimeleri, cümleleri,
yazÕm kurallarÕna uydurmak amaçlÕ bile olsa de÷iútirilmemiú, sadece
kimi yerlerde anlamayÕ kolaylaútÕrma adÕna yazarlar tarafÕndan
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parantez içinde kelimeler eklenmiútir (Lewis, 2009, s.9). Bu kapsamda
çalÕúmanÕn güvenilirli÷i sa÷lanmaya çalÕúÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada,
araútÕrmaya dair görüúme notlarÕ çok detaylÕ olarak paylaúÕlmÕú ve
çalÕúmanÕn geçerlili÷i sa÷lanmaya çalÕúÕlmÕútÕr (Lewis, 2009, s.3,
Merriam, 1995, s.58). Böylece detaylÕ görüúme notlarÕ sayesinde,
baúka araútÕrmacÕlarÕn bu çalÕúmanÕn geçerli oldu÷u benzer
durumlarda, çalÕúmadan faydalanabilmesi söz konusudur.
øúletmelerle yapÕlan görüúmelerde izin alÕnarak görüúme notu
tutulmuútur. øúletmelerin isimleri çalÕúma kapsamÕnda gizli tutulmakta,
iúletmeler, görüúme sÕrasÕna göre A-F arasÕndaki harflerle
adlandÕrÕlmaktadÕr (Tablo 1). Sosyal a÷lar yaklaúÕmÕ, iúletmelerin
iúletme sahibi tarafÕndan oluúturulan a÷larÕnÕ içerdi÷inden, çalÕúmada
iúletme sahipleriyle görüúülmüútür. Bu kapsamda görüúmeler ortalama
bir saat sürmüútür. øúletmeler hakkÕnda genel bilgiler ve görüúmeler
kapsamÕnda elde edilen veriler, çalÕúma kapsamÕnda analiz edilmiú ve
sunulmuútur. Verilerin analizinde, Miles ve Huberman Modeli
kullanÕlmÕútÕr. Buna göre, tablolar ve grafikler yoluyla olaylar
arasÕndaki benzerlikler ve farklÕlÕklar de÷erlendirilmiú (Miles ve
Huberman, 1984), ortaya çÕkmaya baúlayan sonuçlarÕ karúÕlaútÕrmak
ve kontrol etmek üzere toplanan veriler tekrar irdelenmiútir. Veriler
analiz edilirken iki temel baúlÕk altÕnda incelenmiútir. Bunlar,
iúletmelerin sosyal a÷larÕ ve giriúimci odaklÕlÕk boyutlarÕna iliúkin
tutumlarÕdÕr. Bu çerçevede, açÕklamalar bu iki baúlÕk altÕnda
sunulmaktadÕr.
4.1. Sosyal A÷lar
Görüúülen iúletmelerin, dini ve mezhepsel kökenlerine göre
sosyal a÷larÕ kullanma durumlarÕnda farklÕlÕklar belirlenmiútir. Buna
göre, görüúülen iúletmelerin tamamÕ, kendi dini çevrelerinde
tanÕndÕklarÕnÕ, söz konusu çevredeki a÷larda bulunduklarÕnÕ ve bu
a÷lar kapsamÕnda aktif olarak bilgi alÕúveriúinde bulunduklarÕnÕ ifade
etmiútir. Salaff, Greve, Wong ve Ping (2003) de benzer úekilde, farklÕ
dini ve kültürel geçmiúe sahip giriúimcilerin kendi özel a÷larÕnÕ aktif
olarak kullandÕklarÕnÕ ifade etmektedir (s.66).
“Antakya’da tanÕnan biriydi babam, Alevi
camiasÕnda tanÕmayan yoktu… Antakya’da
her ortak kültüre, gruba, azÕnlÕ÷a ba÷lÕ birey
o çatÕ altÕnda oldukça yakÕn iliúki ba÷larÕ
içerisindedir.
(…)
Ço÷unlu÷u
kendi
kökenimizden olan insanlar”(A øúletmesi)
“(…) ølk baúladÕ÷Õmda babamÕn müúterileri
ile baúlamÕútÕk.” (B øúletmesi)
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“Musevilerin kendi içlerinde bir a÷larÕ
vardÕr zaten biz de onun içindeyiz. (…)
Musevilerde ancak fikir ve yol gösterilir,
ba÷lantÕlar tanÕútÕrÕlÕr ancak Katoliklerde
oldu÷u gibi geri dönüúümlü kredilerin
verildi÷i ya da kilisenin destek oldu÷u
durumlar yoktur.” (C øúletmesi)
“Bizim iúimiz ticaret yapmak, baúka bir iú
ö÷renmedik çünkü, ailemizde, babamÕzda,
yakÕn çevremizde rol modellerimiz hep
ticaretle
u÷raúÕyordu,
sanki
bizim
yapabilece÷imiz baúka iúler olsa da dönüp
dolaúÕp yine ticaret yaparmÕúÕz gibi geliyor
bana, ya da yaptÕ÷ÕmÕz iúin yanÕnda
muhakkak bir ticaretle de u÷raúÕrÕz. Musevi
cemaati gelene÷i gibi olmuú bu durum. (…)
Museviler arasÕnda (ticaretle u÷raúan ki
geneli aynÕ sektördedir) sosyal bir ba÷lantÕ
var, her azÕnlÕ÷Õn var zaten.” (D øúletmesi)
“BabamÕn kuyumcu dükkanÕ vardÕ” (E
øúletmesi)
“Antakya’ya ilk kola otomatlarÕnÕ getiren
bendim, Türkiye distribütörü yine bizim
cemaatten uzak bir akrabamdÕ bana önerdi
bu iúi. (…) Kuyumculuk iúine önce ortak
oldum, orta÷Õm bizim cemaatten yÕllarÕn
kuyumcusuydu, oturmuú bir müúterisi vardÕ,
bir süre ortaklÕk devam etti sonra ayrÕldÕm
ve kendi iúyerimi açtÕm. HÕristiyan olan
müúterilerim
genelde
yurtdÕúÕnda
yaúayanlar,
di÷erlerinin
ço÷unlu÷unu
Aleviler oluúturuyor. (…) Cemaat içerisinde
zaten herkes birbirinden bir úekilde
haberdar oluyor ve yardÕm mekanizmasÕ
iúliyor, elbette bu sadece maddi yardÕm
de÷il, sahip olunan ba÷lantÕlar, iliúkiler,
fikirler de paylaúÕlÕyor. Mesela Antakya’da
yaúayan ancak úimdi yurtdÕúÕna göç etmiú
çok sayÕda HÕristiyan var onlar arasÕnda bir
çeúit iletiúim a÷Õ var ve hepsi birbirinden
haberli, hatta iú konusunda birbirlerini
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yönlendiriyorlar, hatta aralarÕnda oldukça
büyüyenleri var.”(F øúletmesi)
Görüúülen iúletmelerde, din ve mezhep kökenli a÷larÕn
kullanÕlmasÕndaki en temel motivasyon olarak “güven” ifade
edilmiútir. Görüúmelerde, güven dÕúÕnda, bilgiye ulaúÕm, yeni fikirlere
ulaúmak gibi kimi baúka avantajlardan da bahsedilmiútir. Assudani
(2009) da, farklÕ dinsel ve mezhepsel kökenden gelen giriúimcilerin
sosyal a÷larÕ vesilesiyle finansal sermaye, sosyal sermaye vb. birçok
kayna÷a ulaúabildiklerini ve söz konusu a÷larÕn giriúimcilere birçok
fayda sa÷ladÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir (s.197). Benzer úekilde Salaff,
Greve, Wong ve Ping (2003) de giriúimcilerin kendi dini a÷larÕnÕ
kullanmalarÕnÕn baúta güven olma üzere birçok faydasÕ bulundu÷unu
ifade etmektedir (s.65).
“Bu ba÷lantÕlar benim piyasadaki duruúumu
sa÷lamlaútÕrdÕ, bilgiye ulaúmamÕ hÕzlandÕrdÕ,
daha rahat ba÷lantÕlar kurabildim. (…)
Çünkü beni öneren kiúiler vardÕ ya da bana
önerilen ba÷lantÕlar, do÷al olarak güven
sürecini yaúamadan bir adÕm önden
baúlÕyorsunuz ancak her zaman bu
ba÷lantÕyla iú yapamazsÕnÕz”(A øúletmesi)
“AynÕ etnik kökenden geldi÷imiz çevre
içerisinde lider olarak kabul ediliyorsunuz
ve bu size aslÕnda önemli bir bilgi kayna÷Õ
sa÷lÕyor.
(…)Baúka
ba÷lantÕlar
da
kullanÕyorum ancak mevcutlarÕ da muhafaza
ederim, mevcut olan ba÷lantÕlarÕmda güven
vardÕr. (…) Güvenin oluúabilmesi için de bir
süreç gereklidir ancak e÷er ortak bir
kökeniniz, de÷erleriniz, yakÕn iliúkileriniz
varsa bir úekilde referanslarla bu süreci
kÕsaltabiliyorsunuz.” (B øúletmesi)
“Musevilerde ancak fikir ve yol gösterilir,
ba÷lantÕlar tanÕútÕrÕlÕr.” (C øúletmesi)
“Sosyal sermayemiz güvendi. (…) Zaten sayÕ
olarak az oldu÷unuz için birbirinizden
haberdar olmanÕz çok kolay, ya da bir araya
gelindi÷inde sektörle ilgili açÕklar, fÕrsatlar,
yenilikler hakkÕnda bilgisi, fikri olanlarla
paylaúÕyor
ve
bir
úekilde
bunu
deneyimlemeden
bu
bilgiye
sahip
oluyorsunuz. (…) AyrÕca Musevilerin X diye
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bir gazetesi var ve bu gazetede tüm dünydaki
Musevi iúadamlarÕyla ilgili bilgiler verilir,
bu iúadamlarÕnÕn iú yaptÕklarÕ kiúiler,
müúteriler, vs. Do÷al olarak o gazetede
gördü÷ümüz isimlere tanÕmadan güvenip iú
yaptÕrÕyoruz” (D øúletmesi)
“Bu ba÷lantÕlarÕn varlÕ÷ÕnÕ bilmek insana
güven veriyor, ister kullanÕn ister
kullanmayÕn.” (F øúletmesi)
Sadece kendi dini a÷larÕnÕ kullanan iúletmeler, genellikle
benzer bilgilere sahip olduklarÕndan, genellikle aynÕ sektörlerde
faaliyet göstermekte, bu kapsamda da görüúmelerde Hatay’da
HÕristiyan ve Musevi iúletmelerin kimi sektörlerde toplandÕklarÕ
belirtilmektedir. Bu durum, Assudani (2009) tarafÕndan da ifade
edilmektedir. Buna göre Assudani (2009), benzer kültürel ve dini
özelliklere sahip giriúimcilerin, kaynaklara ulaúabilmek için din ve
mezhep temelli sosyal a÷larÕnÕ kullandÕklarÕnÕ, söz konusu din ve
mezhep mensubu giriúimcilerin genellikle sadece belli sektörlerde yer
aldÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir (Assudani, 2009, s.197).
“AynÕ etnik kökenden olanlar birbirini tanÕr
ve genelde benzer sektörlerde çalÕúÕrlar.
Genelde
Aleviler
zanaat
gerektiren
iúlerdedir,
esnaftÕrlar,
birbirlerini
kollarlar.” (A øúletmesi)
“Babam kumaú iúi yapÕyordu, biz Museviler
genelde tekstil, iplik, kumaú, perde iúi
yaparÕz ve bu meslek genelde babadan o÷ula
geçer. (…) Ben Siyasal’da iktisat okudum
ama Antakya’ya babamÕn iúine dönmem
gerekti. Çünkü Musevi cemaati çok az ve
iúleri bizim sürdürmemiz gerekiyordu. (…)
Dedem de kumaúçÕydÕ dedemin babasÕ da
kumaúçÕydÕ. (…) Ata mesle÷idir bu bizde.”
(C øúletmesi)
“Bizim iúimiz ticaret yapmak, baúka bir iú
ö÷renmedik çünkü. Ailemizde, babamÕzda,
yakÕn çevremizde rol modellerimiz hep
ticaretle u÷raúÕyordu.
Musevi cemaati
gelene÷i gibi olmuú bu durum. (…) Babam,
babamÕn babasÕ, onun babasÕ 7 kuúak
kumaúçÕlÕk yapmÕúlar, do÷al olarak en iyi
bildi÷iniz iú bu oluyor. (…) Museviler
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arasÕnda (ticaretle u÷raúan ki geneli aynÕ
sektördedir) sosyal bir ba÷lantÕ var.” (D
øúletmesi)
“Antakya’daki HÕristiyan cemaat yaz tatilini
kuyumcuda çÕraklÕk yaparak geçirir.
Genelde daha do÷rusu eskilerde daha
belirginken úu an aynÕ durum yok.
HÕristiyanlar genelde kuyumculuk yaparlar,
çünkü ustalÕk kÕsmÕnÕ onlar bilir. AltÕn
satmak
de÷ildir
yaptÕklarÕ,
altÕnÕ
HÕristiyanlar iúler, ata mesle÷idir, her
HÕristiyan erke÷e okusa da baúka bir
mesle÷i olsa da bir nevi garanti iúi olsun,
sanatÕ ö÷rensin diye muhakkak altÕn iúleme
ö÷retilir. (…) østanbul’da da zaten
HÕristiyanlar yapardÕ ama úimdi her úey
fabrikasyon oldu, emek kalmadÕ, sanatÕ
kullanaca÷ÕnÕz
iúçilik
kalmadÕ.”
(E
øúletmesi)
“Çocuklu÷umuzda
kuyumcular
çarúÕsÕ
denilen yer sadece HÕristiyanlardan oluúan
altÕn iúleme atölyeleriyle dolu bir yerdi.” (F
øúletmesi)
Görüúmelerde gruplarÕn, özellikle sadece kendi din ve mezhep
kökenli a÷larÕnÕ kullandÕklarÕ durumda, müúterilerinin ve sermaye
bulduklarÕ kiúilerin de genellikle aynÕ kökene sahip oldu÷u ifade
edilmektedir. Bu durumun giriúimci faaliyet için olumsuz oldu÷u,
kimi iúletmeler tarafÕndan ifade edilmiútir. Bu sonuçla paralel olarak,
Assudani (2009) da, sadece sahip oldu÷u dini ve kültürel sosyal
a÷larla yetinen iúletmelerin, biliúsel olarak söz konusu a÷ dÕúÕndaki
dünyada yer alan fÕrsatlara kendilerini kapattÕklarÕnÕ ifade etmektedir
(s.199-200).
“BabamÕn
müúterileri
(…)
yakÕn
etrafÕmÕzdan kiúilerdi.” (A øúletmesi)
“Suriye’de üretim tesisi kurduk. (…) Dil ve
mezhep
ortaklÕ÷Õ
da
Suriye’deki
avantajlarÕmÕzdan
di÷erleriydi.
Suriye
mobilya konusunda çok büyük ve doymamÕú
bir pazardÕ.” (B øúletmesi)
“Kaynak babamdandÕ elbette. (…) Genelde
müúterilerimiz Alevi cemaatindendir. Kendi
cemaatimizin nüfusu zaten oldukça azaldÕ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

eskiye nazaran. Müúterilerimizin %90’ÕnÕ
Alevilerdir yerel anlamda. DÕúarÕya iú
yapÕyoruz
ancak
en
uzak
mesafe
østanbul’dur orada da yaúayan bizim Musevi
cemaatinden insanlar var, ço÷unlu÷u
Antakya’dan
gitmiútir.
Bir
úekilde
ba÷lantÕlarÕmÕz devam ediyor tabiî ki ve
onlar da østanbul’da kumaú iúi yaparlar.
Do÷al olarak onlarÕn ba÷lantÕda oldu÷u
müúteriler aynÕ zamanda bizim de
müúterilerimiz
olabiliyor,
ya
da
tedarikçilerimiz yine østanbul’daki Musevi
cemaatinin iliúkisi olan tedarikçiler oluyor.
(…) Oldukça içe dönük bir yapÕmÕz olmakla
birlikte yanÕmÕzda çalÕúan çok sayÕda Alevi
vardÕr. Çünkü eskiden Antakya’da 150-200
Musevi aile yaúardÕ. Eski Antakya denilen
bölgenin yarÕsÕ Yahudi mahallesi idi ve o
mahallenin yanÕnda Alevilerin yaúadÕ÷Õ
bölge vardÕ. Museviler ve Aleviler yan yana
yaúadÕlar, do÷al olarak iliúkiler oradan
gelir. (…) Var olan ba÷lantÕlarÕ kullanmak
elbette
iúinizi
sürdürmeniz
ve
sonuçlandÕrmanÕz için oldukça fayda
sa÷lÕyor. Ancak Musevilerin kendi içlerinde
kalmalarÕ, yeni kaynaklar bulmamalarÕ en
azÕndan Antakya’dakiler için dezavantaj
yaratmÕútÕr. Çünkü çok fazla büyümediler,
yerel bazda kaldÕlar, ya da en fazla di÷er
Musevilerin
oldu÷u
ve
kullandÕ÷Õ
ba÷lantÕlarla sÕnÕrlandÕlar.” (C øúletmesi)
“Kendi
cemaatimizden
müúterilerimiz
elbette var ama azÕnlÕ÷Õz en nihayetinde, ne
kadar kendi cemaatimizle iú sürdürebiliriz
ki? (…) Biz de tedarikçiler konusunda ya da
úehir dÕúÕndaki ba÷lantÕlarÕmÕzla ilgili bu
referanslarÕ alarak iú yaptÕk, bu referanslarÕ
genelde kendi cemaatimizden olan dÕúarÕda
yaúayanlardan alÕrdÕk. (…) Belki de genelde
aynÕ iúle u÷raúÕyor olmamÕz, azÕnlÕk faktörü,
yerel pazarÕn dÕúÕna çÕkmak gibi ekstra
gayretin olmamasÕ bizim mevcut ba÷lantÕlarÕ
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yeterli görmemize sebep olmuú olabilir.
Antakya Musevileri için en fazla østanbul’a
yerleúip aynÕ iúe devam etmiúlerdir ya da
øsrail’e gitseler bile gitmeden önce burada
yine kumaúçÕlÕk yapÕyorlardÕr. (…) Burada
yaúayan HÕristiyan ve Museviler için
genelleme yapacak olursak, 1980'den
sonrasÕ için özellikle hiçbirinin kendi baba
meslekleri ya da ba÷lantÕlarÕnÕn dÕúÕna
çÕktÕklarÕnÕ görmezsiniz. (…) (N)e baúka bir
iú, sektör vs. Elbette daha önceleri vardÕ,
ancak úimdi yok artÕk olmasÕ da mümkün
görünmüyor, kendi içlerine kapandÕlar, úu
an var olan durumun bile yakÕnda
kalmayaca÷ÕnÕ düúünüyoruz. Yavaú yavaú bu
durumlar kayboluyor. (…) Gün geçtikçe
kendi cemaatimizden iúi ö÷retece÷imiz ya da
devredece÷imiz
kuúaklar
bulamÕyoruz.
Bunun sonucunda buradaki azÕnlÕklarÕn
ellerinde bulunan meslek gruplarÕ ya Alevi
cemaatine do÷ru kayÕyor, ya da kapitalist
düzende yok oluyor.” (D øúletmesi)
“Kayna÷Õ babamdan. (…) Müúterilerimiz de
HÕristiyan, Alevi, Suriye’den gelen Araplar.
(…) Ama sadece müúterilerimiz HÕristiyan
de÷ildir. Yahudiler müúterilerimiz olmazdÕ
çünkü tarihi olarak bu çok mümkün de÷ildir.
Birinin bayramÕ di÷erinin yasÕ olunca arada
bir ticari iliúkinin olmasÕ da imkansÕzlaúÕyor.
Paskalya bayramÕnÕ HÕristiyanlar bayram
olarak kutlarken Yahudiler siyah perdeler
gererler evlerine ve iúyerlerine. HÕristiyan
camiasÕ okumaya çok önem verir o nedenle
kuyumcularda sadece yazÕn çalÕúÕlÕr, zaten
kuyumculuk aslÕnda yaz iúidir. Okul zamanÕ
tüm HÕristiyan ailelerin çocuklarÕ okulda
oldu÷u için kuyumcuda çalÕútÕrÕlacak iúçi
bulunamazdÕ ve Alevi ailelerin çocuklarÕ
çÕrak olarak alÕnÕrdÕ. (…) Alevi aileler de bu
zincirden dolayÕ müúterimiz olurdu, çÕraklÕk
ö÷rendikten sonra kuyumcu dükkanÕ açan
çok Alevi vardÕr. (…) Geri dönüúümlü kilise
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destekleri vardÕr, cemaat içinde iú kurmak
isteyenlere ya da okumak isteyenlere burslar
vardÕr. (…) AynÕ sektörde olan kiúiler elbette
cemaat içerisinde o sosyal a÷larÕ kullanarak
avantaj sa÷layabiliyorlar. Antakya’daki
HÕristiyanlarÕn burada yaúayan Alevilerle
benzer birçok bayramlarÕ olmasÕnÕn dÕúÕnda
Alevilerin
en
büyük
bayramlarÕnda
(çalÕúmanÕn ve üretmenin günah sayÕldÕ÷Õ)
HÕristiyan cemaat de onlara saygÕ
anlamÕnda iúyerlerini açmazlar ve para
kazanmazlar. AynÕ úekilde Paskalya'da da
Aleviler
HÕristiyanlarla
bu
bayramÕ
kutlarlar, burada birbirleriyle olan hem
sosyal hem ticari iliúkilerin etkisi vardÕr
elbette.”(E øúletmesi)
Assudani (2009) ile paralel bir biçimde, görüúülen
iúletmelerden bir kÕsmÕ, sadece kendi din ve mezhep kökenli
ba÷lantÕlarÕnÕ kullanmanÕn olumsuz etkileri olaca÷ÕnÕ ifade etmekte,
bu nedenle farklÕ ba÷lar kurulmasÕ gerekti÷ini önermektedir.
“(M)evcut
ba÷lantÕlar
bu
anlamda
avantajlÕyken
sizi
kÕsÕrlaútÕran
bir
dezavantajÕ da vardÕr. Çünkü aynÕ ortamÕ ve
de÷erleri paylaúan insanlar bir úekilde
birbirlerinden etkilenmekte ve aynÕ yönde
fikirler ya da tarzlar yaratmaktadÕrlar. Bu
nedenle baúka ba÷lantÕlarÕ de÷erlendirmek
size baúka bir gözden bakma yetene÷i
katÕyor. YabancÕ ba÷lantÕlar farklÕlÕk katma,
mevcut ba÷lar da güven ve referanslarÕ
kullanarak sa÷lam iú yapmak yönleriyle
kullanÕlabilir.” (B øúletmesi)
“Bu ba÷lantÕlar sayesinde elbette sizin
sÕfÕrdan bu ba÷lantÕlarÕ oluúturmanÕza gerek
kalmÕyor, ancak bununla yetinirseniz sizi
sÕnÕrlayan da bir durumdur aslÕnda.
Antakya’daki HÕristiyanlar için (büyük
ço÷unlu÷u için) azÕnlÕk olmanÕn dÕúÕnda
azÕnlÕkta kalmayÕ baúardÕlar demek mümkün
olabilir.” (E øúletmesi)
Görüúülen iúletmelerden bir kÕsmÕ, sadece din ve mezhep
kökenli a÷larÕ kullanmanÕn getirdi÷i kÕsÕrlÕktan kurtulmak için, mevcut

151

152

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

a÷larÕnÕn yanÕnda farklÕ a÷lara da dahil olmakta, bu kapsamda da
müúteri bileúimini geniúletebilmektedir. Böylece, müúteri bileúimini
geliútirmenin yanÕnda, söz konusu yeni a÷larla kurulan ba÷lantÕlar ile
kimi iúletmeler yeni fÕrsatlar konusunda da avantaj sa÷ladÕklarÕnÕ ifade
etmektedir.
“(…) Civarlarda hiç iliúkimizin olmadÕ÷Õ,
ancak bir úekilde yine referans bulup teyit
ettirdi÷im yeni müúteriler buldum. (…) Bir
süre sonra insan yapmak istedi÷i iúe göre
ba÷lantÕlarÕnÕ kendisi oluúturuyor ve bir
bakÕyor ki o iúi yapaca÷Õ zaman o iúle ilgili
bir ekibin içinde. (…) Baúka ba÷lantÕlar da
kullandÕm mevcutlarÕ da muhafaza ettim.”
(A øúletmesi)
“B merkezi bunlardan biridir. KadÕnlar için
sosyal bir yaúam merkezi, iú fikirlerini
tartÕúabildikleri bir mekan, burada her
kökenden gelen insanlarla birliktesiniz. (…)
Ba÷lantÕlarÕnÕz her zaman ya da keskin bir
úekilde aynÕ kökenden geldi÷iniz gruplar
içerisinde olmuyor elbette.” (B øúletmesi)
“Antakya'da böyle bir yer yoktu .BurayÕ
açmama en büyük sebep ve en güvendi÷im
úey kadÕn giriúimciler derne÷i zamanÕndan
oluúan çevremdi, aslÕnda bu yeri açmak için
bana itici bir güç olmuútur. FarklÕ
ba÷lantÕlarÕ kullanmam bana aynÕ çatÕ
altÕnda yer aldÕ÷Õm kiúilerden farklÕ iúler
yapmama sebep olmuútur.” (B øúletmesi)
4.2. Giriúimci OdaklÕlÕk
4.2.1. Proaktif Olma
Assudani (2009)’un çalÕúmasÕ ile uyumlu olarak, kendi dini
a÷larÕ dÕúÕnda di÷er gruplarÕn ba÷lantÕlarÕna da dahil olan ve onlarla
aktif olarak iú yapan iúletmelerin, Burt (1992)’nin ifade etti÷i “yapÕsal
boúluklar”Õ doldurarak, farklÕ bilgi kategorilerine eriúebildi÷i ve
böylece fÕrsatlarÕ görmede di÷er iúletmelere göre avantaj elde etti÷i
önermesi ile uyumlu sonuçlara ulaúÕlmÕútÕr. Bu çerçevede, Alevi
iúletmelerin di÷er dinlere sahip olanlarÕn da a÷larÕnÕ kullanarak söz
konusu “yapÕsal boúluklarÕ” doldurmasÕ (Hoang ve Antoncic, 2003,
s.173),
Alevi
iúletmelere
fÕrsatlarÕn
belirlenmesi
ve
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de÷erlendirilmesinde ve böylece pazarÕn proaktif
yönlendirilmesinde avantaj sa÷lamÕútÕr.
“Rakiplerden
önce
de÷iúime
uyum
sa÷lardÕk.” (A øúletmesi)
“Antakya’da ofis mobilyalarÕ imalatÕ yoktu
bu açÕ÷Õ gördüm, ev mobilya imalatÕ
olmasÕna ra÷men ofis mobilyasÕ yoktu. (…)
(M)obilya sektöründe ofis mobilyalarÕnda
Antakya’da ilk bizdik. Sonra rakiplerimiz
oldu ancak yeni ürün çÕkarmada de÷iúimlere
ayak uydurma konusunda bizden önce
davranamadÕlar.” (B øúletmesi)
“Kumaú iúi bir zamanlar çok iyi bir iúti, bu
kadar makineleúme, sanayi olmadan önce
eski zamanlarda. Düúünün ki insanlar her
úeyi diktirirlerdi, bezleri, kÕyafetleri, iç
çamaúÕrlarÕ, masa örtülerini, vs. Hatta
eskilerde hazÕr konfeksiyon giyenler
ayÕplanÕrdÕ çünkü kumaú alÕp diktirecek
paralarÕ yok derlerdi. Yani kumaú ve dikiú o
kadar önemliydi.” (C øúletmesi)
“De÷iúikliklere
uyum
sa÷larÕz.”
(D
øúletmesi)
“Bölge halkÕnÕn talebini düúündü÷ünüzde,
bu iúin artmasÕ çok normal herkesin ekmek
yiyebilece÷i kadar bir talep var çünkü. Gerçi
úimdi o kadar da karlÕ bir iú de÷il, çünkü
eskiden Antakya’da yapÕlan altÕn iúleme iúi
Türkiye’de østanbul ve birkaç yerde
bulabilirdiniz ki østanbul’da da zaten
HÕristiyanlar yapardÕ ama úimdi her úey
fabrikasyon oldu.” (E øúletmesi)
“Sektör çok hareketli, sanat boyutu
makineleúmeyle öldü, bizim sanatÕmÕza
de÷er veren ve isteyen kesim çok az.” (F
øúletmesi)

olarak

4.2.2. Risk Alma
Colquitt, Scott ve LePine (2007)’ye göre, zengin bilgi içeren
sosyal a÷lara sahip iúletmeler, karar verme konusunda daha fazla
kabiliyete sahip olmaktadÕrlar (s.912). Buna göre, farklÕ bilgi
içeriklerine sahip a÷larÕ olan iúletmeler, böylelikle karar verme
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konusunda daha iyi performans gösterebilmekte ve daha fazla risk
alma konusunda istekli olabilmektedir. Bu çalÕúma kapsamÕnda,
sadece kendi mezhepsel a÷larÕnÕ kullanmakla yetinmeyip di÷er
dinlerin a÷larÕna da dahil olan ve böylece farklÕ birçok sosyal a÷
içerisindeki yapÕsal boúluklarÕ dolduran Alevi iúletmelerinin risk alma
isteklerinin di÷er iúletmelere göre daha yüksek oldu÷u görülmektedir.
“Risk alÕrdÕm ancak baúarÕsÕz olursam
kendimi kurtarabilece÷im kadar risk
alÕrdÕm.” (A øúletmesi)
“FÕrsatlarÕ
kaçÕrmak,
o
fÕrsatÕ
gerçekleútirirken yaúanacak baúarÕsÕzlÕktan
daha iyi de÷ildir. O nedenle riski göze
alÕrÕm.” (B øúletmesi)
“øúletmemizle ilgili de÷iúikliklerde orta
derecede riskler alÕrÕz.” (C øúletmesi)
“øúletme olarak riskli fakat geliri yüksek
iúleri tercih etmiúizdir.” (D øúletmesi)
“Çok risk almadan genelde orta derecede
riskleri göze alÕrÕz.” (E øúletmesi)
“Sektörden kaynaklÕ olarak çok riskli iúlere
girmiyoruz, eskiye nazaran riski göze alma
kapasitemiz oldukça azaldÕ.” (F øúletmesi)
4.2.3. Yenilik
YapÕsal boúluklarÕ dolduran ve farklÕ bilgi kaynaklarÕnÕ
kullanarak, bilgilere di÷er iúletmelere göre daha hÕzlÕ ulaúan
iúletmelerin, yenilikler konusunda di÷er iúletmelere göre avantajlÕ
konumda oldu÷u ifade edilmektedir (Ahuja, 2000). Bununla uyumlu
olarak bu çalÕúma kapsamÕnda, Alevi iúletmelerin Musevi ve
HÕristiyan iúletmelere göre yenilik gerçekleútirmeye yüklenen anlam
ve gerçekleútirilen yeniliklerin boyutu konusunda gözle görülür bir
farklÕlÕ÷Õ söz konusudur. Örneklem kapsamÕndaki Alevi iúletmelerin,
yenili÷in ve yeni pazarlarÕn bizzat baúlatÕcÕsÕ olmayÕ tercih ettikleri
ifadelerinden görülebilmektedir. Bu kapsamda, yenilikler konusunda
öncü olmayÕ ve pazar düzeyindeki radikal yenilikleri göze aldÕklarÕnÕ
ifade etmektedirler. Musevi ve Hristiyan iúletmelerde ise, yenili÷e
olumlu anlam yüklense bile, yenili÷i daha çok pazar de÷il ürün
düzeyinde ele alan ve pazardaki yenilikleri yönlendirmekten ziyade
takip etmeyi hedefleyen bir yaklaúÕm bulunmaktadÕr.
“Sürekli yeni pazarlar peúinde koútum,
fÕrsatlarÕ kovaladÕm. (…) Yenilikleri takip
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ettim ve yenili÷e hep açÕk oldum.” (A
øúletmesi)
“Yenili÷e açÕ÷Õz, sürekli ürün modellerinde
farklÕlaúma yapÕyoruz Gelecekte de yeni
modeller üretmeyi planlÕyoruz. AyrÕca yeni
pazar ve fÕrsatlarÕ da kollamayÕ ihmal
etmiyoruz.” (B øúletmesi)
“Ürün çeúitlerimizde de÷iúiklikleri çok iyi
takip eder ve gerçekleútiririz, çok yeni pazar
arayÕúÕnda de÷iliz ama yeni ürünleri iyi
takip ederiz.” (C øúletmesi)
“øúimiz kumaú oldu÷u için modayÕ renkleri
takip etmek zorundasÕnÕz. Ürünlerimiz ile
ilgili yenilikleri her zaman takip etmiúiz,
açÕk olmuúuzdur.” (D øúletmesi)
“Ürün çeúitlerimizde de÷iúiklikler yaparÕz,
yeniliklere açÕ÷Õz ama yeni fikirler ve yenilik
konusunda öncü de÷ilizdir.” (E øúletmesi)
“En çok yenilik ürün çeúitlerimizde
olmaktadÕr.” (F øúletmesi)
Analiz sonuçlarÕ özet olarak Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1. Analiz SonuçlarÕ
øúletmeler
Faaliyet
Giriúimci olma Dini/Mezhepsel
A÷larÕn Baúka
A÷larÕn
Yürüttü÷ü
nedeni
KullanÕmÕ
KullanÕmÕ
Sektör
Aktif olarak kullanÕyor.
Tekstil
ve Aileden,
aile Aktif olarak kullanÕyor.
A Alevi
Otomotiv
ticaretle
Ailesi
sadece
bunlarÕ
u÷raúÕyor
kullanÕrken
iúin
baúÕna
geçince baúka ba÷lantÕlar
aramaya baúlamÕú.
Mobilya
Aileden,
aile Aktif olarak kullanÕyor.
Aktif olarak kullanÕyor.
B Alevi
Spor
ve ticaretle
ølk iúe baúladÕ÷Õnda sadece
Yaúam
u÷raúÕyor
bunlarÕ kullanÕyormuú.
merkezi
Kumaú
Aileden,
aile Aktif olarak kullanÕyor.
Di÷er
a÷larÕ
C Yahudi
ticaretle
kullanmÕyor.
u÷raúÕyor
Sadece Aleviler ile
ba÷lantÕsÕ var.
Kumaú
Aileden,
aile Aktif olarak kullanÕyor.
Di÷er
a÷larÕ
D Yahudi
ticaretle
kullanmÕyor.
u÷raúÕyor
Sadece Aleviler ile
ba÷lantÕsÕ var.
Kuyumcu
Aileden,
aile Aktif olarak kullanÕyor.
Di÷er
a÷larÕ
E HÕristiyan
ticaretle
kullanmÕyor.
u÷raúÕyor
Sadece Aleviler ile
ba÷lantÕsÕ var.
HÕristiyan
Kuyumcu
Aileden,
aile Aktif olarak kullanÕyor.
Di÷er
a÷larÕ
F
ticaretle
kullanmÕyor.
u÷raúÕyor
Sadece Aleviler ile
ba÷lantÕsÕ var.
* Giriúimci OdaklÕlÕk boyutlarÕnÕn altÕnda yer alan artÕlar, iúletmelerin söz konusu boyutu, “+++” en çok, “+” ise
ifade

Yenilik

+

+

+++

+

++

+

+++

+

+

+

+

+++

+++

+

+

Giriúimci OdaklÕlÕk*
Pro-Aktif
Risk Alma
Olma
+++
++

+

en az olmak üzere, ne kadar kullandÕklarÕnÕ
etmektedir.
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5. Sonuç
Sosyal a÷lar, iúletmenin a÷larÕnÕn, genellikle giriúimcinin
kendi iliúkileriyle úekillendi÷i, giriúimci iúletmeler açÕsÕndan özellikle
önemlidir. øúletmelere farklÕlaútÕrÕlmÕú bilgiye sahip olabilme ve sahip
olmadÕklarÕ kaynaklarÕn avantajlarÕndan yararlanabilme imkanÕ
sa÷layan sosyal a÷lar (Sabah-KÕyan, 2011), giriúimci iúletmelerin
rekabet avantajÕ elde etmesinde ve kazanÕlan avantajÕn korunmasÕnda
oldukça öemli bir rol oynamaktadÕr. Bu çalÕúmada, farklÕ din ve
mezheplere mensup giriúimcilerin sahip olduklarÕ sosyal a÷larÕnÕn,
giriúimci odaklÕlÕk boyutlarÕ ile iliúkisi incelenmiútir. Hatay ilinde
gerçekleútirilen çalÕúmada kültürel, dinsel veya mezhepsel ço÷unlu÷u
oluúturmadÕklarÕ için sosyal a÷larÕ daha çok kullandÕklarÕ ifade edilen
(Levent, Masurel ve Nijkamp, 2003) Alevi, HÕristiyan ve Musevi
iúletmeler ile görüúmeler gerçekleútirilmiútir. Bu görüúmelerde
iúletmelerin sosyal a÷larÕ ve giriúimci odaklÕlÕk boyutlarÕ olan, risk
alma, yenilikçilik ve proaktif olma konularÕndaki görüúleri ele
alÕnmÕútÕr.
Buna göre, sadece kendi dini a÷larÕnÕ kullanan iúletmelerin,
pazardaki fÕrsatlarÕ görme noktasÕnda dezavantajlÕ konumda
olduklarÕnÕ ve bu sebeple genellikle tek bir sektörde faaliyet yürütüp
farklÕ pazar fÕrsatlarÕnÕ göremedikleri belirlenmiútir. Bunun nedeni,
sadece tek bir sosyal a÷ kayna÷Õndan beslenmenin, iúletmelere pazar
hakkÕnda kÕsÕtlÕ bilgi sa÷lamasÕ ve bu kÕsÕtlÕlÕ÷Õn etkisiyle iúletmelerin
pazardaki fÕrsatlarÕ görme noktasÕnda bütünsel bakamamalarÕdÕr. Bu
durum Burt (1992) tarafÕndan sosyal a÷lardaki “yapÕsal boúluklar”
kavramsallaútÕrmasÕyla ifade edilmektedir. Bu kapsamda, HÕristiyan
ve Musevi giriúimciler, sadece kendi dinsel a÷larÕnÕ kullandÕklarÕndan
bu durum söz konusu iúletmelere ait giriúimci odaklÕlÕk boyutarÕnÕ
olumsuz yönde etkilemektedir. Oysa sadece kendi mezhepsel a÷larÕ ile
sÕnÕrlÕ kalmayan ve farklÕ dinsel a÷larÕ da aktif olarak kullanan Alevi
giriúimciler, giriúimci odaklÕlÕ÷Õn üç boyutunda da di÷er iúletmelere
göre daha iyi bir performans göstermektedir. Buna göre, farklÕ sosyal
a÷lardaki yapÕsal boúluklarÕ doldurarak farklÕ bilgi kategorilerine
eriúebilen iúletmeler hem farklÕ fÕrsatlarÕ görebilme hem de giriúimci
odaklÕlÕk boyutlarÕ anlamÕnda di÷er iúletmelere göre avantaj elde
edebilmektedir.
Mevcut etnik giriúimcilik literatürü genellikle göçmenlere
iliúkindir. Bu kapsamda, literatürde bir toplumdaki farklÕ din ve
mezhepsel kökenden gelen giriúimcilerin sahip olduklarÕ sosyal
a÷larla giriúimci odaklÕlÕk arasÕndaki iliúkiye dair teorik geliúkinlik ve
ampirik kanÕt oldukça sÕnÕrlÕdÕr. Bu durum, çalÕúmanÕn özgünlü÷ünü
ifade etmekle birlikte, konunun incelenmesinin neden sonuç iliúkisi
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kurmaktan çok tanÕmlayÕcÕ nitelikle sÕnÕrlanmasÕnÕ da getirmekte ve
çalÕúmanÕn sÕnÕrlÕlÕ÷ÕnÕ da oluúturmaktadÕr. Bundan sonraki
çalÕúmalarda, din ve giriúimci odaklÕlÕk iliúkisine dair, iliúkiyi farklÕ
teoriler çerçevesinde ve farklÕ durumsallÕklarda inceleyen ve konu
hakkÕnda daha detaylÕ bilgi alabilmeye izin veren nitel yönelimli
çalÕúmalarÕn faydalÕ olaca÷Õ düúünülmektedir (Gomez, 2002, s.2).
AyrÕca, farklÕ toplumlarda ve farklÕ durumlar için giriúimci faaliyeti
ortaya koymanÕn birçok farklÕ yol ve yöntemi olabilmekte ve bu
farklÕlÕklar ancak nitel yaklaúÕmla ele alÕnabilmektedir (Fagerberg,
2003, s. 133). Buna ek olarak, kültürel de÷erlerden din ile giriúimcilik
kavramlarÕ arasÕnda genellikle karmaúÕk bir iliúki varsayÕlmakta
(Hayton, George ve Zahra, 2002, s.37) ve bu önkabul de yine nitel bir
çalÕúmayÕ gerektirmektedir. Buna göre, bundan sonraki çalÕúmalar için
konuya iliúkin araútÕrma sorularÕ geliútirmeye de izin veren nitel
yönelimli çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕnÕn konu hakkÕnda derinlemesine
bilgi sa÷lamak noktasÕnda faydalÕ olaca÷Õ düúünülmektedir.
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Özet
Ba÷dat’taki ilim havzasÕnda yetiúen ve Ba÷dat tarih yazÕcÕlÕ÷Õ
ekolünde yer alan Ebü’l-Ferec Abdurrahmân b. Ali øbnü’l-Cevzî (ö.
597/1201) tefsir, hadis, fÕkÕh, akaid gibi birçok øslâmî ilim sahasÕnda oldu÷u
gibi tarih, biyografi ve siyer alanÕnda da önemli eserler telif etmiútir. AynÕ
zamanda øslâmî ilimlerin de÷iúik alanlarÕnda eser yazan çok sayÕda ö÷renci
yetiútirmiútir. øbnü’l-Cevzî’nin tarih alanÕndaki özgün görüúleri ve takip etti÷i
tarih metodolojisi birçok müellif tarafÕndan kabul görmüú ve uygulanmÕútÕr.
YaúamÕú oldu÷u 6. yüzyÕl ile ilgili yazdÕklarÕ ise bu dönem araútÕrmacÕlarÕnÕn
ana kaynaklarÕndan olmuútur. Bu çalÕúmada Ba÷dat tarih yazÕcÕlÕ÷Õ
öncülerinden Ebû’l-Ferec øbnü’l-Cevzî’nin hayatÕ, tarihçili÷i, eserleri ve
tarihçiler üzerindeki etkisi irdelenecektir. YazarÕn tarih metodolojisi ele
alÕnacak ve müellifin yazdÕ÷Õ tarihî eserlerin øslâm tarihi açÕsÕndan önemi ve
bu eserlerde nasÕl bir yöntem takip etti÷i üzerinde durulacaktÕr.
Anahtar kelimeler: øbnü’l-Cevzî, Tarihçilik, Tarihçiler, Tarih
Metodolojisi

Abstract
Ebü’l-Ferec Abdurrahman b. Ali øbnü’l-Cevzî (597/1201), who was
brought up in scholarship aura of Baghdad and who belonged to the school of
Baghdad historical literature produced important works in the field of history,
biography and the lives of the prophet as well interpretative analysis, hadis,
jurisprudence and credential studies in Islamic scholarship. In addition, he
mentored numerous disciples who wrote different fields of Islamic sciences.
His writing about 6. th. century were based on the fundemental sources the
researchers of this period. Ebü’l-Ferec Ibnü’l-Cevzi’s life historical
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understanding, his works will be analysed in our study and the above
mentioned aspects will be tackled within the context of Islamic history.
Key words: Ibnü’l-Cevzî, Historiography, Historians, Methodology
of History

Giriú1
Kuruldu÷u tarihten itibaren øslâm dünyasÕ için önemli kültür
ve medeniyet merkezlerinden biri olan Ba÷dat, tarih yazÕcÕlÕ÷Õ için de
bir merkez olarak kabul edilmektedir.2 Birçok halife ve devlet adamÕ
tarihçileri teúvik ve himaye ederek de÷erli eserlerin yazÕlmasÕna zemin
hazÕrlamÕúlardÕr. Birçok önemli øslâm tarihçisinin Ba÷dat ilim
havzasÕnda yetiúti÷i tarih ile ilgili eserlerini burada yazdÕklarÕ
bilinmektedir. VâkÕdî, Medâinî, øbn Kuteybe, øbn Tayfur, Taberî,
Hatîb el-Ba÷dâdî, øbnü’1-Cevzî, ømâdüddin Kâtib el-øsfahânî, SÕbt
øbnü’l-Cevzî gibi meúhur tarihçiler Ba÷dat’taki ilim havzasÕnda
yetiúen veya Ba÷dat’a göç ederek eserlerini burada kaleme alan ilim
adamlarÕdÕr.3
Ba÷dat tarih yazÕcÕlarÕnÕn önemli bir simasÕ da hiç kuúkusuz
Ebü’l-Ferec øbnü’l-Cevzî’dir. øslâmî ilimlerin hemen her dalÕndaki
çalÕúmalarÕyla tanÕnan Hanbelî âlimi Ebü’l-Ferec øbnü’l-Cevzî aynÕ
zamanda önemli bir tarihçidir. Birçok øslâm tarihçisi onun
eserlerinden yararlanmÕú ve onun bu ilim alanÕndaki uzmanlÕ÷ÕnÕ kabul
etmiútir.
øbnü’l-Cevzî, siyasi, iktisadî, fikrî ve sosyal açÕdan çok önemli
bir asÕr olan hicrî 6. (m. 12.) yüzyÕlda yaúamÕútÕr. Bu asÕr siyasî ve
sosyal de÷iúikliklerin yaúandÕ÷Õ ve de÷iúik fikri akÕmlarÕn ortaya
çÕktÕ÷Õ bir yüzyÕldÕr. Neredeyse bir asÕr yaúamÕú olan øbnü’l-Cevzî, altÕ
Abbâsî halifesinin dönemini idrak etmiútir. Bunlar sÕrasÕyla úu
halifelerdir: el-Müsterúid-Billâh (512-529/1118-1135), er-RâúidBilllah (529-530/1135-1136), el-Muktefî-Liemrillah (530-555/11361160), el-Müstencid-Billah (555-566/1160-1170), el-MüstazîBiemrillah (566-575/1170-1180), en-NâsÕr-Lidinillah (575-622/11801

Bu çalÕúma 19-22 Ekim 2011 tarihlerinde Konya’da yapÕlan II. UluslararasÕ
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklularda Bilim ve Düúünce
Sempozyumu’nda sunulan “Selçuklu Tarihi Kayna÷Õ Olarak Ba÷dat Tarih
YazÕcÕlÕ÷Õ: øbnü’l-Cevzî’nin Tarih Metodolojisi Örne÷i” adlÕ bildiriden büyük
oranda istifade edilerek hazÕrlanmÕútÕr.
2
Claude Cahen, “Selçuklu Devri Tarih YazÕcÕlÕ÷Õ”, (çev. øsmet Kayao÷lu Mehmet Da÷), øslâm ølimleri Enstitüsü Dergisi Ankara Üniversitesi
ølahiyat Fakültesi, SayÕ: 2, Ankara, 1975, s. 176.
3
Abdülkerim ÖzaydÕn, “Ba÷dat-Kültür ve Medeniyet-”, Türkiye Diyanet
VakfÕ øslâm Ansiklopedisi, østanbul 1991, IV, 440.
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1225). øbnü’l-Cevzî’nin vefat tarihi 597 (1201) yÕlÕ oldu÷una göre
NâsÕr-Lidinillah döneminde vefat etmiútir. Yine øbnü’l-Cevzî yaúadÕ÷Õ
86 yÕllÕk dönemde 24 vezir iúbaúÕna gelmiútir. OnlarÕn bazÕlarÕ ona
yardÕmcÕ olmuú bazÕlarÕ ise ona karúÕ cephe almÕútÕr.4
øbnü’l-Cevzî, Abbasiler ve Selçuklular döneminde
yaúadÕ÷Õndan bu iki büyük devletin birbirileriyle iliúkilerine ve
yaúadÕ÷Õ dönemin tarihi hadiselerine tanÕklÕk etmiútir. Bunun yanÕnda
Abbasiler döneminde ortaya çÕkan birçok hanedanÕn kuruluú ve
yÕkÕlÕúÕna úahitlik etmiútir. FatÕmîlerin 576 (1179) yÕlÕnda yÕkÕlÕúÕna ve
MüslümanlarÕn HaçlÕlarla yaptÕklarÕ mücadelelere, Kudüs’ün
HaçlÕlardan alÕnmasÕna ve di÷er bazÕ hanedanlarÕn birbiriyle
iliúkilerine tanÕklÕk etmiútir.
1. øbnü’l-Cevzî’nin HayatÕ ve Yetiúmesi
Ebül-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed b.
Cafer el-Cevzî 510 (1116) yÕlÕ civarÕnda Ba÷dat’ta do÷du.5 Künyesi
Ebü’l-Ferec, lakabÕ Cemâlüddin’dir. Dedelerinden Ca’fer b. Abdullah
el-Cevzî’ye nisbetle øbnü’l-Cevzî diye tanÕndÕ. Cevze, Basra’nÕn bir
mahallesi ya da Dicle kenarÕnda bulunan bir yerin adÕdÕr. øbnü’lCevzi’nin dedesi söz konusu yerde ikamet etti÷i için ona el-Cevzî
denilmiútir. AyrÕca Basra’da evinin avlusunda ceviz a÷acÕ bulunan tek
kiúi oldu÷undan dolayÕ bu zata Cevzî denildi÷i de belirtilmektedir.6
Soyu Hz. Peygamber’in ilk halifesi Hz. Ebû Bekir’e dayanÕr.7
Kaynaklarda Hz. Ebû Bekir’e kadar olan nesebi úu úekilde

4

øbnü’l-Cevzî, Fedâlilü’l-Kudüs, (thk. Cebrail Süleyman Cebbûr), Beyrut
1980, neúredenin giriúi, s. 21.
5
Ebü’l-Muzaffer ùemsüddin Yusuf KÕzo÷lu SÕbt øbnü’l-Cevzî, Mir’atü’zZaman fî Tarihi’l-A’yan, I-VIII, Haydarabad, 1951/1370, VIII/2, 481.
6
Bkz. SÕbt øbnü’l-Cevzî, VIII/2, 481; ùemsüddin Muhammed b. Ahmed b.
Osman ez-Zehebî, Siyerü A’lami’n-Nübelâ, (thk. ùuayb el-Arnaût v.d÷r.), IXXIII, Beyrut 1413, XXI, 372; a.mlf. Tezkiretü’l-Huffaz, (thk. Zekeriya
Umeyrat), I-IV, Beyrut 1998, IV, 92; øbnü’l-ømâd, ùihabüddin Ebü’l-Felah
Abdülhayy b. Ahmed b. Muhammed, ùezerâtü’z-Zeheb fî AhbârÕ men
Zeheb, (thk. Abdülkadir el- Arnaût, Mahmud el- Arnaût), I-X, Beyrut 1988,
VI, 537.
7
Bu durumda cevizin Arapça’daki karúÕlÕ÷Õ olan Cevz kelimesine nisbetle
Cevzî denildi÷i belirtilmiútir. Bkz. SÕbt øbnü’l-Cevzî, VIII/2, 481; Ebû’lAbbas ùemsüddin Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr øbn Hallikân,
Vefeyâtu’l A’yân ve Enbâu Ebnai’z-Zaman, (thk. øhsan Abbas), I-VIII,
Beyrut 1970, III, 140; Ebû’l-Fida øsmail b. Ömer øbn Kesîr, el-Bidâye-ve’nNihâye (thk. Abdullah b. Abdumuhsin et-Türkî), I-XXI, Cize 1998, XIII, 8.
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sÕralanmaktadÕr: Ebü’l-Ferec Cemalüddin Abdurrahman [b. Ali]8 b.
Muhammed b. Ali [b. Ubeydullah] b. Abdullah b. Hummâdey9 b.
Ahmed b. Muhammed b. Cafer el-Cevzî b. Abdullah b. el-KasÕm b.
en-Nadr b. el-KasÕm [b. Muhammed] b. Abdullah b. Abdurrahman b.
el-KasÕm b. Muhammed b. Ebî Bekir et-Teymî el-Kureyúî.10
øbnü’l-Cevzî’nin do÷um yÕlÕ hakkÕnda kaynaklarda 508
(1114), 509 (1115) ve 510 (1116) yÕllarÕ11 zikredilmektedir. Ancak
bazÕ kaynaklarda ilk telif eserini 17 yaúÕnda 528 (1133) yÕlÕnda
yazdÕ÷Õ12 ve üç yaúÕnda iken babasÕnÕn 514 (1120) yÕlÕnda vefat etti÷i13
belirtilmektedir. Bu bilgilerden øbnü’l-Cevzî’nin 510 (1117) yÕlÕnÕn
sonu veya 511 (1117) yÕlÕnÕn baúÕnda dünyaya geldi÷i anlaúÕlmaktadÕr.
Ancak güvenilir kaynaklarÕn ço÷u onun do÷um yÕlÕnÕ 510 (1116)
olarak kaydetmektedir.
øbnü’l-Cevzî, çocukluk ve gençlik yÕllarÕnÕ çok iyi
de÷erlendirdi÷ini zamanÕnÕ ilim ö÷renmek ile geçirdi÷ini
belirtmektedir.14 Küçük yaúÕndan itibaren kendisini ilme adadÕ÷Õ,
çocuk arkadaúlarÕ oyun oynarken onun ders çalÕútÕ÷Õ, úüpheli gördü÷ü
bir úeyi yememeye özen gösterdi÷i, zahidane bir hayat yaúadÕ÷Õ,
insanlar arasÕna fazla karÕúmadÕ÷Õ, yo÷un bir e÷itim gördü÷ü, Cuma
gününden baúka evinden dÕúarÕ çÕkmamaya gayret ederek ilim
ö÷rendi÷i, haftada en az bir kez Kur’an’Õ Kerim’i hatmetti÷i,15 on üç
yaúÕnda kitap yazmaya baúladÕ÷Õ rivâyet olunmaktadÕr.16 Küçük
yaúÕndan itibaren kitap yazdÕ÷Õndan çok sayÕda kitap kaleme almÕútÕr.

8

Köúeli parantez içerisindeki isimler SÕbt øbnü’l-Cevzî’nin, Mir’atü’zZaman adlÕ eserinde bulunmamaktadÕr.
9
Bu ad bazÕ araútÕrmalarda Hammadî olarak yazÕlmÕútÕr. Ancak øbn Hallikan
ve øbn Kesîr’in eserlerinde Hummadey yazÕlÕp harekelenmiútir. øbn Hallikan
tüm harflerin harekelerini belirterek bu adÕn Hummadey olarak okunmasÕ
gerekti÷ini açÕklamÕútÕr. Bkz. øbn Hallikan, III, 142; øbn Kesîr, XVI, 706.
10
øbn Hallikan, III, 140; øbn Kesîr, XVI, 706-707; Zeynüddin Ebû’l-Ferec
Abdurrahman b. ùihâbüddin Ahmed el-Ba÷dadî øbn Receb, Kitâbu’z-Zeyli
ala Tabakati’l-Hanâbile, Matbaatü Sünneti’l-Muhammediyye, 1952, I, 399;
Ebû’s-Safa Salahaddin Halil b. Aybek b. Abdillah Safedî, el-Vafî bi’lVefeyat, (thk. Ahmed el- Arnaût -Türki Mustafa), I-XXIX, Beyrut 2000,
XVIII, 110; Krú. SÕbt øbnü’l-Cevzî, VIII/2, 481.
11
øbn Kesîr, XVI, 707.
12
øbn Receb, I, 400.
13
SÕbt øbnü’l-Cevzî, VIII/2, 481; øbn Hallikan, III, 142.
14
Ebû’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed øbnü’l-Cevzî, Saydu’lHâtÕr, (thk. Abdülkadir Ahmed Ata), Beyrut 1992, s. 232.
15
SÕbt øbnü’l-Cevzî, VIII/2, 482; ayrÕca bkz. øbn Kesîr, XVI, 708.
16
Safedî, XVIII, 111.
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2. øbnü’l-Cevzî’nin HocalarÕ
øbnü’l-Cevzî, üç yaúÕnda iken babasÕ Ali b. Muhammed vefat
etti÷inden annesi ve halasÕnÕn himayesinde büyüdü. BakÕrcÕlÕk yapan
babasÕndan kalan servet sayesinde kimseye muhtaç olmadan
ö÷renimini sürdürdü. HalasÕnÕn aracÕlÕ÷Õyla Ebu’l-Fazl Muhammed b.
NasÕr es-Selâmî’nin ders halkasÕna dahil edildi ve ondan Kur’an ve
hadis okudu. Daha sonra Kur’an-Õ Kerim’i hÕfzetti.17 øbn NasÕr
aracÕlÕ÷Õyla de÷iúik ilim adamlarÕyla tanÕúÕp onlardan istifade etti. øbn
Zagûnî’den fÕkÕh, Ebu Mansur el-Cevaliki’den lügat ilmini ö÷rendi ve
yirmi yaúÕna varmadan camilerde insanlara vaaz etmeye baúladÕ.18
Küçük yaúÕndan itibaren kendisini ilme adayan øbnü’l-Cevzî,
Ba÷dad’Õn önemli âlimlerinden ilim ö÷rendi. Ebü’l-KâsÕm Hibetüllah
b. Muhammed b. Abdülvahid b. Husayn eú-ùeybânî (525/1130), Ebû
Abdullah Hüseyn b. Muhammed el-BarÕ’ (543/1148), Ali b.
Abdüvahid ed-Dineverî (521/1127), Ahmed b. Ahmed el-Mütevekkilî
(521/1127), øsmail b. Ebî Salih el-Müezzin (547/1152), Ebû’l-Hasen
øbnü’z-Zâgünî (527/1132), Hibetüllah b. Ahmed el-Harirî øbnü’tTaber (531/1136), Ebû Galib øbnü’l-Benna (527/1132), Ebû Bekir
Muhammed b. Hüseyn el-Mezrafî (527/1132), Ebû Galib Muhammed
b. Hasen el-Maverdî (525/1130), Ebü’l-KasÕm Abdullah b.
Muhammed el-øsbehanî, Kâdî Ebû Bekir Muhammed b. Abdülbaki elEnsârî (535/1140), øsmail b. Ahmed b. Ömer es-Semerkandî
(536/1141), Yahya øbnü’l-Bennâ (608/1211), Ali b. el-Muvahhid, Ebû
Mansur Muhammed b. Hayrûn (539/1144), Ebû Sa’d Ahmed b.
Muhammed el-Ba÷dadî (540/1145), Abdülvehhâb b. el-Mübarek elEnmâtî (538/1143), Ebü’s-Suud Ahmed b. Ali b. el-Müclî (525/1130),
Ebû Mansûr Abdurrahman b. Zurayk el-Kazzâz (535/1140), Ebü’lVakt es-Siczî (553/1158), øbn NasÕr es-Selâmî (550/1155), øbnü’lBettî (ö.561/1165), FatÕma bintü’l-Hüseyn er-Râzî (521/1127), FatÕma
bint Abdullah el-Hayrî (534/1139), ùehde bint Ahmed el-Eserî
(574/1178) gibi alimlerin de aralarÕnda bulundu÷u seksen altÕ erkek
alim ve üç bayan alimeden ders alarak ilim ö÷rendi.19 øbnü’l-Cevzî,
ömrünün her aúamasÕnda ilim ö÷renmenin önemi üzerinde durdu. Her

17

øbn Kesîr, XVI, 707-708; øbn Receb, I, 400-401.
øbn Kesîr, XVI, 708.
19
øbnü’l-Cevzî’nin hocalarÕ için bkz. Ebû’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b.
Muhammed øbnü’l-Cevzî, el-Muntazam fi Tarîhi’l-Ümem ve’l-Mulûk,
(thk. Muhammed Abdulkadir Ata v.d÷r.), I-XVIII, Beyrut 1992, I, 20-29;
Zehebî, Siyerü A’lami’n-Nübela, XXI, 366; øbn Receb, I, 401; Safedî,
XVIII, 110.
18
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müslüman için ilmin mutlaka gerekli oldu÷u, onun yoklu÷unda
sapÕklÕ÷Õn ortaya çÕkaca÷ÕnÕ20 vurguladÕ.
3. øbnü’l-Cevzî’nin ølmi ve Sosyal Faaliyetleri
øbnü’l-Cevzî, hocasÕ øbnü’z-Zâgûnî’nin vefatÕndan (527/1132)
sonra onun ders halkasÕna talip oldu ancak yaúÕ küçük oldu÷undan
dolayÕ bu iste÷i kabul edilmedi. øbnü’l-Cevzî dönemin vezirinin
huzuruna çÕkÕp vaazlarÕndan bazÕ örnekler sunarak bu konudaki
yetene÷ini ortaya koymasÕ üzerine ona Mansûr Camii’nde vaaz etme
izni verildi. Daha sonra halife ile vezirlerin yanÕ sÕra fakihlerin de
katÕldÕ÷Õ meclislerde ilmî konuúmalar yapmaya baúladÕ. Onu on
binlerce kiúi dinlemeye geldi.21
øbnü’l-Cevzî, asÕl faaliyetini vaizlik alanÕnda göstermiútir.
Genç yaúÕndan baúlayarak ölünceye kadar hazÕrlÕklÕ hazÕrlÕksÕz her
mevzuda uygun buldu÷u her ortamda vaaz etmiútir. YalnÕz camilerde
de÷il evlerde, yollarda bile vaaz etmekten çekinmemiútir. VaazlarÕnÕn
tesirli oldu÷u belirtilmektedir. Halife, vezir ve emirler bunlarda hazÕr
bulunmuútur.22 10.000’den fazla kiúinin kendisinin vaazlarÕnÕ
dinledi÷ini belirtmektedir.23 27 Cemaziyelevvel 570 tarihinde øbnü’lCevzî vaaz kürsüsünde Kur’an’Õ baútan sona kadar tefsir edip
bitirdi÷inden dolayÕ kürsüde úükür secdesi yaptÕ÷ÕnÕ ve akabinde
“Kur’an’Õn nazÕl olmasÕndan úimdiye kadar onu baútan sona kadar
vaaz kürsüsünde tefsir edip bitiren hiçbir vaizi tanÕmadÕ÷ÕnÕ” ve ondan
dolayÕ Allah’a hamd etti÷ini belirtmektedir. Torunu SÕbt øbnü’l-Cevzî
de dedesinin 570 (1174) yÕlÕnda bir tefsir yazÕp bitirdi÷ini ve Kur’an-Õ
Kerim’in tamamÕnÕ minberden halka anlatan ilk kiúi oldu÷unu
kendisinden dinledi÷ini24 kaydetmektedir.
el-Müstencid-Billah’Õn (555-566/1160-1170) veziri Ebü’lMuzaffer øbn Hübeyre’nin vezirli÷i döneminde øbnü’l-Cevzî’ye daha
çok de÷er verilmeye baúlandÕ. Her Cuma ilmi konuúma ve vaazlar
yapmak üzere vezirin evine davet edildi. el-Müstencid Billah halifeli÷i
döneminde øbnü’l-Cevzî, Abdulkadir Geylanî ve di÷er önemli kiúilere
hilat giydirdi. øbnü’l-Cevzî’ye Saray camisinde oturup vaaz edip ilim
ö÷retmeye izin verildi. Ahmed b. Hanbel ve Ehlisünnet’in yolunu
takip etti. KonuúmalarÕnda onlarÕ övmeye baúladÕ. Bu da Ehl-i
20

øbnü’l-Cevzî, Saydu’l-HâtÕr, s. 97.
øbn Receb, I, 402-403.
22
C. Brockelmann, “øbnü’l-Cevzî”, øslâm Ansiklopedisi, østanbul 1993,
V/II, 848.
23
øbnü’l-Cevzî, Saydu’l-HâtÕr, s. 233.
24
Bkz. øbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, XVIII, 213; SÕbt øbnü’l-Cevzî, VIII,
326.
21
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Sünnet’e karúÕ olan bazÕ mutaassÕp kiúilerin zoruna gitti.25 Öte yandan
øbnü’l-Cevzî, kendi mezhebinden olanlarÕ da bazen úiddetle tenkit
etti.26 Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde sahih olmayan hadislerin
oldu÷unu belirtti÷inde Hanbelîlerin tepkisini aldÕ÷ÕnÕ bizzat øbnü’lCevzî belirtmektedir.27
øbnü’l-Cevzî, Abbasî halifesi el-Müstazî-Biemrillah (566575/1170-1180) ile iliúkilerini daha da geliútirdi. Bu halifeye ithaf
etti÷i iki kitap yazdÕ: bunlardan biri el-Misbahu’l-Mudi’ fi Devleti’lMüstazî’ di÷er eser ise el-Müstazi Biemrillah adÕna MÕsÕr’da hutbe
okunduktan sonra Halifeye takdim etti÷i28 FatÕmîlerin ortadan
kaldÕrÕlmasÕ ile ilgilidir: en-Nasr Ala MÕsr. øbnü’l-Cevzî’nin bu
faaliyetleri karúÕlÕksÕz kalmadÕ. 568 (1172) yÕlÕnda ona Babu Bedr’de
halifenin huzurunda vaaz etme izni verildi ve ona çok sayÕda mal
verilerek mükâfatlandÕrÕldÕ.29
øbnü’l-Cevzî 541 (1146) ve 553 (1158) yÕllarÕndaki hac
yolculuklarÕnÕn dÕúÕnda Ba÷dat’tan pek ayrÕlmadÕ.30 Halife, vezir ve
di÷er devlet adamlarÕyla iyi iliúkiler kurmaya çaba sarfetti. O÷lu
Ebü’l-KâsÕm Ali’yi Müstencid-Billâh’Õn veziri øbn Hübeyre’nin
kÕzÕyla evlendirdi. Ancak bu iliúkileri sebebiyle Ba÷dat’taki bazÕ
Hanbelîler’in tenkitlerine mâruz kaldÕ.31
4. øbnü’l-Cevzî’nin Son Döneminde Çekti÷i SÕkÕntÕlar ve
VefatÕ
øbnü’l-Cevzî’nin yaúadÕ÷Õ dönemde Ba÷dat’da ùiîler ile Ehl-i
Sünnet mensuplarÕ arasÕnda çekiúmelerin yaúandÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr.
Halife NasÕr-Lidînillâh’Õn, ùiî olan ve Hanbelîler’e karúÕ iyi
düúünceler beslemeyen øbnü’l-Kassâb’Õ vezir tayin etmesi üzerine
ihtiyarlÕk dönemini yaúayan øbnü’l-Cevzî’nin devlet ricaliyle iliúkileri
bozuldu÷u görülmektedir. øbnü’l-Kassâb tarafÕndan, Hz. Ebû Bekir’in
soyundan gelen bir NâsÕbî oldu÷u iddiasÕyla ùiî temayüller taúÕyan
halifeye úikâyet edilmesi üzerine medresenin vakfÕndan zimmetine
mal geçirmekle suçlanarak görevinden azledilmiútir. 590’da (1194)
VâsÕt’a sürgün edilerek beú yÕl süreyle oradaki bir evde tek baúÕna
25

øbn Receb, I, 403.
Brockelmann, V/II, 849.
27
øbnü’l-Cevzî, Saydu’l-HâtÕr, s. 300.
28
øbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, XVIII, 196.
29
øbn Receb, I, 404.
30
øbnü’l-Cevzî, Fedailü’l-Kudüs, neúredenin giriúi, s. 26-25.
31
øbnü’l-Cevzî, Fedailü’l-Kudüs, neúredenin giriúi, s. 27-28; Yusuf ùevki
Yavuz-Casim AvcÕ, “øbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec”, Türkiye Diyanet VakfÕ
øslâm Ansiklopedisi, østanbul 1999, XX, 543.
26
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ikamete mecbur tutulmuú, bazÕ kitaplarÕ da yakÕlmÕútÕr. O÷lu Ebû
Muhammed Yûsuf un yaptÕ÷Õ vaazlarÕn Halife NasÕr-Lidînillâh’Õn
annesini etkilemesi sonucunda sürgün cezasÕ kaldÕrÕlmÕútÕr. Ba÷dat’a
döndü÷ünde medrese erbabÕnÕn yanÕ sÕra bu olayÕ tasvip etmeyen
sûfilerin de katÕldÕ÷Õ büyük bir kalabalÕk tarafÕndan karúÕlanmÕútÕr.
HayatÕnÕn geri kalan kÕsmÕnÕ Ba÷dat’ta irúad faaliyetlerine devam
ederek geçirmiútir.32
SÕbt øbnü’l-Cevzî küçüklü÷ünde dedesi øbnü’l-Cevzî’nin ùiî
øbnü’l-Kasab ile Abdülkadir Geylanî’nin torunu Abdüsselam
tarafÕndan nasÕl haksÕzlÕ÷a u÷radÕ÷ÕnÕ müúahede etti÷ini Mir’atü’zZaman adlÕ eserinde anlatmaktadÕr. øbnü’l-Cevzî’ye ve ailesine
hakaret edildi÷i, evinden akúam vaktinde yakalanarak elbisesini
giymeye bile müsaade edilmeden üzerinde gömleksiz incecik bir örtü
oldu÷u halde evinden çÕkarÕlarak bir gemiye bindirilip VasÕt’a
gönderildi÷i, orada tek baúÕna ikamete mecbur tutuldu÷unu, yalnÕz
baúÕna elbisesini yÕkadÕ÷Õ, yeme÷ini piúirdi÷i, kuyudan su çekti÷i ve
di÷er ihtiyaçlarÕnÕ karúÕladÕ÷ÕnÕ belirtmektedir.33
øbnü’l-Cevzî 12 Ramazan 597 (16 Haziran 1201) tarihinde bir
Cuma gecesinde akúamla yatsÕ arasÕnda 86 yaúÕnda iken Ba÷dat’ta
vefat etti. VefatÕ Temmuz ayÕna rastladÕ÷Õndan cenazeyi teúyi için
gelen halktan bir kÕsmÕ izdihamdan ve bir kÕsmÕ da bunaltÕcÕ sÕcaktan
dolayÕ oruçlarÕ bozmuúlar, bazÕlarÕ da serinlemek için kendilerini su
arklarÕna atmÕúlardÕ. Kaynaklar onun enteresan bir vasiyetini
kaydederler: øbnü’l-Cevzî, Hz. Peygamber’in hadislerini yazarken
kullandÕ÷Õ kalemlerin yongalarÕnÕ toplamÕú, büyük bir yÕ÷Õn yapmÕú,
OnlarÕ öldükten sonra yÕkama suyunun ÕsÕtÕlmasÕ için vasiyet etmiú.
Vasiyeti yerine getirilmiú, yongalar suyu ÕsÕtmÕú ve artmÕútÕr. Cenaze
namazÕ o÷lu Bedreddin Ebü’l-KasÕm Ali tarafÕndan kÕldÕrÕldÕ. Babu
Harb denilen yere kadar insanlarÕn omuzlarÕnda taúÕndÕ. BabasÕnÕn
mezarÕnÕn yanÕ baúÕnda Bâbü Harb KabristanÕ’nda bulunan Ahmed b.
Hanbel’in mezarÕnÕn yanÕna defnedildi. øbnü’l-Cevzî vefat
etmeden ଉönce
kabrine úu anlamdaki beyitlerin yazÕlmasÕnÕ vasiyet
˶
etmiúti:
Ey günahÕ çok olana karúÕ affÕ bol olan AllahÕm,
Günahkâr, iúledi÷i suçlardan ba÷Õúlanmak için sana geldi,
Ben bir misafirim, misafire ancak ikram yaraúÕr.34
32

Zehebî, Siyerü A’lami’n-Nübela, XXI, 376-377; øbn Receb, I, 525-526;
Yavuz- AvcÕ, XX, 543.
33
Sibt øbnü’l-Cevzî, XVIII/2, 438-439.
34
øbnü’l-Cevzî’nin vefatÕ, teúyii ve tedfini hakkÕnda bkz. øbn Hallikan, III,
141; øbn Kesîr, XVI, 709-710; Ebû Talib Taceddin Ali b. Enceb øbnü’s-Sâ’î,
el-Câmiü’l-Muhtasar fi Unvani’t-Tevarih ve Uyuni’s-Siyer, (thk. Arif
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5. øbnü’l-Cevzî’nin Tarih Metodolojisi
Hicri beúinci asÕr (m. 11. ) bütün ilim alanlarÕnda oldu÷u gibi
øslâm tarihçili÷inin de bir dönüm noktasÕ olmuútur. Bu yüzyÕlda
ansiklopedik øslâm tarih yazÕcÕlÕ÷Õ denilen yeni bir tarzÕn ortaya çÕktÕ÷Õ
görülmektedir. Bu yeni tarz tarih yazÕcÕlÕ÷Õnda genel tarih ile biyografi
yazÕcÕlÕ÷Õ birlikte ele alÕnmÕútÕr. Bu yöntemi ilk önce Hatip el-Ba÷dadî
Tarihu Ba÷dad adlÕ eserinde uygulamÕútÕr. Ondan sonra ise øbnü’lCevzî, ansiklopedik bir úekilde tarih yazmaya baúlamÕútÕr.35 øbnü’lCevzî el-Muntazam adlÕ eserinde sadece olaylarÕ veya sadece
biyografileri de÷il her ikisini de yÕllara göre ayrÕ baúlÕklar altÕnda
kaydetmek suretiyle iki metodu birleútirmiú ve böylece tarih
yazÕcÕlÕ÷Õna yenilik getirmiútir.
Ansiklopedik tarih yazÕcÕlÕ÷ÕnÕn öncülerinden olan øbnü’lCevzî’nin tarih alanÕndaki geniú bilgisi ve vukufiyeti birçok müellif
tarafÕndan vurgulanmaktadÕr.36 Onun el-Muntazam adlÕ eserine yazdÕ÷Õ
mukaddime tarihe bakÕúÕ ve tarih yazÕcÕlÕ÷Õna dair görüúleri hakkÕnda
fikir verecek niteliktedir. Peygamberler tarihi, padiúahlar, halifeler,
âlimler, zahitler, salihler, edipler, úairlerin hayatÕnÕ merak eden
insanlarÕn çok yönlü merakÕnÕ dikkate alarak el-Muntazam’Õ telif
etti÷ini belirten øbnü’l-Cevzî’ye göre tarihin birçok faydasÕ arasÕnda
iki nokta ön plana çÕkmaktadÕr. Bunlardan biri insanlarÕn tarihi
olaylardan ibret alÕp ders çÕkarmasÕdÕr. Di÷er yararÕ ise insanlarÕn
tarihi olaylarÕ, ilginç hadiseleri ve kaderin cilvelerini duyup bilgi
edinmesinden dolayÕ hissetti÷i psikolojik rahatlÕktÕr. øbnü’l-Cevzî
bilinmesinde yarar gördü÷ü olaylarÕ, biyografileri, úiirleri kaydetti÷ini
ve bu konuda seçici davrandÕ÷ÕnÕ söylemektedir. SÕhhatli olarak
görmedi÷i ve faydalÕ olamayaca÷ÕnÕ düúündü÷ü rivâyetlere ve senet
zincirine itibar etmedi÷ini belirtmektedir.37
Umumi tarih, siyer, tabakat ve menakÕb gibi alanlarda kaleme
aldÕ÷Õ eserler øbnü’l-Cevzî’nin tarihçi olarak ilgi duydu÷u konular
hakkÕnda fikir vermektedir. øbnü’l-Cevzî eserlerinde tarihî mirasÕ
geniú bir úekilde de÷erlendirdi÷i gibi kendi gözlemlerinden,
belgelerden ve ça÷daúÕ olan di÷er úahÕslardan da faydalanmÕútÕr.
Eserlerinde rivayetleri tenkide tâbi tutarak zayÕf olduklarÕnÕ belirtir
Ahmed Abdul÷ani-Halid Ahmed el-Molla es-Süveydî), DÕmaúk 2011, 63;
øsmail Cerraho÷lu, “Abdurrahman øbnü’l-Cevzî ve “Zadu’l-Mesir fi ølmi’tTefsir” AdlÕ Eseri”, Ankara Üniversitesi ølahiyat Fakültesi Dergisi, XXIX
(1987), s. 130.
35
J. Somogyi, “øbn al-Jauzis School of Historiography”, Acta Orientelia,
VI/1-3 Budapeúte 1956, s. 208.
36
Bkz. Zehebî, Siyerü A’lami’n-Nübela, XXI, 367, 377; øbn Receb, I, 412.
37
øbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, I, 115-118.
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veya bunlarÕ tamamen reddeder, bazan da çeúitli rivayetler arasÕnda
tercihler yapar. Kendisinden sonraki birçok tarihçiye kaynak oluúturan
øbnü’l-Cevzî onlarÕ tarih yazÕm metodu bakÕmÕndan etkilemiútir.38
øbnü’l-Cevzî bir siyer müellifi olarak da öne çÕkmaktadÕr. O,
el-Muntazam adlÕ eserinde Hz. Peygamber dönemine geniúçe yer
vermiútir. Bunun yanÕnda Resûlullah’Õn hayatÕna dair el-Vefa biAhvâli’l-Mustafâ adlÕ müstakil bir eser de telif etmiútir. øbnü’l-Cevzî
úehir tarihçili÷ine de önem vermiútir. el-Muntazam adlÕ eserinde
Ba÷dat ve de÷iúik úehirler hakkÕnda bilgi verdi÷i gibi Mekke ve
Medine’yi konu edinen Müsîrü’l-öarâmi’s-Sâkin ilâ Eúrefi’l-Emâkin
ile Fezâ’ilü’l-Kuds ve MenâkÕbü Ba÷dâd adlÕ eserleri kaleme almÕútÕr.
Bu açÕdan øbnü’l-Cevzî aynÕ zamanda bir úehir tarihçisi de sayÕlabilir.
øbnü’l-Cevzî tabakat kitaplarÕ alanÕnda da çok sayÕda eser telif
etmiútir. Ebû Nuaym el-øsfahânî’nin Hilyetü’l-Evliya adlÕ eserini esas
alÕp SÕfatü’s-Safve’yi telif etti÷i gibi Telkîhu Fühûmi Ehli’l-Eser ve elMüctebâ mine’l-Müctenâ adlÕ eserlerinde de sahabe, tabiîn ve di÷er
meúhur râvi ve úahÕslarÕ muhtelif baúlÕklar altÕnda gruplandÕrmÕútÕr.
Bunun yanÕnda øbnü’l-Cevzî, øslâm tarihinde örnek kabul edilen Hz.
Ömer, Ömer b. Abdülazîz, Hasan-Õ Basrî ve benzeri meúhur
úahsiyetlere dair müstakil eserler de kaleme almÕútÕr.
øbnü’l-Cevzî’nin tarih metodolojisini ortaya koyan en önemli
eseri hiç kuúkusuz el-Muntazam’dÕr. On sekiz ciltten oluúan bu
ansiklopedik eser hem bir cihan tarihi hem de büyük bir øslâm
tarihidir. ønsanÕn yaratÕlÕúÕ ile baúlayan ve 574 (1179) tarihine kadar
devam eden olaylarÕ içermektedir.
Kur’an’da, tarihin baúlangÕcÕ olarak yaratÕlÕúÕn düúünülmesi
emredilmektedir. Onun bir ibret kayna÷Õ oldu÷u, bunu görmek için de
gezip dolaúmak, bir yerden di÷er yere seyahat etmek gerekti÷i
açÕklanmaktadÕr.39 øbnü’l-Cevzî de bu eserinde, Kur’an-Õ Kerim’in
ayetlerinden ilham alarak ve kelamcÕlarÕn metodunu kullanarak
öncelikle Allah’Õn varlÕ÷ÕnÕ ispat ile iúe baúlar. YaratÕlÕútan bahseder.
Daha sonra sözü Evrenin ve Âdem’in (a.s.) yaratÕlÕúÕna getirir.
øbnü’l-Cevzî, el-Muntazam adlÕ bu eserinin giriúinde tarihin
öneminden ve kendisinden önceki tarihçilerin metotlarÕndan bahseder.
Yönetici ve siyasetçilerin tarihten ibret almalarÕ gerekti÷i tavsiyesinde
bulunur. Arap tarihini kÕsa olarak aktardÕktan sonra özellikle Fars
tarihine önem vererek detaylÕ bir úekilde anlatÕr. Bizans’Õ, Fars tarihi
kadar önemsemez. Ancak bazÕ yönlerini ele alÕr. Büyük øskender,
Batlamyus ve bazÕ ilmi hareketlerden baúka Yunan medeniyetinden
38
39

Yavuz-AvcÕ, a.g.e., XX, 544.
Bkz. Ankebut, 20, er-Rum, 42.
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söz etmez. Kendinden önce yaúayan Yakubî ve Mesudî’nin aksine Çin
ve MÕsÕr tarihini ele almaz. Bu konuda Taberî’nin yolunu takip eder.40
øbnü’l-Cevzî, hicretin birinci yÕlÕndan itibaren yeni bir yöntem
uygulamaya baúlar. OlaylarÕ kronolojik olarak anlatmaya baúlar. Her
yÕlÕn olaylarÕnÕ iki bölüm úeklinde ele alÕr. Birinci bölümde tÕpkÕ
Taberî gibi önemli olaylarÕ anlatÕr. Ancak olaylarÕ Taberî’den daha
özet bir úekilde aktarÕr. Önemli gördü÷ü olaylarÕ anlatÕr. Kronolojiye
çok önem atfeder. Bu konuda Taberî’den daha özenli oldu÷u kabul
edilir. Zira olaylarÕn gün ve aylarÕnÕ da belirtir. Ve úu baúlÕ÷Õ kullanÕr:
(sonra bu yÕla girildi:ΔϨδϟ ϩάϫ ΖϠΧΩ ϢΛ). Ünlü ve önemli kiúilerin
vefatÕndan söz ederken úu baúlÕ÷Õ kullanÕr: (bu yÕl vefat eden önemli
kiúilerin anÕlmasÕ: ήΑΎϛϷ Ϧϣ ΔϨδϟ ϩάϫ ϲϓ ϲϓϮΗ Ϧϣ ήϛΫ) ve bu önemli kiúiler
hakkÕnda biyografik bilgiler verir.
øbnü’l-Cevzî hemen her yÕlÕn hac emirlerini bildirir.
Ekonomik durumdan bahseder. FiyatlarÕn artÕp eksilmesinden söz
eder. KÕtlÕ÷Õn olmasÕ durumunda ondan da bahseder.41 BazÕ seneler
Irak’tan hacca gitmeyenler oldu÷unda onu da açÕklar. Mesela 407
(1016) yÕlÕ için “Bu yÕl Irak ve Horasan’dan kimse hacca gitmedi”
der.42 Böylece hangi bölgenin hangi yÕl hangi sebepten dolay hacca
gitmedi÷ini belirtir.
Bunun yanÕ sÕra el-Muntazam’da, do÷al afetler konusunda
bilgiler, úiddetli fÕrtÕnalar, veba ve taun gibi hastalÕklarÕn ortaya çÕkÕúÕ,
aúÕrÕ sÕcak ve so÷uklar, yangÕnlar, Dicle nehrinin taúmasÕ ve azalmasÕ,
bir yerde altÕn gibi de÷erli madenlerin çÕkmasÕ gibi konular yer aldÕ÷Õ
gibi Sünnîler ile ùiîler arasÕndaki çekiúmeler, baú gösteren fitneler,
ilmi münazaralar, dü÷ün, sünnet, taziye ve önemli görülen bazÕ rüyalar
gibi sosyal ve siyasi konular da geniúçe yer almaktadÕr. Bu açÕdan elMuntazam, sosyal ve siyasi tarih araútÕrmacÕlarÕ için iyi bir kaynaktÕr.
øbnü’l-Cevzî, el-Muntazam adlÕ eserinde öncelikle úu
kaynaklardan yararlanmÕútÕr: øbn øshak, es-Siretü’n-Nebeviyye; øbn
Sa’d, et-Tabakatü’l-Kübra; Taberî, Tarihu’l-Ümem ve’l-Mulük; Hatib
el-Ba÷dadî, Tarihu Ba÷dâd. Bu kaynaklarÕ bazen açÕkça zikreder.
Bazen zikretmez. Bazen oldu÷u gibi iktibas eder. Bazen ise tenkit
süzgecinden geçirerek alÕntÕlar. Siyer konusunda özellikle øbn Sa’d’a
güvenmektedir. Yine øbnü’l-Cevzî, Taberî’nin kaynaklarÕ arasÕnda yer
40

øbnü’l-Cevzî’nin el-Muntazam’Õn üslubu ve tertibi hakkÕndaki görüúleri
için bk. øbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, I, 116-118; Hasan øsâ Ali el-Hakîm,
Kitâbü’l-Muntazam li’bni’l-Cevzî: Dirâse fî Menhecihî ve Mevaridihî ve
Ehemmiyetih, Beyrut 1985; Joseph de Somogyi, “The Kitab al-Muntazam of
øbn al Jauzis”, Journal of Royal Asia Society, (1932), s. 49-76.
41
Örnek olarak bkz. øbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, XV, 27, 37.
42
øbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, XV, 121.
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alan, Ebû Mihnef Lut b. Yahya, Seyf b. Ömer, Hiúam el-Kelbî,
Muhammed b. Ömer el-VakÕdî, Heysem b. Adî, Ali b. Muhammed elMedâinî ve di÷er bazÕ ravilerden do÷rudan yararlandÕ÷Õ
görülmektedir.43 Böylece kaybolan nice eserlerin içeri÷i el-Muntazam
sayesinde ö÷renilmiútir. AltÕncÕ asra gelindi÷inde ise øbnü’l-Cevzî,
kendi döneminin tarihçisi olur. Bizzat tanÕk oldu÷u veya olaya tanÕk
olan kiúilerden olaylarÕ anlatÕr. Kendi dönemi için kaydettikleri bu
açÕdan önemlidir.
øbnü’l-Cevzî, el-Muntazam adlÕ eserinde halife, vezir, úair,
fakih, muhaddis, tarihçi, felsefeci, müellif ve de÷iúik kesimlerden
3370 úahsÕn biyografisini kaleme almÕútÕr. øbnü’l-Cevzî’nin dönemine
kadar kimse böyle bir çalÕúma ortaya koyamamÕútÕr. Ondan sonra ise
øbnü’l-Cevzî taklit edilerek bu tarz eserler yazÕlmaya baúlanmÕútÕr.44
Yine øbnü’l-Cevzî, bu tarz tarih yazÕcÕlÕ÷Õ konusunda kendisinden
sonra gelen birçok tarihçi için önemli bir kaynak olmuútur. Onun
torunu Sibt øbnü’l-Cevzî, Mir’atu’z-Zaman’a; øbn Kesîr, el-Bidaye
ve’n-Nihâye’de, ez-Zehebî, Tarihu’l-øslâm’da ve di÷er tarihçiler bu
eseri önemli kaynak olarak kullanmÕúlardÕr.
6. øbnü’l-Cevzî’nin Tarih ve Siyer ile ilgili Önemli Eserleri
1. el-Muntazam fî Târihi’l-Mülûk ve’l-Ümem: YukarÕda da
belirtildi÷i gibi bu eser, kâinatÕn ve Hz. Âdem’in yaratÕlÕúÕndan
baúlayÕp 574 (1179) yÕlÕna kadar cereyan eden olaylarÕ hicretten
itibaren kronolojik sÕrayla kaydeden, her yÕla ait olaylarÕ anlattÕktan
sonra o yÕl vefat eden önemli úahsiyetlerin hayat hikâyelerine de yer
veren biyografi a÷ÕrlÕklÕ bir umumi tarihtir.
2. SÕfatü’s-Safve: Ebû Nuaym el-øsfahânî’nin Hilyetü’l-Evliyâ
adlÕ eserindeki bir kÕsÕm bilgi ve rivayetlerin özetlenmesi veya
çÕkarÕlmasÕ, bunun yanÕnda bazÕ úahÕslarÕn eklenmesi suretiyle kaleme
alÕnmÕú bir eserdir. Mahmûd Fâhûrî ve Muhammed Revvâs Kal’acî
tarafÕndan yayÕmlanmÕútÕr (Beyrut 1399/1979). Abdülvehhab Öztürk
tarafÕndan SÕfatü’s-Safve: Resulullah (sav)’Õn AshabÕnÕn ve Belde
Belde Allah DostlarÕnÕn HayatÕ ve Faziletleri adÕyla Türkçeye tercüme
edilmiútir. (østanbul 2006).
3. Telkihü Fühûmi Ehli’l-Eser fî Uyûni’t-Târih ve’s-Siyer:
Tarih, tabakat, siyer ve hadis ilimleriyle ilgili olup sahabe, tabiîn,
di÷er meúhur râvi ve úahÕslarÕn alfabetik olarak sÕralanmasÕyla
meydana gelmiútir. Eserde geçmiú peygamberlere kÕsaca temas
edildikten sonra Hz. Peygamber’in sîretinden bazÕ konulara yer verilir;
43
44

Hasan øsa, s. 13-14.
Hasan øsa, s. 553.
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ardÕndan Hz. Ebû Bekir’den itibaren Abbasî Halifesi NâsÕrLidînillâh’a (1180-1225) kadar halifeler zikredilir. Erkek ve kadÕn
sahâbîler, Hz. Peygamber’den 1000’den çok hadis rivayet edenlerden
(müksirûn) baúlamak üzere en az bir hadis nakletmiú olan sahâbîler.
Habeúistan’a hicret eden, Akabe biatlarÕnda bulunan, Bedir ve Uhud
savaúlarÕna katÕlÕp úehid olan, Cezîre ve MÕsÕr gibi bölgelere yerleúen
sahâbîler çeúitli baúlÕklar altÕnda alfabetik olarak sÕralanÕr. Eksik bir
baskÕsÕ Carl Brockelmann tarafÕndan gerçekleútirilen eser
Hindistan’da iki defa basÕlmÕú (Delhi 1869,1927) daha sonra Ali
Hasan tarafÕndan neúredilmiútir (Kahire 1975).
4. el-Misbâhu’l-Mudî fî Hilâfeti Müstazî: Halife Müstazî
Biemrillâh’a ithaf edilip ona nasihat amacÕyla kaleme alÕnan
siyâsetnâme türünde bir eserdir. On yedi bölümden oluúan kitabÕn on
birinci bölümünde Emevî halifelerine oldukça sÕnÕrlÕ bir yer
ayrÕlmÕúken Hulefâ-yi Râúidîn ve Abbasî halifelerinin hayatlarÕndan
örnekler verilir. Daha sonraki bölümlerde geçmiú halife ve emirlerin
yaptÕ÷Õ veya kendilerine yapÕlan nasihatler kaydedilip zühd ve takva
sahibi idareciler anlatÕlÕr. Eseri Naciye Abdullah øbrahim
yayÕmlamÕútÕr (Ba÷dat 1396/1976).
5. el-Vefâ bi-Ahvâli’l-Mustafâ: Hz. Peygamber’in sîreti,
úemaili ve mucizelerine dairdir. Mirzazâde Ahmed Neylî eseri el-Evfâ
fî Tercemeti’l-Vefâ adÕyla Türkçeye tercüme etmiútir.(Süleymaniye
Ktp. Halet Efendi, nr. 66)
6. Tenvîrü’l-öabeú fî Fazli’s-Sûdân ve’l-Habeú: Üstünlü÷ün
renkte de÷il takvada aranmasÕ gerekti÷i. Hz. Peygamber’in
Habeúistan’la iliúkileri, bu ülkeye hicret eden sahâbîler, meúhur siyahÕ
sahâbîler, ilim, úiir, ibadet ve zühd alanÕnda meúhur olmuú siyahiler
eserin konularÕ arasÕnda yer alÕr. Çeúitli nüshalarÕ bulunan eser
OsmanlÕ Türkçesine çevrilmiútir. Kitap üzerinde bir doktora tezi
hazÕrlayan I. H. Alawiye eseri tahkik etmiú, ayrÕca øngilizce’ye
tercüme etmiútir
7. A’mârü’l-A’yân: Meúhur bazÕ úahsiyetlerin ne kadar
yaúadÕ÷ÕnÕ anlatan eser.
Tarih alanÕnda el-Muntazam gibi ansiklopedik bir eser ve
yukarÕda tanÕtÕlan tarihi eserlerden baúka øbnü’l-Cevzî’nin biyografi,
úehir tarihi ve tarihin di÷er alanlarÕna dair baúka eserleri de
bulunmaktadÕr. En önemlileri úunlardÕr:
1. MenâkÕbu Ömer b. el-Hattâb, 2. Sîretü (MenâkÕbu) Ömer b.
Abdil’azîz, 3. Fezâilü (MenâkÕbu)’l-Hasan el-Basrî. Mustafa Kaya
tarafÕndan Veliler SerdarÕ Hasan Basrî adÕyla Türkçeye tercüme
edilmiútir (østanbul 1992). 4. MenâkÕbu Ma’rûf el-Kerhî ve Ahbâruh,
5. MenâkÕbu’l-ømâm Ahmed b. Hanbel, 6. MenâkÕbu Süfyan es-Sevrî,
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7. el-’Arûs (Mevlidü’n-Nebî), 8. Fedâ’ilü’l-Kuds, 9. MenâkÕbu
Ba÷dâd, 10. Ahbâru Berâmike.45
7. øbnü’l-Cevzî’nin Hadis, Tefsir, Akaid, FÕkÕh ve Di÷er
Alanlar ile ølgili Belli BaúlÕ Eserleri:
øbnü’l-Cevzî, kendi döneminde vaaz ve nasihat konusunda
zirveye tÕrmanmÕútÕr. ùiir ve nesir alanÕnda kitaplar kaleme almÕútÕr.
Tefsir, hadis, fÕkÕh, akaid, siyer, tarih, biyografi, tÕp gibi de÷iúik
alanlarda üç yüze yakÕn eser telif etmiútir. Eserleri incelendi÷inde
felsefe ve dinler tarihi konularÕnda da eleútiri yapabilecek seviyede bir
kültüre sahip oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr. Ömrünün son günlerinde “bu
parmaklarÕmla iki bin cilt kitap yazdÕm. Yüz bin kiúinin tevbe
etmesine aracÕlÕk ettim. 1000 Yahudi ve HÕristiyan’Õn Müslüman
olmasÕna vesile oldum.” demiútir.46
øbnü’l-Cevzî’nin tarih, siyer ve biyografi ile ilgili eserlerin bir
kÕsmÕna yukarÕda de÷inildi. øbnü’l-Cevzî’nin ne kadar üretken bir ilim
adamÕ oldu÷unu göstermek için onun bazÕ ilim dallarÕ ile ilgili
eserlerinin bir kÕsmÕnÕn adlarÕ aúa÷Õda belirtilmiútir.47
A) Hadis. 1. el-Mevzu’ât, 2. Câmi’u’l-Mesânid ve’l-Elkâb, 3.
et-Tahkîk fî Ehâdisi’t-Ta’lik, 4. Ahbârü Ehli’r-Rüsûh fi’l-FÕkh ve’tTahdîs bi-Mikdâri (Nasihi ve)’l-Mensûh mine’l-Hadîs. øsmail Akyüz
tarafÕndan Hadiste Nesh adÕyla Türkçeye çevrilmiútir (Konya 1997), 5.
ø’lâmü Ehli’l-’ølm bi-Tahkîki Nâsihi’l-Hadîs ve Mensûhih, 6. el’ølelü’l-Mütenâhiye fi’l-Ehâdîsi (AhbârÕ)’l-Vâhiye, 7. Esmâ’ü’dDu’afâ ve’l-Vazzâ’în (vâzi’în) ve Zikrü men Cerehahüm mine’lE’immeti’l-Kibâri’l-HâfÕzîn, 8. el-Keúf li-Müúkili’ú-Sahîhayn, 9. elKussâs ve’l-Müzekkirûn, 10. Âfetü AshâbÕ’l-Hadîs ve’r-Red ‘alâ
Abdi’l-Mu÷is, 11. el-Has ‘alâ HÕfzi’l-ølm ve Zikrü Kibâri’l-Huffâz, 12.
Meúyehatü øbni’l-Cevzî, 13. el-Hadâik fî ølmi’l-Hadis ve’z-Zühdiyât,
14. Keúfü’n-Nikâb ‘ani’l-Esmâ ve’l-Elkâb, 15. öaribü’l-Hadis, 16.
45

øbnü’l-Cevzî’nin siyer ve tarih ile ilgili eserlerinin yanÕ sÕra hadis, akaid,
tefsir, fÕkÕh ve di÷er eserleri hakkÕnda geniú bilgi için bkz. øbnü’l-Cevzî, elMuntazam, (MuhakkÕk mukaddimesi), I, 30-33; øsmail Paúa el-Ba÷dadî,
Hediyetü’l-Arifin fi Esmai’l-Müellifin ve AsarÕ’l-Musannifin, I-II,
østanbul, 1951, I, 520-523; Yavuz-AvcÕ, XX, 545-549.
46
SÕbt øbnü’l-Cevzî, VIII/2, 482; AyrÕca bkz. øbnü’l-ømâd, VI, 538.
47
øbnü’l-Cevzî’nin eserlerinin listesi için bkz. øbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, I,
29-33; Zehebî, Siyerü Alami’n-Nübela, XXI, 367-369; øsmail Paúa elBa÷dadî, I, 520-523; Ömer Riza Kehhale, Mu’cemu’l-Müellifin, I-IV,
Beyrut, 1993, II, 100-102; Nâciye Abdullah øbrahim, “øbnü’l-Cevzî-Fihristü
Kütübih”, Mecelletü’l-Mecma’i’l-ølmi el-Irakî, XXXI, SayÕ: 2, Ba÷dat
1980, s. 193-220; Yavuz- AvcÕ, XX, 543-549.
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Cüz fi’l-Esânidi’l-Münferide, 17. Dürrü’l-Eser fi’l-Va’zi ve Hadisi
Seyyidi’l-Beúer, 18. el-Müselselât, 19. Manzûme fî’l-Hadis.
B) Tefsir. 1. Zâdü’l-Mesîr fî ‘ølmi’t-Tefsîr, 2. Tezkiretü’l-Erib
fî Tefsiri’l-öarib, 3. Fünûnü’l-Efnân fî ‘Uyûni ‘Ulûmi’l-Kur’ân, 4.
Nüzhetü’l-A’yüni’n-Nevâzir fî ‘ølmi’l-Vücûh ve’n-Nezâ’ir, 5. Nâsihu’lKur’ân ve Mensûhuh, 6. el-Musaffâ bi-Eküffi Ehli’r-Rusûh min ølmi’nNâsih ve’l-Mensûh, 7. Tefsîrü Lu÷ati’l-Kur’ân, 8. Muhtasaru Kitâbi’lMuk’ad ve’l-Mukim, 9. el-Müctebâ fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân.
C) Akaid. 1. Def’u ùübheti’t-Teúbîh, 2. es-Sebât ‘inde’lMemât, 3. Saydü’l-HâtÕr, 4. Tezkiretü üli’l-Besâir fî Ma’rifeti’lKebâ’ir, 5. el-Karâmita, 6. Telbîsü øblîs,48 Mehmet Ali Kara
tarafÕndan øblis’in Hileleri adÕyla Türkçeye çevrilmiútir (østanbul
1996).
D) FÕkÕh. 1. Ahkâmü’n-Nisâ, 2. Takrirü’l-Kavâ’id ve
Tahrîrü’l-Fevâ’id fî Usûli Mezhebi’l-ømâm Ahmed b. Hanbel, 3.
Minhâcü’l-KasÕdîn, 4. Derü’l-Levm ve’d-Daym fî Savmi Yevmi’lGaym, 5. Müsîrü’l-öarâmi’s-Sâkin ila Eúrefi’l-Emâkin.
E) Di÷er Eserleri. 1. Birrü’l-Valideyn, 2. Zemmü’l-Heva, 3.
et-TÕbbü’r-Ruhânî, 4. el-Müdhiú, 5. el-Muklik, 6. Bahru’d-Dümû’,
7.et-TebsÕra, 8. Ru’ûsü’l-Kavârir, 9. el-Mevâiz ve’l-Mecâlis, 10.
Makâmât, 11. Kitabü’l-Ezkiyâ. Enver Güvenç tarafÕndan Zekiler
KitabÕ adÕyla Türkçeye çevrilmiútir (østanbul 1998). 12. Ahbârü’lHamka ve’l-Mu÷affelîn. Enver Günenç tarafÕndan Ahmak ve DalgÕnlar
KitabÕ (østanbul 1998) baúlÕ÷Õyla tercüme edilmiútir. 13. el-Letâif fi’lVa’z, 14. Ahbârü’z-ZÕrâf ve’l-Mütemâcinîn. Savaú Kocabaú tarafÕndan
Latifeler KitabÕ adÕyla Türkçe’ye tercüme edilmiútir (østanbul 2001).
15. eú-ùifâ fî Mevâizi’l-Mülûk ve’l-Hulefa, 16. Tenbîhu’n-Nâ’imi’löumr ‘alâ Mevâsimi’l-’Umr. Hersekli Mehmed Kâmil Bey eseri bazÕ
ilâvelerle birlikte økâzü’l-øhvân adÕyla Türkçe’ye çevirmiútir (østanbul
1302, 1304). 17. Bustânü’l-Vâ’îzîn ve Riyâzü’s-Sâmi’în, 18. Uyûnü’lHikâyât, 19. Mehâsinü’l-Âsâr ve öarâ’ibü’l-Ahbâr, 20. Leftetü’lKebed fi (ilâ) Nasihati’l-Veled. 21. ø’lâmu’l-Ehya bi-E÷lâtÕ’l-øhya.49
8. øbnü’l-Cevzî Üzerinde HazÕrlanan Monografiler
øbnü’l-Cevzî’nin hayatÕ üzerinde farklÕ branúlarda uzmanlaúan
48

øbnü’l-Cevzî’nin, baúta mutasavvÕfa olmak üzere bazÕ øslâmî zümrelerin
anlayÕúlarÕnÕ usûlü’d-dîn açÕsÕndan tenkit etti÷i eseridir. Bu eser aynÕ
zamanda tenkide u÷ramÕútÕr.
49
Bu kitap Gazzâlî’nin øhyaû Ulumi’d-Din adlÕ eserinin eleútirisidir. Bkz.
HacÕ Halife Mustafa b. Abdullah Katib Çelebi, Keúfü’z-Zünûn an Esami’lKütüb ve’l-Fünûn, (tsh. M. ùerefettin Yaltkaya, Kilisli Rifat Bilge) I-II,
Beyrut ts., I, 24.
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ilim adamlarÕ tarafÕndan çok sayÕda monografiler hazÕrlanmÕútÕr:
Hasan øsâ Ali el-Hakîm’in øbnül-Cevzî (Ba÷dat 1988), Kâmil
Muhammed Uveyde’nin Abdurrahmân el-Cevzî ùeyhü’z-Zühhâd ve
ømâmü’l-Vu’âz (Beyrut 1993), Ahmed AtÕyye Abdurrahman’Õn øbnü’lCevzî beyne’t-Te’vîl ve’t-Tefvîz (Mekke 1397), Ali Cemîl Ali
Mühennâ’nÕn øbnü’l-Cevzî ve Makamatühü’l-Edebiyye (Kahire 1976),
Mahmûd Ahmed Kaysiyye en-Nedvî’nin el-ømâm øbnü’l-Cevzî ve
Kitâbühû el-Mevzû’ât (Lahor 1403/1983), Abdurrahman Salih
Abdullah’Õn øbnü’l-Cevzî ve Terbiyetü’l-’Akl (Mekke 1986) ve
Abdülbedî Abdülazîz el-Hûlî’nin et-Terbiye ve’t-Ta’lîm ‘inde øbni’lCevzî (Kahire 1990) adlÕ eserleri bunlardan bazÕlarÕdÕr.
9. øbnü’l-Cevzî’nin Ö÷rencileri, Etkiledi÷i Bilim AdamlarÕ
ve Tarihçiler
øbnü’l-Cevzî çok sayÕda ö÷renci yetiútirmiútir. Talha el-’Alsî,
Ebû Abdullah øbn Teymiyye, kendi o÷lu Muhyiddin Yusuf ve torunu
SÕbt øbnü’l-Cevzî, ùeyh Muvaffakuddin øbn Kudâme, HafÕz
Abdul÷ani, øbnü’d-Dübeysî, øbnü’l-Katî’î, øbnü’n-Neccâr el-Ba÷dâdî,
øbn Abdüddaim, Necib Abdüllatîf el-Harrânî onun meúhur ö÷rencileri
arasÕnda zikredilmektedir.50 øbnü’l-Cevzî’nin tarihçi ö÷rencileri SÕbt
øbnü’l-Cevzî (654/1256), øbnü’d-Dübeysî ve øbnü’n-Neccâr elBa÷dâdî onun tarih metodunu benimseyen ve kendisinden istifade
eden ilk müellifler arasÕnda yer almaktadÕrlar.
øbnü’l-Cevzî’den sonra gelen Ebû Muhammed Cemmâilî
(600/1203), Yâkût el-Hamevî (626/1229), øzzeddin øbnü’l-Esîr
(630/1232), øbn Hallikân(681/1282), Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzî
(742-1341), Zehebî (748/1374), Ebü’l-Fida øbn Kesîr (774/1372), øbn
Hacer el-Askalânî, (852/1448), øbn Ta÷riberdî (874/1469) ve Süyûtî
(911/1505) gibi alimler de÷iúik branúlara ait eserlerinden øbnü’lCevzî’nin eserlerinden yararlanÕp iktibaslarda bulunmuúlardÕr.
øbnü’l-Cevzî’den sonra gelen birçok tarihçi onun tarih ilminde
geliútirdi÷i metodu kullanmÕútÕr. En baúta torunu Sibt øbnü’l-Cevzî
Mir’atu’z-zaman adlÕ eserinde dedesinin yolunu takip etmiútir. Vefat
yÕlÕna kadar el-Muntazam adlÕ eserin yöntemini takip etmiú ve onu
tamamlamÕútÕr. Özellikle Suriye ve ùam tarihini daha geniú bir úekilde
ele almÕútÕr. Sibt øbnü’l-Cevzî’den önce øbnü’l-Cevzî muasÕrÕ olan
di÷er bir tarihçi ise Muhammed b. Ahmed el-Kadisî (632/1235)
KÕftî’nin Tarihu’l-Hukema adlÕ eserinde yararlanÕp ve onun eserinde
iktibaslarda bulunan el-Kadisî el-Muntazam adlÕ eseri 616 (1220)

50

øbn Receb, I, 425.
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yÕlÕna kadar tamamlayan kiúidir. Ne var ki onun bu eserinin
kayboldu÷u anlaúÕlmaktadÕr.51
øbnü’l-Cevzî’nin geliútirdi÷i bu tarzÕ meúhur tarihçi Zehebî
(748/1347) Tarihu’l-øslâm adlÕ eserinde, Salâhuddin Muhammed b.
ùakir el-Kütübî (764/1363) Uyunü’t-Tevarih adlÕ eserinde, øbn
Ta÷riberdî (874/1469) en-Nücûmü’z-Zâhire fî Mülûki MÕsr ve’lKahire adlÕ eserinde uygulamÕútÕr. Bu tarihçiler de siyer, genel tarih ve
vefeyâtÕ birlikte ele almÕúlardÕr.52 øbnü’s-Sâ’î (674/1275), øbnü’l-Fûtî
(723/1323), øbnü’l-ømâd (1089/1678) gibi ilim adamlarÕ, øbnü’lCevzî’nin baúlattÕ÷Õ bu tarih anlayÕúÕnÕ yani rivâyetleri, olaylarla úahÕs
biyografilerini birleútiren metodunu devam ettiren ve uygulayan
tarihçilerdir.53
Tarihçi ve co÷rafyacÕ ilim adamÕ Yâkût el-Hamevî, øbnü’lCevzî’den iktibaslardan bulunan müelliflerdendir. Özellikle úairlerin,
ediplerin ve di÷er müelliflerin biyografileri ve ölüm tarihleri gibi
birçok konuda do÷rudan øbnü’l-Cevzî’den yararlanmÕútÕr.54 Ancak
øbnü’l-Cevzî’nin di÷er âlimlerden farklÕ olarak ileri sürdü÷ü úahsi
görüúlerine güvenmedi÷ini zira hatalarÕnÕn çok oldu÷unu ve bazÕ
konularÕ karÕútÕrdÕ÷ÕnÕ belirtmektedir.55
Meúhur tarihçi øzzeddin øbnü’l-Esîr’in ciddi referanslarÕndan
biri øbnü’l-Cevzî’dir. øbnü’l-Esîr, ondan yararlanmÕú ve düúüncelerine
de÷er vermiútir. Baúka ilim adamlarÕ ile yaptÕ÷Õ tartÕúmayÕ
önemsemiútir. Onun vefeyat, cerh ve tadil, iklim koúullarÕ, ola÷anüstü
afet ve durumlar ile ilgili konularda verdi÷i bilgilerden yararlanmÕútÕr.
Zaman zaman onun görüúlerine katÕlmadÕ÷ÕnÕ belirtmiú ve onu tenkit
etmiútir. Bu da øbnü’l-Esîr’in, øbnü’l-Cevzî’yi çok ciddiye aldÕ÷ÕnÕ
göstermektedir. øbnü’l-Esîr’in ünlü eseri el-Kamil fi’t-Tarih’ten birkaç
örnek verildi÷inde bu durum daha net anlaúÕlacaktÕr. øbnü’l-Esîr, hicrî
520 (1126) yÕlÕ olaylarÕnÕ anlatÕrken meúhur ùafii alimi ømam
Gazzâlî’nin vaiz kardeúi Ebû’l-Feth Ahmed b.Muhammed elGazzalî’nin bu yÕlda vefat etti÷ini belirtir. øbnü’l-Cevzî’nin,
vaazlarÕnda sahih olmayan hadisleri aktardÕ÷Õndan dolayÕ Ahmed elGazzalî’yi eleútirdi÷ini halbuki øbnü’l-Cevzî’nin de hem eserlerinde
hem de vaazlarÕnda sahih olmayan hadislerin dolu oldu÷unu onlarÕ
51

Somogyi, “øbn al-Jauzis School of Historiography”, s. 210.
Somogyi, “øbn al-Jauzis School of Historiography”, s. 210.
53
øbnü’l-Fûtî ve eserleri için bkz. Hayreddin Zirikli, el-A’lam, I-VIII,
Beyrut, 2002, III, 349.
54
Örnek olarak bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu’cemü’l-Üdebâ, (thk. øhsan
Abbas), I-VII, Beyrut, 1993, I, 19, 57, 84, 226, 422, 462; II, 486; V, 2376;
VI, 2474.
55
Yakût el-Hamevî, V, 2235.
52
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vaazlarÕnda aktardÕ÷ÕnÕ dolayÕsÕyla bunun bir çeliúki oldu÷unu
belirtir.56 øbnü’l-Cevzî’nin Telbisu øblis adlÕ eserinde tüm müslüman
büyüklerini ve salih kiúileri eleútirdi÷ini belirtir.57 Yine øbnü’lCevzî’nin, 562 (1166) yÕlÕnda vefat eden Ebü’l-Muzaffer es-Semanî
el-Mervezî adlÕ alimi sÕrf ùafii oldu÷undan dolayÕ eleútirdi÷ini
kaydeder.58 569 (1173) yÕlÕnda Ba÷dat’ta úiddetli bir so÷u÷un baú
gösterdi÷ini øbnü’l-Cevzî’den naklen aktarÕr.59 583 (1187) yÕlÕnda
vefat eden Abdülmu÷is b. Züheyr el-Harrî’nin Yezid b. Muaviye’nin
faziletleri hakkÕnda bir eser kaleme aldÕ÷ÕnÕ øbnü’l-Cevzî’nin ise buna
karúÕlÕk bir reddiye yazdÕ÷ÕnÕ belirtir.60
øbn Ta÷rîberdî, birçok konuda øbnü’l-Cevzî’yi kaynak
göstermektedir. Aúa÷Õda bir kaç konu örnek olarak gösterilmiútir. øbn
Ta÷rîberdî, Basra’da 221 (835) yÕlÕnda taun hastalÕ÷ÕnÕn ortaya
çÕktÕ÷Õ,61 288 (900) yÕlÕnda bir depremin meydana geldi÷ini ve bu
depremden 150.000 kiúinin öldü÷ünü62 346 (957) yÕlÕnda Rey
civarÕnda büyük bir depremin meydana geldi÷ini,63 øbnü’l-Cevzî’den
nakletmektedir. AyrÕca bazÕ olaylar ve kültürel faaliyetler ile ilgili
øbnü’l-Cevzî’nin görüúlerine yer vermektedir. Mesela Tu÷rul Bey’in
minberlerde Eúari’ye lanet okunmasÕ emri vermesi üzerine
Kuúeyri’nin Sultan’a giderek bu lanet okumayÕ kaldÕrma ricasÕnda
bulunmasÕ ve bu konuda yazdÕ÷Õ risalenin de÷erlendirilmesi,64
465(1072) yÕlÕnda vefat eden ùeyh Abdullah el-Harranî’nin yazdÕ÷Õ
úiir65 ve Hz. Aiúe’nin Hz. Ali’ye karúÕ isyan (ba÷iye) eden biri
oldu÷unu söyleyen kiúiye tazir gerekip gerekmedi÷i66 gibi konular ile
ilgili øbnü’l-Cevzî’nin gürüúlerine yer vermektedir.
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øzzuddin Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed øbnü’l-Esîr el-Cezerî, el-Kâmil
fi’t-Tarih, (thk. C.J. Tornberg), I-XII, Beyrut 1982, X, 640.
57
øbnü’l-Esîr, X, 671.
58
øbnü’l-Esîr, XI, 333.
59
øbnü’l-Esîr, XI, 410.
60
øbnü’l-Esîr, XI, 562-563.
61
Ebü’l-Mehasin Cemaleddin Yusuf b. Ta÷rîberdî, en-Nücûmü’z-Zâhire fî
Mülûki MÕsr ve’l-Kahire, (thk. Muhammed Hüseyin ùemsüddin), I-XVI,
Beyrut 1992, II, 288.
62
øbn Ta÷rîberdî, III, 139.
63
øbn Ta÷rîberdî, III, 362.
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øbn Ta÷rîberdî, V, 57.
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øbn Ta÷rîberdî, V, 350.
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øbn Ta÷rîberdî, VI, 574.
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10. øbnü’l-Cevzî’ye YapÕlan Eleútiriler
øbnü’l-Cevzî, yaúadÕ÷Õ dönemde bidat, hurafe, fitne ve mezhep
çatÕúmalarÕnÕn yaygÕn olmasÕ nedeniyle uydurma rivayetlere oldukça
karúÕ çÕkmÕútÕr.67 Bu durumu vaazlarÕnda belirtmiú ve kitaplarÕnda
zikretmiútir. Ancak özellikle Telbisü øblis adlÕ eseriyle birçok kiúiyi
eleútiren øbnü’l-Cevzî bazÕ âlimler tarafÕndan eleútirilmiútir.
YukarÕda øbnü’l-Cevzî’den istifade edenler arasÕnda isimleri
zikredilen müelliflerden bazÕlarÕ aynÕ zamanda onu birçok konuda ve
bazÕ rivâyetlerinden dolayÕ eleútirmiúlerdir. øbnü’l-Cevzî’nin
eserlerinden özellikle biyografi ve vefeyat konusunda yararlanan
Yâkût el-Hamevî, onun verdi÷i bazÕ bilgilerin do÷ru olmadÕ÷ÕnÕ veya
bunlarÕ karÕútÕrdÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir.68 øbnü’l-Esîr, 597 (1201) yÕlÕ
olaylarÕnÕ zikrederken øbnü’l-Cevzî’nin bu yÕlda vefat etti÷ini belirtir.
Eserlerinin meúhur oldu÷u ve mezhebinden olmayan di÷er kiúileri
aúÕrÕ bir biçimde eleútirdi÷ini ifade eder.69
Biyografi, vefeyat, cerh ve tadil gibi birçok konuda øbnü’lCevzî’nin eserlerini farklÕ kitaplarÕnda referans olarak kullanan70
Zehebî de zaman zaman onu bazÕ noktalarda eleútirmiútir. Zehebî
onun için çok kitap yazdÕ÷Õndan dolayÕ yazdÕklarÕnÕ daha sonra kontrol
edememekten dolayÕ bazÕ hatalarÕnÕn oldu÷unu belirtmektedir.71
Zehebî onun meúhur bir vaiz oldu÷unu belirttikten sonra vaazlarÕnÕ
100.000 kiúinin dinledi÷ine dair kendi rivayetlerini72 mübala÷alÕ
bularak sesin duyulmasÕ ve mekân açÕsÕndan bunun mümkün
olmadÕ÷ÕnÕ kaydeder.73 Yine Zehebî, øbnü’l-Cevzî’nin eserlerinde
hadis isnadÕ konusunda bazÕ hatalarÕn bulundu÷unu isnad zincirinde
bulunan bazÕ kiúilerin adlarÕnÕ yanlÕú kaydetti÷ini Seyfeddin øbnü’lMücid’den naklen belirtmektedir.74 AyrÕca onun mübala÷alÕ ifadeler
kullandÕ÷ÕnÕ, bazÕ görüúlerinin zayÕf oldu÷unu75 ifade etmektedir.
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øbrahim Hatibo÷lu, “øbnü’l-Cevzî, Ebû’l-Ferec”, DøA, østanbul, 1999, XX,
550.
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Yakût el-Hamevî, V, 2235.
69
øbnü’l-Esîr, XII, 171.
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Örnek olarak bkz. Zehebî, Siyerü A’lami’n-Nübela, IV, 509; XVI, 148;
XVII, 120; XIX, 606, 342; XX, 45; XXI, 68.
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Bkz. Zehebî, Tezkiretü’l-Huffaz, IV, 95; a.mlf. Siyerü A’lami’n-Nübela,
XXI, 378.
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Bkz. øbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, XVIII, 202-203.
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Zehebî, Siyerü A’lami’n-Nübela, XXI, 370.
74
Zehebî, Siyerü A’lami’n-Nübela, XXI, 382.
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Sonuç
Siyasi, iktisadî, fikrî ve sosyal açÕdan çok önemli bir asÕr olan
hicrî 6. (m. 12.) yüzyÕlda dünyaya gelen Ebü’l-Ferec øbnü’l-Cevzî,
küçüklü÷ünden beri seçkin alimlerin yanÕnda çok iyi bir tahsil görmüú
ve iyi bir ilmi seviyeye ulaúmÕútÕr. Genç yaúÕndan itibaren vaaz
kürsüsüne çÕkan øbnü’l-Cevzî, geniú kitlelere hitap etmiú ve birçok
mevzuda vaazlar etmiútir. Tefsir, hadis, fÕkÕh, akaid, tÕp gibi de÷iúik
alanlarda çok sayÕda eser telif etti÷i gibi siyer, tarih, biyografi alanÕnda
da önemli eserler ortaya koyan ünlü bir tarihçidir. Hatib elBa÷dadî’den sonra ansiklopedik øslâm tarih yazÕcÕlÕ÷Õ denilen yeni bir
tarzÕn ortaya çÕkmasÕna öncülük etmiútir. øbnü’l-Cevzî, bu yeni tarz
tarih yazÕcÕlÕ÷Õnda genel tarih ile biyografi yazÕcÕlÕ÷ÕnÕ birlikte ele
alarak eserlerinde uygulamÕútÕr. Onun tarih alanÕndaki geniú bilgisi ve
vukufiyeti øbnü’l-Esir, øbn Hallikan, Zehebî ve di÷er birçok ünlü
tarihçi tarafÕndan vurgulanmÕú ve onun geliútirdi÷i tarih metodolojisi
ünlü tarihçilerce takip edilerek geliútirilmiútir. øbnü’l-Cevzî’nin baúta
el-Muntazam olmak üzere tarih ile ilgili birçok eseri Asr-Õ Saadet,
Emeviler, Abbasiler ve Selçuklular dönemi ilgili önemli bilgiler ihtiva
etmektedir. Özellikle yaúadÕ÷Õ dönemle ilgili yazÕp kaydettikleri ise
ayrÕ bir önemi haizdir.
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Özet
Sünnetin Kur’an ile øliúkisi, halen devam eden Sünnet ile ilgili
güncel tartÕúmalardandÕr. Bu tartÕúmalarda, büyük øslam alimlerinin bul
o
konudaki görüúlerinin tespiti önemlidir. Bu düúünceyle biz büyük müfessir
Kurtubi’nin Kura’n’Õn Sünnet ile øliúkisi konusundaki görüúlerini tespit
etmeye çalÕúaca÷Õz. Malum oldu÷u üzere müfessir Kurtubi, halen elimizde
mebcut en büyük ahkam tefsirinin müellifidir. Bundan dolayÕ onun bu
konuya yaklaúÕmÕnÕ ortaya koymak faydalÕ olacaktÕr.
Anahtar kelimeler: Kur’an, Sünnet, Müfessir, Kurtubi, Ahkam
Tefsirleri.

Abstract
The subject of “The Connection of Sunnah with the Qoran” is still
one of the current discussions about the sunnah. In these discussions, it is
important to determine the opinions of great Islamic Scholars about this
issue. With this thouhgt, we are going to try to determine famous
commentator al-Qurtubi’s opinions about this subject. As is well known,
Commentator al-Qurtubi is the author of the largest juristical commentatory
of the Quran. Therefore, we think that it is useful to deal with his approach to
this issue.
Key Words: Qoran, Sunnah, Commentator, al-Qurtubi, Juristical
Commentaries.

Giriú
“Kuran-Sünnet øliúkisi”, “Kur’an-Sünnet Bütünlü÷ü” veya
“Sünnet’in Dindeki Yeri” gibi sünnet ile ilgili güncel tartÕúma
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konularÕ1 devam ettirilirken bizce ihmal edilen önemli bir boyut,
øslam kültür mirasÕnÕn nesiller boyunca bize aktarÕlmasÕnda kilit rol
görevi ifa eden büyük øslam alimlerinin bu konulara yaklaúÕmÕnÕn
yeterince araútÕrÕlmamÕú olmasÕdÕr.
Bu tür tartÕúmalara katÕlan yorumcularÕn büyük ço÷unlu÷u,
zihinlerindeki zaman kavramÕnÕ iki dilime ayÕrmayÕ yeterli
görebiliyorlar. Bir tarafta asrÕ saadet ve müctehid imamlar dönemi
di÷er tarafta ise kendi içinde bulunduklarÕ asÕr.
Öyle ki, bu tür tartÕúmalarda ço÷u kiúi Kuran ve Hadis’ten
kendi yorumlarÕna paralel addettikleri birkaç örne÷in ardÕ sÕra, tabiin
ve tebe’u’t-tabiinin bazÕ büyüklerinden ve müctehit imamlardan ve
belki bazÕ hadis âlimlerinden de birkaç fikri aktardÕktan sonra,
do÷rudan kendi yaúadÕ÷Õ zamana intikal ediyorlar. ArdÕndan ço÷u
zaman oryantalist birkaç muasÕr görüúü de zikrederek, ulaúmak
istedikleri fikri açÕklÕyorlar ve sonuca ulaútÕklarÕnÕ düúünüyorlar.
Bu noktada bizim vurgulamak istedi÷imiz husus, bu iki
zaman dilimi arasÕndaki 1000 yÕllÕk zaman süreci boyunca, binlerce
øslam âliminin daha var oldu÷u konusudur. BunlarÕn hepsinin olmasa
bile fikirleriyle ve eserleriyle kendilerinden sonraki nesiller üzerinde
uzun süre etki bÕrakmÕú büyük âlimlerin, en azÕndan bu tür
konulardaki görüúlerinin açÕ÷a çÕkarÕlmasÕ gerekir.
Bu düúünceyle biz bu çalÕúmamÕzda, zaman dilimi olarak asrÕ
saadet ile içinde bulundu÷umuz ça÷Õn ortalarÕna tesadüf eden bir
dönemde, yani 14 asÕrlÕk øslam tarihinin ortasÕ 7. hicri asÕrda yaúamÕú
ve halen elimiz altÕnda mevcut en büyük ahkâm tefsirlerinden birinin
müellifi müfessir ømam Kurtubi’nin (v. 671/1273) bu konulardaki
görüú ve de÷erlendirmelerini ortaya çÕkarmaya çalÕúaca÷Õz.
Kurtubi HakkÕnda
Hicri 590’lÕ yÕllarda Kurtuba civarÕnda bir yerde do÷du÷u
tahmin edilen müfessir Kurtubî’nin hayatÕnÕ iki döneme ayÕrmak
mümkündür: Endülüs Dönemi ve MÕsÕr Dönemi. Çocuklu÷u, gençli÷i
ve e÷itim dönemi Endülüs’te geçmiú olan Kurtubî, memleketi
Kurtuba’nÕn 633/1236 yÕlÕnda hÕrÕstiyanlarÕn eline geçmesi ile do÷uya
hicret etmek zorunda kalmÕútÕr. MÕsÕra giden müfessirimiz,
øskenderiye’de bir müddet kalÕp oradaki alimlerden istifade etmiútir.
ArdÕndan MÕsÕr’Õn güneyindeki Minye úehrine yerleúmiútir. Orada

1 Bu konulardaki tartÕúmalar müstakil akademik eserler halinde de tezahür
etmiútir. Örnek: Necati Kara, Kur’an Sünnet Bütünlü÷ü, øhtar YayÕnlarÕ,
øst. 1999.
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sade ve zahidâne bir muhacir hayatÕ yaúamÕú, daha çok kitap te’lifiyle
meúgul olmuútur. 671/1273 yÕlÕnda aynÕ yerde vefat etmiútir.
Kurtubî’nin yaúadÕ÷Õ dönem, øslam tarihinin en sÕkÕntÕlÕ
dönemlerinden biridir. O dönemde øslam alemi, batÕda (Endülüs’te)
hÕrÕstiyanlar, do÷uda da mo÷ollar tarafÕndan sÕkÕútÕrÕlmakta idi. Öyle
ki, daha önceleri Endülüs Emevi Devleti’ne baúkentlik yapmÕú meúhur
Kurtuba ùehri 633/1236 yÕlÕnda hÕrÕstiyanlar tarafÕndan iúgal
edildikten sadece 22 yÕl sonra 656/1258 tarihinde hilafetin ve øslam
aleminin merkezi Ba÷dat da Mo÷ollar tarafÕndan iúgal edilmiúti. Bu
iúgallerin do÷urdu÷u sosyal sonuçlardan biri de batÕdaki alimlerin
do÷uya, do÷udaki alimlerin de batÕya göç etmek zorunda kalmasÕ idi.
Beyin göçü olarak da adlandÕrÕlabilecek bu olayÕn tabi sonucu olarak
ilim ehli MÕsÕr’da temerküz ediyordu. MÕsÕr ilmi açÕdan tarihinin en
yo÷un dönemini yaúÕyordu.2 Müfessir Kurtubi iúte bu sosyal
dalgalanma sonucu MÕsÕr’a yerleúmiú alimlerden birisi idi.
Büyük müfessir Kurtubî, halen elimizde mevcut
bulunan ahkâm
tefsirlerinin en büyüklerinden ve en çok istifade edilenlerinden olan
el-Cami’ li Ahkami’l-Kur’an ve’l-Mübeyyin fi mâ Tadammanahu
mine’s-Sunneti ve Âyi ve’l-Furkan adlÕ meúhur tefsirin sahibidir. Bu
büyük eserini MÕsÕr’da yazmÕútÕr.
Bunun dÕúÕnda, halen elimizde bulunan ve istifade edilen
birçok eseri daha vardÕr.
Müfessirli÷i herkes tarafÕndan müsellem Kurtubî, aynÕ
zamanda ciddi bir hadis ilmine de sahiptir. Bunu tefsirine almÕú
oldu÷u tekrarlar hariç, 6737 hadisi inceleme ve de÷erlendirme
úeklinden anlÕyoruz.3
Kurtubî’ye Göre Sünnet, Kur’an ile Bütünlük Teúkil Eder
Kurtubî’nin sahip oldu÷u düúünce sistemine göre Kur’an ve
Sünnet; birbirini tamamlayan ayrÕlmaz bir bütündür. Kaynak
bakÕmÕndan Sünnet, Kur’an’a dayanmaktadÕr. Kur’an’da geçen ƢǷ ȏ¤ ]
[ ǶǰȈǴǟ ȄǴƬȇ4 ayeti; “ Kur’an ve Sünnet’ten üzerinize okunanlar hariç”
anlamÕna gelmektedir ve üstelik o ana kadar bildirilmiú ve bildirilecek
olan bütün hükümleri muhtevîdir. Yani bu, o ana kadar üzerimize
2 “Kurtbi’nin YaúadÕ÷Õ AsÕrda MÕsÕr’daki Sosyal ve ølmi Hayat” ile ilgili
geniú bilgi için bkz. Arif Gezer, Kurtubî’nin Hadis ølmindeki Yeri, Gonca
YayÕnevi, øst. 2010. (BasÕlmÕú doktora tezi). S. 25-28
3 “Kurtubi’nin HayatÕ, Dönemi, Eserleri ve Hadisçili÷i… ” gibi konularda
daha geniú bilgi için bkz. Arif Gezer, a.e. ilgili baúlÕklar.
4 Maide, 5/1.
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okunmuú ve okunacak bütün ayetler ve sünnetler demektir. Burada
aynÕ zamanda Rasulullah’Õn beyanÕnÕn ihtiyaç duyulmayan bir
vakitten, ihtiyacÕn hasÕl olaca÷Õ di÷er bir zamana tehir edilmesinin
cevazÕna da delil vardÕr.5
Kurtubî devamla úunlarÕ da söylemektedir: E÷er “bizim
üzerimize okunanlar kitaptÕr sünnet de÷ildir” denirse, deriz ki
“Rasulullah’Õn her bir sünneti Allah’Õn kitabÕndandÕr”. Bunun iki
delili vardÕr: Birincisi, Rasulullah’Õn (s.a.v.) “And olsun ki aranÕzda
Allah’Õn kitabÕ gere÷ince hükmedece÷im” demesi ve recm ile
hükmetmesidir.6 Halbuki recm, Kur’an’da nass ile zikredilmiú
de÷ildir. økincisi, Abdullah b. Mesud’un hadisidir ki o kaúlarÕnÕ
aldÕran kadÕnlara lanet etmiú ve úöyle demiútir: “Rasulullah’Õn
hadisinde lanetledi÷i bir kimseye ben niye lanet etmeyeyim. KaldÕ ki
bu Allah’Õn kitabÕnda da vardÕr.”7 demiú ve buna (RasulullahÕn
lanetinin Kur’an’dan oldu÷una) delil olarak da úu ayeti okumuútur:
“Peygamber size neyi verdi ise onu alÕn, neyi yasak etti ise ondan da
sakÕnÕn.8”
Kurtubî’ye göre, Sünnet kaynak bakÕmÕndan nasÕl
Kur’an’a muhtaç ise, aynÕ úekilde Kur’an da îzah ve beyan
açÕsÕndan sünnete muhtaçtÕr.
Çünkü Allah Teâlâ ǶȀȈǳ¤ ¾ǄǻƢǷ
Ë . “Biz bu Kur’anÕ sana,
Ë ²ƢËǼǴǳ śƦƬǳ
kendilerine ne indirildi÷ini insanlara açÕklayasÕn diye indirdik.”9
buyurmaktadÕr. Yani Allah Teâlâ, Kur’an’Õn mücmelini beyan etmek,
müúkilini tefsir etmek, muhtemel manalardan do÷ru olanÕnÕ ortaya
çÕkarmak gibi görevleri Resulü Muhammed’e tevdi etmiútir. Bu
durumda Resûlullah (s.a.v.); risaleti tebli÷ göreviyle, Kur’anÕn
anlaúÕlmasÕ konusunda baúvurulacak ilk ve en yüksek mercidir... Bu
durumda asÕl olan kitaptÕr yani Kur’an’dÕr. Sünneti Seniyye de onun

5 Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Ebi Bekir b. Farh el- Ensarî elHazrecî el-Kurtubî el-Endulusî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’an ve’lMubeyyin Limâ Tazammana mine’s-Sünneti ve Âyi’l-Furkan Tefsîr, VI.
38. (Bundan sonra bu eser, Kurtubî, Tefsir, úeklinde verilecektir.)
6 Buhari, Sulh, 5; Müslim, Hudud, 25; Ebu Davud, Hudud, 24; øbn Mace,
Hudud, 7; DarÕmi, Hudud, 12; Muvatta, Hudud, 6; Müsned, IV. 115, 116.
7 Buhari, Tefsir, 59, Libas, 82; Müslim, Libas, 120; Ebu Davud, Teraccul, 5
(No; 4169); Tirmizi, Edeb, 33; Nesai, Zinet, 24, 26; øbn Mace, Nikah, 52.
8 Haúr, 7.
9 Nahl, 16/44.
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açÕklamasÕ ve beyanÕdÕr. Di÷er ulemanÕn istinbatlarÕ ise izah ve
açÕklamadÕr. 10
Yine Kurtubî’ye göre, Kur’an ve sünnet arasÕnda kopmasÕ
mümkün olmayan çok sÕkÕ ve sa÷lam bir irtibat vardÕr. Çünkü Kur’an,
farzÕyla sünnetiyle bütün úer‘î ilimlerin kefilidir ve semânÕn emîninin
(Cibrîl’in a.s. ), yeryüzünün emînine (Resulullah’a s.a.v. ) getirdi÷i
bir kitaptÕr.11
Kurtubî’nin düúüncesine göre Kur’an ve Hadis, o kadar
bütünleúmiú ve birbiriyle o kadar kaynaúmÕútÕr ki, kim Hadis’e
tutunursa, Kur’an’a da tutunmuú olur. Rasûlullah’Õn sözüne rÕza
gösteren Kur’an’a da rÕza göstermiútir, Resulullah’Õn sözleriyle istihza
eden, Kur’an ile de istihza etmiú olur. Yine ona göre, yukarÕda verilen
Haúr suresinin 7. ayeti, Rasulullah’Õn her bir emrinin, Allah Teâlâ’nÕn
emirlerinden bir emir olmasÕnÕ vacip kÕlar.12 Bu ayet her ne kadar
ganimetlerle ilgili olsa da Allah Rasulü’nün bütün emir ve nehiyleri
onun kapsamÕna dahildir.13
AynÕ úekilde Kur’an ve hadisten biri kim için zor veya
zorlaútÕrÕlmÕú ise, di÷eri de o kiúiye zordur veya zorlaútÕrÕlmÕútÕr.14
Kurtubî bu görüúlerini, sahabi el-Hakem b. Umeyr’den geldi÷ini
belirtti÷i úu hadisten alÕr:
“Bu Kur’an zordur, (kiúiye göre) zorlaúÕr. Kendisini terk
edene zordur, kendisine tabi olan ve onu talep eden kiúiye ise
kolaydÕr. AynÕ úekilde benim hadisim de zordur, (kiúiye göre) zorlaúÕr.
Hüküm böyledir. Kim benim hadisime tutunur ve onu hÕfzederse,
Kur’an ile necât bulur. Kim Kur’an’a ve benim hadisime karúÕ,
gevúeklik gösterirse, dünyada ve ahirette hüsrana u÷rar. Siz, benim
sözümü tutmak, emrime sarÕlmak ve sünnetime tabi olmak ile emr
olundunuz. Kim benim sözüme rÕza gösterirse Kur’an’a da rÕza
göstermiútir ve kim benim sözümle istihza ederse, Kur’an ile de istihza

10 Kurtubî, Tefsîr, I. 14.
11 Kurtubî, Tefsir, a.y.
12 Sünnet’in temellendirilmesi açÕsÕndan bu ayetin önemi ile ilgili geniú bilgi
için bkz. Nihat YatkÕn, “Sünnetin Temellendirilmesi AçÕsÕndan Haúr 7.
Ayeti”, Ekev Akademi Dergisi, YÕl 7, SayÕ 17, Güz 2003, Erzurum, (S.
59-76.).
13 Kurtubî, XVIII. 20
14 Kurtubî, Tefsir, a.y.. (Haúr suresi 7. ayetin tefsiri, 7. mese’ele).
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etmiú olur. Zira Allah Teâlâ buyurmuútur ki; “Allah Resûlü size neyi
verdiyse onu alÕn, size neyi yasakladÕysa ondan da sakÕnÕn.”15
Görüldü÷ü gibi Kurtubî’ye göre Kur’an ve Sünnetin
birbirinden ayrÕlmasÕ mümkün de÷ildir. Bu ifadelerinden ve öne
sürdü÷ü delillerinden anlaúÕldÕ÷Õ kadarÕyla Kurtubî’ye göre Kur’an ve
Sünnet, birbirlerini tamamlarlar ve birbirinden ayrÕlamazlar. Her ikisi
de birbirine muhtaçtÕr. Sünnet kaynak bakÕmÕndan nasÕl Kur’an’a
muhtaç ise, Kur’an da anlaúÕlmak bakÕmÕndan sünnete muhtaçtÕr.
Fakat Kurtubî’nin hadis olarak nakletti÷i ve delil kabul etti÷i
son rivayet, gerçekten dikkati calibtir. Temel hadis kaynaklarÕnda
bulamadÕ÷ÕmÕz bu hadisi Kurtubî, muhtemelen Hatîbu’l-Ba÷dâdî’den
nakletmektedir. Çünkü tespit edebildi÷imiz kadarÕyla bu hadisi tahric
eden en eski musannÕf odur. Kurtubî’nin elinde de onun el-Câmi’ adlÕ
kitabÕ vardÕr.16 Fakat bu hadis, metin açÕsÕndan incelendi÷inde çok
problemli görünmektedir. Kurtubî’nin böyle bir rivayeti hiçbir
eleútiriye tabi tutmadan nakletmesi, üstelik onu delil kabul etmesi,
onun önceki alimlerden, herhangi bir eleútiriye tabi tutmadan tam bir
itimat ile nakillerde bulunabildi÷ini göstermektedir.17
Müfessirimizin sahip oldu÷u Sünnet anlayÕúÕnda, Rasulullah
(s.a.v.) devamlÕ surette vahyin kontrolündedir. DolayÕsÕyla onun
Sünnet’i de en azÕndan yaúadÕ÷Õ dönem boyunca korunmuú olmalÕdÕr.
[ ǶǰƦƷƢǏ ǲǓ
ċ ƢǷ ] Ayet-i Kerimesine18 “Vahiyden önce olsun sonra
olsun, arkadaúÕnÕz hiçbir zaman dalâlete düúmedi, do÷ru yoldan
sapmadÕ.” anlamÕnÕ veren müellif, Resulullah Efendimizin ebediyyen
muvahhid oldu÷unu söylemektedir.19

15 Celâluddin Abdurrahman b. Ebî Bekir es-Suyutî, Cami‘u'l-Ehâdîs:(elCami‘u's-Sa÷îr ve Zevâiduhu ve el-Cami‘u'l-Kebîr), III. 176, N. 7995
(De÷iúik lafÕzlarla); el-Hatîbu'l-Ba÷dâdî, Ebu Bekr Ahmed b. Ali b.Sabit
el-Câmi' li Ahlâki'r-Râvî ve Âdâbi's-Sâmi' (Thk.: Muhammed Accâc elHatîb), II. 278, N. 1630; el-Muttakî el-Hindî, Alâuddin Ali b. Husamiddin
Abdulmelik b. Kâdî Hân, Kenzu'l-‘Ummâl fî Suneni'l-Akvali ve'lEf‘âl,.N. 2468.
16 Kurtubî, Tefsir, XII. 220 (Nur Suresi, 27. ayet, 9. ve 11. meseleler).
17 Bu durum onun için bir noksanlÕk olarak de÷erlendirilebilir.
18 Necm, 53/2, Mekkî olan bu ve devamÕndaki iki ayet úu mealdedirler:
“ArkadaúÕnÕz sapmadÕ, azmadÕ. O hevadan konuúmaz. O(nun okudu÷u
Kur’an) kendisine vahyedilen vahiyden baúka bir úey de÷ildir.”
19 Kurtubî, Tefsîr, XVII. 86.
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Kurtubî bu görüúünü ùûra suresinde daha belirgin ve kat’î bir
úekilde dile getiriyor ve úöyle diyor: “Ben derim ki, do÷rusu úudur:
Muhammed (s.a.v.), do÷du÷u andan bülu÷ anÕna kadar dahi Allah’a
iman ediyordu.”20
Daha sonra Kurtubî, bu anlayÕúÕna zÕt manada anlaúÕlmasÕ
muhtemel olan [ ÀƢŻȍ¦ȏÂ §ƢƬǰǳ¦ ƢǷ Ã°ƾƫ ƪǼǯ ƢǷ ] ayetini21 úöyle açÕklar:
“Yani sen, Kitab ve øman nedir bilmeyen ümmî bir kavimden idin.
(Kitab ve imandan haberi olan bir kavmin içinde de÷ildin.)’ O halde
getirmiú oldu÷un bu yeni úeyleri, onlar arasÕnda bilen birisinden almÕú
olamazsÕn.”22
Kurtubî devamla, úu ayetin de kendi fikrini destekledi÷ini
iddia etmektedir:23
Ç ǺǷ ǾǴƦǫ ǺǷ ȂǴƬƫ ƪǼǯ ƢǷÂ ]
[ ÀȂǴǘƦŭ¦ §Ƣƫ°ȏ Å¦¯¤ ǮǼȈǸȈƥ ǾËǘţȏÂ §ƢƬǯ
“(Ey Muhammed) sen bundan önce herhangi bir Kitap okuyor
veya elinle onu yazÕyor de÷ildin. ùayet öyle olsaydÕ, batÕlcÕlar
kuúkulanÕrlardÕ, (ama úimdi ne diye úüpheleniyorlar?)24”
Di÷er taraftan Kurtubî’nin, bu konuyla ilgili di÷er bir ayeti
yorumlama úekli de ilginçtir: [ 25 ÃƾȀǧ čȏƢǓ ½ƾƳÂÂ ] ayetinde geçen čȏƢǓ ]
[kelimesini Kurtubî, ilk defasÕnda gâfilen úeklinde izah ettikten26
sonra, ayetin tefsiri ile ilgili pek çok görüú aktarÕyor ve kendisi en
sonuncusuna katÕldÕ÷ÕnÕ ifade ediyor: “Araplar arazilerinde,
çevresinde baúka a÷aç bulunmayan münferid bir a÷aç gördüklerinde
onu [ ƨǳƢǓ ] olarak isimlendirilerdi... Bu ayette de Allah Teâlâ, Hz.
Peygamber için aynÕ kelimeyi kullanÕyor. Buna göre mana úöyle

20 Kurtubî, Tefsîr, XVI. 58 (ùura, 52. ayet, 4. mesele).
21 ùura, 42/52. Mekkî olan bu ayetin tamamÕnÕn meali úöyledir: “øúte sana da
böyle emrimizden bir ruh (kalblere can veren bir Kitab) vahyettik. Sen
Kitab nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu (vahyetti÷imiz o
Kitab’Õ), bir nur yaptÕk. KullarÕmÕzdan diledi÷imizi, onunla hidayete
iletiyoruz. Ve úüphesiz ki sen, do÷ru yola götürüyorsun.”
22 Kurtubî, Tefsir, a.y.
23 a.y..
24 Ankebut, 29/48.
25 Duha, 93/7 Mekkî olan bu ayetin meali: “Seni úaúÕrmÕú bir halde bulup
do÷ru yola iletmedi mi?”
26 Kurtubî, Tefsîr, XX. 97.
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oluyor: ‘Senin dinin üzere kimse yoktu, çevren boútu, yalnÕz idin. Hal
öyle iken ben, insanlarÕ seninle hidayete yönelttim.”27
[ ÀȂǜǧƢū Ǿǳ Ƣǻ¤Â... ] ayetindeki28 [ Ǿǳ ] ibaresinin, [ ƾǸƄ ] olarak
da anlaúÕlabilece÷ini aktaran Kurtubi, bu durumda bu ayetin
manasÕnÕn úu úekilde olaca÷ÕnÕ söylemektedir: “Biz Muhammed’i, bize
karúÕ iftira etmekten veya kendisine karúÕ iftira edilmekten koruruz”
veya “Onu, düúmanlarÕnÕn hilesinden veya öldürmesinden muhafaza
ederiz.”29 Ancak bu son açÕklamalarÕ [ ǲȈǫ ] 30 lafzÕyla vermesi
sebebiyle, Kurtubî’nin bu görüúleri zayÕf buldu÷unu söyleyebiliriz.31
32
Kurtubî, [... ǽ°Ȃǻ ǶƬȇ
Ë À¢ Ëȏ¤ ƅ¦ ĹƘȇÂ ... ] ayeti kerimesindeki nur
kelimesini úu úekilde açÕklamaktadÕr: “Allah’Õn nuru ifadesinde kast
edilen mana, tevhid ile ilgili Allah’Õn delilleri ve hüccetleridir.
BurhanlarÕ nur olarak ifade etmesi, o delillerde bulunan açÕklayÕcÕlÕk
(nur gibi aydÕnlatÕcÕlÕk) özelli÷inden dolayÕdÕr.” Bununla beraber
Kurtubî, kendisinin seçti÷i ve evleviyetle verdi÷i bu görüúten sonra,
ikinci derecede ve “kîle” sigasÕyla, burada kast edilen nurun øslam
nuru olabilece÷ini düúünenlerin de var oldu÷unu belirtmiútir.33
Yine Kurtubi, “Onlar a÷ÕzlarÕyla Allah’Õn nurunu söndürmek
istiyorlar. Halbuki Allah, kafirler istemese de nurunu

27 Kurtubî, Tefsîr, XX. 98.
28 Hicr, 15/9 Mekkîdir ve ayetin tamamÕ úu mealdedir: “O zikri biz indirdik
biz; ve onun koruyucusu da elbette biziz!”.
29 Kurtubî, Tefsîr, X. 10.
30 Arapçada [ ǲȈǫ ] lafzÕ; “dendi ki” anlamÕna gelir. Tefsir ve ùerh
EdebiyatÕnda, zayÕf oldu÷u ima edilmek istenen görüúler bu siga ile
verilir.
31 Bu ayetin, Sünnet’in de Kur’an gibi korundu÷una delil olabilece÷ini
söyleyenler de vardÕr. Geniú bilgi için bkz.: Abdulganî AbdulhâlÕk,
Hucciyyetu’s-Sunne, s. 389-392 (Bu eserin Dilaver Selvi tarafÕndan
yapÕlan tercümesinde konumuzla ilgili yer için bk. s. 186-188);
Muhyiddin Yahya b. ùeref en-Nevevi, Riyâzu’s-Sâlihîn (Tercüme ve
ùerh; Yaúar Kandemir, øsmail L. Çakan, Raúit Küçük), I. 33-34 (Giriú,
Sünnet’in Korunmuúlu÷u konusu); Necati Kara, Kur’an-Sünnet
Bütünlü÷ü, s. 9 (øbn Hazm, øhkam, I. 96’ya atÕfta bulunarak).
32 Tevbe, 9/32. Medenî olan bu ayeti kerimenin tamamÕnÕn meali úöyledir:
“Allah’Õn nurunu a÷Õzlariyle söndürmek istiyorlar. Halbuki, kafirler
istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlamak ister, (bundan baúka bir
úeye razÕ olmaz).”
33 Kurtubî, Tefsîr, VIII. 114.
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tamamlayacaktÕr.” mealindeki di÷er bir ayette34 geçen “Allah’Õn
nuru” ifadesinin tefsirinde, el-Maverdi’den naklederek úu 5 ayrÕ
görüúü serdetmektedir:
a) Bu ifadeyle Kur’an kastedilmektedir. Yani ayetin manasÕ,
“onlar sözleriyle Kur’an’Õ yalanlamak ve çürütmek isterler” demektir.
Bu açÕklamayÕ øbni Abbas ve Zeyd yapmÕútÕr.
b) Bu ifadeyle kastedilen mana øslam’dÕr. Yani, “onlar
sözleriyle øslam’Õ bertaraf
etmeye çalÕúÕyorlar” demektir. Bu
açÕklamayÕ es-Süddi yapmÕútÕr.
c) Ayette geçen “Allah’Õn nuru”, Muhammed’dir. Bu
durumda ayet úu anlama gelir: “Onlar a÷ÕzlarÕyla uydurduklarÕ yalan
ve uydurma haberler ile onun (Muhammed’in) helak olmasÕnÕ
isterler.” Bu açÕklamayÕ da ed-Dahhak yapmÕútÕr.
d) “Allah’Õn nuru”, “Allah’Õn hüccetleri ve delilleridir”.
Yani, “o kafirler, Allah’Õn hüccet ve delillerini inkar ederek onlarÕ
çürütmek isterler” anlamÕna gelir.
e) Bu bir “darb-Õ mesel”dir. Yani ayet, “kim a÷zÕyla güneúin
ÕúÕ÷ÕnÕ söndürmek isterse bunun imkansÕz bir úey oldu÷unu görece÷i
gibi, hakkÕ (gerçe÷i) çürütmeye çalÕúanÕn da durumu böyledir”
anlamÕna gelmektedir. Bu açÕklamayÕ da øbn øsa nakletmiútir.35
Kurtubi buradaki beú görüú arasÕndan birini tercih
etmemektedir. Bununla beraber onun görüúünün, dördüncü görüú
oldu÷unu, yani ona göre ayetlerde geçen “Allah’Õn nuru” ifadesinden
kastedilen mananÕn, “Allah’Õn hüccetleri ve delilleri” oldu÷unu
anlamak mümkündür. YukarÕda geçen Tevbe 32. ayetin tefsirinde,
kendisi bu görüúü serdetmekte idi.
Sonuç
FÕkÕhta malikî gelene÷ine sahip müfessir Kurtubi, tefsirinin
muhtelif yerlerinde Sünnet ve Sünnetin Kur’an ile øliúkisi gibi
bariz bariz
ve tutarlÕ
úekilde serdetmektedir.
konularda görüúlerini
görüúleriniçokçok
bir birúekilde
Onun görüúlerini kÕsaca úöyle özetleyebiliriz:
Sünnet Kur’an’dan soyut olarak düúünülemez.
Sünnetin kayna÷Õ Kur’an’dÕr. Rasulullah’Õn her bir sünneti
Allah’Õn kitabÕndandÕr.
Kur’an ile sünnet birbirini tamamlar ve birbirinden ayrÕlamaz
bir bütündür.
34 Saf, 61/8.
35 Kurtubî, Tefsîr, XVIII. 82.
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Sünnetin birinci görevi Kur’an’Õ açÕklamaktÕr. Kur’an’Õn da
birinci açÕklayÕcÕsÕ sünnettir.
Sünnet kaynak bakÕmÕndan Kur’an’a muhtaç oldu÷u gibi
Kur’an da anlaúÕlabilmesi açÕsÕndan Sünnet’e muhtaçtÕr.
Rasulullah (s.a.v.) vahyin kontrolündedir. YanlÕú yaparsa
düzeltilir. DolayÕsÕyla Sünnet en azÕndan Rasulullah’Õn hayatÕ
boyunca korunmuútur.
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øLK DÖNEM øSLAM TARøHø EKONOMøK HAYATTA
KÖLELøK VE CARøYELøK
(SLAVERY AND CONCUBINAGE WITHIN TERMS OF
THEIR ECONOMIC LIFESTYLES IN EARLY ISLAMIC
HISTORøCAL PERIOD)

Dr. Ali HATALMIù
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
øslam Tarihi Anabilim DalÕ
alihatalmis@hotmail.com
Özet
Kölelik, øslamiyet’in do÷uúunda tüm dünyada acÕmasÕzca devam
ediyordu. Köle baúkasÕnÕn emrinde bulunup kurtarÕlmayÕ bekleyen aciz bir
insandÕ ve ekonomik anlamda alÕnÕp satÕlabilen mal hükmündeydi. øslam
kölelikle ilgili önemli reformlar yaptÕ. Bu makalede erken dönem øslam
tarihinde köle ticareti, köle pazarlarÕ, kölelerin ekonomik açÕdan nitelikleri ve
yo÷unlaútÕklarÕ meslekler, köle fiyatlarÕ ve sayÕlarÕ hakkÕnda bilgilere yer
verilmiútir.
Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, Dört Halife, Emevîler,
ekonomi, köle, cariye.

Abstract
Slavery was still in effect mercilessly when Islam was born. Slaves
were people living miserable lives who hoped to find salvation from the
boundaries of others, and society treated them as commercial property for
sale. Islam made significant reforms in slavery. This articles delves into the
issues of the slave trade/markets, slaves' economic suitability and
qualifications, jobs that focused primarily on slavery, as well as slave prices
and the number of slaves in society in the early Islamic period.
Key Words: The Prophet Mohammad, The Rashidun Caliphs,
Umayyads, economics, slaves, concubines.
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Giriú
Tarihte yaúananlarÕn do÷ru anlaúÕlmasÕ ve aktarÕlmasÕ esastÕr.
Siyasal tarih anlayÕúÕ yerine sosyal tarih anlayÕúÕnÕn yaygÕnlaútÕ÷Õ
günümüzde, spesifik konularda yapÕlan çalÕúmalar, bir bakÕma tarihi
yeniden yorumlamadÕr. ølimlerin derlenmesi, toparlanmasÕ ve
yazÕlmasÕ tarihi bir süreçtir. Bu açÕdan de÷erlendirdi÷imizde köleli÷in
fÕkhî açÕdan ele alÕnmasÕ kadar, tarihi gerçeklerle örtüúmesi de
önemlidir.
Köleli÷in tarihi insanlÕk kadar eskidir. Sümer tabletlerinde
köle satÕúÕna dair bilgiler vardÕr. Kur’ân’da Hz. Yusuf’un köle olarak
hem de kardeúleri tarafÕndan çok ucuza satÕldÕ÷Õ konu edilir. ølk
Müslümanlar içinde kölelerin varlÕ÷Õ bilinir ve onlarÕn satÕn alÕnÕp azat
edilmelerine iúaret edilir. øslam’Õn köleli÷in kayna÷ÕnÕ meúru bir
savaúta ele geçirilen gayrimüslim savaúçÕlarla sÕnÕrlandÕrdÕ÷Õ; bununla
birlikte köle ticaretinin yapÕlmasÕna izin verdi÷i kaydedilir. ølk
savaúlarda esirlerinin köleleútirilmesi pek tercih edilmezken ilerleyen
zamanlarda yaygÕnlaúÕr. Toplumda köle sayÕsÕ artar, köle zorunlu
ihtiyaç listesine alÕnÕr.
Köleli÷in yaygÕnlaúmasÕnda köle ticaretinin payÕ büyüktür.
Müslüman dünyanÕn dÕúÕnda kölelik tüm vahametiyle devam
etmekteydi. Galip ve güçlü bir dünya devleti olma yolunda ilerleyen
Emevîler için kölelik ola÷an bir durumdu. Üstelik köleler fethedilen
geniú topraklarÕn iúlenmesi, yeni kurulan úehirlerin alt yapÕ
hizmetlerinin görülmesi, bedensel a÷Õr iúlerin yerine getirilmesi için
en ucuz maliyetli insanlar olarak kabul gördü.
Köle ve cariyelere güzel Arapça konuúma, görgü kurallarÕnÕ
bilme, sanat ve zanaat sahibi olma, úarkÕ ve müzik e÷itimi alma gibi
e÷itimlerin verildi÷i ve vasÕflÕ hale getirilerek yüksek fiyatlara
pazarlandÕ÷Õ bilinmektedir. Bu úartlarda köleli÷i para kazandÕracak bir
sektör olarak da düúünebiliriz.
Bu makalede, kölelik kavramÕ ile köle ve cariyelerin
ekonomik hayattaki yeri üzerinde kÕsaca durulduktan sonra, köle
ticareti, kölelerin ekonomik açÕdan nitelikleri, iú hayatÕndaki
konumlarÕ ve yo÷unlaútÕklarÕ meslekler, e÷lence ve sanat baúta olmak
üzere çeúitli alanlardaki faaliyetleri ele alÕnmÕútÕr. Konuyla ilgili bilgi
veren øslam tarihi kaynaklarÕ, genel tarih kitaplarÕ, bazÕ mesleklerin
tanÕtÕldÕ÷Õ edebiyat ve úehir tarihleri, biyografik eserler baúta olmak
üzere konuyla ilgili kaynak ve araútÕrmalara baúvurulmuútur.
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Kölelik
Türkçe sözlükte ‘köle’; hür olmayan, baúka birisinin ba÷lÕsÕ
olan, esir gibi anlamlara gelir.1 ‘Kul’, sözcü÷ü zaman içerisinde
de÷iúime u÷rayarak, ‘köle’ biçimini almÕútÕr.2 Terim anlamÕyla köle;
bir insanÕn baúka birinin malÕ ve mülkü kabul edildi÷i, hukûkî, iktisadî
ve sosyal bakÕmlardan hür insanlardan farklÕ ve aúa÷Õ statüde kabul
edilen kimsedir.3
Arapçada en yaygÕn úekliyle köle anlamÕnda abd (kul),4 bayan
köle için de câriye (genç kadÕn)5 ve eme (kul, köle)6 terimleri
kullanÕlmÕútÕr. Yine köle ve câriye anlamÕnda gulâm (genç),7 el-hâsi
(i÷diú, hadÕm),8 hâdim (hizmetçi),9 kayne (úarkÕcÕ, dansçÕ),10 kÕn (tam
köle)11 mevlâ/mevâli (dost, yardÕmcÕ),12 memlûk (mülk edinilen),13
1

D. Mehmet Do÷an: Büyük Türkçe Sözlük, Ülke Yay., østanbul 1994, s.
680.
2
ùemseddin Sâmi: Kamûs-i Türkî, Ça÷rÕ Yay., østanbul 1992, s. 1214.
3
M. Akif AydÕn – M. Hamidullah: “Köle”, DøA, Ankara 2002, XXVI, 237246.
4
Halîl b. Ahmed Ebû Abdurrahman el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî: Kitâbu’l`Ayn, thk. Mehdî el-Mahzûmî, øbrahim Samarrâî, Necef h.1355, II, 48.
5
Halîl b. Ahmed: Kitâbu’l-`Ayn, I, 150. Kur’ân’da, kadÕn köle için
kullanÕlan; “Elinizin altÕnda sahip oldu÷unuz” anlamÕnda; “mâ meleket
yemînüke” (Ahzâb 33/50) ve “mâ meleket eymânüküm min-feteyâtiküm”
ifadeleri -daha çok câriye/genç kadÕn/hizmetçi- yedi kere tekrarlanmÕútÕr.
Nisâ 4/24-25; Mü’minûn 23/6; Nûr 24/33; Me’âric 70/30.
6
Halîl b. Ahmed: a.g.e., VIII, 431, 432.
7
Fîrûzabâdî Mecdüddin Muhammed b. Ya’kûb: el-Kâmûsu’l-Muhît, thk.
Mektebu Tahkîki’t-Türâs fî Müesseseti’r-Risâle, Beyrut 1994, s. 1475.
8
øbn Manzûr Ebü’l-Fazl Cemâleddin Muhammed b. Mükrem: Lisânu’lArab, Beyrut ts., XIV, 230; Firûzâbâdî: a.g.e., s. 1651.
9
Fîrûzabâdî: a.g.e., s. 1421.
10
Sözlükte demirci anlamÕna gelse de e÷lence sektöründe önemli bir yere
sahip úarkÕcÕ (muganniye) câriyeler için kullanÕlmÕútÕr. Kayneler zengin
evlerinde ve kabile reislerinin büyük çadÕrlarÕnda úarkÕ söyleyip raks
ederek ev sahibini ve misafirlerini e÷lendirirlerdi. øbn Kuteybe Ebû
Muhammed Abdullah b. Müslim: el-Me‘ârif, núr. Servet Ukkâúe, Kahire
1388/1969, s. 648; el-Belâzurî Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Yahya: Ensâbü’lEúrâf, thk. Muhammed Hamidullah, Dâru’l-Me`ârif, MÕsÕr 1959, I, 220;
el-Mes`ûdî Ebü’l-Hasan Ali b. Hüseyin: Murûcu’z-Zeheb ve
Me`âdinu’l-Cevher, thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, Beyrut
1408/1988, I, 205, 430; øbn Kesîr Ebü’l-Fidâ øsmail b. Ömer b Kesîr: esSîretu’n-Nebeviyye (Bidâye ve’n-Nihâye), Beyrut 1481/1997, X, 325.
11
Halîl b. Ahmed: a.g.e., V, 27.
12
Halîl b. Ahmed: a.g.e., VIII, 365; øbn Manzûr: a.g.e., XV, 407.
13
Fîrûzabâdî: a.g.e., s. 1232.
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rakabe (boyunduruk altÕndaki),14 rakîk (ince derili),15 ümmüveled
(çoçuk anasÕ),16 vasîf/vasîfe (vasÕflÕ)17 terimleri kullanÕlmÕútÕr.
Ekonomik Hayatta Köleler/AzatlÕlar
øslâmiyet’in do÷du÷u topraklar Mekke, Medine ve Tâif
úehirlerini de içine alan Hicaz bölgesiydi.18 Arap YarÕmadasÕ’nda
da÷ÕnÕk halde yaúayan göçebe (bedevî) topluluklar nüfusun büyük
kÕsmÕnÕ teúkil ederdi. Ev veya çadÕrÕn temsil etti÷i aileler; aúiretleri,
aúiretler kabileleri meydana getirirdi. Aúireti oluúturan insanlar aynÕ
kanÕn çocuklarÕ olarak kabul görürdü. BunlarÕn hepsi tek bir reise,
kabile úeyhine itaat eder ve ço÷unlukla aúiretlerin ismi kendisine
nispet edilen en yukarÕdaki dedeye ba÷lanÕrdÕ. Kabilenin serveti
kabilenin ortak malÕ sayÕlÕrdÕ. Herkes ihtiyaçlarÕ ölçüsünde o
mallardan yararlanabilir ve güçleri nispetinde bu serveti artÕrmak için
çalÕúÕrlardÕ. Ev ve çadÕr içerisindeki mütevazÕ eúyalar, ticari mallar ile
sürüler, sahibinin mülkü kabul edilirdi. Su, otlak ve ekili araziler ise
bütün kabilenin ortak malÕ sayÕlÕrdÕ. 19
øslâmiyet’in do÷du÷u Mekke’de halk ekseriyetle ticaret ile
meúguldü. Hz Peygamber de ticaretle u÷raúmÕú ve bu maksatla da
birçok ticari yolculuk yapmÕútÕr.20 Bu yolculuklarÕn birinde Hz.
Hatice’nin kölesi Meysere kendisine eúlik etmiú ve onunla birlikte
ùam’a kadar gitmiútir.21
14

Râzî, Ebû Bekir Muhammed b. Zekeriyyâ: Muhtâr-Õ Sihâh, núr. Mahmud
Hâtir, Beyrut 1995, s. 214.
15
Rakîk: erkek köle, rakîka: kadÕn köle (ç. rikâk). Halîl b. Ahmed: a.g.e., V,
24; Fîrûzabâdî: a.g.e., s. 1146.
16
Kelime olarak; çocu÷un annesi anlamÕna gelir ve efendisinden çocuk
do÷uran câriye için kullanÕlan bir deyimdir. Efendisinin ölümünden sonra
bu câriye baúka bir iúleme tabi tutulmaksÕzÕn hürriyetini elde eder. Do÷an
çocuk hür sayÕlÕr, onunla baba arasÕnda bir nesep ba÷Õ kurulur ve her
bakÕmdan normal evlilikten do÷an çocuklarÕn konumuna sahip olur. M.
Akif AydÕn – M. Hamidullah: “Köle”, DøA, XXVI, 243.
17
Halîl b. Ahmed: a.g.e., VII, 162.
18
Yâkût el-Hamevî ùehâbuddin Ebû Abdullah: Mu`cemu’l-Buldân, Beyrut
1397/1977, II, 219.
19
el-Kalkaúendî Ebü’l-Abbâs ùehâbeddin Ahmed b. Ali: Nihâyetü’l-Ereb fî
Ma`rifeti Ensâbi’l-Arab, thk. øbrahim el-Ebyârî, Beyrut 1400/1980, s.
16, 20-22, 39 vd.
20
øbn Hiúâm Ebû Muhammed Cemâlüddin Abdülmelik: es-Sîretü’nNebeviyye, thk. Mustafa es-Sakâ, øbrahim el-Ebyârî, AbdülhafÕz Çelebi,
Beyrut 1417/1997, I, 224, 225.
21
et-Taberî Ebû Ca`fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd: Târîhu’l-øslâm:
Târîhu’r-Rusül ve’l-Mülûk, Beyrut 1407/1987, II, 280.
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Kölelerin efendileri adÕna ticari faaliyetleri yürüttükleri
bilinmektedir. Halife ve devlet erkânÕ baúta olmak üzere birçok kimse
ticari faaliyetlerini köleleri eliyle yürütürdü. Mesela sahabiden Hatib
b. Ebî Belta`a, erzak ticareti ile meúguldü. Ona hem iúlerinde yardÕm
eden, hem de onun adÕna iúlerini sevk ve idare eden çok sayÕda kölesi
vardÕ.22
Kölelerin çeúitli iúlerde çalÕútÕrÕlmasÕ yanÕnda alÕnÕp satÕlmasÕ
da söz konusuydu. Geçmiúte de köle ticaretinin yapÕldÕ÷Õna de÷inen
birçok ayet ve hadis bulunmaktadÕr. Mesela, Kur’ân’da, Hz. Yûsuf’un
kardeúleri tarafÕndan ticari bir mal gibi görülüp köle tacirlerine, üstelik
çok ucuz bir bedelle (parayla) satÕldÕ÷Õ konu edilmektedir.23
øslâmiyet’in do÷uúundan önce de Kureyú kabilesi baúta olmak
üzere Mekkelilerin, Rum ve Fars menúeli çok sayÕda beyaz esiri, kÕú
ve yaz devam eden ticari seferlerinde satÕn aldÕklarÕ ve bunlarÕ
Hicaz’daki Medine, Mekke ve Tâif gibi úehirlerde pazarladÕklarÕ
bilinmektedir.24 Köleler sanat, ticaret ve tarÕm gibi çeúitli iúlerde
çalÕútÕrÕlÕr, bazen câriyelerden do÷an çocuklarÕ (üstün yetenek ve
beceri sahibi olanlarÕ) evlat edinirlerdi.25
øslâmiyet, kölelikle ilgili radikal kararlar aldÕ. BunlarÕn
baúÕnda kendi bedelini ödeyen köleye özgürlük (mükâtebe) hakkÕnÕn
tanÕnmasÕdÕr.26 Mükâtebe hakkÕnÕn verilmesi ekonomik hayatÕ olumlu
etkileyecektir.
Hz. Peygamber zamanÕnda baúlayÕp; Dört Halife ve Emevî
dönemlerinde artarak devam eden fetihler sayesinde alt gelir
katmanÕnda bulunan pek çok mücahit zenginleúmiútir. Zenginleúme
yeni talepleri ve ihtiyaçlarÕ beraberinde getirmiú, köle ve câriyelere
sahip olma iste÷ini gündeme getirmiútir. Kölelerin düúük maliyetli
yüksek getirili görülmeye baúlamasÕyla birlikte tarÕmda, ev iúlerinde

22

øbn Sa`d Ebû Abdullah Muhammed b. Sa`d b. Menî‘ ez-Zührî: etTabakâtü’l-Kebîr, thk. Muhammed Abdülkadir Atâ, Beyrut 1410/1990,
III, 106-107; øbn Kuteybe: el-Me‘ârif, s. 138; ez-Zehebî Ebû Abdullah
ùemseddin Muhammed b. Ahmed b. Osman b. Kaymaz: Siyeru
A`lâmi’n-Nübelâ, thk. ùuayb el-Arnaût, Selahaddin Müneccid-øbrahim
Ebyâri-Muhammed Es’ad ve d÷r., Beyrut 1402/1982, II, 43, 45.
23
Kur’ân, Yusuf 12/19-20. Krú. Hz. Yusuf’u kuyuda bulup MÕsÕr’da satan
ticaret kervanÕ develerle Gilead’dan MÕsÕr’a baharat, pelesenk ve mür
götüren øsmailîlere aitti. Kitâb-Õ Mukaddes, (Eski ve Yeni Ahit), núr.
Kitâb-Õ Mukaddes ùirketi, østanbul 2001, Tekvîn 37/25, 28, 36.
24
Kalkaúendî: a.g.e., s. 466.
25
Ebû Dâvûd: “Talâk”, 29, 30 (2264, 2265).
26
Kur’ân, Nûr 24/33.
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çalÕútÕrÕlmasÕ, efendi namÕna ticari faaliyetlerde bulunmasÕ gibi
nedenler köle edinmeyi tetiklemiútir. 27
Hz. Peygamber’in Ensâr-Muhâcir Kardeúli÷i (Muâhât) Projesi
ekonomik hayatÕn canlanmasÕna katkÕ sa÷ladÕ÷Õ kanaatindeyiz. ølk
Müslüman azatlÕlardan Zeyd b. Hârise ile Hz. Hamza’nÕn, Ammâr b.
Yâsir ile Hz. Ali’nin Mekke döneminde kardeú ilan edilmesi kadar,28
azatlÕlardan Bilâl-i Habeúî ile Medine’nin varlÕklÕ ailelerinden Ebû
Rüveyhâ Abdullah b. Abdurrahman el-Has’âmî’nin kardeú ilan
edilmesi anlamlÕdÕr.29
Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman zamanÕnda baúkent
Medine idi. Bu durum úehri sosyal ve ekonomik yönden cazibe
merkezi yaptÕ. Fetihlerle birlikte úehre getirilen çok sayÕda esir/köle,
úehirdeki demografik yapÕyÕ de÷iútirdi. ùehrin sadece nüfusu de÷il
yaúam úartlarÕnÕn da de÷iúti÷ini; kültür ve sanat etkinlikleri
denilebilecek faaliyetlerin arttÕ÷ÕnÕ görürüz.30 E÷lence bir sektöre
dönüútü ve bu iúlerde köle ve azatlÕlar oldukça etkin olarak
kullanÕldÕ.31 Köle ve cariyelerin müzik ve e÷lencede aktif olmalarÕnda
bu mesle÷in aúa÷Õ görülmesi yanÕnda giyim kuúam gibi konularda
onlara esnek yaklaúÕlmasÕ etkili olmuútur.
Vergi, ganimet vs. gelirlerin temininde ve korunmasÕnda
köle/azatlÕlardan da yararlanÕldÕ. Hz. Peygamber, toplanan zekât ve
vergi gelirlerinin artmasÕ üzerine birtakÕm önlemler aldÕ ve bu iú için
(azatlÕlardan) Bilâl-i Habeúî’nin de bulundu÷u üç kiúiyi

27

Taberî: a.g.e., V, 157; Mes`ûdî: a.g.e., II, 426; øbnü’l-Esîr: el-Kâmil fi’tTârîh, thk. Ebü’l-Fidâ Abdullah el-Kâdî, Dâru’l-Kütübi’l-ølmiyye, Beyrut
1407/1987, II, 433, 434, III, 85.
28
øbn Hiúâm: a.g.e., I, 119; øbn Kuteybe: el-Me‘ârif, s. 256-257; Taberî:
a.g.e., II, 409.
29
øbn Hiúâm: a.g.e., I, 120; Belâzurî: Ensâbu’l-Eúrâf, I, 187.
30
es-Semhûdî Ali Nureddin b. Abdullah: Vefâü’l-Vefâ, núr. M.M.
Abdülhamid, Beyrut 1984, II, (s.) 753. Medine bir rivayette 2000 mevâli
ile 3000 köle ve cariyenin yaúadÕ÷Õ toplam 30.000’i aúan bir nüfusa
eriúmiútir. Bkz. ùükrü Faysal: el-Mücteme’atü’l-øslâmiyye fi’l-Karni’lEvvel, Kahire 1952, s. 32.
31
Taberî: a.g.e., IV, 46.
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görevlendirdi.32 Ganimetleri korumak ve da÷Õtmak üzere de azatlÕ
kölesi ùukrân’Õ âmil kÕldÕ.33
Hz. Ömer zamanÕndan itibaren halifeler, haraç toplamak için
vali ve komutanlardan ayrÕ olarak ba÷ÕmsÕz memurlar tayin etmeye
baúladÕ.34 AzatlÕlardan Mücâúî, haraç memuru olarak Irak’ta (Basra ve
Kûfe’de) görevlendirildi.35
Kölelerden haraç ve cizye alÕnÕp alÕnmamasÕ tartÕúÕlsa da Hz.
Ömer’in úehit edilmesi olayÕnda, Mu÷îre b. ùu‘be’nin kölesi Ebû
Lü’lüe’nin kendisine yüklenen cizyenin yüksekli÷inden yakÕnmasÕ
gösterilir. Hz. Ömer’in ona yaptÕ÷Õ iúi ve mesle÷ini sordu÷u ve bu
úartlarda cizyenin çok yüksek olmadÕ÷ÕnÕ söyledi÷i rivayet edilir.36 Bu
ve benzeri örnekler, kölelerden de vergi alÕndÕ÷ÕnÕ akla getirmektedir.
Köle Ticareti ve PazarlarÕ
øslam toplumunda köle sayÕsÕnÕn artmasÕnda, köle ticaretinin
payÕ büyüktür. Afrika, Kafkasya, Rusya ve Türkistan’dan köle ithalatÕ
yapÕldÕ÷Õ bilinmektedir. SÕnÕr bölgelerine yakÕn úehir ve limanlarda
köle pazarlarÕ kurulurdu. øslam toplumunda köle ticaretine sÕcak
bakÕlmadÕ÷Õndan olsa gerek37 köle ticaretinde gayri müslimler daha
etkindi.38
32

øbn Hacer, Bilâl-i Habeúî Hz. Peygamber’in haznedarÕdÕr, diyerek onun
vazifesine de÷inmiútir. øbn Hacer Ebü’l-Fazl ùehâbeddin Ahmed b. Hacer
el-Askalânî: el-øsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, núr. Ali Muhammed el-Bicâvî,
Beyrut 1992, I, 165, Belâzurî: Ensâbü’l-Eúrâf, I, 191, 192; Taberî: a.g.e.,
III, 14.
33
Hz. Peygamber Bedir SavaúÕ sonrasÕnda elde edilen ganimetleri korumak ve
da÷Õtmak için Abdullah b. Ka`b en-Neccâr’Õ görevlendirmiú ve ona
yardÕmcÕ olmasÕ ve özellikle esirlerin baúÕnda durmasÕ için ùukrân adlÕ
azatlÕsÕnÕ âmil kÕlmÕútÕr. el-Vâkidî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b.
VâkÕd el-Eslemî: Kitâbu’l-Megâzî, (thk. Marsden Jones), Beyrut,
1404/1984, s. 115-116; øbn Sa`d: a.g.e., III, 47; øbn Kesîr: a.g.e., VIII,
265.
34
Mesela Hz. Ömer, azatlÕ kölesi Eslem’i develerin zekâtÕnÕ toplamasÕ için
Hama’ya göndermiútir. Taberî: a.g.e., IV, 202.
35
Hz. Ömer onu Basra’da haraç âmilli÷ine getirdi. Halîfe b. Hayyât, Ebû
Amr el-Leysî el-Asfûrî: et-Târîh, Beyrut 1415/1995, s. 88.
36
øbn Sa`d: a.g.e., III, 324-326; Belâzurî: Ensâbü’l-Eúrâf, X, 423; Mes`ûdî:
a.g.e., II, 329; øbnü’l-Esîr: a.g.e., II, 446; Kalkaúendî: a.g.e., s. 152.
37
CâhÕz, köle tâciri yaratÕlmÕúlara reva görülen en úerli iúi yapmaktadÕr,
de÷erlendirmesini yapmÕútÕr. el-CâhÕz, Ebû Osman Amr b. Bahr,
“Menâkibü’t-Türk”, Resâilü CâhÕz, núr. Abdüsselam Muhammed Harun,
Beyrut 1979, s. 47-49, 52.
38
AydÕn – Hamidullah, “Köle”, DøA, XXVI, 244-245.
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Çok eski devirlerden itibaren zenci köleler özellikle de
HabeúistanlÕlar, Afrika’nÕn do÷u kÕyÕlarÕndan gemilerle taúÕnarak
Arabistan’a getirilirdi. Yemen’de bulunan Aduli, HabeúistanlÕ
kölelerin satÕldÕ÷Õ önemli bir liman úehriydi.39 øslam öncesi dönemde
Arap YarÕmadasÕ’nÕn kuzeyinde, Suriye, Filistin ve MÕsÕr úehirlerinde
kurulan pazarlarda köle alÕúveriúi yapÕlÕrdÕ. Buralardan Mekke’ye
kadar getirilip satÕlanlar oldu.40
Irak ve Yemen taraflarÕnda ise øranlÕlar (Sâsânîler)
denetiminde köle pazarlarÕ kurulurdu. Bu pazarlarda Arap
yarÕmadasÕnÕn iç kesimlerinden bir úekilde ele geçirilip köle olarak
satÕlanlar hakkÕnda bilgi sahibiyiz. Rum asÕllÕlardan Ezrâk b. Ukbe esSekâfî ve Süheyb b. Sinan41 ile Fars asÕllÕlardan Selmân-Õ Fârisî42 ve
Ebû Kebúe bunlardandÕ. Yine Zeyd b. Hârise, Suriye taraflarÕnda bir
baskÕn sonucu kaçÕrÕldÕ ve köle tüccarlarÕnÕn eline düútü. Suriye’den
Mekke’ye kadar getirildi ve Hz. Hatice’nin yakÕnlarÕ tarafÕndan satÕn
alÕndÕ.43
Emevîler köle pazarlarÕndan köle satÕn alma yöntemi yanÕnda
savaú yoluyla çok sayÕda esiri ele geçirerek köleleútirir ve onlarÕn bir
bölümünü satarlardÕ. Baúta halifeler, valiler ve yüksek rütbeli
memurlar, zengin kiúiler ve toprak sahipleri, iúlerini gördürmek için
çok sayÕda köle edindiler.44
Köle tacirlerine “nehhâs” denirdi.45 Köle tacirleri çarúÕlara
yakÕn evlerde oturmayÕ tercih ederlerdi. Bu evler çok katlÕ yüksek
binalardÕ. Bina içinde tacirlerin aileleri ile yaúadÕ÷Õ kÕsÕm yanÕnda,
39

Abdurraûf Fakî øsâmeddin: el-Yemen fi ZÕlli’l-øslâm, Dâru’l-Fikri’l-Arabî,
Kahire 1981, s. 279.
40
øbn Sa`d: a.g.e., III, 213; Belâzurî: Ensâbü’l-Eúrâf, I, 357, 367.
41
Birçok kaynakta Süheyb’in Arap kökenli oldu÷u üzerinde durulur. øbn
Sa`d: a.g.e., III, 206-207; øbn Kuteybe: el-Me’ârif, s. 264, 265; Belâzurî:
Ensâbü’l-Eúrâf, I, 180; Zehebî: a.g.e., I, 23-25.
42
øbn øshâk Ebû Abdullah Muhammed b. øshâk b. Yesâr: es-Sîretü’nNebeviyye, thk. Ahmed Ferîd el-Mezîdî, Beyrut 1424/2004, s. 138 vd.;
øbn Kuteybe: el-Me‘ârif, s. 270, 271; øbn Kesîr: a.g.e., VIII, 263, 264.
Mes’ûdî, Selmân’Õn zahidane yaúantÕsÕna dikkat çekmiútir. Mes’ûdî: a.g.e.,
II, 314-315.
43
Zeyd önce Hz. Hatice’nin amcasÕ o÷lu Hâkim b. Hizam b. Huveylid
tarafÕndan satÕn alÕnarak kendisine hediye edilmiútir. øbn Hiúâm: a.g.e., I,
385; øbn Sa`d: a.g.e., III, 37- 41, 47; øbn Kuteybe: el-Me‘ârif, s. 148;
Taberî: a.g.e., III, 171; øbn Kesîr: a.g.e., VIII, 280-282.
44
Adam Mez: Onuncu YüzyÕlda øslâm Medeniyeti, trc. Salih Saban,
østanbul 2000, s. 198.
45
Halîl b. Ahmed: a.g.e., III, 144.
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câriyeler için ayrÕlan odalar ve kölelerin kaldÕklarÕ bölümler vardÕ. Alt
katlar satÕúlarÕn yapÕldÕ÷Õ iú yerleriydi. 46
AlÕcÕnÕn, kölenin avret mahalli hariç her yerine bakmasÕna izin
verilirdi. SatÕcÕnÕn, kölelerin varsa hastalÕklarÕnÕ, yoksa olumlu ve
olumsuz özelliklerini saymasÕ ve Müslüman olup olmadÕ÷ÕnÕ da
belirtmesi gerekirdi. Kölenin önce yüzüne bakÕlÕr, yüz renginin sarÕ
veya esmer olmasÕna dikkat edilerek, hastalÕklÕ olup olmadÕ÷Õ
anlaúÕlmaya çalÕúÕlÕrdÕ.47
Köle tacirlerinin güvenilir ve adil olmalarÕ beklenirdi. Çünkü
köle ve câriyeler insanlarÕn en yakÕnÕnda hizmet ederlerdi. Ama köle
tacirlerinin dürüst kimseler olduklarÕ söylenemez. Zira kölelerin ele
geçirilmesi ve tacirlere satÕlma hikâyeleri, yaptÕklarÕ iúin ne kadar
meúru oldu÷unu sorgulamamÕzÕ gerektirir. Mesela; câriye güzelce
giydirilir, (eski tabirle allanÕp pullanÕr), güzel kokular sürülürdü.
Tellal çarúÕda ba÷Õrarak müúteri toplardÕ. Müúteri eliyle câriyenin
baldÕrlarÕnÕ eller, iyice gözden geçirirdi.48
Mekke’de, en bilinen köle tâciri Abdullah b. Cüd`ân’dÕ.49
Ahmed b. Hanbel sahabiden Urve b. Ca`d el-Bârikî’nin Kûfe’de
câriye ticareti yaptÕ÷ÕnÕ ve bir satÕúta 40.000 dirhemden fazla
kazandÕ÷ÕnÕ rivayet etmiútir.50
Emeviler döneminde Abdullah b. Ca`fer gibi evinde çok
sayÕda köle bulunduran (istihdam eden) kiúiler vardÕ. Köle satÕcÕsÕndan
câriye satÕn almak isteyen Abdullah’a, satÕcÕ câriyelerinin musiki
yeteneklerini sayarak oldukça yüksek fiyata satmak istedi÷i
nakledilir.51 Abdullah’Õn bazen köle satÕlan mekânlarÕ gezdi÷i,
özellikle de musikiye yatkÕn buldu÷u genç ve yetenekli köle ve
câriyeleri satÕn aldÕ÷Õ olurdu. Bu yönüyle onun evi günümüzün kültür
ve sanat merkezlerini andÕrÕrdÕ. Abdullah’Õn evinde musiki e÷itimi
alan cariyeler, musiki meraklÕlarÕ tarafÕndan yüksek fiyata satÕn
alÕndÕ÷Õ görülse de, Abdullah’a tam anlamÕyla bir köle tâciri
46

el-øsfehânî Ebü’l-Ferec Ali b. Hüseyin b. Muhammed: Kitâbu’l-Egânî,
thk. Saffin Adnan Dâvûdî, Beyrut 1992, XIX, 115; el-øbúihî, ùihâbüddin
Muhammed b. Ebi’l-Feth: el-Müstetraf fî Küllî Fennin Müstezraf,
Beyrut 1986, I, 322.
47
ùayzerî Abdurrahman b. Nasr: Nihâyetü’r-Rutbe fî Talebi’l-Hisbe,
Kahire 1946, s. 84.
48
ùayzerî: a.g.e., s. 84.
49
øbn Kuteybe: el-Me‘ârif, s. 576.
50
Ahmed b. Hanbel: Müsned, hzr. Bedrettin Çetiner, Ça÷rÕ Yay., østanbul
1992, IV, 376.
51
Mesela, Azzetü’l-Meylâ için 40.000 dirhem söylenmiútir. øsfehânî: a.g.e.,
XVII, 113.
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diyemeyiz. Nitekim Halife I. Yezîd, ondan Ammâre isimli câriyesini
satÕn almak istemesini geri çevirdi÷i, ÕsrarÕna ra÷men satmadÕ÷Õ
görülmüútür.52
øslam toplumunda nehhâslara iyi gözle bakÕlmazdÕ. Halife I.
Muâviye köle ticareti yapanlarÕ açÕkça kÕnamÕútÕr.53 ùam’da Ebû
Süfyan b. Alâ gibi çok sayÕda köleye sahip tacirler, yüksek fiyatlarla
onlarÕ satmaya çalÕútÕklarÕ rivayet edilmiútir.54 Yine Kûfe’nin
do÷usunda bulunan ‘Dâru’r-RÕzk’ adlÕ bir çarúÕnÕn zamanla köle ve
cariye alÕú veriúinin yapÕldÕ÷Õ bir merkeze dönüútü÷ü kaydedilmiútir.55
Kölelerin Ekonomik AçÕdan Nitelikleri
Kölelerin fiyatlandÕrÕlmasÕnda Õrk ve cinsiyet etkilidir. øslam
öncesinde Araplar, yaygÕn úekilde birbirlerini köleleútirirlerdi.56 Genel
olarak kölelerin büyük ço÷unlu÷u AfrikalÕ siyahîlerdi.57 Fizikî
görünüú kadÕn köleler (câriyeler) için daha belirleyici idi. Cariyelerin
özelliklerinin bölgeden bölgeye, úehirden úehire de÷iúti÷ini kaydeden
CâhÕz, Kûfe cariyelerinden övgüyle bahsetmiútir.58 OdalÕk (serarâ)
olarak tercih edilen câriyeler içinde Hint, Rum ve Habeú kadÕnlarÕ
meúhurdu59 AslÕna bakÕlÕrsa odalÕk tercihinde beyazlar ön plandaydÕ.
Slav, Rum, Gürcü ve Ermeni cariyeleri hatÕrlatabiliriz.60
52

øbn Asâkir Ebü’l-KâsÕm Sikâtüddin Ali b. Hasan b. Hibetullah: Tarîhu
Medîneti DÕmaúk, thk. Muhammed Muti` el-Hâfiz, Riyâd Abdülhamid,
Muhibuddin Ebû Sa`îd el-Hamravî, Beyrut 1415/1995, IV, 58-61.
53
øbn Kuteybe: Uyûnu’l-Ahbâr, Kahire 1996, I, 250.
54
øbn Kuteybe: `Uyûn, I, 251.
55
Taberî: a.g.e., VIII, 56.
56
Taberî, Do÷u Arabistan’da Rebia kabilesi dÕúÕndaki kabilelerin ele
geçirdikleri esirleri köleleútirdiklerini nakletmektedir. Târîh, I, 227.
57
Bilâl-i Habeúî, Sevbân ve Fudâle, Rebâh el-Esved, Yesâr en-Nûbî de siyahî
kölelerdendi. øbn Sa`d: a.g.e., I, 429, III, 213, IV, 307, 311; øbn Kuteybe:
el-Me‘ârif, s. 145, 146, 147, 176; Halîfe: a.g.e., s. 89; Belâzurî: Ensâbü’lEúrâf, I, 185; Taberî: a.g.e., III, 171; øbnü’l-Esîr: a.g.e., I, 589; es-Safedî,
Ebü’s-Safâ Selahaddin Halil b. Aybeg, el-Vâfî bi’l-Vefâyât, núr. Ahmed
Arnaût, Beyrut 2000, XXIV, 12; øbn Kesîr: a.g.e.,VIII, 268.
58
CâhÕz, Kufe câriyelerinin, MÕsÕr, Horasan ve Hindli câriyelerden daha
güzel ve alÕmlÕ olmalarÕndan hareketle, altÕn rengi tenleriyle HorasanlÕ
câriyelerin güzelli÷ini ve Hintli câriyelerin tatlÕlÕ÷ÕnÕ kendilerinde
topladÕklarÕnÕ kaydetmektedir. CâhÕz: “Menâkibü’t-Türk”, I, 42, “Kitâbu’lBigâl”, Resâil, I, 288-289; øbúihî: a.g.e., II, 360.
59
CâhÕz: “Fahru’s-Sudân ale’l-Bîdân”, Resâil, I, 215.
60
Azzetü’l-Meylâ’nÕn yanÕnda beú adet Rum ve beú adet Arap (beyaz) úarkÕcÕ
cariye vardÕ. øsfehânî: a.g.e., XVII, 105. Abdülmelik b. Mervân’a atfedilen
úu rivayet dikkat çekicidir:“Kim hoú bir cariye edinmek isterse, Berberî
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Erkek köleler için Türk, Deylemli ve Kürtlerin tercih
edildi÷ini söyleyebiliriz. Bu kölelerin asker olarak kullanÕlmasÕna dair
çok sayÕda rivayet61 ve antlaúma maddeleri vardÕr.62
CâhÕz, Türklerin asker olarak tercih edilmelerinde güvenilir ve
sadakatli oluúlarÕ63 ile ata binmede, silah kullanmadaki yeteneklerinin,
kÕzÕ alsÕn. Kim bir çocuk edinmek isterse bir øranlÕ alsÕn. Kim de bir
hizmetçi edinmek isterse bir Rum alsÕn.” øbn Abdürabbih, Ebû Ömer
Ahmed b. Muhammed el-Kurtubî el-Endülüsî: el-`økdü’l-Ferîd, núr.
Abdülmecid et-Terhinî, Beyrut 1987, VII, 96.
61
Çünkü Türk, Deylemli ve Kürtler’in zamanla siyaset ve harp sanatÕnda
etkinliklerinin arttÕ÷Õ rivayet edilmiútir. el-Ya`kûbî øbn VâzÕh Ahmed b.
øshâk b. Ca`fer b. Vehb: Kitâbu’l-Buldân, Beyrut 1988, s. 260; Narúâhî
Ebû Bekir Muhammed b. Ca`fer: Tarîhi Buhârâ, thk. Emin Abdülmecid
Bedevî, Nasrullah Mübeúúir et-TÕrazî, MÕsÕr ts., s. 68-69. Ayntâbî, øran’Õn
kuzey taraflarÕnda Hazar Denizi kÕyÕlarÕnda yaúayan Deylem halkÕnÕn
harp, siyaset ve sanat alanÕnda mahir ve cesur olduklarÕna; cariye olarak
satÕn alÕnanlarÕnÕn ise güzel yüzlü, itaatli davrandÕklarÕna de÷inmiútir.
øran’Õn batÕsÕnda Kirman ve Musul yakÕnlarÕnda yaúayan Kürt kölelerin ise
haúin ve vefasÕz tavÕrlarÕna ra÷men, ço÷unun yoksullu÷a karúÕ dayanÕklÕ ve
sabÕrlÕ oluúlarÕna, Arapça ö÷renenlerin ise dindarlÕklarÕna iúaret etmiútir.
el-Ayntâbî Mahmûd Ahmed el-Ayntâbî el-Emúâtî: el-Kavlü’s-Sedîd
øhtiyâru’l-ømâ ve’l-‘Abîd, thk. Muhammed øsa Salahiyye, Beyrut
1417/1996, s. 51, 52.
62
Kuteybe, Hârezmúâh üzerine yürüdü ve onlardan her yÕl iki milyon iki yüz
bin mÕskal altÕn ödemek ve bu yÕl da otuz bin süvari (köle asker) vermek
úartÕyla anlaútÕ. Taberî: a.g.e., IV, 26; øbnü’l-Esîr: a.g.e., IV, 276; øbn
Kesîr: a.g.e., XII, 439-441; Narúâhî: a.g.e., s. 78. Belâzurî, son Emevi
Halifesi II. Mervân b. Muhammed, Serîr Emiri ile; “beú yüz tanesi erkek
köle, di÷er beú yüzü saçlarÕ, kaúlarÕ ve kirpikleri siyah cariye olmak üzere
her yÕl bin adet köle vermesi…” úartÕyla anlaútÕ. Tümân halkÕ da ellisi
cariye, ellisi de saçlarÕ, kaúlarÕ ve kirpikleri siyah kölelerden olmak üzere
anlaútÕ. Bkz. Belâzurî: Fütûhu’l-Buldân, thk. Abdullah Enîs et-Tabbâ`,
Beyrut 1407/1987, s. 298, 339. ølk Müslüman fatihler Nûbe bölgesinde
yÕllÕk 100 köle vermeleri karúÕlÕ÷Õnda bölgenin yerel yöneticileri ile
anlaútÕklarÕ ve bu anlaúmanÕn dört asÕrdan fazla yürürlükte kaldÕ÷Õ rivayet
edilmiútir. Meselâ Abbâsî Halifesi el-Mehdî dönemi için Nûbelilerle
yapÕlan antlaúmada do÷rudan 300 köle verildi÷i ifadesi yer almÕútÕr.
Belâzurî, Fütûh, s. 333
63
CâhÕz, Türkler hakkÕnda: “Mevlâ ba÷Õ kan ba÷Õ gibidir.” hadisini dile
getirerek, Türklerin güçlü ‘velâ’ ba÷Õndan övgüyle bahsetmiútir. AraplarÕn
di÷er kölelere/azatlÕlara oranla Türkleri biraz daha kendilerine yakÕn
gördüklerine, Türklerin aslÕnda savaúta, sevk ve idarede kendilerine pek
ortak görmek istemediklerine iúaret etmiútir. CâhÕz, Türklerin velâ ba÷Õ
Kureyú’in içindeki Hâúimî-Abdimenâf arasÕndaki asalet ba÷Õna benzer…
Hz. Ömer: “(Türklerin) istemeleri halinde düúmanlÕklarÕ úiddetlidir, ama
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çobanlÕk, seyislik, baytarlÕk gibi mesleklerde ustalÕklarÕnÕn etkili
oldu÷unu söylemiútir.64 CâhÕz, Sind, Hind ve Tibet’ten getirilen
kölelerin sanat ve zanaatta ileri oluúlarÕna dikkat çekmiú ve içlerinde
cariye olarak alÕnanlarÕn ise yeme içme, giyim kuúam ve musikideki
maharetlerini saymÕútÕr.65
øslam toplumunda yer alan beyaz kölelerden (bir kÕsmÕ esmer
tenli) Berberî,66 Fars,67 Çerkez, 68 Slav (Sakâlibe) ve Frenk (Efrenc)
kökenlilere rastlanÕrdÕ69 ve bunlar özelliklerine göre de÷iúik fiyatlarla
pazarlanÕrdÕ.
Kölelerin cinsiyet ve ÕrklarÕna dair verilen birçok bilginin
sübjektif olmasÕ her zaman mümkündür. Benzer yaklaúÕmlar siyahlar

64

65

66

67

68

69

ileri götürmezler” diyerek genelde olumlu de÷erlendirmelerde
bulunmuútur. CâhÕz: “Menâkibü’t-Türk”, Resâil, I, 12, 13.
CâhÕz bu bilgileri verdikten sonra Horasân ve Mâverâünnehir’de kendi
ÕrkdaúlarÕnÕ pazarlayan köle tacirlerini ve buna göz yuman halkÕ
yadÕrgadÕ÷ÕnÕ ifade etmiútir. CâhÕz: a.g.e., s. 47-49, 52.
Mesela Tibetlilerin savaúçÕ olmadÕklarÕnÕ, hilim sahibi, kanaatkâr insanlar
olduklarÕnÕ söylemiútir. CâhÕz: a.g.e., s. 19. Ayntâbî de benzer görüúler
söylemiútir: Hindli ve Sindli kölelerin ço÷unun ellerinde bir sanatÕ vardÕ.
Onlar sözlerinde duran ve iúlerini güzel yapan, uyumlu yumuúak tabiatlÕ
kimselerdi. Musiki aletlerini çalmakta, úarkÕ söylemekte mahirdiler. Sindli
cariyeler, güzel yüzlü ve iyi giyinmesini bilmelerine karúÕn zinaya meyyal
idiler. Ayntâbî: a.g.e., s. 56, 57.
Kuzey Afrika halklarÕndan Berberîlerin ço÷u esmer idi. SarÕúÕn ve kumral
olanlarÕ da vardÕ. Uyumlu ve itaatkâr olduklarÕndan øslam’a çabuk adapte
oldular. KadÕnlarÕ (cariyeleri) do÷urgan idi ve çocuklara iyi bakarlardÕ.
Ayntâbî: a.g.e., 57, 58.
Fars kökenli kölelerle Araplar arasÕnda güven probleminin hat safhada
oldu÷una de÷inen CâhÕz, bunu nedeni olarak da FarslarÕn yakÕn zamanda
imparatorluklarÕnÕ Araplara kaptÕrmanÕn acÕsÕnÕ kalplerinde her zaman
hissetmelerine, bilinçaltlarÕnda AraplarÕ aúa÷Õ görmelerine ve bu yüzden
fÕrsat buldukça AraplarÕ ayÕplamalarÕna ba÷lamÕútÕr. CâhÕz: a.g.e., s. 55.
Çerkez cariyeleri güzel, eve ba÷lÕ ve itaatli idiler. Erkekleri haúin, savaúçÕ
ve cesur idi. Ama içlerinde vefasÕ bulunmayanlar az de÷ildi. Müslüman
olduklarÕnda topluma çabuk uyum sa÷larlardÕ. øçlerinden âlimler ve
zahitler çÕkardÕ. Çerkezler kendi içinde farklÕ unsurlara sahipti. Ayntâbî:
a.g.e., s. 53, 54.
Slav (Sakâlibe) ve Frenk (Efrenc) asÕllÕlar beyaz tenli ve kumral olup,
genelde kazanç getirici ticaret ve sanat iúlerinde çalÕúmak isterlerdi. Cariye
olanlarÕnda namus zafiyeti vardÕ. Ayntâbî: a.g.e., s. 55, 56.
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için de söylenmiútir.70 Aúa÷Õda zenci köleler için yapÕlan
de÷erlendirme bu kabildendir.
“Yeryüzünde zencilerden daha güçlü ve enerjik olan baúka bir
topluluk yoktur. Araplardan ve di÷er milletlerden bir toplulu÷un
kaldÕramadÕ÷Õ bir taúÕ bir zenci tek baúÕna kaldÕrabilir. Onlar yi÷it,
cesur, güçlü beden sahibi ve cömerttirler. øúte bu meziyetler úeref
hasletleridir.”71
Zencilere hatta kendileri dÕúÕndakilere RomalÕlarÕn bakÕúÕ
oldukça küçümseyicidir. Belki de barbar anlamÕnda Berberîler
(Barbaros), köleler anlamÕnda Slavlar (Slavs) deyimlerinin
kullanÕldÕ÷Õ ve onlarÕn etkisi ile di÷er kavimlerin etkilendi÷ini
söyleyebiliriz. Roma ve Bizans’Õn etkisi ile olsa gerek Zenciler hep
küçümsenmiútir.72
Köle ve Cariyelerin Yo÷unlaútÕklarÕ Meslekler
Kölelerin yo÷unlaútÕ÷Õ ekonomik faaliyetler, efendilerinin
hâlihazÕrda sahip oldu÷u iúe veya kölenin vasfÕna göre úekillenirdi.
Köleler ve azatlÕlar toplumun neredeyse tüm katmanlarÕnda ve farklÕ iú
kollarÕnda hem aktif hem de pasif halde yer alÕrlardÕ. Ancak kölelerin
hür insanlar gibi kendi iúlerini kurma haklarÕ yoktu. Ama bu insanlarÕn
içinde köle olmadan önce iúçi olanlarÕ, sanat ve zanaat erbabÕ ile çok
zengin olanlarÕ vardÕ. Köle olmalarÕ bu kiúilerin sanatkârlÕklarÕnÕ ve
maharetlerini yitirmeleri anlamÕna gelmezdi. Tam aksine onlarÕn bu
yönleri kendilerine artÕ bir de÷er katardÕ. Kölelerini satÕúa çÕkaran
tüccarlar, kölelerin bu özelliklerini dile getirirler ve onlarÕ
yeteneklerine göre pazarlardÕ. Köleler sahip oldu÷u bu niteliklere göre
bir nevi istihdam (!) edilirlerdi.

70

Konu ile ilgili bkz. øbnü’l-Esîr: a.g.e., IV, 147; Faysal es-Sâmir:
Sevrâtü’z-Zenc, Dâru Sekâfetu ve’n-Neúr, DÕmaúk 2000, s. 25-26;
Ayntâbî: a.g.e., s. 57, 58.
71
CâhÕz: Resâil, I, 195.
72
Zencilerin Müslüman olmalarÕ bile toplum açÕsÕndan en azÕndan
yadÕrgandÕklarÕnÕ göstermektedir. Konuyla ilgili olarak ‘baúÕnÕza simsiyah
bir köle gelse de ona itaat ediniz’ úeklindeki rivayetler, bizi bu kanÕya
itmektedir. Apak, Amr b. el-Âs’Õn MukavkÕs’a elçi olarak siyahî birini
tayin etmesinde, “Ben seni, ikinci sÕnÕf (köle) kabul etti÷in bir insanla eúit
görüyorum, bu nedenle senin dengin bir kiúiyi gönderiyorum” mesajÕnÕn
gizli oldu÷una iúaret eder. Bu de÷erlendirmeyi zencilere o dönemde
insanlarÕn genel bakÕúÕnÕ anlatmasÕ bakÕmÕndan önemli buluyoruz. Adem
Apak: øslam Siyaset Gelene÷inde Amr b. el-`Âs, Ankara Okulu Yay.,
Ankara 2001, s. 252.
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Köle ve câriyelerin etkin oldu÷u bazÕ meslek guruplarÕ
úunlardÕr:
Müzisyenler; E÷lence sektöründe kendilerine kayne veya
muganniye denilen câriyeler, zengin evlerinde ve kabile reislerinin
büyük çadÕrlarÕnda úarkÕ söyleyip raks eder,73 ev sahibini ve
misafirlerini e÷lendirirlerdi. Mesela, Abdullah b. Cüd`ân’Õn
misafirlerine úarkÕ söyleyen ve onlarÕ e÷lendiren iki úarkÕcÕ kölesi
vardÕ.74 Evi Mekke’nin gençleriyle dolup taúan, içki içilen ve müzik
dinlenen bir mekân olan Kureyúli Mikyâs b. Kays b. `Adî’nin Esmâ ve
`Aseme diye isimlendirilen iki úarkÕcÕ câriyesi oldu÷u rivayet
edilmiútir.75
Hz. Peygamber döneminde özellikle úarkÕlar söyleyen,
sesleriyle etrafÕndakileri e÷lendiren ve úarkÕcÕlÕ÷Õ adeta bir meslek ve
sanat haline getirmiú bulunan câriyelerden bahsedilmiútir. Kayne adÕ
verilen bu câriyelerin bazÕ sahabilerin evlerinde ve farklÕ ortamlarda
úarkÕlarÕnÕ icra ettikleri olurdu. Hz. Peygamber’in belli ölçülerde
halkÕn e÷lenmesine yaklaúÕmÕ olumlu, hatta destekleyici oldu÷u
söylenebilir.76
Hz. Peygamber’in evine úarkÕcÕ kadÕnlardan (kaynelerden) biri
u÷ramÕú ve yanlarÕnda úarkÕ söylemesine izin verilmiútir.77 Baúka bir
rivayette Ensâr’a ait iki câriye øslam öncesi döneminde Medine’de iki

73

Raks; oyunda veya devenin yürüyüúündeki ritimdir. Halîl b. Ahmed: a.g.e.,
V, 62.
74
CâhÕz: “KÕyân”, Resâil, II, 153; øsfehânî: a.g.e.,VIII, 2-5; øbn Habîb Ebû
Ca`fer Muhammed b. Habîb b. Ümeyye el-Ba÷dâdî el-Hâúimî: Kitâbü’lMünemmak fî Ahbâri Kureyú, thk. Hurúîd Ahmed Fârûk, Beyrut
1405/1985, s. 67. Bu úarkÕcÕ cariyelerden Cerâde, ilk Arapça úarkÕ
söyleyenlerdendi. Ömer RÕza Kehhâle: A`lâmü’n-Nisâ fî Âlemi’l-Arab
ve’l-øslâm, Müessesetü’r-Risâle, DÕmaúk 1397/1977, I, 190.
75
øbn Habîb: a.g.e., s. 59-60; øbnü’l-Kelbî Ebü’l-Münzir øbnü’s-Sâib Hiúâm
b. Muhammed b. Sâib el-Kelbî: Cemheretü’n-Neseb, núr. Naci Hasan,
Beyrut 1407/1986, s. 101.
76
“NikâhÕ ilan edin. Onu mescitlerde kÕyÕn ve onun üzerine def çalÕnÕz.” Bkz.
Tirmizî: “Nikâh”, 6 (1089, 1090). Hz. Peygamber’in bayram günü def
çalÕp mersiyeler söyleyen cariyelere izin verdi÷i ve Habeúîlerin
mÕzraklarla yaptÕklarÕ gösteriyi Hz. Âiúe ile birlikte seyretti÷i rivayeti
kaynaklarda yer almaktadÕr. Ahmed: a.g.e., VI, 33; Buhârî: “Îdeyn”, 2,
“Cihâd”, 81; Müslim: “Îdeyn”, 16-20.
77
Ahmed b. Hanbel: a.g.e., III, 449.
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kardeú kabile arasÕnda çÕkan savaúlardan biri olan Buas Günleri’ni yâd
edici úarkÕlarÕ söylemiútir.78
øslam tarihinde úarkÕcÕlÕk mesle÷iyle u÷raúan ilk kiúinin azatlÕ
Tüveys (632-710) oldu÷u söylenmiútir.79 Hz. Osman’Õn hilafetinin son
yÕllarÕnda Farisî makamlarÕyla icra etti÷i musiki ile ünlenen Tüveys;
øbn Süreyc, Dellâl, Nâfiz, Nevmetu’d-Duhâ ve Fend gibi úarkÕcÕlarÕn
yetiúmesinde büyük eme÷i olmuútur.80 Medine’de yaúayan øranlÕ azatlÕ
kölelerden Sâib Hâsir (683), ünlü bir müzisyendi. Halife Muâviye’nin
takdirini kazandÕ ve ondan atiyyeler aldÕ. Azzetü’l-Meylâ, øbn Süreyc,
Cemile ve Ma`bed gibi müzisyen sanatçÕ talebeler yetiútirdi.81
Azzetü’l-Meylâ, Medine’nin ünlü úarkÕcÕlarÕndan biri idi. Telli ve
üflemeli çalgÕlarÕn hepsini ustaca çalardÕ. HocalarÕ olan Sîrîn, Havle,
Zeyneb ve eski kaynelerden ö÷rendi÷i úarkÕlarÕ seslendirirdi. Neúid ve
Sâib Hâsir’den Fariî makamlarÕnÕ da ö÷renmiú ve bu yönde de meúhur
olmuútur. 82
Musikinin ve müzisyenlerin saraya giriúi ve yaygÕnlaúmasÕ
Emevîler döneminde artmÕútÕr. I. Muâviye (661-680) ve Ömer b.
Abdülaziz (717-720) devirleri hariç hilafet saraylarÕ musikiúinaslarla
dolup taúmÕútÕr.83 Emevîler döneminde bazÕ halifeler nedimlerinin
kontrolünde e÷lenceler tertip etmiúlerdir. II. Velîd zamanÕnda (743744) halk, musikiye ve úarkÕcÕlara çok fazla ra÷bet etmiú, bu sebeple
meúhur úarkÕcÕ ve müzisyenlere bol para harcanmÕútÕr.84
Mekke ve Medine gibi úehirlerde ‘büyûtu’l-kÕyân’/úarkÕ evleri
vardÕ.85 Bu tür yerlerde úarkÕ söyleyen cariyeler, yüksek paralarla
transfer edilirlerdi.86øsfehânî, Kûfeli gençlerin sallarÕna úarkÕcÕ
cariyeleri alÕp, úarkÕlar söylettirdiklerini ve FÕrat nehri üzerinde gezinti
78

Ahmed b. Hanbel: a.g.e., VI, 33; øbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed
Yezîd er-Rebeî el-Kazvinî: Sünenü øbn Mâce, østanbul 1413/1992,
“Nikâh”, 1 (612), 21 (1897)
79
øbn Hallikân Ebü’l-Abbâs ùemseddin Ahmed b. Muhammed b. Ebû Bekir:
Vefâyâtu’l-Ayân ve Enbâu Ebnâi’z-Zamân, núr. øhsan Abbâs, Beyrut
1968, I, 438; øsfehânî: a.g.e., III, 27.
80
øsfehânî: a.g.e., III, 27 vd.
81
Taberî: a.g.e., V, 337; øsfehânî: a.g.e., I, 50, VI, 188-190; VIII, 188;
Kehhâle: a.g.e., I, 211-213.
82
øsfehânî, a.g.e., X, 55.
83
Mes`ûdî: a.g.e., III, 193-194.
84
Yezîd b. Abdülmelik’in eúi Sa`de, zamanÕn ünlü úarkÕcÕ câriyesi Habâbe’yi
4.000 dinara satÕn alÕp kocasÕna hediye etmiútir. Kehhâle: a.g.e., I, 232234.
85
øbn Kuteybe: `Uyûn, I, 322.
86
Ömer b. Abdülaziz döneminin kadÕlarÕndan biri bu úarkÕcÕlardan birini satÕn
almÕú ve bu onun azline neden olmuútur. Mes`ûdî: a.g.e., III, 189.
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yaptÕklarÕnÕ rivayet etmiútir.87 Kûfe’de müzi÷in geliúmesinde Hîreli
HÕristiyanlardan Huneyn’in önemli katkÕsÕ olmuútur. Huneyn, mesire
yerlerinde ve beytü’l-kÕyânlarda úarkÕcÕ cariyeler eúli÷inde müzik icra
ederdi ve bir defasÕnda Hiúâm b. Abdülmelik’ten 200 dinar bahúiú
almÕútÕ. 88
Ev øúleri: Köle ve câriyeler ço÷unlukla efendileri ile aynÕ
evde veya yakÕnÕndaki bir evde yaúardÕ. Efendilerinin her türlü
hizmetini görmekle yükümlü tutulduklarÕndan ev iúleri gibi gündelik
iúler onlarÕn asli görevleri arasÕndaydÕ. Ev iúleri dedi÷imiz iúler bir
evin temizlenmesinden bakÕm ve onarÕmÕna, yemek yapmaktan
yemeklerin servisine, eve ait hayvanlarÕn beslenmesinden muhafaza
edilmesine, evin güvenli÷ine kadar yapÕlmasÕ gereken iúlerdir.
Gündelik hayatÕn vazgeçilmezleri arasÕnda neredeyse her
mütevazÕ evin bile bir hizmetçisinin/kölesinin olmasÕ normal
karúÕlanmÕútÕr. Efendisinin nikâhlanmadan beraber olabildi÷i câriye
tabiri zaman içinde ev iúlerini de yerine getiren kadÕn köle (eme) için
de kullanÕlÕr olmuútur.89 Hz. Peygamber’in Hz. Safiye’yi azat ettikten
sonra ona dünürlük yapÕp evlendi÷i ve ev iúlerinde yardÕmcÕ olmasÕ
için Rüzeyne adÕnda bir câriyeyi ona mihir olarak vermiútir.90
Hz. Peygamber’e annesinden yadigâr köle Ümmü Eymen,
annesinin ölümünden sonra annelik/dadÕlÕk vazifesini yapmÕútÕr.91
Abdullah b. Abbâs, yeni do÷an o÷luna Abdullah ismini veren bir
kiúiye çocu÷un dadÕlÕ÷ÕnÕ yapmasÕ karúÕlÕ÷Õnda bir câriye ve birtakÕm
masraflar için 200 dinar ba÷ÕúlamÕútÕr.92
TarÕmsal iúler: TarÕm iúi zordur ve büyük eme÷e ihtiyaç
duyulur. Bu tür a÷Õr iúler için köleler istihdam edilirdi. Ba÷, bahçe ve
tarla iúlerinde köleler tercih edilirdi. Hz. Peygamber’in azatlÕsÕ Zeyd
ile birlikte gitti÷i Tâif’ten dönüú yolunda ba÷ bekçisi/köle Addâs ile
karúÕlaúmasÕ meúhurdur.93 Medine’de meskûn Araplar yanÕnda
87

øsfehânî: a.g.e., IV, 298, 299.
øsfehânî: a.g.e., II, 336, 338-339; IV, 43-45.
89
Muhammed Sa`îd Megaverî: “Bey`u ve `Itku Rikâbi’l-Câriyeti fi’l-`Asri’løslâmi fi Dav’i Nususi’l-Bürdiyyeti’l-`Arabiyye”, el-Mecelletu’dDirâseti’l-MÕsriyye, S. 43, Kahire 2005, s. 445.
90
Ebû Dâvûd: “ømâre”, 20, 21 (2998); øbn Kesîr: a.g.e., VIII, 283; Kehhâle:
a.g.e., I, 447.
91
øbn Sa`d: a.g.e., X, 212; øbn Kuteybe: el-Me`ârif, s. 144; Zehebî: a.g.e., II,
223.
92
øbúihî: a.g.e., I, 350; Cengiz Kallek: AsrÕ Saadette Yönetim Piyasa
øliúkisi, østanbul 1997, s. 233.
93
Addâs, Utbe b. Ebî Rebîa’nÕn kölesidir. Taberî: a.g.e., II, 346; øbn Kesîr:
a.g.e., III, 135; øbnü’l-Esîr: a.g.e., I, 607.
88

213

214214

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yahudiler de tarÕmla u÷raúÕrlardÕ.94 Selmân-Õ Fârisî, Yahudi efendisine
40 ukiyye ödemiú ve 300 hurma fidanÕ dikmesi karúÕlÕ÷Õnda mükâtebe
yapmÕútÕr.95
Sevîk Gazvesi öncesinde Ebû Süfyân’Õn Medine’nin üç mil
uza÷Õndaki Urayd’da96 ziraatla u÷raúan bir sahabiyi kölesiyle birlikte
katletti÷ine dair rivayet de97 tarÕmda köle eme÷inden yararlanÕldÕ÷ÕnÕ
göstermektedir. Nitekim sahabilerden Sa`îd b. As’Õn Medine’nin Arsa
mevkiinde bir köúkü, tarlalarÕ ve hurmalÕklarÕ98ve bunlarÕ iúleten köle
ve câriyeleri vardÕ.99 Hz. Abbâs’Õn Gâbe’deki100 arazilerinde çalÕúan
çok sayÕda kölesi vardÕ.101 Abdullah b. Ömer’in Vâdi’l-Kurâ ve
Hayber’deki arazilerini iúleyen köleleri vardÕ.102
Haccâc zamanÕnda yeni sulama kanallarÕnÕn yapÕlmasÕ,
mevcutlarÕn onarÕlmasÕ, setlerin yapÕlmasÕ, bataklÕklarÕn kurutulmasÕ
gibi iúlerde kölelerden yararlanÕldÕ.103 Emevî aristokrasisi giderek
arazi mülkiyetine yönelmiútir. Köleler topra÷Õ eker, mevâli pazarlar,
kendileri de úarkÕ türkü ve çeúitli meclislerde câriyelerle gönül
e÷lendirirdi.104
Ticari Faaliyetler: Mekke’de ticari hayat oldukça canlÕydÕ ve
en yaygÕn geçim kayna÷ÕydÕ. Ticari faaliyetlerini yürüten birçok
tüccar bu iú için kendilerine kölelerden yardÕmcÕ edinmiúlerdi. Hz.
Peygamber’in eúi Hz. Hatice’nin kölesi Meysere’nin ticari
faaliyetlerdeki etkinli÷i bilinmektedir.105 Abdullah b. Cüd`ân ilk
Müslümanlardan Süheyb b. Sinan’Õ satÕn alarak Mekke’ye getirmiú ve
kÕsa süre sonra onu azat etmiútir. Abdullah, onunla sÕkÕ bir dost olmuú
94

Taberî: a.g.e., II, 408; øbn Asâkir: a.g.e., XLII, 549; øbn Kesîr: a.g.e., III,
247.
95
øbn øshâk: a.g.e., s. 138; øbn Hiúâm: a.g.e., I, 256; øbn Sa`d: a.g.e., IV, 7374; øbn Asâkir: a.g.e., XXI, 389; øbn Kesîr: a.g.e., III, 247.
96
Medine’ye ait bir mera idi. Yâkût: a.g.e., IV, 182.
97
VâkÕdî: a.g.e., s. 181; øbn Sa`d: a.g.e., II, 37; Taberî: a.g.e., II, 485.
98
øsfehânî: a.g.e., I, 11; Yâkût: a.g.e., IV, 101; Zehebî: a.g.e., III, 448.
99
Bedir ve Uhud savaúlarÕna katÕlan Sabîh adlÕ bir kölesi vardÕ. øbn Sa`d:
a.g.e., IV, 111.
100
Medine yakÕnÕnda ùam yolu üzerinde sÕk ormanlÕk bir mevki. Yâkût:
a.g.e., IV, 182.
101
Zehebî: a.g.e., II, 95.
102
Mâlik b. Enes: Muvatta’, III, 653 (1969); Ahmed b. Hanbel: a.g.e., I, 15.
103
Belâzurî: a.g.e., s. 422.
104
Zenci köleler ev iúlerinde, efendilerine ait arazilerde ve iú yerlerinde
çalÕútÕrÕlÕyordu. AraplarÕn tüm kutlama ve e÷lence törenlerinde gerek
çalgÕcÕ ve gerekse dansçÕ olarak da tercih ediliyordu. øsâmeddin: a.g.e., s.
278.
105
Taberî: a.g.e., II, 279; øbnü’l-Esîr: a.g.e., I, 569; Kehhâle: a.g.e., I, 327..
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ve ticari faaliyetlerinde ona yardÕmcÕ olmuútur.106 Hz. Ömer’in kendi
adÕna ticaret yapan köleleri vardÕ. Abdullah b. Ömer’in biri mali
iúlerinden sorumlu olmak üzere ticaretle u÷raúan köleleri vardÕ. 107 Hz.
Abbâs’Õn çok sayÕda (hatta en fazla) köleye sahip oldu÷u ve bunlarÕn
farklÕ alanlarda istihdam edildikleri,108 bunlardan onun adÕna ticaret
yapan 20 kadar kölesi oldu÷u ve bu kölelerin her birinin elinde 10.000
dirhemi aúan sermayesinin bulundu÷u zikredilmektedir.109
øslam hukukunda efendinin birtakÕm yetkileri köleye
vermesiyle “ehliyeti geniúletilmiú kimse” anlamÕnda me’zûn terimi
ortaya çÕkmÕútÕr. Osman b. Ebü’l-As’Õn ticaretle u÷raúan köleleri
vardÕ.110 Ticari faaliyetlerde bulunan birçok kölenin daha kolay
mükâtebe yaparak azat ettikleri tespitlerimiz arasÕnda; Amr b. el`Âs’Õn kölesi Verdân’Õ sayabiliriz. Verdân’Õn øskenderiye’de büyük bir
(ticari) hanÕ vardÕ.111 Yine azatlÕlardan Semra b. Cündeb el-Fezârî
Ahvâz PanayÕrÕ’nÕn sorumlusuydu.112
ÇobanlÕk: ÇobanlÕkta da kölelerden çokça yararlanÕlmÕútÕr.113
Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinde kendilerine yardÕmcÕ olan
Âmir b. Füheyre, Hz. Ebû Bekir’in kölesi ve çobanÕ idi.114 Hz.
Peygamber’in sa÷mal keçilerini otlatan iki çobanÕ vardÕ. ÇobanlarÕ,
cariyesi Ümmü Eymen (Bereke),115 ile o÷lu Ubeyd b. Zeyd idi.116

106

Abdullah b. Cüd’ân cömertli÷iyle ün yapmÕú birisidir. Belâzurî: Ensâbü’lEúrâf, I, 180; øsfehânî: a.g.e., VIII, 342; øbn Kesîr: a.g.e., II, 212.
107
øbn Kuteybe: el-Meârif, s. 190; Zehebî: a.g.e., II, 275.
108
Buhârî: “Fezâilu’s-Ashâb”, 8.
109
øbn Asâkir: a.g.e., II, 119; Zehebî: a.g.e., II, 82-83; øbn Kesîr: a.g.e., III,
299.
110
øbn Ebî ùeybe: el-Musannef, núr. Kemal Yûsuf el-Hût, Riyad 1409/1989,
IV, 484.
111
Belâzurî: Fütûh, s. 304.
112
øbn Abdülhakem, Ebü’l-KasÕm Abdurrahman b. Abdullah: Fütûhu MÕsÕr
ve Ahbâruhâ, thk. Charles C. Torrey, Leiden 1920, s. 148; Belâzurî:
Fütûh, s. 532.
113
Hz. Peygamber’in Ebû Sülmâ adlÕ çobanÕ/kölesi vardÕ. øbn Kesîr: a.g.e.,
VIII, 275.
114
øbn øshâk: a.g.e., s. 379; øbn Sa`d: a.g.e., III, 159, 211, 213; øbn Kuteybe:
el-Me‘ârif, s. 177; Belâzurî: Ensâbü’l-Eúrâf, I, 195; Taberî: a.g.e., II,
376-378; Mes`ûdî: a.g.e., II, 285; øbn Asâkir: a.g.e., LXVI, 275-278.
115
øbn Sa`d: a.g.e., I, 426, VIII, 223; øbn Kuteybe: el-Me`ârif, s. 144, 145;
øbn Abdülber, Ebû Ömer Cemalüddin Yûsuf b. Abdullah b. Muhammed
el-Kurtûbî en-Nemerî: el-østiâb fî Ma‘rifeti’l-Ashâb, núr. Ali Muhammed
el-Bicâvî, Beyrut 1412/1992, IV, 1925; Zehebî: a.g.e., II, 224; øbn Kesîr:
a.g.e., VIII, 284-285; Safedî: a.g.e., I, 88; øbn Hacer: a.g.e., VII, 169 vd.
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Hayber kuúatmasÕnda kalelerin dÕúÕnda, Âmir ismini taúÕyan Hayberli
Yahudi efendisinin117 koyun sürülerini otlatÕrken Müslüman olup
úehrin kuúatmasÕna iútirak eden Yesâr el-Habeúî,118 Eslem el-Habeúî119
veya Esved er-Râî120 diye farklÕ úekillerde adÕ geçen bir çobandan söz
edilmiútir.
Sahabiden Ka’b b. Mâlik’in câriyesinin Medine yakÕnlarÕnda
koyun sürüsüne çobanlÕk yaptÕ÷Õ sÕrada ansÕzÕn rahatsÕzlanan koyunu
sert ve keskin bir taú parçasÕyla kesip etinin yenip yenmeyece÷i
konusunda Hz. Peygamber’e danÕútÕ÷Õ kaynaklarda geçmektedir.121
Sahabiden Ebû Zer el-Gifârî’nin koyunlarÕnÕ güden bir kölesi vardÕ.122
Hz. Hasan kendisine hediye olarak bir koyun veren köleyi güttü÷ü
sürü ile birlikte satÕn alÕp hürriyetine kavuúturmuú ve ayrÕca koyunlarÕ
da kendisine hibe etmiúti.123
Marangozluk: Hz. Peygamber, Mescid-i Nebevî’de minberini
yeniden yapÕp yükseltme kararÕnÕ sahabisiyle istiúare etmiú ve
Ensâr’dan bir kadÕnÕn marangoz bir kölesine üç basamaklÕ minberi
yaptÕrtmÕútÕr.124 Hz. Peygamber’in azatlÕ kölesi Ebû Râfi’, Mekke’de
bulundu÷u yÕllarda Zemzem kuyusunun yanÕnda a÷açtan su taslarÕ
oyardÕ. Medine’de de Hz. Peygamber’in hanÕmlarÕna bazÕ ev eúyalarÕ
yapardÕ.125 Kâbe’nin onarÕlmasÕnda marangozluktan anlayan köleler
çalÕútÕrÕldÕ.126 Abbâs b. Abdülmuttalib’in kölesi Kilâb,127 Sa`îd b.
116

Ümmü Eymen’in Zeyd b. Hârise’den önceki kocasÕ Habeúli Eymen b.
Ubeyd’den olan o÷ludur. øbn Sa`d: a.g.e., III, 37-42, VIII, 223; øbn Kesîr:
a.g.e., V, 325. Konu ile ilgili bkz. Taberî: a.g.e., III, 176; øbnü’l-Esîr:
a.g.e., II, 180; Zehebî: a.g.e., II, 224-226.
117
Safedî: a.g.e., IX, 31.
118
Hayber’in fethinde çobanlÕk yapan Yesâr, Müslüman olup saf de÷iútirince
emanet koyunlarÕ sahibine bÕrakmÕútÕr. øbn Sa`d: a.g.e., V, 104; Taberî:
a.g.e., III, 171-172, 176; øbn Abdülber: a.g.e., IV, 1583; øbn Kesîr:
a.g.e.,VIII, 261.
119
øbn Abdülber: a.g.e., I, 85; Safedî: a.g.e., IX, 31; øbn Hacer: a.g.e., I, 63.
120
øbn Hiúâm: a.g.e., III, 395, 396; øbn Kesîr: a.g.e., IV, 215, Safedî: a.g.e.,
IX, 31.
121
Buhârî: “ez-Zebâih ve’s-Sayd”, 18.
122
øbn Asâkir, a.g.e., LXVI, 208.
123
øbn Ebî ùeybe: a.g.e., V, 5; øbn Kesîr: a.g.e., VIII, 38.
124
Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman b. Fadl: Sünenu’dDârimî, Ça÷rÕ Yay., østanbul 1413/1992, “Büyû`”, 59 (2602).
125
øbn Sa`d: a.g.e., IV, 311; Taberî: a.g.e., II, 462; Zehebî: a.g.e., II, 16; øbn
Kesîr: a.g.e., VIII, 254.
126
øbn Sa`d: a.g.e., I, 145. Taberî bu úahsÕn KÕbtî asÕllÕ bir marangoz
oldu÷unu söylemiútir. Taberî: a.g.e., II, 287.
127
øbn Sa`d: a.g.e., I, 250; øbn Hacer: a.g.e.,V, 616.
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As’Õn Rum kölesi Bakum128 marangozdu. Medine’nin usta marangozu
Meymûn129 da bir köleydi. Yine Mu÷ire’nin kölesi Ebû Lü`lüe’nin iyi
bir marangoz oldu÷u rivayet edilmiútir.130
ønúaat øúleri: Hz. Peygamber, Mescid-i Nebevî’nin inúasÕnda
köle, azatlÕ ve hür olsun tüm Müslümanlarla birlikte çalÕútÕ÷Õ bir
vakÕadÕr. Sonraki devirlerde mescidi geniúletme çalÕúmalarÕ
yapÕlmÕútÕr. Ömer b. Abdülaziz’in 88/708 yÕlÕnda Mescid-i Nebevî’yi
yeniden inúa ederken ùamlÕ, MÕsÕrlÕ, (Rum ve KÕptî) 80 usta ile çok
sayÕda iúçi/köleden yararlandÕ÷Õ nakledilmiútir.131
Demircilik: Demirci anlamÕnda kullanÕlan ‘kayn’ kelimesinin
aynÕ zamanda ‘köle’ anlamÕnda kullanÕlmasÕndan hareketle, bu
mesle÷in toplumun alt kesimleri ve köleler tarafÕndan yapÕldÕ÷Õ132
sonucunu çÕkarabiliriz. ølk Müslüman azatlÕlardan Habbâb b. Eret
demircilik yapardÕ.133 Sahabiden demircilikle meúgul olan Ezrâk b.
Ukbe es-Sekâfî, Tâifli meúhur tabiplerden Haris b. Kelede esSekâfî’nin kölesi idi.134
Hasta BakÕcÕlÕ÷Õ-Ebelik: Tâifli meúhur tabiplerden Haris b.
Kelede es-Sekâfî’nin bir kölesi olan Fars asÕllÕ Sümeyye’nin tÕp
bilgisinin oldukça ileri oldu÷u kaydedilmiútir.135Ümmü Eymen’in
Uhud SavaúÕ’na katÕlarak yaralÕlarÕ tedavi edip hastalara baktÕ÷Õ ve su
taúÕdÕ÷Õ rivayet edilmiútir.136 Hz. Peygamber’in Selmâ adlÕ câriyesi
ebelik yapmÕútÕr.137

128

øbn Hacer: a.g.e., I, 265.
øbn Sa`d: a.g.e., I, 251.
130
øbn Sa`d: a.g.e., III, 345; Taberî: a.g.e, IV, 191; Mes`ûdî: a.g.e, I, 329;
øbnü’l-Esîr: a.g.e., II, 446; øbn Kesîr: a.g.e, VII, 137.
131
Belâzurî: Fütûh, s. 13-14; Ensâbü’l-Eúrâf, VIII, 71; øbnü’l-Esîr: a.g.e.,
IV, 246, 247; Ramazan AltÕnay, Emevilerde Günlük Yaúam, Ankara
Okulu Yay., Ankara 2006, s. 128.
132
Fîrûzâbâdî: a.g.e, I, 1582; øbn Manzûr: a.g.e., XIII, 351.
133
øbn Sa`d: a.g.e., III, 152; Belâzurî: Ensâbü’l-Eúrâf, I, 175.
134
VâkÕdî: a.g.e, s. 932; Belâzurî: Fütûh, s. 75; øbn Hacer: a.g.e, I, 46.
Nüfey` meúhur tabiblerden Hâris b. Kelede’nin Sümeyye adlÕ cariyesinden
o÷lu olup, Ziyâd b. Ebîhî’nin kardeúidir. Taberî: a.g.e, V, 214; øbn Kesîr:
a.g.e., VIII, 271.
135
Haris b. Kelede es-Sekâfî “Tabîbu’l-Arab” olarak adlandÕrÕlmÕú “elMuhtevâ fi’t-TÕb” adlÕ bir eserinden söz edilmiútir. Taberî: a.g.e, V, 270,
319; øbnü’l-Esîr: a.g.e., III, 300.
136
øbn Sa`d: a.g.e., X, 214; øbn Hacer: a.g.e., VIII, 172; Kehhâle: a.g.e, I,
127.
137
øbn Sa`d: a.g.e., I, 112, IV, 67; VIII, 227; øbn Kuteybe: el-Me`ârif, s. 145;
Taberî: a.g.e., III, 95; øbn Kesîr: a.g.e., VIII, 254; Kehhâle: a.g.e., II, 254.
129
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HacamatçÕlÕk: Bu meslek genellikle köle ve mevâliler
tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. Hz. Peygamber’e hacamat yapan Ebû Taybe
(Nâfi) adÕnda bir azatlÕydÕ.138 Yine kaynaklarda hacamatçÕ olarak
bahsi geçen Ebû Hind de (Abdullah), Ensârdan Ferve b. Amr elBeyâdî’nin kölesiydi.139 Abdullah b. Abbâs’Õn üç hacamatçÕ kölesi
oldu÷u rivayet edilmektedir.140
Sütanneli÷i: Câriyelerin beraber yaúadÕ÷Õ insanlarÕn veya
yakÕn çevredeki kiúilerin bebeklerine bakmasÕ yanÕnda, uygun
olduklarÕnda onlarÕ emzirdikleri görülmüútür. Hz. Muhammed’i ilk
emziren kadÕnÕn amcasÕ Ebû Leheb’in câriyesi Süveybe (7/627)
oldu÷u rivayet edilmiútir.141 Emevîler döneminde sütanneli÷i /dadÕlÕk
için köle satÕn alma âdeti yaygÕndÕ.142
Terzilik: Peygamberimizin elbiselerini diken azatlÕ bir kölesi
vardÕ.143 Sahabiden Osman b. Talha hem kendisi terziydi hem de terzi
olan kölesi bulunmaktaydÕ.144 Hz. Ali’nin azatlÕlarÕndan Ebû Nîzer’in
terzi oldu÷u rivayet olunur.145 Emevîler döneminde Kûfe, Basra ve
Vâsit gibi yeni kurulan úehirlerde terzilik köle ve mevâli eliyle
yapÕlmÕútÕr.146
Kuaförlük: Efendisinin her türlü hizmetini yürüten kölelerin
saç bakÕmÕ yapmalarÕnÕn yanÕnda bu iúi profesyonel yapanlarÕ da
vardÕ. Mekke’de Ümmü Gaylân isimli azatlÕ bir kadÕnÕn saç bakÕm

138

Buhârî: “TÕb”, 13. øbn Sa`d, Beyâdao÷ullarÕ’nÕn bir kölesi ile Mugîse
adlarÕnda köle ve azatlÕlarÕn Hz. Peygamber’e hacamat yaptÕ÷ÕnÕ
nakletmiútir. øbn Sa`d: a.g.e., I, 382; øbn Abdülber: a.g.e., IV, 1464; øbn
Hacer: a.g.e., VII, 233.
139
VâkÕdî: a.g.e., s. 738; øbn Sa`d: a.g.e., I, 382, II, 98, V, 389; Taberî: a.g.e.,
II, 459-460; øbn Abdülber: a.g.e., IV, 1772; øbn Hacer: a.g.e., VII, 445446.
140
Tirmîzî, Ebû øsâ Muhammed b. øsa b. Sevre: Sünen, østanbul 1413/1992,
“TÕb”, 12; øbn Sa`d: a.g.e., V, 271.
141
øbnü’l-Esîr: a.g.e., I, 356. Süveybe ile olan sütkardeúli÷i aile hukukunun
gerekçeleri arasÕnda anÕlmÕútÕr. Nitekim Hz. Peygamber’den Ebû
Seleme’nin kÕzÕ Dürre’yi nikâhlamasÕ istenince “Beni ve Ebû Seleme’yi
Süveybe emzirmiútir. SakÕn bana kÕzlarÕnÕzÕ ve kardeúlerinizi teklif
etmeyin” uyarÕsÕnda bulunmuútur. Buhârî: “Nikâh”, 20, 25, 26, 32,
“Nefakât”, 16, “ùehâdât”, 7; Ebû Dâvûd: “Nikâh”, 5 (2056). Konu ile
ilgili bkz. øbn Sa`d, a.g.e., I, 88.
142
AltÕnay: a.g.e., s. 45.
143
Dârimî: “Salât”, 202 (1573).
144
øbnü’l-Esîr: a.g.e., I, 557; øbn Kesîr, a.g.e., II, 209-210.
145
øbn Ebî ùebbe: a.g.e., I, 139; øbn Hacer: a.g.e., VII, 418.
146
AltÕnay: a.g.e., s. 41, 42.
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iúleri ile u÷raútÕ÷Õ rivayet edilmektedir.147 Hz. Peygamber’in eúi
Ümmü Seleme’nin saçlarÕna bakÕm yapan bir câriyesi vardÕ.148
øsfehânî, úarkÕcÕ câriyeleri evinde a÷Õrlamakla meúhur Abdullah b.
Cafer’in meclislerinde câriyelerin günümüz kuaförlerinin yaptÕ÷Õna
benzer saç modelleri ile úarkÕlar okudu÷unu nakletmiútir.149
Köle ve câriyeler içinde aúçÕlÕk,150 tercümanlÕk151 dâhil çeúitli
iúlerde çalÕútÕrÕlanlar da az de÷ildi.152
Köle FiyatlarÕ
Hz. Peygamber ve Hz. Ömer döneminde ortalama 400 dirhem
olan köle fiyatÕ153 Hz. Ali döneminde 600-800 dirheme kadar
yükseldi÷ini görürüz.154 Ama bazÕ kölelerin fiyatÕ 1000 dirheme kadar
çÕkmaktaydÕ.155

147

øbn Hacer: a.g.e., VIII, 273; øbn Kesîr: a.g.e., III, 106.
Müslim: “Fedâil”, 29; Ahmed b. Hanbel: Müsned, VI, 297.
149
AnlatÕldÕ÷Õna göre Cemile, döneminin hem en güzel yüzlü hem en güzel
huylu hem de en güzel söyleyen úarkÕcÕsÕydÕ. YanÕnda kendine eúlik eden
ve onunla birlikte úarkÕ söyleyen kadÕnlar da onun gibiydi. Bir gün yanÕna
gelenler için bir müzik programÕ düzenlemiú ve yanÕndaki cariyelerin
saçlarÕnÕ tÕpkÕ bir üzüm salkÕmÕ gibi bellerinin aúa÷ÕsÕna kadar sarkacak
úekilde yaptÕrmÕútÕ. øsfehânî: a.g.e., VIII, 227-229.
150
Ensâr’dan iyi aúçÕlÕk yapan bir köle bulundu÷u rivayet edilmektedir.
Dârimî: “Et`ime”, 28 (2071, 2073, 2074), 32 (2078). Hz. Peygamber’in
azatlÕsÕ Ebû Übeyd ve Ebû Asîm, iyi bir aúçÕ idi. øbn Kesîr: a.g.e., VIII,
277, 278.
151
Mesela Abdullah b. Zübeyir’in farklÕ dilleri bilen ve tercümanlÕk yapan
100 kölesi vardÕ. øbn Asâkir: a.g.e., I, 457; Zehebî: a.g.e., III, 216.
152
Abdullah b. Ebî Rebîa adlÕ zengin bir sahabinin her türlü sanatÕ icra eden
pek çok Habeúli kölesi vardÕ. øsfehânî: a.g.e., I, 65.
153
øbnü’l-Esîr ortalama bir köle için 600 dirhem rakamÕnÕ verirken (a.g.e.,
III, 40, 41), pek çok tarihçi 700 dirhem demiúlerdir. Bkz. øbn Kuteybe, elømâme, I, 162; Taberî: a.g.e., V, 157; Mes`ûdî: a.g.e., II, 426. Abdullah b.
Abbâs’Õn Ebû Eyyûb el-Ensâri’ye ait 40.000 dirhem baúka deyiúle
yaklaúÕk 100 köle kÕymetindeki borcu ödedi÷i ifade edilmiútir. Belâzurî:
Ensâbü’l-Eúrâf, III, 53; Zehebî: a.g.e., III, 352.
154
Hz. Ali úehit edildi÷inde ailesinin kendilerine bir köle almasÕ için ayÕrdÕ÷Õ
600, 700 veya 800 dirhem dÕúÕnda bir miras bÕrakmadÕ÷Õ söylenmiútir. øbn
Ebî ùeybe, a.g.e., VI, 371; øbn Sa`d, a.g.e., III, 38; Mes`ûdî, a.g.e., II, 426.
155
Taberî: a.g.e., V, 157; øbn Abdülber: a.g.e., III, 48; Mes`ûdî: a.g.e., II,
419; øbn Kesîr: a.g.e., VII, 309. Fars bölgesinde yer alan Erdeúirhurre
Valisi Maskale b. Hubeyre, Ma’kil b. Kays tarafÕndan esir edilen 500
kadar Naciyeo÷ullarÕnÕ, kiúi baúÕna 1000 dirhem ödemek suretiyle serbest
bÕrakmÕútÕr. Taberî: a.g.e., V, 157
148
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Hz. Peygamber ve Dört Halife döneminde köle fiyatlarÕnÕ
de÷erlendiren Kallek, Hz. Peygamber zamanÕnda 1 kölenin 10 genç
deveye eúit oldu÷unu bunun da 200 ile 800 dirhem arasÕnda de÷iúti÷ini
ayrÕca 1 altÕn gerdanlÕkla 1 köle alÕnaca÷ÕnÕ söylemektedir.156 Yine
Kallek, Hz. Ömer döneminde 1 câriyenin 4000 dirhem, 2 çocuk
kölenin 1000 dirhem, 1 kölenin ise 700 dirhem oldu÷u ayrÕntÕsÕnÕ
vermekte ve Hz. Osman döneminde köle fiyatÕnÕn 700 ile 1500
dirheme kadar yükseldi÷ini söylemektedir.157
Hz. Osman döneminde Ubeydullah b. Ma`mer, bir câriyeyi
20.000 dinara satÕn almÕú ve satÕn aldÕ÷Õ kiúiye tekrar hediye
etmiútir.158 Emevîler Dönemi’nde Sükeyne bnt. Hüseyin’in bir câriyesi
400 dinara satÕlmÕútÕr.159
Köle fiyatlarÕ belirlenirken satÕúa sunulan kölenin e÷itimi,
cinsiyeti, yaúÕ ve yeteneklerine göre büyük farklÕlÕklar söz konusudur.
Mekke’de satÕúa sunulan Hicaz do÷umlu Saden, Havrâ ve Fetûn adlÕ
câriyelerin fiyatÕ 3.000 dinarÕ (30.000 dirhem) aúmaktaydÕ. Bu rakam
oldukça yüksek bir fiyattÕr. Bu para ile 100 deve veya 2000 koyun
almak mümkündür. 160
Beyaz köleler, siyahlara oranla oldukça pahalÕydÕ. Niteliksiz
sÕradan bir cariye 150161 veya 200 dirhem de÷erinde iken,162 úarkÕ
söyleyebilen, ud çalabilen bir câriyenin fiyatÕ oldukça yüksekti. Halife
ve di÷er devlet ricali özellikle Arap olmayan câriyelere zaman zaman
10.000 dirhemi aúan paralar harcadÕklarÕ görülmüútür.163 Kendisi de
zamanÕn önemli úarkÕcÕlardan biri olan Dahmân, bir câriyeyi 10.000
dinara satÕn alÕp halifeye (Velîd b. Yezîd’e) 13.000 dinara satmak
istemiútir.164

156

Müslim: “Eyman”, 58; øbn Mâce: “Edeb”, 24 (3719); Nesâî: “Zekât”, 60
(2544); Kallek: a.g.e., s. 220, 223.
157
Mâlik: Muvatta’, IV, 885 (2271); øbn Ebî ùeybe: a.g.e., IV, 338, 365,
430; Kallek: a.g.e., s. 225.
158
øsfehânî: a.g.e, VII, 53-54; Kallek: a.g.e., s. 277.
159
øsfehânî, a.g.e., VI, 109; Kehhâle: a.g.e., II, 214.
160
øbn Abdürabbih: a.g.e., IV, 357.
161
Veki` Muhammed b. Halef b. Hayyân: Ahbâru’l-Kudât, Beyrut ts., II,
394.
162
Veki`: a.g.e., II, 342.
163
Siyah kölelere bazen 25-30 dirhem verildi÷ini düúünürsek bu rakam
oldukça yüksektir. Ya`kûbî: a.g.e., s. 260.
164
øsfehânî: a.g.e.,VI, 32 vd.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

øçlerinde günümüzün ünlü sanatçÕlarÕ diyebilece÷imiz
yetenekli úarkÕcÕ câriyelerin fiyatlarÕ çok yüksekti.165 Nitekim Ca`fer
b. Süleyman b. Abdülmelik ünlü úarkÕcÕ Rubeyha’yÕ 100.000 dirheme
satÕn almÕútÕr.166 Kûfe’de beytü’l-kÕyânlardan birini iúleten øbn Ramîn,
Sellâme ez-Zerkâ’yÕ 100.000 dirheme satmÕútÕr.167
Samir, bazÕ önemli fetihlerin (mesela Endülüs) köle fiyatlarÕnÕ
oldukça düúürdü÷ünü ve savaúlarda ele geçirilen esirlerin satÕú
fiyatÕnÕn bir dirheme kadar indi÷ini kaydetmiútir.168 Ancak en ucuz
köle olarak satÕúa çÕkarÕlan zencilerin ortalama 200 dirheme alÕnÕp
satÕlmasÕnÕ169 göz önüne aldÕ÷ÕmÕzda verilen bu rakam gerçe÷i
yansÕtmamaktadÕr.
Abdülmelik b. Mervân, 600 dinara bir cariye satÕn aldÕ÷Õ
rivayeti,170 cariye fiyatlarÕndaki ortalama üst limit göstergesi
sayÕlabilir. Halifenin satÕn aldÕ÷Õ köle ve cariyenin elbette en seçkin
olanlarÕ arasÕnda olma ihtimali vardÕr. Zeydân, herhangi bir sanata
sahip olmayan kölelerin 100 dinara, ok yay, kÕlÕç vs. ustalarÕnÕn en az
200 dinardan baúlayan fiyatlarla pazarlandÕ÷Õna iúaret ederek, ortalama
köle fiyatÕnÕn 600 dinara tekabül etti÷ini söylemektedir.171
øsfehânî, Yezîd’in Sellâme’yi 20.000 dinara, di÷er gözde
câriyesi Habâbe’yi 4.000 dinara,172 baúka bir rivayetinde Sellâme’yi
3.000 dinara satÕn aldÕ÷ÕnÕ nakletmiútir.173 Dönemin valilerinden
Muhammed b. Süleyman ünlü úarkÕcÕ câriye Sellâme ez-Zerkâ’yÕ
100.000 dirheme satÕn almÕútÕr.174

165

Yezîd b. Abdülmelik, ünlü úarkÕcÕ cariye Âtike’yi 30.000 dirheme satÕn
almÕútÕr. Kehhâle: a.g.e, III, 207.
166
Kehhâle: a.g.e., I, 442.
167
øsfehânî: a.g.e., XI, 370.
168
Samir: a.g.e., s. 19.
169
Taberî: a.g.e., IV, 413.
170
Yâkût: a.g.e., II, 182.
171
øsfehânî: a.g.e., I, 133; Zeydân, Corcî: Târîhu’t-Temeddüni’l-øslâmî,
Dârü’l-Hilâl, Kahire 1902-1906, IV, 57.
172
Taberî: a.g.e., VII, 23; øsfehânî: a.g.e., VIII, 345; Kehhâle: a.g.e., II, 229230.
173
Mes`ûdî: a.g.e., III, 207; Taberî: a.g.e., VII, 222-224; Safedî: a.g.e., XV,
207; øsfehânî, II. Yezîd’in ünlü úarkÕcÕ Sellâme’yi Rummâne Ailesi’nden
20.000 dinara satÕn aldÕ÷Õ kaydeder. øsfehânî: a.g.e., XV, 119-142, VIII,
347-365; Kehhâle: a.g.e., II, 232.
174
Kehhâle: a.g.e., II, 226.
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Köle SayÕlarÕ
Nübüvvetin ilk yÕllarÕnda Mekke’de köle sayÕsÕnÕn 4.000’i
buldu÷u ifade edilmiútir.175 Fetihlerle paralel olarak köle sayÕlarÕnda
da artÕú olmuú, buna ba÷lÕ olarak çok sayÕda köle øslam toplumuna
katÕlmÕútÕr. Kölelerin azat edilmeleri çok hÕzlÕydÕ. AbartÕlÕ olsa da,
sahabinin zenginlerinden Abdurrahman b. Avf’Õn hayatÕ boyunca
30.000 köleyi azat etti÷i rivayet edilmiútir.176 Sahabiden Amr b. As’Õn
bir defasÕnda 30 kölesini birden azat etti÷i,177 Mugîre b. ùu‘be’nin
evinde 60-70 câriyesi oldu÷u,178 Hâkim b. Hizam’Õn Hac esnasÕnda
100 kölesini birden azat etti÷i179 düúünüldü÷ünde kölelerin sayÕsÕ
hakkÕnda önemli ipuçlarÕna sahip oluruz.
ølk halife Hz. Ebû Bekir, aynÕ zamanda varlÕklÕ bir kimseydi.
HayatÕnda çok sayÕda kölesi oldu. Vefat etti÷inde ‘bir köle, bir bahçe,
bir süt veya dolap devesi, bir süt kabÕ ve beú dirhem de÷erindeki
kadife örtüden’ baúka miras bÕrakmamÕútÕr.180 Yine Dört Halife’nin en
zengini sayÕlan Hz. Osman’Õn 1.000 kölesi oldu÷u nakledilmiútir.181 O,
Müslüman olduktan sonra her Cuma günü bir köle azat etmeyi adet
haline getirmiútir.182 ùehit edildi÷i günse 20 köle azat etmiútir.183
Sahabinin büyüklerinden Talha b. Ubeydullah’Õn hayatÕ boyunca
1.000 köle azat etti÷i rivayet edilmiútir.184
Büyük ölçüde yabancÕ kültürlerden etkilenen Emevîlerin
saraylarÕnda ve yöneticilerin konutlarÕnda çok sayÕda kölenin istihdam
edildi÷ini biliyoruz. Zevk ve e÷lenceye düúkün oldu÷u vurgulanan
Emevî yöneticilerinin özel ve tüzel yaúamlarÕnda köle ve câriyelerin
ayrÕ bir yeri vardÕ. Fetihler sonrasÕnda askerlerin yanlarÕndaki
esirleri/köleleri bir dirheme kadar sattÕklarÕ185 hesap edilirse, øslam
175

Bu sayÕnÕn 10-12 bini buldu÷u da söylenmiútir. el-Haddâd, Fethî
Abdülaziz: “el-Abîd ve’l-ømâ fî ùibhi’l-Cezîreti’l-Arabiyye Kable’løslâm”, el-Mecelletü’d-Dirâseti’l-MÕsriyye, S. 43, Kahire 2005, s. 30
176
øbn Sa`d: a.g.e., III, 146; Mes`ûdî: a.g.e., II, 342; Zehebî: a.g.e., I, 92; øbn
Hacer: a.g.e., II, 412.
177
øbn Kuteybe: el-Meârif, s. 236; Mes`ûdî: a.g.e., III, 32.
178
øsfehânî: a.g.e., VI, 51.
179
Buhârî: “Itk”, 12; CâhÕz: el-Beyân ve’t-Tebyîn, núr. Abdüsselam
Muhammed Harun, Kahire 1418/1997, III, 196-197.
180
øbn Sa`d: a.g.e., III, 175; øbn Ebî ùeybe: a.g.e., VII, 12, 337; Belâzurî:
Ensâbü’l-Eúrâf, I, 261; Zehebî: a.g.e., III, 50.
181
Mes`ûdî, : a.g.e., II, 342, 352-353.
182
øbn Asâkir: a.g.e., III, 23, 24, 429.
183
Ahmed b. Hanbel: Müsned, I, 72; øbn Asâkir: a.g.e., III, 393, 405.
184
Kallek: a.g.e., s. 275.
185
Samir: a.g.e., s. 19.
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toplumuna katÕlan kölelerin sayÕsÕnÕn az olamayaca÷Õ kanaatine
varÕrÕz. Bir de buna Sevad yani verimli Irak topraklarÕnda tarÕm
arazilerinde çalÕútÕrÕlan köleleri ekledi÷imizde, köleli÷in ucuz istihdam
aracÕ oldu÷unu söyleyebiliriz. Nitekim Basra bölgesine gruplar
halinde getirilen Zenci köleler toprak a÷alarÕnÕn (dihkânlarÕn) elinde,
çok a÷Õr úartlarda çalÕútÕrÕlmÕúlardÕr. Her bir toprak a÷asÕnÕn elinde 50,
100, 500 bazen de 5.000; hatta 10-15 bin kölenin oldu÷u
söylenmektedir.186
Sonuç
øslam öncesi dönemde tüm dünyada oldu÷u gibi Arap
yarÕmadasÕnda da kölelik oldukça yaygÕndÕ. Köleler, siyasi, sosyal ve
iktisadi bakÕmlardan hür insanlardan aúa÷Õ bir statüde kabul edildi÷i
için, bedensel güç ve emek gerektirici en a÷Õr iúleri görürlerdi. Yo÷un
emek ve çaba isteyen iúlerin baúÕnda tarÕm, hayvancÕlÕk ve el sanatlarÕ
gelmekteydi. øslam’Õn gelmesiyle kölelik devam etmekle beraber, her
úeyden önce onlarÕn insan olduklarÕ, dolayÕsÕyla onlarÕn birtakÕm
haklara sahip olduklarÕ, úartlar ne olursa olsun onlara insan muamelesi
yapÕlmasÕ, haklarÕna riayet edilmesi ve keyfi davranÕlmamasÕ
emredildi.
Hz.
Peygamber’in
Medine’ye
hicretinden
sonra
MüslümanlarÕn konumlarÕ ve ekonomik durumlarÕ düzelmeye baúladÕ.
ølk øslam fetihleriyle birlikte, elde edilen ganimet ve vergi gelirlerinde
artÕú görüldü. Gelirlerin topluma yansÕmasÕ ile birlikte ekonomik hayat
canlandÕ. Bizans ve Sâsânîler’in hazinelerinden akan servet, çok alt
gelir durumundaki mücahit ve yakÕnlarÕna intikal etti. Hz. Ömer’le
birlikte ihdas edilen divan ile bu gelirlerin adil ve hakkaniyet
ölçüsünde da÷ÕtÕmÕ gerçekleútirildi. Yeni fetihler ve elde edilen yeni
gelir kaynaklarÕ sayesinde, MüslümanlarÕn yaúam standartlarÕ
yükseldi. RefahÕn yükselmesiyle de yeni ihtiyaçlar listesine, kölelerin
de eklendi÷ini görüyoruz. Topra÷a yatÕrÕm ve yeni iú alanlarÕ için
bunlarÕ iúletecek en ucuz iú gücüne sahip olmak mantÕklÕ geliyordu.
Bu duruma en elveriúli sosyal sÕnÕf hiç úüphesiz kölelerdi.
Fetih hareketlerinin devam etmesi, savaú esirlerinin
köleleútirilmesi ve köle ticaretinin yaygÕnlaúmasÕ genel nüfus içindeki
köle oranÕnÕ artÕrmÕútÕr. Afrika kökenliler, di÷er etnik gruplar yanÕnda
kölelerin ço÷unlu÷unu oluúturmuútur. Emevîler döneminde MÕsÕr,
Kuzey Afrika ve Arap YarÕmadasÕ’nda yer alan birçok kent, köle
alÕúveriúinin yapÕldÕ÷Õ önemli merkezlere dönüúmüútür.

186

Taberî: a.g.e, IV, 413.
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Emevîlerin, askeri yöntemlere daha sÕk baúvurduklarÕ ve ele
geçirdikleri esirleri köleleútirdikleri görülür. Fethedilen yörelerden
elde
edilen
ganimetler
sayesinde
zenginleúti÷i
görülen
mücahitler/askerler ve di÷er ahali, büyük servetlere sahip oldular.
Arazilerinde, ticarethanelerinde ve malikânelerinde köle istihdam
ettiler. Yeni Müslüman seçkinlerin tarÕm, zanaat, askerlik ve birçok
alanda kendi adlarÕna çalÕúan çok sayÕda kölesi vardÕ. Baúta halifeler,
valiler ve yüksek rütbeli memurlar, zengin kiúiler ve toprak sahipleri
iúlerini köleleri eliyle yürütürlerdi. øúlerin aksamamasÕ için de kalifiye
ve zor úartlara dayanÕklÕ ucuz iúçilerin/kölelerin ayrÕútÕrÕldÕ÷Õ ve
satÕldÕ÷Õ pazarlara ihtiyaç duyulurdu.
Köle ve cariyelerin ekonomik de÷erinin belirlenmesinde Õrk
ve cinsiyet faktörünün önemi büyüktür. Beyaz köleler, ilk dönemlerde
Fars ve Rum a÷ÕrlÕklÕ iken, sonralarÕ bunlara Berberî, Slav, Türk vb.
unsurlar katÕldÕ. ølerleyen zamanda Türk, Deylemli ve Kürt asÕllÕ
beyaz kölelerin siyaset ve harp sanatÕnda etkinliklerini artÕrdÕ÷ÕnÕ
görüyoruz. Siyahî kölelerin sayÕsÕnda da hicri birinci asÕrdan itibaren
artÕú söz konusu olmuútu. Siyahî kölelerin fiziksel olarak güçlü ve
dayanÕklÕ oluúlarÕ, onlarÕn baúta tarÕm iúleri ve askerlik hizmetlerinde
istihdam edilmelerini sa÷ladÕ.
KÕlÕk kÕyafet, yeme içme vs. konularda kölelere gösterilen
esneklik, toplumu e÷lendirenlerin öteden beri aúa÷Õ tabakadan
olmalarÕ vb. nedenlerden olsa gerek e÷lence sektöründe köle ve
cariyeler oldukça aktiftiler. Köle tacirleri onlarÕ yeteneklerine göre bir
e÷itime tabi tutarak kölelerin katma de÷erlerini yükseltirlerdi.
øslam toplumunda köle sayÕsÕnÕn fetih zamanlarÕnda niceliksel
bir artÕú görülse de bir yönden azat etme ameliyesi sayesinde mevâli
nüfusunu artÕrmÕútÕr. Çevre ülkelerden getirilen köle ve cariyeler dil
ö÷renme dâhil bir dizi e÷itimi zorunlu kÕlmÕútÕr. VasÕflÕ köleler
e÷lence sektörü dâhil sanat ve zanaat erbabÕnca tercih edilmiútir.
Emevîler Dönemi’nde vasÕflÕ köle talebi antlaúma metinlerine kadar
girmiútir.
Erken dönem øslam toplumunda kölelerin mal hükmünde ama
kurtarÕlmayÕ bekleyen aciz bir insan olarak düúünülmesi, mükâtebe
yapabilme hakkÕnÕn verilmesi ve efendiye yakÕn yaúam tarzÕnÕn
önerilmesi, hataen öldürme, zÕhar, yemin kefaretleri gibi yaptÕrÕmlara
köle azadÕnÕn úart koúulmasÕ bile ekonomik hayat için olumlu
geliúmelerdir.
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