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NĠZĠP ĠLÇE’SĠNDE ZEYTĠNCĠLĠK VE ZEYTĠNYAĞI
ÜRETĠMĠ
Dr. Rıdvan ERDOĞAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
rerdogan27@hotmail.com
Özet

Akdeniz iklim bitkisi olan zeytinin, ülkemizde yükseltinin 1000
m‟nin altında olduğu ve diğer ekolojik isteklerinin gerçekleĢtiği yerlerde
tarımı yapılabilmektedir. Ġklim koĢullarının uygunluğu nedeniyle, Nizip
Ġlçesi‟nde de zeytin tarımı yoğun bir Ģekilde yapılmaktadır. Zeytincilik, Nizip
kültürüne 1700‟lü yıllarda girmiĢtir. Nizip Ġlçesi‟nde yılda ortalama 30 bin
tondan fazla üretim yapılmaktadır. Üretilen zeytinin büyük çoğunluğu yağ
üretiminde kullanılmaktadır. Nizip‟te, Nizip yağlık zeytin cinsi zeytin
ağırlıklı olarak yetiĢtirilmekte ve bu cins zeytinden yılda ortalama 9000
(2009 yılında 9100) ton zeytinyağı elde edilmektedir. Bu miktar Türkiye
zeytinyağı üretiminin yaklaĢık %10‟una (2009 yılında %9,8) karĢılık
gelmektedir. Bu çalıĢmada Nizip‟te yıllara göre zeytin ve zeytinyağı üretimi
analitik yöntemle ele alınmıĢ, üretim Türkiye ve Uluslararası üretimle
karĢılaĢtırılmıĢtır. Üretimden ve pazarlamadan kaynaklanan çeĢitli sorunlar
ve çözüm önerileri üzerinde durulmuĢtur.

Anahtar Kelime: Zeytin, Zeytinyağı, Nizip‟te Zeytincilik.
Abstract

Mediterranean climate of the olive crop, is at 1000 m altitude and other
ecological demands in our country where agriculture can be realized. Climate
conditions in due compliance with the township Nizip olives are cultivated
intensively. Nizip olive culture in the 1700s which has become an annual
average production is 30 thousand tons. The majority of the produced olive
oil is used in production. Nizip olives for oil is produced mainly denominated
in Nizip olive olives per year and this kind of 9000 (2009 in 9100) tons of
olive oil is produced. This amount of olive oil production is approximately
10% of Turkey (9.8% in 2009) corresponds to. In this study, olives and olive
oil production in Nizip analytical method is discussed by years, compared
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with production in Turkey and the international production. Various
problems arising from production and marketing, and focused on solutions
Key Words: Olive, Olive oil, Olive Nizip
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GiriĢ
Tarım, insanın var olduğu andan beri sürdürdüğü bir faaliyettir.
Ġnsanoğlu bu faaliyetleri önceleri ihtiyacına yönelik olarak
gerçekleĢtirmiĢtir. Zamanla kültüre alınan bitkilerin yetiĢtirilmesi ve
pazarlanması suretiyle ticari tarıma yönenilmiĢtir. Bu durum
beraberinde insanı, çeĢitliliğe ve uzmanlaĢmaya sevk etmiĢtir.
Zeytincilik de bu çeĢitlilikten ve uzmanlaĢmadan doğmuĢ bir tarımsal
faaliyettir.
Gaziantep il merkezinin doğusunda yer alan Nizip ilçesi, gerek
doğal, gerekse beĢeri ortam Ģartları açısından zeytin tarımına elveriĢli
koĢullar taĢımaktadır. Ġlçenin tarım kültürüne 1700 yıllarda giren
zeytin, 1910 yılından itibaren de ticari anlamda yapılan bir ekonomik
faaliyete dönüĢmüĢtür.
Jeolojik olarak Arap Platformu‟nun ülkemizdeki uzantısı üzerinde yer
alan Nizip, Jeolojik olarak kireç taĢından ibaret olan Fırat Formasyonu
ve Gaziantep Formasyonu üzerinde yer almaktadır. Bu iki formasyon
üzerinde kırmızımsı kahverengi topraklar oluĢmaktadır. Zeytin
bitkisinin ekolojik isteklerinden biri olan kireçtaĢı üzerinde kırmızımsı
topraklar Nizip Ġlçesi‟nde geniĢ alanlarda görülür. Nizip ilçesinin
içinde bulunduğu Gaziantep Platosunda, Akdeniz ikliminin yarı kurak
stepik tipi görülür (Erinç 1993:6). BozulmuĢ Akdeniz iklimi de
denilebilen bu iklim bölgesinde, sıcaklık ortalaması 17,4 ºC‟dir ve
yılın hiçbir ayında sıcaklık 0 ºC‟nin altına düĢmemektedir. Sıcaklığın
0ºC altına düĢtüğü ortamlarda zeytin bitkisinin, verimi önemli
miktarda azalmaktadır. Nizip‟te yıllık ortalama yağıĢ 363,5 mm‟dir.
Kireç taĢının aĢınmasıyla oluĢan kırmızımsı kahverengi topraklar
Nizip ilçesi‟de en çok görülen toprak çeĢididir. Nizip Ġlçesi‟nde
yükselti, genellikle 500-750 m yükseltiler arasında değiĢmekle
birlikte, en yüksek nokta 938 m‟yi bulmaktadır. Bütün bu ekolojik
ortam Ģartları zeytin bitkisinin yetiĢmesine uygun koĢullar
sağlamaktadır. Bu çerçevede zeytincilik ilçede uzun yıllar boyunca
önemli ekonomik faaliyet olarak yapıla gelmiĢtir.
Nüfusu 2010 TUĠK verilerine göre 133093 olan Nizip
ilçesi‟nde zeytin tarımı önemli bir ekonomik faaliyet dalı haline
gelmiĢtir. Kırsal nüfusu 2009 yılında % 28 olan Nizip Ġlçesi‟nin en
önemli ekonomik faaliyetlerinden biri olan zeytincilik, çoğu ailenin
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ekonomik uğraĢılarından birisidir. ġehir yerleĢmesinin 1960‟lı yıllara
kadar önemli noktalarından birisini, zeytinyağı üretim tesisleri
oluĢturmaktaydı.
Nizip Ġlçesi‟de zeytin tarımı ve zeytinyağı üretimi, ürünü iĢlemeye
yönelik tesislerin yanı sıra bazı sanayi faaliyetlere hammadde sunarak
da ilçe sanayisinin geliĢmesine katkı sağlamıĢtır. Zeytinyağının düĢük
kalitelisinden sabun yapan yaklaĢık 40 kadar sabun fabrikası
mevcuttur. Ayrıca ilçede, zeytin posasıyla yakacak imal eden çok
sayıda iĢletme vardır.
Ülkemizin önemli zeytincilik alanlarından biri olan Nizip‟te, daha çok
yağ üretimine yönelik zeytincilik yapılmaktadır. Literatüre Nizip
Yağlık Zeytini olarak da geçen bu zeytinlerden, yılda ortalama 9000
ton civarında yağ elde edilmektedir.
Bu araĢtırmada zeytin bitkisinin Nizip Ġlçesi arazisindeki
yetiĢme koĢulları incelenerek, ilçede zeytin ve zeytinyağı üretiminin
geliĢimi 1991 – 2009 yılları içerisinde incelenmiĢ ve üretim
miktarlarının ülke verileriyle de karĢılaĢtırılması yapılarak, Nizip‟in
bu bakımdan Türkiye içerisindeki yeri ve önemi belirlenmeye
çalıĢılmıĢtır. Ġlçede zeytincilik faaliyetleri temel sorunlarının da ele
alındığı bu çalıĢmada, bir takım çözüm önerileri de sunulmaya
çalıĢılmıĢtır.
Yöntem
Nizip ilçesi‟nde zeytin tarımı ve zeytinyağı üretimini alan bu
çalıĢmada, literatür tarama, gözlem yapma ve mülakatlarla bilgi
toplama yöntemi kullanılmıĢtır. Konu ile ilgili yazılmıĢ makale ve
kitaplar okunarak geniĢ bir teorik bilgi toplanmıĢtır. Nizip ilçesinde
zeytin üretimi yapan çiftçilerle mülakatlar yapılmıĢtır. Konu ile ilgili
gözlemler yapılarak bilgi birikimi sağlanmıĢtır.
Zeytin Bitkisi ve Ekolojik Ġstekleri
Ġnsanların beslenmelerinde önemli yeri olan zeytin ve
zeytinyağı Nizip‟te, Antepfıstığından sonra ikinci tarımsal üretim
faaliyeti olarak karĢımıza çıkmaktadır. Zeytin gerek sofralık gerekse
yağ üretimi açısından sadece bölgede değil, Türkiye‟de de önemli
tarımsal bir üründür. Zeytin ağacı, kültür bitkileri arasında en uzun
ömürlü olanıdır (Bulut, 2006: 161).
Oleacea familyası, Olea cinsinin bir türü olan zeytin, (Olea
Europaea L.) meyvesi çekirdekli, meyvesinden yağ elde edilen ve
çeĢitli Ģekillerde tatlandırılarak yenilen bir bitkidir. YetiĢkin bir zeytin
ağacı, yaklaĢık 5-6 metre boyunda, gövde kalınlığı 20-30 cm
çapındadır. Zeytin ağacının gövdesi kalın, saçaklı kabuktan
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oluĢmaktadır. Gövde yapısının bu Ģekilde olması, bitkinin kıĢın
yaĢanabilecek olası düĢük sıcaklıklarda kendini koruyabilmesine
yardımcı olmaktadır. Yerden itibaren 1–2 m. boyunda olan zeytin
ağacının gövdesi, dallara ayrılır ve saçaklı bir Ģekildedir. Zeytin
taneleri gövdeden ayrılan dallardan itibaren uç dallara kadar uzanan
ince dallarda oluĢmaktadır. Zeytinin meyvesi, kendi sapıyla direk ince
dala bağlı Ģekilde bulunur. Yaprakları ince uzun ve yaklaĢık 5–7 cm.
uzunluğundadır. Yaprak geniĢliği ise 1–3 cm. arasında değiĢmektedir.
Nisan baĢlarından itibaren çiçeklenen zeytin, Eylül-Ekim
aylarında yeĢil taneler, Kasım-Aralık aylarında ise siyah taneler
Ģeklinde ağaçta bulunur. Salamuralık yeĢil zeytinler, Eylül ayı
sonlarından itibaren toplanmaya baĢlanır. Siyah salamuralık ve yağlık
zeytinler ise, Kasım sonu Aralık ortalarından itibaren toplanmaya
baĢlanır.
Dünya‟da Zeytinciliğin tarihi tam olarak bilinmese de
arkeolojik kazılarda zeytin tarımı ile ilgili önemli kalıntılar
bulunmuĢtur. Bu konuda en eski veri, Ege Denizi‟nde Santorini
adasında yapılan arkeolojik çalıĢmalara dayanmaktadır. Bu
çalıĢmalarda 39000 yıllık zeytin yaprağı fosilleri ortaya çıkarılmıĢtır
(Öztürk, Yalçın ve Dıraman, 2009 : 36). Tarihi çok eskilere dayanan
zeytinin kültüre alınarak iĢlenmesi ise o kadar eski değildir. Kültürel
anlamda zeytin yetiĢtiriciliğinin MÖ 6000 yıllarında baĢladığı tahmin
edilmektedir (Öztürk ve Ark., 2009 : 36). Zeytinin anavatanı olarak
Anadolu ve Kuzey Mezopotamya olduğu tahmin edilmektedir.
TaĢkın‟a göre kökeni tarih öncesine dayanan tipik bir Akdeniz bitkisi
olan zeytinin ana vatanı, birçok bilimsel araĢtırmaya göre Anadolu‟da
KahramanmaraĢ, Mardin ve Hatay illerinin oluĢturduğu üçgenin
içinde yer almaktadır (TaĢkın, 2010: 1). Ancak, zeytinin anavatanının
Mezopotamya ve Ön Asya olduğu görüĢü daha yaygındır (Özkaya ve
Ark., 2010: 2). Tümertekin‟e göre zeytinin anavatanı Mümbit Hilal
olarak adlandırılan Mezopotamya bölgesidir (Tümertekin ve Özgüç,
2009: 127). Buradan (Mümbit Hilal‟dan) dünyaya üç koldan yayıldığı
iddia edilmektedir. Birinci kol Mısır üzerinden Fas, Tunus ve Cezayir.
Ġkinci kol Anadolu üzerinden Ege adaları, Yunanistan, Ġtalya ve
Ġspanya‟ya, Üçüncü kol ise, Ġran üzerinden Hindistan ve Çin‟e
uzanmaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2009: 127).
Tarihin en eski meyve veren bitkisi olarak da anılan zeytin,
kutsal kitaplarda da anılan bir bitkidir. Hz. Nuh‟a tufandan sonra
beyaz güvercin tarafından zeytin dalının getirilmesi, insanlık tarihi
boyunca barıĢın sembolü olarak anılmıĢtır. Hz. Ġbrahim bu bitkinin
yetiĢtirilmesi ve savaĢlarda bu ağaçlara dokunulmaması konusunda
halkına nasihatlerde bulunduğu, tarihi kayıtlarda yer almaktadır. Yine
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Kur‟an‟da bizzat zeytin üzerine yemin edilerek bir süreye baĢlanmıĢ
olması da zeytinin dinsel bağlamdaki önemine iĢaret etmektedir
(Kur‟an-ı Kerim, Tin Süresi [95], 1.ayet).
Akdeniz florası arasında gösterilen zeytin, Dünya üzerinde orta
kuĢakta ve Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde doğal yetiĢme
ortamı bulur. Yurdumuzda zeytin tarımı, Akdeniz ikliminin görüldüğü
ve 800 m‟den alçak yüksekliklere sahip alanlarda yapılmaktadır. Her
bitki gibi zeytinin de yetiĢme koĢulları vardır. Zeytin ağaçları günlük
sıcaklığın -19ºC kadar düĢtüğü (Bigadiç); yaz yağıĢları ortalamasının
3,1 mm (Mardin) ile 248 mm (Zonguldak) arasında değiĢtiği; Akdeniz
iklim bölgesiyle bu iklimin orta kuĢak okyanus etkisiyle (Karadeniz
bölgesi) ve Güneydoğu Anadolu‟daki gibi de Suriye‟nin kıĢın bozkır,
yazın çöl havasıyla bozulduğu her yerde, hiçbir tehlikeye maruz
kalmadan yetiĢtirilebilir (Yücel, 1990: 4). Ancak burada önemli olan
husus; zeytin ağacının yetiĢmesi ekonomik anlamda meyve vermesi
için, yukarıda verilen alanın daraltılması gerekmektedir. Öncelikle
zeytin yaz sıcaklığı ve kuraklığı isteyen bir bitkidir. Bu nedenle
Karadeniz Bölgesinde ekonomik anlamda
zeytin tarımı
yapılamamaktadır. Ülkemizde zeytin üretimi yapan yerlere
bakıldığında Karadeniz Bölgesinin sıralamada yer almaması
söylediklerimizi destekler niteliktedir. Zeytin bitkisi günlük ortalama
sıcaklığın 7ºC ve altına düĢtüğü dönemlerde dinlenmeye çekilir. Don
olayına karĢı hassas olan bitki, özellikle ilkbahar donlarının az
görüldüğü yerlerde ticari anlamda önem kazanır (Kalelioğlu, 1989:
163). Zeytin ağacının biyolojik geliĢimi ve fizyolojik faaliyetleri
esnasında gözlerin oluĢabilmesi için uygun bir soğuklama (üĢüme)
süresine ihtiyaç vardır. Bu süre 600 ile 2000 saat arasında değiĢir (Efe
ve Ark., 2009: 19). Nizip‟te üĢüme süresi 2000 saate yakındır. Bu
nedenle de çekirdek boyutu büyüktür.
Zeytinin yetiĢmesi için gerekli olan fiziki ortam özelliklerinden
toprak özelliklerine baktığımızda; zeytin, çok seçici olmamakla
birlikte kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, Ph‟sı 6–8
seviyesinde olan topraklardan hoĢlanmaktadır. Tabansuyu yüzeye 1
m‟den daha yakın olmamalıdır. Bu seviyeye yakın topraklarda
mutlaka drenaj uygulanmalıdır (TaĢkın, 2010: 3). Drenajı bozuk
topraklarda yetiĢen zeytin ağaçları yapraklarını dökmekte, meyve
vermeyip zamanla bitki kurumaktadır. Yani zeytin yarı kurak iklim
bitkisidir.
Zeytin bitkisinin fidandan çoğaltma yöntemiyle dikimi
yapılmaktadır. Özel zeytin fidanı yetiĢtirme çiftliklerinde seralarda
üretilen fidanlar devlet desteğiyle çiftçilere ulaĢtırılmaktadır.
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Zeytin fidanı üretimi 2 Ģekilde yapılmaktadır. Birincisi
tohumundan ekim yöntemidir ki, bu yöntem pek sağlıklı
yapılamadığından kullanılmamaktadır. Ġkinci yöntem ise; zeytin
ağacından elde edilen sürgün, çöğür, obur, çelik ve yumrular seralarda
köklendirilerek hazırlanmaktadır. Bu zeytin fidanları üreticilere belirli
ücret karĢılığı satılmaktadır.
Zeytin yaprağı ve meyvesi ilaç sanayinde de kullanılmaktadır.
Yaprağının diyabet hastalığına iyi geldiği yörede bilinmekte ve
kullanılmaktadır. Ayrıca zeytin ağacı yakacak olarak kullanıldığında
kalori değeri yüksek bir yakıttır. Halk arasında yemekler geç
kaldığında “ocağın altına zeytin odunu at çabuk piĢsin” deyimi bunu
destekler niteliktedir.
Nizip Ġlçesi’de Zeytin Tarımı
Nizip Ġlçesi‟de zeytin tarımı 19898 ha alanda yapılmaktadır.
Nizip‟te 2009 yılı rakamlarına göre 2608000 adet zeytin ağacı
mevcuttur. Bunların 2058000 âdeti meyve vermektedir. Yeni dikilen
bir zeytin fidanı 5 yıl sonra meyve verebilecek duruma gelir. Bazı eski
zeytin bahçelerinde bitki 150-200 yıl ürün verebilmektedir (Doğanay,
1995: 180).
Zeytin bahçeleri Ģehir yerleĢmesinin etrafındaki alanda
yoğunluk kazanmakla birlikte, köylerde de yapılmaktadır. Ancak
zeytin bahçeleri bölgede 800 m‟den yükseklerde meyve
vermemektedir. Bundan dolayı yükseltinin arttığı ilçe merkezinin
kuzey ve kuzeybatısındaki köylerde zeytin ziraatı az yapılmaktadır.
Yükseltinin arttığı kesimlerde daha çok güneye bakan yamaçlarda
zeytin bahçeleri yoğunlaĢmaktadır.
Dünya‟da küresel rekabetin her geçen gün artması, bu rekabete
dayanamayan iĢletmecilerin katkı maddeli yağ üretmesine yol
açmaktadır. Katkı maddeli yağların insanların sağlığını uzun vadede
tehdit etmesi, içine hiçbir Ģekilde katkı maddesi kabul etmeyen, hatta
karıĢım anında tekrar ayrılan zeytinyağının dolayısıyla zeytinin son
yıllarda tekrar önem kazanmasına neden olmuĢtur. Son yıllarda
tüketimi hızla artan zeytinyağı, üreticisinin yüzünü güldürmeye
baĢladığından, tekrar dikimi ve bakımı artan bir ürün haline gelmiĢtir.
Nizip‟te zeytin üretimi yıllara göre değiĢim göstermektedir.
Periyodisite1 zeytin bitkisinin geninde vardır. Ancak zeytinin toplama
koĢulları ve bakımı periyodisiteyi azaltabilir. Nitekim Ġspanya zeytin
üretiminde periyodisiteyi % 20‟ye düĢürmüĢtür. Ülkemizde ise
1

Bazı meyve tür ve çeĢitleri bir yıl meyve verip, ertesi yıl ya hiç meyve
vermez veya çok az meyve verirler. Bu olaya "periyodisite" denilmektedir.
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verimin az olduğu yılda elde edilen ürünün 5 katı, verimin çok olduğu
yılda elde edilebilmektedir. Ancak son yıllarda Tarım ve KöyiĢleri
Bakanlığı, Ġlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde yapılan çiftçiyi
bilinçlendirme çalıĢmaları sonuç vermiĢ ve üretim üzerinde
periyodisitenin etkisi azaltılmıĢtır.
Nizip‟te zeytin üretiminin yıllara dağılımına bakıldığında 2003
yılı verimin en yüksek olduğu yıl olarak görülmektedir. Nizip‟te 2003
yılında tane zeytin üretimi 43350 ton olarak gerçekleĢmiĢtir. Üretimde
dalgalanmalar, 2000‟li yılların baĢlarına kadar belirgin bir Ģekilde
görülse de, son yıllarda periyodisitenin etkisinin azaldığı
görülmektedir (Tablo 1).
Üretimde son yıllarda artıĢ görülmesinin bir etkisi de, ağaç
sayısındaki geliĢmelerdir. Tarımda makineleĢmeyle birlikte üretime
açılan arazilerde zeytin ve fıstık tarımı için fidanlar dikilmektedir. Bu
fidanların yetiĢip ürün vermesiyle birlikte üretim artmaktadır. Bunun
yanı sıra, toprağı iĢleme yöntemleri, gübreleme, sulama ve en önemlisi
de çiftçide bilincin artması, ağaç baĢı verimde önemli geliĢmeler
yaĢanmasına neden olmuĢtur. Ağaç baĢı verim, 1991 yılında 4 kg‟da
kalırken, 2009 yılında (verimin az olduğu yıl) ağaç baĢı verim 12,5
kg‟a çıkmıĢtır (Tablo 1).
Tüm Türkiye„de olduğu gibi Nizip‟te de yetiĢtirilen zeytinin %
25‟lik kısmı yeĢil toplanıp pazarlanmaktadır. Nizip‟te yeĢil olarak
pazarlanan zeytinin tamamı “celebi” denilen salamuralık zeytindir.
Bunun yanı sıra siyah salamuralık zeytin de mevcuttur. Nizip‟te yağlık
olarak yetiĢtirilen zeytin, “Nizip yağlık zeytini” adıyla literatüre
geçmiĢtir. Nizip yağlık zeytinin ortalama tane boyutu; 20,82 mm, tane
ağırlığı; 2,17 gr ve çekirdek ağırlığı 0,40 gr‟dır. Türkiye‟de yetiĢtirilen
zeytinler içerisinde et oranı en düĢük olanı, Nizip yağlık zeytindir.
Buna karĢın yağ oranı açısından 3. sırada gelmektedir. Nizip yağlık
zeytin çeĢidinin et oranı % 81,3 ve çekirdek oranı % 18,7‟dir. Nizip
yağlık zeytin cinsinin yağ oranı ise % 27,4’tür (Efe ve Ark., 2009: 21).
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Harita:1 Nizip ilçesinde zeytin ağaçlarının dağılıĢı (2009)
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Tablo 1:
2009).

Nizip Ġlçesi’nde Yıllara Göre Zeytin Üretimi (1991-

Ağaç
Toplam ağaç baĢına
Üretim
Yıllar
sayısı
ortalama
(ton)
verim (kg)
1991
--1305000
4
5203
1992
--1305000
4
5197
1993
--1285185
3
4243
1994
--1300000
15
19275
1995
130000
1300000
2
2580
1996
130000
1305500
24
31500
1997
141000
1414173
21
28800
1998
134580
1217332
18
21000
1999
165770
1657700
32
42245
2000
160000
1657700
15
24225
2001
166000
1660000
20
32875
2002
144040
1443019
26
36011
2003
168000
1680000
26
43350
2004
168000
1680000
17
29016
2005
170400
1723000
20
35384
2006
174400
1813000
22
38688
2007
174400
1813000
18
30245
2008
198980
2535000
15
32000
2009
200000
2608000
13
26716
Kaynak: TÜĠK. Muhtelif yıllara ait bitkisel üretim istatistikleri.
(http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/ bitkisel.zul). EriĢim: 29.07.2010
Meyveliklerin
alanı (dekar)

Yıllara göre Nizip‟teki zeytin üretiminde dalgalanmalar
görülmektedir. Bu dalgalanmalar, zeytin bitkisinin periyodisitesinden
kaynaklanmaktadır. Periyodisitenin bu kadar belirgin olmasında da
çiftçilerin zeytin hasadı esnasında bitkiye verdikleri zarar yanında
bakımsızlığın da önemli rolü bulunmaktadır. Zeytin ağaçları hasat
zamanında fazla yıpranmakta ve ertesi yıl ürün miktarı azalmaktadır.
Bazı yıllarda belirgin bir artıĢ ve ardından gelen düĢüĢler
gözlenmektedir. Mesela 1994 yılında 19275 ton olan üretim ertesi yıl
16695 ton azalarak 2580 tona gerilemiĢtir.
Yıllara göre zeytin üretiminde dikkat çeken bir husus da,
verimin fazla olduğu yıldan sonra 2-3 yıl art arda verimin düĢük
olmasıdır. Örneğin 1996 yılında 31500 tonla zirve yapan üretim,
ardından 1997‟de 28800‟e, 1998‟de ise o periyodun en alt seviyesi
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olan 21000 tona düĢmüĢtür. 1999‟da 42245 tonla zirve yapan üretim,
ertesi yıl o periyodun en alt seviyesine inerek, neredeyse yarı yarıya
azalmıĢ ve 24225 tona kadar gerilemiĢtir. Bundan sonra tekrar artıĢ
görülmüĢ ve 2003‟te tekrar zirve yaparak yeni bir zirve oluĢturmuĢtur.
2006 yılı zirve yılı olmuĢ, ardından gelen 2007 yılında üretim
düĢmüĢtür. 2008‟de üretim tekrar artıĢa geçmiĢtir (ġekil 1). Yüksek
verim alınan yıldaki hasat esnasında meyvenin toplaması için
sopalarla zeytin ağacının dallarının çırpılması (vurulması), ertesi yıl
oluĢacak gözelerin zarar görmesine, bu da rekoltenin düĢmesine neden
olmaktadır. Diğer bir deyiĢle, zeytin ağacı hasat esnasında ne kadar az
hasar görürse ertesi yıl verim o oranda fazla olmaktadır.
Burada Ģu hususunda belirtilmesinde yarar vardır. Yıllık üretim
rakamları takvim yılına göre ayarlanmıĢtır. Yani 31 Aralık tarihi
itibariyle 2009 yılı içindeki üretim rakamları verilmiĢtir. Oysa zeytin
hasad süresi kasım-aralık-ocak aylarındadır. Tablo ve grafikteki
rakamlarda 2009 yılı üretimi muhtemelen eksik verilmiĢtir. Çiftçilerle
yapılan mülakatlarda 2009 yılının önceki yıla oranla daha verimli
geçtiği belirtilmiĢtir. Ġlgili tabloda üretim miktarında azalıĢ görülmesi,
yukarıda izah edilen nedenden kaynaklanmaktadır.

Ton

ġekil 1: Nizip Ġlçesi’nde Zeytin Üretiminin Yıllara Göre Dağılımı
(1991-2009).
Zeytin üretimine Türkiye ölçeğinde bakıldığında 2009 yılında
Nizip‟te üretilen zeytin, Türkiye zeytin üretiminin % 2,01‟ine karĢılık
gelmektedir. Türkiye‟de aynı yıl 1290654 ton zeytin üretilirken,

15

16

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Nizip‟te
26716ton
tonzeytin
zeytin
üretilmiĢtir.
yetiĢme
alanı bakımından
Nizip‟te 26716
üretilmiĢtir.
ÜrünÜrün
yetiĢme
alanı bakımından
Nizip‟te,
Türkiye
toplam
zeytin
alanının
%
2,6‟sı
bulunmaktadır.
Nizip‟te, Türkiye toplam zeytin alanının % 2,6‟sı bulunmaktadır.
Türkiye
toplam
zeytin
üretiminde
periyodisite
çok
daha net
Türkiye toplam zeytin üretiminde periyodisite çok daha net
görülmektedir
(Tablo
2).
Özellikle
1994–2004
yılları
arasında
görülmektedir (Tablo 2). Özellikle 1994–2004 yılları arasında zeytin zeytin
üretiminde
bir verimli
verimliyıl,yıl,
ardından
bir verimin
yıl
üretiminde bir
ardından
bir verimin
düĢük düĢük
olduğu olduğu
yıl
ritmik
bir Ģekilde
ĢekildeyaĢanmıĢtır.
yaĢanmıĢtır.
Örneğin,
1400
ritmik bir
Örneğin,
19941994
yılındayılında
1400 000
ton000 ton
üretime
karĢılık
sonraki
yıl
515000
ton
üretim
yaĢanmıĢ.
üretime karĢılık sonraki yıl 515000 ton üretim yaĢanmıĢ. 1996‟da1996‟da
tekrar
üretim1800000
1800000
1997‟de
düĢmüĢ
ton)
tekrar artan
artan üretim
ton,ton,
1997‟de
tekrartekrar
düĢmüĢ
(510000(510000
ton)
ve
1998
yılında
1650000
ton
gibi
yüksek
üretim
yaĢanmıĢtır.
2004
ve 1998 yılında 1650000 ton gibi yüksek üretim yaĢanmıĢtır. 2004
yılından
sonra çiftçi
çiftçibilinçlendirilmelerinin
bilinçlendirilmelerinin
yapılması,
gübreleme
yılından sonra
yapılması,
gübreleme
faaliyetlerinde
geliĢme,
fiziki
ortam
Ģartlarının
zeytin
için
optimuma
faaliyetlerinde geliĢme, fiziki ortam Ģartlarının zeytin için optimuma
yakın
oluĢu
gibi
nedenlerden
ötürü,
periyodisite
katsayısında
yakın oluĢu gibi nedenlerden ötürü, periyodisite katsayısında düĢüĢlerdüĢüĢler
görülmektedir.
görülmektedir.
Zeytin
üretimineGaziantep
Gaziantep
ili ölçeğinde
bakıldığında,
Zeytin üretimine
ili ölçeğinde
bakıldığında,
Nizip Nizip
Ġlçesi‟nin
önemi
ortaya
çıkmaktadır.
2009
yılında
Gaziantep
Ġlçesi‟nin önemi ortaya çıkmaktadır. 2009 yılında Gaziantep zeytin zeytin
üretiminde
NizipĠlçesi‟nin
Ġlçesi‟nin
% 82,9‟dur.
üretimin
üretiminde Nizip
payıpayı
% 82,9‟dur.
ĠlçedeĠlçede
üretimin
bu kadarbu kadar
yüksek
olmasının
nedeni,
diğer
ilçelerin
fiziki
ortam
Ģartlarının
yüksek olmasının nedeni, diğer ilçelerin fiziki ortam Ģartlarının zeytin zeytin
üretimine
elveriĢliolmaması
olmaması
zeytin
kültürünün
Nizip‟teki
üretimine elveriĢli
ve ve
zeytin
kültürünün
Nizip‟teki
kadar kadar
geliĢmemesidir.
Fizikiortam
ortam
Ģartları
bakımından
geliĢmemesidir. Fiziki
Ģartları
bakımından
Nizip‟eNizip‟e
benzer benzer
koĢullar
taĢıyan
KarkamıĢ‟ta
fıstık
tarımının
yaygın
koĢullar taĢıyan KarkamıĢ‟ta fıstık tarımının yaygın oluĢu, oluĢu,
Oğuzeli‟nde
ise toprak
topraközelliklerinin
özelliklerinin
üretimine
Oğuzeli‟nde ise
zeytinzeytin
üretimine
elveriĢlielveriĢli
olmayıĢı
nedeniyle
bu
iki
ilçede
zeytin
üretiminin
payları
düĢüktür.
olmayıĢı nedeniyle bu iki ilçede zeytin üretiminin payları düĢüktür.
Nizip
Ġlçesi‟nde
2009
yılında
2608000
ağaçtan
ton
Nizip Ġlçesi‟nde 2009 yılında 2608000 ağaçtan 26716 26716
ton
zeytin
elde
edilirken
Gaziantep
genelinde
ağaç
sayısı
5098459
ve
elde
zeytin elde edilirken Gaziantep genelinde ağaç sayısı 5098459 ve elde
edilen
zeytin32215
32215tondur.
tondur.
Gaziantep
geneline
ağaç varlığı
açısından
edilen zeytin
Gaziantep
geneline
ağaç varlığı
açısından
Nizip‟in
oranı
%
51,2‟de
kalırken
üretim
%
82,9
gerçekleĢmiĢtir
Nizip‟in oranı % 51,2‟de kalırken üretim % 82,9 gerçekleĢmiĢtir
(ġekil
(ġekil 4-5-6).
4-5-6).
Tablo
2: Nizip
NizipĠlçesi,
Ġlçesi,Gaziantep
Gaziantep
Ġli Türkiye’de
ve Türkiye’de
1991–2009
Tablo 2:
Ġli ve
1991–2009
Yılları
ZeytinÜretimi
Üretimi
Ağaç
Sayıları
Yılları Zeytin
ve ve
Ağaç
Sayıları
Yıllar
Yıllar

1991
1991
1992
1992
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000

NĠZĠP
GAZĠANTEP
NĠZĠP
GAZĠANTEP
Alan
Verim Ağaç Alan
Verim
Alan
Verim Ağaç Alan
Verim Ağaç
(da)
(ton)
(bin) (da)
(ton)
(da)
(ton)
(bin) (da)
(ton)
(bin)
Adet
Adet
Adet
--5203
1305 --8053
--5203
1305 --8053
3243
--5197
1305 --7961
--5197
1305 --7961
3238
--4243
1285 --6270
--4243
1285 --6270
3140
--19275 1300 --36773
--19275 1300 --36773 3153
130000 2580
1300 192610 3541
130000 2580
1300 192610 3541
1750
130000 31500 1305 192840 35902
130000 31500 1305 192840 35902 1782
141000 28800 1414 209110 32790
141000 28800 1414 209110 32790 2057
134580 21000 1217 197900 24669
134580 21000 1217 197900 24669 1734
165770 42245 1657 238030 48242
165770 42245 1657 238030 48242 2471
160000 24225 1657 249700 32181
160000 24225 1657 249700 32181 2701

TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
Ağaç Alan
Verim
Alan
Verim
Ağaç
(bin) (da)
(ton)
(da)
(ton)
(bin)
Adet
Adet
3243 --640000
--640000 87705
3238 --750000
--750000 87088
3140 --550000
--550000 87163
3153 --1400000
--1400000 88147
1750 5562900 515000
5562900 515000 87581
1782 5684050 1800000
5684050 1800000 89740
2057 6576470 510000
6576470 510000 95730
1734 6000000 1650000
6000000 1650000 93450
2471 5950000 600000
5950000 600000 95500
2701 6000000 1800000
6000000 1800000 97770

Ağaç
(bin)
Adet
87705
87088
87163
88147
87581
89740
95730
93450
95500
97770
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2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009

166000
166000
144040
144040
168000
168000
168000
168000
170400
170400
174400
174400
174400
174400
198980
198980
200000
200000

32875
32875
36011
36011
43350
43350
29016
29016
35384
35384
33688
33688
30245
30245
32000
32000
26716
26716

1660 232940
232940
40433
6000000
1660
40433
2790 2790
6000000
600000 600000
99000
1443 236970
236970
49205
6200000
1443
49205
2832 2832
6200000
18000001800000
101600
1680 236970
236970
53590
6250000
1680
53590
2818 2818
6250000
850000 850000
102750
1680 236970
236970
37028
6440000
1680
37028
2831 2831
6440000
16000001600000
107100
1723 242830
242830
48897
6620000
1723
48897
2923 2923
6620000
12000001200000
113180
1813 292850
292850
50596
7118428
1813
50596
3928 3928
7118428
17667491766749
129265
1813 387847
387847
40050
7530001
1813
40050
4279 4279
7530001
10758541075854
144328
2535 419662
419662
37833
7743701
2535
37833
5149 5149
7743701
14642481464248
151650
2508 351372
351372
32215
7784125
2508
32215
5098 5098
7784125
12906541290654
153723

Kaynak:
TÜĠK.Muhtelif
Muhtelif
yıllara
ait bitkisel
üretim
istatistikleri.
Kaynak: TÜĠK.
yıllara
ait bitkisel
üretim
istatistikleri.
(http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/
bitkisel.zul).
EriĢim:
(29.07.2010)
(http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/ bitkisel.zul).
EriĢim:
(29.07.2010)

ġekil:
GaziantepĠlçelerinde
Ġlçelerinde
Zeytin
Üretiminin
Ġlçelere
Dağılımı
ġekil: 33 Gaziantep
Zeytin
Üretiminin
Ġlçelere
Dağılımı
(2009).
(2009).
Tablo
3: Gaziantep
GaziantepĠlinde
Ġlinde
Ġlçelere
Zeytin
YetiĢme
Tablo 3:
Ġlçelere
GöreGöre
Zeytin
YetiĢme
Alanı, Alanı,
Üretim
ve
Ağaç
Sayıları
(2009)
Üretim ve Ağaç Sayıları (2009)
Zeytin
Zeytin
YetiĢtirilen Üretim
Üretim
YetiĢtirilen
Ağaç Ağaç
SayısıSayısı
Ġlçeler
Ġlçeler
Alan(da)
Alan(da)
Miktar %% Miktar(ton)
Miktar(ton)
Miktar
%
Miktar
% %Miktar
%
ġahinbey
74390 21,2
21,22849
2849
1158470
ġahinbey 74390
8,8 8,81158470
22,7 22,7
ġehitkamil
6000
171000
ġehitkamil 6000
1,71,7 885885
2,7 2,7171000
3,6 3,6
Araban
4153
1,2
30
0,09
84660
Araban
4153
1,2 30
0,09 84660
1,7 1,7
Ġslahiye
15200
4,3
1033
3,2
244200
Ġslahiye
15200
4,3 1033
3,2 244200
4,8 4,8
KargamıĢ
17000 4,84,8 43 43
KargamıĢ 17000
0,1 0,140900409000,8 0,8
Nizip
200000 56,9
56,926716
26716
2608000
Nizip
200000
82,9 82,9
2608000
51,2 51,2
Nurdağı
2080
0,6
45
0,1
103433
2
Nurdağı
2080
0,6 45
0,1 103433
2
Oğuzeli
27860 7,97,9 606606
584180
Oğuzeli
27860
1,9 1,9584180
11,5 11,5
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99000
101600
102750
107100
113180
129265
144328
151650
153723
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Yavuzeli
4689
1,3
8
0,02 103616
2
TOPLAM 351372 99,9 32215
99,8 5098459 100
Kaynak: TÜĠK. Bitkisel üretim istatistikleri.
(http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul). (EriĢim: 29.07.2010)
Ağaç ve alan varlığı açısından % 20‟nin üzerine çıkan ġahinbey
ilçesinde üretim % 8,8‟de kalmıĢtır. Üretimin düĢük olmasının nedeni
bu ilçenin yükseltisinin 850 m oluĢudur. Bölgemizde yetiĢen zeytin
800 m yükseltiye kadar verimli olmakta, 800‟den yüksek kesimlerde
ise verim düĢmektedir.
Tablo 4: Gaziantep Ġlinde Ġlçelere Göre Verim(2009).
Dekar BaĢına DüĢen Ağaç BaĢına DüĢen
Ġlçeler
Verim (kg)
Verim (kg)
ġahinbey
38,30
2,45
ġehitkamil
147,5
5,17
Araban
7,22
0,35
Ġslahiye
67,96
4,23
KargamıĢ
2,53
1,05
Nizip
133,58
10,24
Nurdağı
21,63
0,4
Oğuzeli
21,75
1,03
Yavuzeli
1,70
0,08
Kaynak: TÜĠK Bitkisel Üretim Ġstatistiklerinden DerlenmiĢtir.
(EriĢim: 30.07.2010)
Gaziantep Ġli‟nde ilçelere göre zeytin verimine bakıldığında,
en yüksek verim düzeyine Nizip Ġlçesi‟nin ulaĢtığı görülmektedir
(Tablo 4). Nizip Ġlçesi‟nde verimin yüksek olmasında, ortamın fiziki
ve beĢeri Ģartlarının yanı sıra ağaçların yaĢı ön plana çıkmaktadır.
Nizip Ġlçesi‟nde zeytincilik faaliyetleri çok eskilere dayandığından
dolayı ağaçlar verimli çağındadır. Diğer ilçelerde, özellikle KarkamıĢ
Ġlçesi‟nde yeni yeni zeytincilik faaliyetleri geliĢmeye baĢladığından ve
ağaçların genç olmasından dolayı verim düĢüktür. Bu nedenle
KarkamıĢ ve diğer ilçelerde ağaç sayısı fazla olmasına rağmen üretim
çok düĢük kalmaktadır.
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ġekil 4: Gaziantep ilinde ilçelere göre zeytin üretim
alanlarının dağlımı (2009)

ġekil 5: Gaziantep ilinde ilçelere göre zeytin üretimi (2009)
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ġekil 6: Gaziantep ilinde zeytin ağacı sayısının dağılımı
(2009)
Yukarıda belirtildiği gibi, Nizip Ġlçesi‟nde zeytinin hasat
dönemi; yeĢil salamuralıkta Eylül sonu Ekim ayı, yağlık zeytin veya
siyah salamuralık zeytinde ise Kasım ayının ikinci yarısından Ocak
ayının sonuna kadarki dönemdir. Bu devrelerde toplanan zeytinler
iĢlenerek tüketime sunulmaktadır.
YeĢil salamuralık olarak toplanan zeytinler zeytin iĢleme
fabrikalarında tatlandırma iĢlemlerinden geçirildikten sonra pazara
sürülür. Salamuralık zeytinler 4-5 tonluk kuyulara doldurulur. 4 ton
zeytine 500 kg tuz ve 24ºC‟de kostik (sodyum hidroksit) ve yeterince
su eklenir. Bu Ģekilde yaklaĢık 1 ay bekletilir. Bu esnada 2-3 kez suyu
değiĢtirilir ve katkı maddeleri (kostik, tuz, asit, demir glukonat, demir
laktat) eklenir. 1 ay sonunda tatlanan zeytin paketlenerek piyasaya
sürülür. YeĢil salamuralık zeytin ile siyah salamuralık zeytin aynı
iĢlemlerle tatlandırılmasına karĢılık, katkı maddeleri değiĢmektedir.
YeĢil zeytine kostik ve tuz daha az, su ise fazla miktarda
katılmaktadır.
YeĢil ve siyah salamuralık zeytinler geleneksel Ģekilde de
tatlandırılarak da pazara sunulabilmektedir. Geleneksel yöntemde
yeĢil zeytin taneleri bıçakla çizilerek su tankları içine atılır. Su içinde
bekleyen zeytinler zamanla acılıklarını bırakırlar. Bu tanklardaki su
her gün değiĢtirilir. Böylelikle bir aylık süre içersinde zeytin tatlanır.
Ancak geleneksel Ģekilde yapılan tatlandırma iĢlemleri, zahmetli
olduğundan iĢletmelerde kostik maddesiyle tatlandırma tercih
edilmektedir. Bunun yanı sıra, kostik maddesiyle yapılan
tatlandırmada zeytinler daha diri olur ve daha çabuk tatlanır. Buna
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rağmen geleneksel yöntemle yapılan tatlandırılmıĢ zeytinler, katkısız
olduğu için daha sağlıklı olmaktadır.
Nizip’te Zeytinyağı Üretimi
Üreticilerin topladıkları yağlık zeytinler günümüzde “kontini
sistem” denilen buhar basınçlı makinelere dökülmekte ve tanelerden
yağ makine vasıtasıyla ayrıĢtırılmaktadır. Nizip‟te bu Ģekilde faaliyet
gösteren 22 adet zeytinyağı iĢletmesi bulunmaktadır. Üreticiler,
zeytinlerini bu iĢletmelerde iĢletip, yağlarını tenekelere doldurarak
pazara sunmaktadırlar.
Önceleri zeytinyağı üretimi “Mahsere”, “Devlip”, ”Pres” gibi
isimlerle adlandırılan zeytin masmanalarında3 yapılırdı. Burada sistem
daha ilkel olmakla birlikte yörenin önemli istihdam sektörü idi. Çünkü
kontini sistem zeytinyağı üretim tesislerinde en fazla 10 kiĢiyi
istihdam edilirken, geleneksel yöntemde en küçük mahserede bile 25–
30 kiĢi istihdam edilmekteydi. Mahsereler, Ģehirden ziyade kırsal
kesimde kurulmuĢlardır. Özellikle ilçenin güney köyleri zeytin tarımı
açısından önemli olduğundan mahsereler de, bu köylerde
bulunmaktaydı. Günümüzde Akçakent, Kızılcakent gibi zeytinciliğin
fazla yapıldığı köylerde hala mahsereler bulunsa da kontini sistemle
rekabet edememektedirler.
Mahserelerde zeytin taĢ değirmenlerde ezilerek telis denilen
ketenden dokunmuĢ torbalara doldurulduktan sonra, yaklaĢık 25–30
torba üst üste konularak pres makinesi altında ezilerek yağ
çıkarılmakta idi. Posa üzerine sıcak su (70ºC civarında) eklenerek
tekrar sıkılmakta idi. Sıcak suyla tekrar preslenmesinin nedeni posanın
içinde kalan yağı tamamen ayrıĢtırmaktadır. Sıcak su ile karıĢık yağ,
kuyulara akıtılır. Kuyularda birkaç gün dinlendirilerek yağ ile suyun
ayrıĢması beklenirdi. Sudan ayrılan yağ, alınarak tenekelere
doldurulur ve üreticiye teslim edilir. Kuyularda kalan az da olsa yağ
ve poza iĢletmeciye kalır. Mahsere iĢletmecisi bu pozayı kurutup
tekrar sıcak suyla haĢlayıp presleyerek yağ elde eder. Bu yağa prina
yağ denilir ki bu yağ, kalitesi en düĢük olan yağdır.
Nizip‟te 2009 yılı (Kasım-Aralık-Ocak 2010) sezonunda
zeytinyağı üreticileri ile yapılan mülakatlara göre üretim 9100 ton
olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu mülakatlar sonucu elde edilen veriler tablo
4‟te verilmiĢtir.

3

Masmana; zeytin iĢleme fabrikaların yerel adı.

21

22

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fotoğraf 1: Kontini Sistem denilen modern teknolojiyle zeytinyağı
üretiminde daha hızlı ve daha kaliteli yağ elde
edilebilmektedir.
Tablo 5: Nizip Ġlçesi’nde ve Türkiye’de zeytinyağı üretiminin
karĢılaĢtırılması (2000-2008)
Nizip
Türkiye
Türkiye Üretiminde
Yıllar
Üretimi
Üretim
Nizip Ġlçesi’nin Payı
(Ton)
(Ton)
(%)
2000
6100
185000
3,3
2001
8400
65000
12,9
2002
9000
160000
5,6
2003
10900
80000
13,6
2004
6950
145000
4,8
2005
8400
115000
7,3
2006
9200
137000
6,7
2007
7000
93000
7,5
2008
7400
93000
8,0
2009
9100
--Kaynak: TÜĠK, Nizip Ticaret Odası verileri ve üreticilerle yapılan
mülakatlar.
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Tablo 6: Dünya zeytinyağı üretimi (2008-2009)
Üretim
Miktarı
%
Ülkeler
(1000 ton)
AB
2035,4
75
1077,5
39,8
İspanya
539,1
19,9
İtalya 367,8
13,6
49,2
1,9
Yunanistan
Diğer
AB Ül
Suriye
119,8
4,4
Tunus
177,5
6,6
Türkiye
127,0
4,7
Diğer Ülkeler
249,2
9,1
TOPLAM
2707,1
100
Kaynak: UZK. (Uluslararası Zeytinyağı Konseyi),
(www.internationaloliveoil.org) (EriĢim: 30.07.2010).

(2009)

Tablo 7‟de görüldüğü gibi zeytinyağı tüketimi ülkemizde pek
yaygın değildir. Dünya zeytinyağı üretimi açısından ülkemiz 5. sırada
yer alırken (Tablo 6), tüketim açısından alt sıralarda yer almaktadır.
Ülkemizde zeytinyağı tüketiminin az olmasının nedenini tüketicilerin
zeytinyağının sağlık açısından önemini henüz kavramamıĢ olmasına
bağlamak mümkündür. Bunun yanı sıra, zeytinyağı fiyat açısından
diğer yağlarla rekabet edememektedir. Bu durum zeytinyağı üretimini
azaltmaktadır. Dünya‟da üretici ülkelerin tüketimde de üst sıralarda
yer aldığı görülmektedir. Dünya kiĢi baĢı zeytinyağı tüketiminde
Yunanistan 23,9 lt ile ilk sırada iken, ülkemiz kiĢi baĢı 1 litre
tüketimle en alt sıralarda yer almaktadır (Tablo 7).
Tablo 7: Dünya’da KiĢi baĢı Zeytinyağı Tüketiminin
Ülkelere Dağılımı (2009).
Ülkeler
Yunanistan
Ġspanya
Ġtalya
Tunus
AB

Tüketim
(kiĢi/lt)
23,9
13,1
12,9
6,0
5,0
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ABD
3,3
Türkiye
1,0
Japonya
0,3
Dünya Ortalaması
0,5
Kaynak: UZK.2009
Sonuç ve Değerlendirme
Zeytin tarımı, gerek ülkemiz gerekse Nizip Ġlçesi açısından
önemli bir yere sahiptir. Sadece bitkisel üretim değil, sanayiye mamul
madde sunması açısından da oldukça önemli bir ekonomik faaliyettir.
Bu faaliyeti geliĢtirmeye yönelik olarak bir takım önlemler
alınmalıdır. Tamamen zeytin tarımını geliĢtirmeye yönelik olarak
alınacak bir takım önlemler, hem üretimi arttıracak, hem de halkın
gelir seviyesi yükselecektir.
Ekolojik istekleri açısından optimuma yakın bir coğrafyada yer
alan Nizip‟te, üretim ve pazarlamada bir takım sorunlar vardır. Bu
sorunlara karĢı ileri sürülen çözüm önerilerinin dikkate alınması
durumunda Nizip‟te zeytin tarımının beklenen düzeye geleceği
kanaatindeyiz.
Üretimden kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri;
1 – Zeytincilik faaliyetlerinin daha fazla getirisi olduğunu
düĢünen bazı çiftçiler, bilimsel olmayan, geleneksel yöntemlerle
zeytin fidanı dikmektedirler. Oysa dikilecek fidanın verimi ve hangi
cins zeytin ekileceği profesyonel yardım alınarak yapılmalıdır. Bunun
için de, toprak analizi yapılarak hangi cins zeytinden daha fazla ürün
alınabileceği tespit edilip, çiftçiler yönlendirilmelidir.
2 – Zeytin ağaçları gübrelenirken bitkinin hangi minerallere
ihtiyacı olduğu toprak analizi yapılarak belirlenmelidir. YanlıĢ gübre
kullanımı, zeytin verimini % 30 düĢürmektedir. Bunun için toprak
analizi yapılarak kullanılacak gübrenin iyi tespit edilmesi
gerekmektedir.
3 – Zeytin hasadı yapılırken zamandan kazanmak amacıyla sırık
denilen sopalar kullanılmaktadır. Bu sopalar ertesi yıl ürün verecek
gözlere zarar vermektedir. Bu durum önlemek için, zeytin üretiminde
periyodisiteye sebep olan toplanma esnasında bitkiye verilen zararı en
aza indirilmelidir. Bunun içinde zeytinler elle veya özel toplama
aletleriyle toplanmalıdır. Sopalarla dalların çırpılması yöntemiyle
yapılan toplama esnasında bitki çok zarar görmektedir. Bu durumda,
ertesi yıl verimi önemli miktarda düĢmektedir.
4 - Zeytin toplandıktan sonra budama yapılır. Budama
yapılırken ertesi yıl ürün verecek gözlere dikkat edilmelidir. Yörede
geleneksel yöntemle yapılan budamalar bazen ürün kaybına neden

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

olmaktadır. Bunu önlemek için zeytin hasadından sonra yapılan
budamanın uzman kiĢilerce yapılması gerekmektedir. Geleneksel
yöntemle yapılan budamalar verimi düĢürmektedir.
5 – Daha ekonomik olur düĢüncesiyle, geleneksel yöntemlerle
zeytinyağı çıkaran iĢletmelerde ürünler iĢlenmektedir. Oysa yapılan
araĢtırmalara göre modern teknolojiler kullanılarak yapılan zeytin
iĢlemeciliğinde yağ kaybı, geleneksel yöntemlere göre % 20 daha
azdır. Bu nedenle toplanan zeytinler yeni teknolojilerle donatılan
zeytinyağı fabrikalarında iĢlenmelidir. Geleneksel yöntemle yapılan
üretimde, yağ kaybı daha fazla olmaktadır.
Pazarlamadan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri;
1 – Üretilen zeytin ve zeytinyağı bilinçsizce ve sağlıksız
ortamlarda depo edilmektedir. Bu durum hem zeytinde hem de
zeytinyağında kalitenin düĢmesine neden olmaktadır. Üreticiye yakın
olan pazarlarda hemen satıĢının yapılması bu sorunu ortadan kaldırır.
Bunun içinde ilçede zeytin ve zeytinyağını daha iyi pazarlayabilmek
için Nizip Zeytin Hali‟nin faaliyete geçirilmesi gereklidir. Üreticiler
ürünlerini hemen pazarlayabilmelidir. Aksi takdirde ulaĢım masrafları
da üreticiye yük olduğunda gelir azalmakta ve dolayısıyla üretim
cazibiyetini kaybetmektedir.
2 – Yukarıda da bahsedildiği gibi zeytinyağı tüketimi
ülkemizde ve bölgemizde oldukça azdır. Bu durum zeytinyağı
üretimini olumsuz etkilemektedir. Bunu önlemek için zeytinyağı
tüketim bilincinin oluĢturulması gerekmektedir. Bunun için de gerek
yerel, gerekse ulusal medyada zeytinyağı tüketiminin önemi
anlatılmalıdır.
3 – Üreticilerin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasında bir takım
güçlükler yaĢanmaktadır. Bunlardan biri de zeytinyağı ihracatında
karĢılaĢılan gümrük sorunlarıdır. Bu sorunu çözmek için yeni
düzenlemeler yapılmalıdır. Devletin bu yönde yapacağı gümrük
kolaylıklarının hem üretimi hem de ihracatı olumlu yönde etkileyeceği
kanaatindeyiz.
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Fotoğraf 2: Barak Düzlüğü Gevence Köyü çevresinde polikültür
tarım yöntemiyle zeytin, antepfıstığı ve bağ yetiĢme alanı.

Fotoğraf 3: Barak Düzlüğü‟nde dikimi yeni yapılmıĢ zeytin fidanları.
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EDEBĠYAT’TA FELSEFE FELSEFE’DE EDEBĠYAT ĠZLERĠ
ORTAK BĠR SORUN OLARAK VAROLMANIN YALNIZLIĞI
Doç. Dr. Melik BÜLBÜL
Atatürk Üniversitesi, K.K. Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi
ABD,
melikbulbul@mynet.com.
“Ve bir dil tasarımlamak, bir yaşama biçimi tasarımlamak demektir.”
L. Wittgenstein
Özet

Hiçbir disiplin, edebiyat ve felsefe kadar daha ayrıcalıklı ve çok
yanlı olarak varlık olgusuna eğilmemiştir. Bu ayrıcalık, edebiyat dünyasının
bakış ölçütleriyle ve felsefenin öznel algı süreçleriyle yakından ilgilidir.
Çünkü edebiyat üzerine eğildiği gerçekliği tersyüz ederek, ona kendinden haz
tohumları ekerek, ona daha başka kurgusal katmanlar ekleyerek tanımlamaya
ve tanıtmaya çalışır. Felsefe bakış tarzını biraz daha somut alana kaydırarak
aynı eğilimi ussal ve usdışı süreçlerle yürütür. Varlığın varlık nedenlerini
kendi ölçütlerinde ve algı değerleri oranında irdelemeye koyulur. Edebiyat ve
felsefeyi bu koordinatlarda buluşturansa, onarlın varlığı kendi alımlama ve
anlamlandırma süreçlerinde sorunsallaştırarak sunmalarıdır. Edebiyat varlığın
devingenliğine inanır, onu yeniden kurgular ve bu yeni kurgu içinde ona
devingen anlamlar yüklemeyi üretim adına görev sayar. Buna karşılık felsefe
varlığı oluşturan ilişkiler ağına, yani düşünce süreçlerinin işlevselliği üzerine
düşünerek kimi üretimlerde bulunur. Bir bakıma düşüncenin düşünsel
boyutlarlını irdeler. Yine üretime dönük yaratımlarda bulunur. Edebiyat da
felsefe de varlığın üretime açık alanlarında varolurlar ve burada buluşurlar.
Düşünür de, şair/yazar da bir bakıma aynı eylemleri gerçekleştiriyorlar:
Düşünce kazısı yapıyorlar. Bu kazının, buluntuları değerlendirme biçimleri,
yani metotları alanların kimliğini belirliyor. Felsefe ve edebiyat bu noktada
özelleşiyorlar. Yoksa her iki alan da tarzlarının dışında varlığı, insan ve
evreni, aynı kaygı ve duyarlılıkla betimlemeye çalışıyorlar. Şairin
söylenenlerin arkasında söylenmeyenleri barındırması, gizlemesi ve okuru
yorarak, yani düşündürerek bu aralıklara çekip, onun düşüncelerine
görülmedik akrobasiler yaptırması gibi, filozof da Wittgenstein söylemiyle
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düşünülebilenlerin (Denkbares) arkasına, düşünülemeyenleri (Undenkbares)
yerleştirmekle, gerçek olgusunun algıya ve zamansal koşullara bağlı olarak
yeni içerikler kazanabileceğinin altını çizer. Bu nedenle iki alan da varlığın iç
gerçeklikteki sorunsal yanını kendi yalnızlığı içinde irdeler.
Anahtar sözcükler: Varlık, felsefe, edebiyat, kurgu, iç gerçeklik,
sanat.
The Trace of Philosophy in Literature and the Trace of Literature in
Philosophy

Abstract

No discipline whatever is bent to existence- fact as much as philosophy and
literature so privileged and multidimensional. This concession is at close
range connected with world of literature and perception processes of
philosophy. Because literature turns the reality inside out wich for it is bent
forward and breads esthetic seeds to it and givs speculative sense-layers and
it intends to define and to explain the esence of existence- fact. The
philosophy slides own view to concrete fields and continues own tendency
thanks to rationalistic and irrational processes. It investigates reasons of
existence- fact according to own criterion. What the literature and the
philosophy bring together on the same point is that they present the
existence- fact problematical and speculative. The literature belive that the
existence is dynamic and productional. It speculates the reality again and givs
to it new senses because of production. So the philosophy is depressed and
moody about thinking and its f unctional potency. Entwether literature oder
philosophy exist on this productional fields and come there together. Both
the philosopher and the author/ poet realize the same actions: They make the
excavation of thinking. The evaluation- forms of this excavation, in other
words its method determine the identity of these fields. The philosophy and
the literature take on a special character. For this reason each discipline
defines the course of existence, abstract thought and the universe on the same
worry and sensitivity. The poet hides the Non- sayings behind sayings
however the philosoph does, as Wittgenstein says that he hides the NonThinking behind thinking. From this point of view investigate each field in
own loneliness the problematic side of the course of existence.
Keywords: Existence, hpilosophy, literature, abstract thought, inner
self, art, course of existence.

Giriş
Yaşamın yol haritası dilin evreni içinde yer alıyorsa, felsefe
dilin açılımından başka bir şey değildir. Bu açılımın en ayrıntılaşmış
portresi ise, dil sınırları içinde bulunan edebiyat dünyasıdır. “Dilimin
sınırları dünyamın sınırları demektir” derken Wittgenstein umuluk ki,
bu yargıyı her yönüyle dil (edebiyat) ve felsefenin örtüşmesinden esin
almış olmalıdır.(Soykan 2006, s.21) Felsefe yapmak, yaşamak
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demekse, biz o yaşamı tüm ayrıntılarıyla edebiyat dünyası içinde
yuvalanmış olarak bulabilmekteyiz. Ne de olsa edebiyat yaşama
giden, ya da yaşamdan akarak gelen bir enerjidir, bir canlılıktır.
Edebiyat ve felsefenin ağırlıklı olarak konu öbeklerine
bakacak olursak, her iki disiplinin ortak sorun öbeklerine eğilirken
yaklaşım biçimlerinin dışında yaptıklarının hemen hemen aynı olduğu
fark edilir. İlkçağ felsefesinden günümüz çağdaş felsefesinin, sorun
odaklarına yaklaşırken ana çizgileriyle şu değer ve olgulara rastlarız:
yaşanılan nesnel dünya, ben, Tanrı, gerçek, özgürlük, etik, estetik,
sorumluluk, yazgı…gibi.(Bz: Hübscher 1961, 266) Burada kuşkusuz
bir soru akla gelebilir. O da düşünürü ya da şair/yazarı varlık sorununa
yönelten itkinin ne olduğudur. Çünkü tüm yazınsal ve felsefesel
uğraşıların tetikleyicisi olarak varlığın, varoluş nedenlerinin nedenleri
üzerine düşünsel bir kazı çalışması yapmak, ana etmen olarak ortaya
çıkmaktadır. Burada düşünürü ve şair/yazarı, varlık sancısının
sıkıntısını yüklenen duyarlılık sahibi insanlar olarak değerlendirmek
durumundayız. Sıkıntılı olan, başı varlık sorunuyla dertte olan bu
duyarlı insanların çığlığı yer yer anomaliye varan, yer yer çılgınlığın
sınırlarını zorlayan bir biçimde hem edebiyatta ve hem de felsefede
ortak kod olarak karşımıza çıkar.
Varlık sorunu, hem edebiyatta ve hem de felsefede ortak sorun
olduğundan, varlık kavramına çözümsel ölçekte değinmekte yarar var:
bilgi, varlığa giydirilmiştir. Varlık bilginin içerimlenmiş halidir dersek
yanılmayız. Bilgi, bilim felsefesi adına varlığın ne olduğuyla
ilgiliyken, edebiyat diğer bilim disiplinleri gibi, ama kendine özgü
tutumuyla varlığın nasıl alımlanmasıyla ilgi kurar. Yani felsefe
devamla açıklamaya çalışır; edebiyat alımlamaya ortam yaratır. Bunu
daha da somutlayalım: Varlık, bilinçten bağımsız olarak var olan
nesnel dünyayı, maddeyi belirten bir felsefi kavram. Diyalektik ve
idealist varlık anlayışını bir yana bırakırsak, varlık genel olarak
varoluşu gösteren en soyut kavram olarak adlandırılabilir. (Bz.
Çalışlar 1997, 504)
Bu bağlamda edebiyat için önce ağlatır sonra düşündürür;
felsefe için ise, önce düşündürür sonra ağlatır demek yerinde olur.
Felsefe uğraşısında bir de hayrete sürüklemeyi unutmamalıyız.
Edebiyat bu farkı estetik hazla verir. Adem’in nesnel dünyaya bakıp
ilk şoku yaşamasında saklı olan bir hayret ve güzelduyumla. Bu
açıdan bu yazıyı, şair ve düşünürü ortak bir sezgi koduyla aynı anlam
yumağı içine oturtmak yadırgatıcı gelmese gerek. Edebiyatta da
felsefede de yankılı bir çığlığın sessiz sızısını tüm ayrıntılarıyla
duyumsamak kaçınılmaz görünmektedir. Düşünür ve şair evrene aynı
duyarlılık içinde ve sorgulayıcı bir bakışla bakmaktadırlar. Bunu bir

31

32

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

bilgelik ruhuyla, kutsanmış bir yürekle ve bilinçle gerçekleştirirler:
Şairce ve düşünürce.
Bilgelik ruhunun ve kutsanmış yüreğin mistik daralmışlığı
içinde, Tanpınar’ın zamanı delen ve düşünce çevrimini de tersine
döndüren şu dizeleri edebiyat ve felsefenin ortak kodları olarak
karşımıza çıkmaktadır:
Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında.
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.
Dizelerde görüldüğü gibi, filozofça bir söylemin şairce ritmine
tanık olmamak elde değil. Düşünce akışının, başka bir boyutla
buluşmasının dil ötesi etkisi gibi. İmgelerle oluşturulan girift estetik.
Çöl sıcağına gökten düşen serin bir pınar sadeliğinde ve gizeminde.
Felsefesel olarak akla, edebiyat açısından ise, sezgiye ağırlık veren ve
insanı sıkışmışlığın donukluğundan kurtaran bir nefes. Sanat ve
felsefenin armonizasyonu gibi. (Bz. Kerman, 2005: 32)
Dünyanın dışında bir dünya yaratmak felsefe ile olduğu kadar,
belki de ondan daha ileri ölçekte edebiyatta ve edebiyatla gerçekleştiği
gün gibi açık olsa gerek. Her yazın ürünün ve o ürünün kurulduğu
dönemin arka alanını oluşturan konseptin beslendiği bir felsefe
anlayışının varlığı daha başka nasıl açıklanabilir ki zaten. Biri
düşüncenin alışkanlığını kırıyor, bir diğeri ise dilin normal kullanım
alışkanlığını. İkisi de işlev olarak durmadan yinelenen birer konsept.
Yeni bir duruş ve tutum yaratma çabasında. Bu yeni tutum, yaşanılan
ve yaratılmak istenen yeni dünyanın yeniden içeriklendirilmesi,
anlamlandırılması yani yorumlanmasıdır ki, bu da felsefe yapmaktan
başka bir şey değildir.
Her edebiyat döneminin beslendiği anlayış biçiminde
(akımların arka alanlarında) yuvalanmış felsefesel bir arka plan
desteği vardır. Yani ilgili akımın düşün yanının beslendiği,
biçimlendiği bir düşün kaynağı, bilgi birikim santrali; ana veri
istasyonu. Düşünce ve söylem konsepti. Bu örtüşme, edebiyat ile
felsefenin iç içe ya da yan yana ilişkisinin olduğunun açık kanıtıdır
denebilir. A. Gryphius’un Barock dönemine, Winckelmann’ın Klasik
döneme, Kant’ın ve J.J. Rousseou’nun Aydınlanma çağına, Fichte’nin,
Schelling’in Romantik dönem ve Realizme geçiş dönemine, S.
Freud’un ve C. Darwin’nin Naturalizm dönemine yönelik
biçimlendirici etkisi bu çizgide değerlendirilebilir.(Bz. Baumann,
Oberle 2000) Bu ve daha pek çok düşün insanının edebiyat ürünlerini
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içerik, biçim ve imge bakımından önemli ölçüde, bir düşün arka
planıyla yapılandırılmalarına ve ortaya çıkarmalarına ön ayak
oldukları bir gerçektir. Bu da felsefesel duruşun, edebiyat dünyasına
olan yakınlığına açık bir göstergedir. Demek oluyor ki, genelde varlık,
özelde insan odaklı çalışmaların kaburgasını bir anlamda felsefesel
çabalar oluşturmaktadırlar. Dış dünyaya ve Benlik sorununa yönelik
düşünsel saptamalar, çokgenli bir alanda yer almaktadırlar. Örneğin
Fichte’de Benlik sorunu, antitetik bir sorun olurken, yani bilginin
bütün biçimlerini tek bir özneden (Mutlak özne) getirmeye çalışır.
(Hübscher, 9). Aynı Benlik’i Yunus’un gönül dudaklarından dökülen
biçimiyle gözlemleyecek olursak, O da iki türlü Ben’den söz eder.
Spinoza gibi mistik, panteist bir düşünürün Ben’inden ayrı da olsa,
biçim olarak aynı algı kaynağından, sezgi gücünden nasiplenmiştir.
Hegel ve Kant’ın Ben’e yönelik düşünceleri daha başka kulvarda ele
alınması gereken özelliktedir. Yani varlığın Bilinebilirliği ve
Bilinemezliği. Burada Kant, Bilinemezcilik yanlısıdır. Hegel felsefesi
ise, felsefenin tüm dalları üzerinde derin izler bırakmıştır. Diyalektik
gizemcilik. Burada da Ben, diyalektik öğe üzerinde doğa ve düşünce
ayırımında tez ve antitez olarak ortaya çıkar. Gelişim, bilinebilirlik
üzerinde sentezlenir. Onda varlık gelişimini tamamlamıştır. (Hübscher
20).
Yukarda anlatılanların ışığında felsefesel sorun odaklarının
edebiyat ürünlerine olan izdüşümlerinin izlerini sürecek olursak,
Biedermeier (1815-1850) döneminin önemli filozofu olan Friedrich
Hegel, “Devlet” kavramıyla döneme yeni bir konsept kazandırmıştır.
Aynı paralelde edebiyat ürününe bunun yansımalarını, Alman yazar
Adalbert Stifter’in (1805-1868) “Bunte Steine” adlı romanında
görüyoruz. Devlet, adalet, yasa kavramlarının ruh bulduğu bu
romanın arka planını, Hegel felsefesinin dayanaklarına bağlamak
yanlış olmaz. (Bz. Baumann, Oberle 2000, 139). Etik, mantık, ahlak,
din gibi savunusu kendinden olan değerlerle, devlet, adalet, yasa gibi
pratik yaşamın gerekleri olan değerler hem edebiyatın ve hem de
felsefenin ortak konu odaklarını oluştururlar. Yine aynı uzantıda
bireyselleşme ve benlik bölünümü (Ich-Spaltung) sorunsalını pek çok
edebiyat ürününde bulmak olasıdır. Kafka, Bernhard, Hesse…vb.
demek oluyor ki, felsefede araçsallaşan ya da sorunsallaşan Ben ile,
edebiyatta haz yaratan, huzur aşılayan, ya da yıkım ve çöküntü
aşılayan lirik Ben (Tevfik Fikret, Nazım Hikmet/ G. Benn. G. Trakl,
P. Celan) yakın akrabalar gibidirler.
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Edebiyat Ve Felsefede Ortak Anafor: Düşünce
Çoğumuz farkında olarak ya da olmayarak felsefe evreninin
zaten içindeyiz ve felsefe yaparız. Çünkü felsefe, insanın kendi
hakkındaki ve dış evrene yönelik merakının sorguya dönmüş biçimidir
ve bu nedenle de genellikle niçin ve neden sorularıyla başlar. İlk
olarak çevresini tanımaya başlayan insan, soyut ve somut şeylerin
(görüngülerin) nedenlerini sorması ya da düşünmesiyle bir anlamda
felsefe dünyasının içindedir. Bu nedenle her insan felsefe yapar dersek
abartmamış oluruz. Yaşama ilk olarak gözlerini açan çocuklar bizden
daha gerçekçidirler. Çünkü onlarda henüz dogmalar ve şartlanmalar
oluşmamıştır. Bu neden ve niçin’ler bizi, çocuklarımızın karşısında
zaman zaman zor durumda bıraktığı da bir gerçektir. Hatta bizler de
Neden ve Niçin’leri fazla dile getirdiğimizde bunun pek hoşnutlukla
karşılanmadığını zaman zaman görmekteyiz.
“Felsefe, düşüncenin meraklı ve yaramaz çocuğudur" demek
de kendine haklı bir neden bulabilmekte. Felsefe, insanı sürü, öteki
olmaktan kurtararak kendini ve evreni kavrama yollarını sağlayan
düşünce biçimi ve çalışmasıdır. Bir yerde düşünce kazısı işçiliğidir.
Hal böyle olunca onun edebiyatla kesişen yolunu daha yakından
görme olanağı da bulmuş oluyoruz. Çünkü edebiyat bir bakıma
felsefesel anlamda düşünce işçiliği ile insanın doğaya olan merakını
duygu aracılığı ile betimleme çabasıdır. Bu merakını dindirmesi
büyük oranda felsefesel bir tutumla, varlık’a ve onun içinde
barındırdıklarına yönelik sorunların kendi estetik ve sezgi ağırlıklı
dünyasında aramaktadır.
Dünyayı değiştirmek, onun anlamını değiştirmekten geçiyorsa
eğer, bu tavrın entelektüel karşı duruşla gerçekleşeceği açıktır. Bu
duruşu sağlayacak güç de filozofça düşünme, filozofça yazma olduğu
kadar, bir edebiyatçı duyarlılığı ile evreni okuma ve yorumlama
titizliliğine de bağlıdır. Yine felsefe ve edebiyat bir noktada buluştu.
Dillerin felsefesel düşünmeye yatkınlığını ve analitik yapısını
barındıran dilleri bir yana bırakırsak, yani felsefe yapmaya uygun
kavram dizgesi içeren yanını, diğer diller de varlık ve ötesi ile ilgili
sorunlu merakını diyebiliriz ki, edebiyat ürünleri yoluyla ve şairce
düşünme-duyma yardımıyla gerçekleştirmektedirler.
Felsefenin tanımları ve yapısı hakkında ileri sürülen
düşünceler ışığında, felsefenin herhangi bir şey olmayan fakat her şeyi
inceleyen, eleştiren ve
bir takım sentezlere varma olduğu
söylendiğinde, onun edebiyatla olan başka bir ortak noktasına
rastlamış oluyoruz. İnceleme, eleştirme edebiyatın tam da içindedir
bilindiği gibi. Ancak burada sentezleme eylemini, olgular hakkında
kimi ayrıştırmalara girerek onlara belirli formlarda betimlemeler
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getirmek, edebiyatın kural koyucu yanını çağrıştırır ki, bu çok iddialı
bir ifade olur. Peki edebiyatın ilkeleri ve kuralları yok mudur? Bu
sorunun yanıtı, doğal olarak vardır olacaktır. Ancak buradaki kurallar,
felsefede yer alan varlığın kökenini sorgulamak için oluşturulmuş
kurallardan çok farklıdır. Edebiyatın kuralları, sorunsallaştırılmış
varlığın ele alınış biçimleri ve irdeleniş tutumuyla ilgilidir daha çok.
Bu felsefe ve edebiyat iç içeliğini daha da somutlayacak olursak,
şunları söyleyebiliriz: Felsefe varlığı tüm kuşatanlarıyla ve ilk
nedenlerin de nedenlerine eğilirken, yoğun bir düşünce kazısına
başvurur. İnsan, evren, tanrı, özgürlük ve yazgı gibi bilgi kategorileri
bu kazının erekleri arasındadır. Edebiyat aynı sorun odaklarına ne ve
niçin’ler yoluyla eğilmekten çok, nasıl eksenli bir yol ile eğilmeyi
önceler.
Doğal olarak burada her iki alanda da göze çarpan ortak nokta
ikisinde de beklendik bir sonuca, yani sonlu bir çözüme
gidilemeyeceği gerçeğidir. Bu da bu iki alanın doğası ve dokusu
gereğidir. Çünkü sonlu ve sınırlı ortam koşullarıyla sonsuz ve sınırsız
olguları tam anlamıyla betimlemek olası görülmemektedir. Felsefede
sorgulanmaya neden olan olgular ilk çağdan günümüze dek evirilerek
ve içerik değiştirerek geldiği gibi, edebiyata konu olmuş sorun
odakları da kendi gerçeği içinde değişimler geçirerek süregelmiştir.
Felsefede sorun odakları düşüncenin bildik normları kırılarak süresiz
biçimde betimlenirken, edebiyatta aynı sorun odakları dil ve duyuş
normları kırılarak yaşama iletilir. Peki orak sonuç ne diye sorulacak
olursa, her iki alan da sorgulama sonuçlarını çözümsüz (açık uçlu)
bırakır ve felsefe düşünüre, edebiyat da okuruna bitimsiz bir
uğraşının, zevkli kaygısını taşıyan bir insan olmanın ağır sorumluluk
duygusunu anımsatır: Düşündürmek, nesneyi sorgulatmak ve bunun
üzerinden yaşama katkı sağlamak yani üretmek. Bu ara düzeyde
edebiyatın, söylenenleri bitimsiz ve süreli bırakması ile felsefenin,
düşün eylemlerini çözümsüz ve devamlı bırakması arasında bilinçli bir
misyonun saklı kaldığını belirtmekte büyük yarar vardır.
Bir Sorun Olarak Anlamın Anatomisi
Edebiyat ve felsefe dünyasında anlam hem bir kategori olarak
ve hem de zihinsel bir etkinliğin ürünü olarak etkisini devamlı
korumuştur. Ne ile olduğu kadar, Neden ile de ilgili olan bu yükleme
etkinliğini (nesneyi ontolojik açıdan tanımada ve tanımlamada uygun
imgesel konsept oluşturma süreci) düşünsel ve yazınsal uğraşıda
öteden beri bir sorun olarak süregelmiştir. Bir hermenötik etkinliğin
yordamıyla anlam kazanacak olan nesnel varlık (görüngü),
tasarladığımız yani anlamlandırmaya çalıştığımız varlıktan
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(bilincinden) farklı bir anatomiye sahiptir. Dış dünyanın (algıda
sorunsallaşan nesnel varlık) anlam kazanması sürecinde yaşanan
sıkıntı da buradan kaynaklanmaktadır. Batı kültürü felsefece bir
yaklaşımla Ben ve Tanrı bilincini yakınlaştırıcı (indirgemeci) bir
algıyla betimlemeye çalışırken, yani Dekartyen bir söylemle ussal
söylem içinde, Doğu kültür dizgesinde kendinden savunmalı Tanrı
bilinci kendi dokunulmazlığı ve değergesi ölçeğinde aşkın bir
konumda yer alır ve betimlenemez. İnsan ötesi ve madde ötesi aşkın
bir değer olarak varlıkta yer alır.
Değerler skalasında İbn-i Rüşd’ün çifte gerçekliğinin üst
seviyesi, Leibniz teorisinde anlam taşıyıcı birliklerin (Monaden)
(Weischedel, 2008, 142) en üst seviyesi ile örtüştüğünde, her anlam
kendi gerçekliği içinde değerini kazanır. Ampirik Ben’in sorunsal yanı
yoktur. Ancak metafizik Ben, felsefede de edebiyatta da taşıdığı
anlam ve nesnelere yüklediği anlam açısından sorunsaldır. Ben,
felsefe ve aynı uzantıda edebiyat dünyasına “benim dünyam”
olmasıyla, tıpkı “benim gerçeğim” ayrımıyla girmektedir. Doğru
olarak edebiyatın gerçeği, kendi anlamını yaratırken, felsefenin
gerçeği yine kendi anlamında, ama değişkeler üzerinde konuşlanmış
bir anlamda varlığını sürdürür.
Anlatılanları somut bir veriye dönüştürecek olursak, aktif ya
da pasif alımlayıcı olarak insanın (düşünür/şair) nesne karşısındaki
zihinsel ve içsel süreçleri tarz olarak aynı biçimde etkilenir. Düşünür,
ussal ölçütlerle algılar, ancak anlamlandırma faaliyetlerine sıra
gelince, seçilen argümanlar ve temellendirmeler ayrıca anlatım
biçimleri, felsefede alan kavramlarıyla kafa karıştırıcı gibi görünse de,
edebiyat içinde de yorucu ve arka planlı sözcük oyunlarıyla, söz
sanatlarıyla aktarılır. Her iki alanda da alımlayan-gözlemleyen insan,
metot olarak nesneyi/konuyu yorularak, çabalayarak alımlama
süreçlerini tamamlar. Yine aynı biçimde de aktarım süreçlerine
transfer eder. Felsefede de edebiyatta da nesnenin alımlanması ve
algılanması, sorunsal ve karmaşık bir sürek içinde devamlılık gösterir.
Felsefe ve edebiyatın konularını ele alış biçimlerinin benzer
diğer uzantılarını şöyle de gösterebiliriz: Felsefede de söylenenler,
açıklananlar, söylenebilir olanlar ve bilinenler var. Edebiyatta da
doğal olarak. Yarım kalan, betimlenemeyen (agnostik) üst değer
katmanları (metafizik) ile, şair/yazarın okurda etkinliğini
duyumsatmayı amaçladığı sözcük aralıkları veya arkası alanlar yine
aynı şekilde karanlık, boş bölgelerdir (Leerstellen). Bunların
açımlanması, düşünürün/okurun/alımlayanın sorgulayıcı ve meraklı
edimlerine açıktır. Felsefede merak ve nesnel dünya ilişkisi ile
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edebiyatta merak ve gerçek ilişkisinin analojileri. Anlama ve
anlamlandırma bu edimlerden yola çıkılarak kazanılmaktadır.
Varlığın bilinmesinde (das Erkennen des Wesens), onun ruh
çehresini çizmek edebiyatın da felsefenin de kendine özgü zorlukları
arasındadır. Hele bir de anlamın anatomisi işin içine girince, varlığın
ruh çehresi sıkıştırılmış donukluğundan öncelikli olarak kurtulmalıdır.
Edebiyatçı bunu kendi yaratımı ve kurgusu üzerinden çözüme
kavuşturmaya çalışır. Felsefeci ise daha çok bilimin metodolojisinin
verileriyle bunu sağlama eğilimindedir. Yani
anlamın
anatomisi
edebiyatçının elinde gösterim ve nesne ya da gösterge-nesne ikiliğinde
anlam üçlüsüyle bir tanıma kavuşur. Gösteren, gösterilen ve
göstergenin imlediği kavram. Bir bakımdan anlamın resmi ortaya
çıkabilmektedir. Felsefeci için durum bundan biraz farklı gelişir. Yani
gösterim (Bedeutung) edebiyat dünyasında nesneleri tanımlamada
kullanılırken, anlam (Sinn) ise, bunun zihinde yer bulduğu karşılığıdır.
Bu da resim ya da tümce kalıbının ötesinde bir gerçekliktir.(Bz.
Soykan 2006, 18). Düşüncenin uzantısında olan olgudur. Tümceyle
tümcenin içindeki anlamı (gösterim) anlarız. Edebiyat yoluyla ancak
düşüncenin uzantısında bu anlamın karşılığı olan gerçek’i kavramaya
çalışırız. Bu düşünsel süreç, felsefesel bir süreçtir ve edebiyatla
eşgüdümlü bir işlerlik gösterir.
Demek oluyor ki, edebiyat da felsefe de varlığı (bilinç
düzeyinde yer alan ve alımlanabilen görüngüleri) önce sorgular;
sorunsallaştırır sonra da betimlemeye çalışır. Edebiyat, sezgi ve gönül
atölyesinde; felsefe, rasyonel normlara uygun yorumlamalar ışığında.
Ne var ki, her ikisinde de son söz bitimli bir süreçle son bulmaz. Bu
bakımdan anlamın serüveni edebiyatta da felsefede de açık uçlu kalır
ve okurun/düşünürün zihinsel süreçleri ve beklenti ufkunun çağ
ruhuyla birleştiği yörüngede süreklilik gösterir. Yapıttaki anlamın
varlığı gibi, doğadaki varlığın anlamı da bu ruh çehresiyle yeniden
doğar ve yeniden evirilir. Burada çağ ruhu (Zeitgeist) olgusunun altını
düşünce eylemleriyle doldurmak yanlış olamaz. Sonuçta çağa ruh
katan
anlam
kategorileri,
düşünce
etkinliklerinin
birer
yansımalarından başkası değildir. Bilimin mantığı da sorgulama
üzerine kurulur. Edebiyat ve felsefe bilim dalları da birer bağımsız
bilim dalı olarak, nesneyi (Gegenstandsobjekt) (konu ve katmanlarını)
sorgularken, sorunsallaştırır. Yani anlamaya elverişli hale getirmek
için çabalar. Bu da karşılaştırma, yadsıma, olumlama, yanlışlama,
bilinir ve mümkün kılma, bilinemez kılma…vb. gibi eylemlerle ortaya
çıkar.
Felsefe, bilgiyi kuramsal olarak ele alırken, yani
yanlışlanabilirliğini veya doğrulanabilirliliğini sınamalarından
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tanımlamaya çalışırken, iniş-çıkışlar biçiminde açıklamalar getirir. T.
Kuhn’da bilimsel bilginin niteliği farklılıklar gösterdiği gibi,
Popper’da da değişik açılımlarla yeniden yorumlanır. (Bz. Magee
1982). Bilim felsefesinde bir dönüm noktası olan mantıksal
pozitivizm, yüzyılımıza düşünürlerce gerçekleştirilen söyleşilerle
damgasını vurmuştur. Entelektüel çevreden oluşan ve 20. yüzyılın en
çok tartışılan düşünce halkalarından önemli birini yaşama
geçirdiklerinde, bu çevre sadece bilim ve felsefedeki belirsizliklerden
ilham aldıklarını söylememiz eksik kalır kanımca. Çünkü bilim ve
felsefenin beslendiği diğer pek çok alanda da (edebiyat bilimi gibi)
kuramsal yaklaşımlar yeniden gözden geçiriliyor ve birer belirsizlik
olarak edebiyat dünyasına giren nesnel dünya, kurmaca gerçeklik-öz
gerçeklik gibi konu ve motif alanları yeni bir konsept halinde okurla
buluşuyordu.
Yazılanları özetlersek: edebiyat da felsefe de doğru bilginin
peşinden koşmaktan çok, ya da koşarken, kalıcı veya tek olan
sarsılmaz bir doğrunun varlığına işaret etmezler. Her ne kadar felsefe
yerleşik bir doğrunun varlık bilincinde anlamını bulmasının gerekliliği
için çaba harcasa da, değişik zamanlarda değişik düşünürlerin aynı
olgu veya olgular üzerine değişik yorum ve açıklamalar yapagelmesi
bu düşüncemizi doğrular niteliktedir. Yukarda açıklamaya çalıştığım
farklı bilgi formlarında değerlendirilen olguların farklılık nedenlerinin
de bir bakıma açıklaması bu iniş- çıkışlarla ilgilidir. Yani tek olan,
biricik bir betimlemenin, anlam formunun belli bir olgu için her
zaman ve her yerde mutlak değer olarak kullanılamaması ya da
gösterilememesi gibi. Aynı sorunsal durumu edebiyat dünyası içinde
de bulmak olasıdır. Düşünürün büyük bir çabayla açıklık getirmeye
yeltendiği varlık’a yönelik kavramsal içerimlemeler, edebiyat uğraşısı
verenler için de büyük sorundur. Onlar da doğru peşinde koşar
görünüm içindeler, ancak bu asla gerçekleşemez ve doğrular konu
akışına, kahramanın beklentilerine, figürlerin üstlendikleri yaşamsal
misyona göre durmadan değişirler ve evirilirler. Gerçek de olaylar
zinciri de ve olayların kendisi de edebiyat evreninde yeniden
soluklanırlar ve yeni bilgi formlarında okurun karşısına çıkarlar.
Olması gereken gerçeklik biçiminde. Yazar bu anlamda bir filozof
edasıyla varlığı sorgular ve yeniden kurgular. Okur da aynı eda içinde
iletiler zincirinde yapıta giydirilmiş olayları kendi burgacında alımlar
ve sorgulayarak eleştirel bir tavır yaratır kendine. Görüldüğü gibi,
felsefede de edebiyatta da işlevsel olarak yapılanlar çok da farklı
değil, ancak felsefe ve edebiyatın kendi yaklaşım ve konuları ele alış
biçimlerinin neden olduğu aydınlatma ve betimleme ölçütleri farkıyla.
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Edebiyat ve felsefenin belki de ortak bir tutum içinde
yapmaya çalıştıkları doğruya-çözüme giden yolun her gözlem ve
düşünce sahibi alımlayanın, algı süreçlerini de devreye sokarak
durumsallaştırdıkları yaklaşımlarıyla anlam kazanabilecekleri
inancıdır. Yani, insan ister felsefesel olsun ister dilsel olsun, ortak
konulara sorgulayarak, üretmeyi amaçlayarak, anlam katarak
yönelmesi esas amaç olmalıdır. Yoksa bağlayıcı bir tutumun, gerçekte
nesneye yükleyeceği anlam sorunsal olmaktan öte, düşünceyi de
çeldirici bir yanılsamadan öteye geçemeyecektir. Dogmatik
Yanlışlamacılık’ın, bütün teorilerin yanılabilirliğini savlaması bu
nedenden kaynaklanıyor olması da kuvvetle inandırıcıdır.( Bz.
Lakatos 1986, 95). Felsefe, dış dünyanın resmini imge haritasıyla
çıkarırken edebiyat dil ile bu işlemi gerçekleştirir. Felsefedeki bu
eylemde us yol göstericiyken, edebiyatın malzemesi olan dilde bu,
sezgi ile ortaklaşa yürütülür. Bu açıdan felsefesel açıklamalar katı ve
kafa karıştırıcı bir ortam yaratırken, edebiyatta bu katılık, içsel bir
duyumun sezgi laboratuarında işlenmiş ve kafa karıştırıcılığından
düşündürmeye, duyumsatmaya doğru yol almıştır.
Dış dünya ile kavramlar dünyası arasındaki ilişkiyi de yine
aynı payanda noktasında düşünmek yanıltıcı olmaz. Bu ilişkiyi,
Althusser’in felsefesel tavrı ile Wittgenstein’ın dil-dünya ilişkisi ile
ilgili tavrından çıkarak açıklamak amacıma katkı sağlayacağı
kanısındayım:
“Althusser’in buradaki tavrı Wittgenstein’ın tavrı ile aynıdır.
Bilindiği gibi Wittgenstein’ın dil ile dünyanın ilişkisiyle ilgili,
yani dilimizin dış dünyanın bir resmi mi olduğu, yoksa dış
dünyanın dilimizle mi kurulduğu ile ilgili soruya, hayatının
değişik dönemlerinde verilmiş iki olumlu cevabı vardır ki bu
dönemler Wittgenstein’ın I. ve II. dönemleri diye anılır.”
(Demir 1997, 89-90).
Peki bu noktada bu alaların amacıyla ilgili olarak ne
söylenebilir: Ruhsal terapi, düşündürerek yaşama anlam
kazandırılması. Bu arada kimi düşünürlerin felsefenin amacıyla ilgili
olarak şu yaklaşımları çarpıcıdır: Onlar felsefenin amacının, insan
ruhunu bedenin zindanından kurtarmak ve anlaksal yetkinliğe
ulaştırmak olduğu düşüncesindedirler. Edebiyatla yolları yine kesişti
bir anlamda. Edebiyatın da yapmak istediği tam olarak bu işlevin
içindedir dersek sanırım yanılmış olmayız. Bu düşünceden bir çıkış
yolu aralayarak edebiyat dünyasında felsefesel bir solukla yol almaya
çalışalım: Uzakdoğu felsefesini yazılarında etkili bir arka fon olarak
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kullanan Alman şair/yazar Hermann Hesse (1877-1962), felsefe ve
edebiyat dünyasının ortak etki alanlarını tek bir yörüngeye oturtmasını
bilmiş düşünürlerdendir. Doğu’ya Yolculuk (1930), Boncuk Oyunu
(1931), Demian (1919) ve Sitharta (1922) gibi romanlarını şiirsel bir
büyüyü içeren, eşsiz güzellikteki yapıtlarıdır. Doğu felsefesinin mistik
sessizliği ve içsel dinamizmini batı inanç sistemiyle sentezleyen
şair/yazar, ortak bir paydada insan felsefesi adına yeni modeller
oluşturmaya çalışır. Onun düşünce tarzını dile getiren Tanrısaldır Us
ve Sonrasız şiirinde yer alan şu dizeler tam bir felsefesel düşünce
çeşnisi içerir:
Beden ve us arasında
Bocalıyor yaradılışın zayıf çocuğu
Titreyen ruh: insan, acılara yetenekli
Daha çok bütün varlıklardan
Ve yetenekli en yüce şeye
İnanç dolu umut dolu sevgiye (Zeller 1990, 193).
Hesse’yi bu dizelerden anlaşılacağı gibi, Uzakdoğu
felsefesinin gizemli dünyası süreklilik ve ölümsüzlük özlemi içinde,
buruk bir varoluş susuzluğu sancısıyla sarsmaktadır. Onun Demian
adlı romanında yer alan, insan felsefesinin izdüşümlerine de
rastlıyoruz. Kesintisiz bir etkileşim yağmuru burada göze
çarpmaktadır. Ruh ve insan yaşamının bitimsiz gerilimi. Bu onun
düşünsel dünyasının temelini oluşturur. Hesse için insan, tüm
kurumların, tüm dogma ve öğretilerin üstündedir. İnsana düşeni kendi
içindeki yasanın peşinden gitmek, özgür bir sorumluluk bilinciyle
davranmak, yeni yaşantılara açık olmaktır. Hesse, Tanrı ve gerçeklik
kavramlarına ilişkin düşüncelerinin yankılarını, yapıtları Demian ve
Sitharta’ya göndermede bulunarak şöyle dile getirir: “Bir gerçek var
sevgili dostum… ama senin şiddetle arzuladığın “öğreti”, insanı
bilgeliğe ulaştıracak o mutlak, mükemmel tek öğreti, bu yok işte. Sen
de,
dostum,
mükemmel
bir
öğretiyi
bırakıp
kendini
mükemmelleştirmeye bakmalısın. Tanrı senin içindedir, kavramlarda
ve kitaplarda değil. Gerçek yaşanır, öğretilmez.” (Zeller, 178).
Görüldüğü gibi Hesse, yaşam, insan ve dış dünya üçgeninde
varlığı yeniden boyutlandırarak insancıllık eksenli felsefesinin
yapısını ortaya koymaktadır. Yalnızca yaşanan düşüncenin bir değer
olarak varlığından söz edilebileceğinin vurgusu yapmaya çalışır. Bu
felsefesel anlayışını, edebiyat üzerinden yaşatmayı amaçlar. Yine
felsefe ve edebiyat ortak koordinatlarının bir başka yelpazedeki
biçimine tanık oluyoruz böylece.
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Bir Bilim Kategorisi Olarak Felsefe/Edebiyat
Bilim, felsefeyi önceleyen bir olgudur. Bilim felsefesi,
bilimsel bilginin ne olduğunun temellendirilmesiyle ilgili olarak
ilkeler-prensiplere yönelir çoklukla. Peki edebiyatın konusu nedir?
Bilimin neresindedir? Bu soruları, sanırım onun felsefeyle ortak olan
sorun odaklarına bakma biçimiyle yanıtlamak daha sağlıklı olacaktır.
Bir farkla, o da felsefenin ve edebiyatın ortak sorunlara, yani varlık
sorununa bakışlarındaki farklı açılardır. Diğer bir ifadeyle yaklaşım
biçimlerinin değişik olmasıdır. Ama her ikisi de varlık sancısını
insanın içine dek işler. Felsefe, varlık olgusuna yönelirken, düşünce
biçiminin alışkanlığını kırarken; edebiyat ise, dildeki (kullanımdaki)
alışkanlığı kırar. Alt-üst eder ve okurun karşısına çıkarır. Bu
anlatılanları canlı bir örnekle pekiştirecek olursak, konumuza açıklık
getirecek olan şu epizodu vermek yerinde olacaktır düşüncesindeyim:
Anlatıldığına göre, şairin biri aynı zamanda görevli müfettiş olarak bir
edebiyat dersine rastlantı sonucu teftiş için girer. İşin en çarpıcı yanı
da bu ya, derste şaire ait biri şiiri öğretmen tarafından ders konusu
olarak işlenmektedir. Sınıfın arka taraflarında kendine uygun bir yer
bulan şair/müfettiş oturup dersi izleme başlar. Öğretmen, müfettişin
işlediği şiirin şairi olduğunu bilemez doğal olarak. Öğretmen tahtaya
yazdığı şiirin dizelerini tek tek irdelemeye koyulur. Açıklamalar tüm
yoğunluğu içinde sürüp gider. Öğretmen sıklıkla, şair şurada şunu,
burada bunu söylemek istemiştir der. Burasını şöyle açıklamak
gerekir; şair şurada şunu kastetmiştir, demek suretiyle açıklamalarına
derinlemesine devam eder. Ders sonunda şair: “Hocam ben bu şiiri
yazarken, sizin açıklamaya çalıştıklarınızdan hiçbirini düşünmemiştim
doğrusu; tüm bunları nereden bulup çıkardınız şaşırdım” der.
Öğretmenin duruşu çok dikkat çekicidir. Heyecanını ve konumunu hiç
bozmadan şu filozofça ve anlam dolu ifadeleri kullanır: “ yazması
sizden, konuşturması bizden”.
Bu aralıkta R. Barthes’ın konumuzla ilgili olarak, edebiyatın
okur açısından anlamı ve işlevini yorumlama ve okurun sorumluluğu
açısından anmadan geçemeyeceğim. O, okurun varlık bulmasını
yazarın ölümünün bir nedensel bağı ve uzantısı olarak görür.(Rosenau
1988) Yazarın elinden çıkmış bir yapıtın varlığını korumasının ana
nedeni olarak okurun felsefesel bir tutum içinde yorum eyleminde
bulunmasının altını çizer. H. R. Jauss, U. Eco ( Özbek 2005) ve bir
çok çağdaş edebiyat kuramcısının da üzerinde önemle durdukları bir
konu olan, okurun özgün yorumunun edebiyat ürünü açısından
varolma adına küçümsenemeyecek role sahip olduğu bilinen bir
gerçektir. Burada yorumlama çabasının, insan açısından felsefesel bir
edim olduğunun önemine ayrıca değinmeye gerek var mı bilmiyorum.

41

42

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Zaten yapılan eylem bir anlam sorgulaması, yani filozofça bir tanımla
varlık sorgulamasının kendisidir. Bilgelik dostluğunun şifrelenerek
yuvalandığı bir barınak: Yazı ve yorum.
Bu ara bölümden çıkacak sonuç: Varlık sancısı çeken duyarlı
insan düşünür/şair, yaratısal ürününü ortaya koyarken, bu bir bilgi
formu ya da edebiyatça bir sezgi biçimi olabilir, felsefe dünyasında
bilimsel normlara-ilkelere dayandırılır; edebiyat ikliminde ise, daha
esnek zeminde güzel duyuma, estetiksel bir kıvama getirilir. Sonuç,
varlık üzerine düşündürmek. Ortak motivasyon düşünürde de, şairde
de varlık üzerine duyulan derin sancıdır. Bakış ve yorumlama
sorumluluğu içinde doğal olarak. Edebiyat ve felsefe ilişkisi
bağlamında, bilim (felsefesi) bilgi üretim ve tanıtım alanıysa, edebiyat
da bu alanda bilgiye ve üretime öncülük eden, onu tetikleyen ruhtur,
sezgi gücünün (ästhetische Einbildungskraft) estetik hazzıdır. Varlık
sorunu bilgi kategorisi olarak bilim felsefesinde ilgi alanı olurken,
edebiyat da varlığı, yaşam boyutuyla ele alır ve onun yaşamdan
beklentileri ile, yaşamın ondan beklentilerinin alt yapısını kurar.
Burada A. Behramoğlu’nun “Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şeyler
var” adlı şiirini, yaşam felsefesi ve edebiyatın bellekteki anlam boyutu
ile aynı bağlamda anımsatmayı önemsiyorum. Yazın ve Yaşam
(Yücel, 1982) koordinatlarında da edebiyat düşünmeyi öğretmiyor da
ne yapıyor zaten. Yaşama giydirilmiş bir yazın, yazına işlenmiş bir
edebiyat. İkisinin karın bağı konumunda besleyici kaynak felsefe.
Edebiyat yaşamın tam da içinde, ötesi kendisidir. Felsefe yaşamın
neresindedir diye sorulduğunda, ona da yaşamın dışında bir mekan
göstermek ne kadar doğru olur. Ama bunlardan hangisi yaşamı kapsar
sorusu ise, tam anlamıyla filozofça bir soru sanırım. Neden mi?
Edebiyat açısından da, felsefe açısından da kapsayıcı oluşu, sanırım
önemli ölçüde beklentilerin kaynağı ve biçimlendirme gücüyle
ilgilidir. Yani, edebiyat mı yaşamı biçimlendiriyor ve insansal
beklentileri tam olarak karşılıyor, yoksa felsefe mi, sorusu bu
bakımdan önemlidir. Yanıt sorunun içinde saklı gibi. Yaşamın
kendisi, hem edebiyatın ve hem de felsefenin hayat damarı gibi
duruyor. Aynı kaynaktan beslenen iki sancılı yalnızlık. Yaşam,
felsefenin mutluluk ve estetik adına belkemiği gibidir. (Lukacs 2001,
27)
Bir Başka Açıdan Özgürlük
Şimdi bu bölümde felsefe ve edebiyatın sorunsallaştırdığı
kategorilerden (Aristo: yer, zaman, töz, nicelik, görelik…vb. Kant:
birlik, çokluk, hiçlik gerçeklik, sınırlama…vb.) (Akarsu 2006)
edebiyat ve felsefe açısından özgürlük kavramına bakalım. Bu, biraz
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da bu kavramı felsefe ve edebiyatın ortak koordinatlarındaki farklı bir
okumayı buraya taşısın. Felsefe, bilginin öncülüğünü belli ilkelerle
yaparken, edebiyat olguların bilgi üzerindeki izdüşümlerini yine insan
açısından dile getirmeye çalışır. Zaten Sartre’ın, yazarı okuyucuların
özgürlüğüne çağrıda bulunan biri olarak görmesi bu açıdan anlamlıdır:
“ Yazar, okuyucuların özgürlüğüne çağrıda bulunmak
için yazar ve bu özgürlüğün yapıtını canlandırmasını bekler.
Ama bununla yetinmez ve okuyuculardan, onlara gösterdiği
güveni kendisine göstermelerini, kendi yaratıcı özgürlüğünü
tanımalarını, bakışık ve ters yönlü bir çağrıyla bu özgürlüğe
seslenmelerini ister.” (Sartre 1982, 52).
Bu düşünceyi kendi açımızdan irdeleyecek olursak, özgürlük
olgusu okurda, ya da dış dünyayı alılmayanda yaratıcı bir etki ile
ortaya çıkmalıdır. Yaratıcı özgürlük yazar tarafından nitelikli okurun
sorumluluk duygusuyla üretken bir kimlikle varlığını göstermesi
gereken bir insandır. Üreten insanın, üretim kaynaklarının en gözde
oluşturucuları nelerdir? Sorusu bu noktada önemli bir boşluğu
dolduracağa benziyor. Bunlar öğrenme hazzının bitimsizliğine olan
inanç, dil ve anlak yetisini okuma yetisine dönüştürme becerisi,
yaratıcı düşünsel güç ve üretmenin gerekliliğine olan bağlılık diye
sıralanabilir.
Özgürlük olgusunun dehşetengiz boyutlarına bir de felsefenin
bulutsu atmosferinde göz atalım: Felsefede özgürlük kavramı
edebiyatla belki aynı/ortak zeminde ele alınabilir, ama ele alınış
biçimlerindeki farklılığın bir fotoğrafını çekecek olursak, özgürlük
olgusu karşısında bu kez varlığına inanılmış metafizik bir
üstbilginin/otoritenin dayattığı kuralları görmeden geçemeyeceğiz.
Unutmamak gerekir ki, felsefe kendi metodolojisi gereği insanı mutlu
etmek, ona yaşamsal düzen sağlamada yol göstermek, değer, adalet ve
erdem gibi kavramları içselleştirerek yaşamına dokumasını sağlamak
adına bir görevle onun karşısına çıkar. Burada doğru ve yanlış gibi
etik sorunların, özgürlük duygusunun etki ölçüsüne olan karşı
koyuşunu ve çatışmalarını gözden uzak tutamayız. Edebiyat bu
bağlamda, olaylara kurmaca bir form içinde bir evren yaratarak bu
sıkıntıdan sıyrılırken, felsefe olayları dış dünyanın genel geçer bilgi
yasalarıyla bir forma giydirmek zorundadır. Kalıcı bilgiyi bu sayede
gerçekleştirmek felsefesel açıdan daha anlamlıdır. Felsefede bir sorun
olarak özgürlük kavramı geçmiş ve gelecek ya da geçmiş ve şimdi
zaman formlarında insanı, ortamı ve koşullarıyla onun istenci
arasındaki nedensel bağla yakın ilişkilidir. Bu ilişki edebiyatta
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yazarın, kişiler/ kahramanlar kadrosunu istediği gibi yaratıp donatması
ve yönlendirmesiyle hallolunur. Olay örgüsü bu yaratımın metinsel
örüsüdür. Yazarın yaratıp donattığı kişiler, olaylar yine belli bir akış
içinde gerçekleşir. Özgürlük olgusu, yazarın kişilere yüklediği görev
ve sorumluluk ölçüsünde gerçekleşir. Felsefe ise özgürlük olgusuna
istenç düzeyinde eğilir ve edebiyat dünyasını biçimlendiren
yaklaşımların ötesinde, kendine özgü bir formda açıklamalar getirir.
Nietzsche ve Moore’da bu istenç, etik ve ahlak normlarının içinde
özgülleşen bir güç olarak nedensellik yasalarıyla gerçekleşir. Ahlaksal
eylemleri tetikleyen iki yaklaşım biçiminin biri, kimi eylemleri
nedensel ilişkilerle, diğeri ise nedensel ilişkilerden bağımsız olarak
gerçekleştirdiğinin önemine vurgu yapar. Yani nedensiz, özgürce
eylemler ve bir nedene bağlı eylemler olarak (Moore 1962, 171-172).
Yukarıda yer alan düşüncelerden de okunduğu üzere, özgürlük
olgusu hem felsefe dünyasında ve hem de edebiyat dünyasında
düşünür/şairin ve okur/alımlayanın algı dünyasında önemli bir yere
sahiptir. Sorumluluk ve istenç zemininde, üretime ve yaratıma dönük
tüm eylemler ahlaksal değerler olan iyi-kötü payandasında gerçekleşir.
Felsefede kendi gerçeği ile, edebiyatta yine yazınsal gerçeği ile.
Gerçeğin Biyografisi
Edebiyat ve felsefe uğraşıları arasında gerçek olgusunun da
kendine özgü bir yerinin olduğu bilinmektedir. Özgürlük, ölüm,
Tanrı…vb gibi, gerçek olgusu da kendi nitelikleriyle okurun karşısına
çıkar. Bir farkla, edebiyatta yazarın düşleminde evirilmiş, yeniden
kurulmuş haliyle, yani yeni bir gerçek. Değişebilir olan, kurmaca bir
gerçek. Felsefede ise aynı olgu, değişik bilgi normlarında ve algı
biçimlerinde açıklanır. Felsefede gerçek nedir? sorusu, algı biçimini
de nedenleyen bir yanıtla karşılanır. Yani gerçek varlığın içinde mi,
yoksa ötesinde mi? Algı normlarında mı? Öyleyse her ortam ve algı
biçimi gerçek olgusunu yeniden içeriklendirir, betimler ve tanımlar.
Salt gerçek, görüngüsel gerçek, yanılsamalı gerçek…gibi. Ancak yine
burada hem felsefenin, hem de edebiyatın kendi gerçeği vardır. Ortak
yanı ise düşünce süreçleriyle yorumlamaya açık oluşudur. Estetik
hazzın, düşünsel öğelerin yeniden hayat kattığı bir gerçek.
R. Descartes’in kartezyen düalizminden söz edilir. Modern
bilimin kavramsal çatısının kurulmasında önemli etmenlerden biri. Bu
etki, iki dünyayı birbirinden kesin çizgilerle ayırır. Yani bir yanda
maddi dünya-nesnel olgu, yani fiziksel gerçeklik dünyası, diğer yanda
öznel bilinç, bireysel deneyim ve değerler dünyası.( Bz. Demir 1997,
113). Bu ayrım sonucu bilim, nesnel dünyada sınırsız bir esnek
düşünce alanı yakalayabilmektedir. Öznel dünyayı ya da bireysel
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bilincin ötesinde, doğayı kendi gerçeğinde süresiz dönüştürme olanağı
elde edeceğinden, antroposentrik- ontolojik insan bilinciyle bu
dönüştürüm devamlı olacaktır. Zaten felsefede de edebiyatta olduğu
gibi, nesneyi (maddi gerçekliği) dönüştürmenin amacı, varlık
sancısından ileri gelen doğal bir süreci, insansal merakı giderme adına
devam ettirmektir. İnsanda var olan yaratıcı gücün metafizik uzantısı.
Bir anlamda gerçek içine yeni gerçekler giydirerek, bu eylemde
devamlılığı sağlamak insan doğası gereği, içinde bulunduğu gerçeği
çevire çevire bir üst gerçeğe, veya madde ötesi bir gerçeğe vardırmak
da amaçlar arasında gizil bir yere sahip olabilir. Ya da bireyin özgün,
nedensiz gerçeğine giden bir yol. Yani entelektüel kaygının sonucu
olan bir gerçeklik yolu. Burada düşünürün ve şairin, varlığın gizemi
karşısındaki farklı bakışını, onları diğerlerinden ayıran özel bir
duyarlılık bakışı olarak değerlendirmek yanlış olmasa gerek. Filozofu,
varlık karşısında usun sınırlarını zorlarcasına araştırmaya iten güç ile,
şairi varlık karşısında sezgi ve düşlemin sınırlarını zorlayan gücü aynı
duyarlılık içinde görmek yerinde olur. Felsefe, doğayı sınırsız bir
düşün gücüyle betimlemeye çalışırken, edebiyat belki aynı sorumluluk
ve duyarlılık içinde gerçek olgusuna sezgisel ve estetiksel çerçeveden
eğilir. Peki felsefe sezgi ve estetik kategorilerine yer vermez mi?
Elbette verir, ama kendi dilinde. Yani her ikisi de varlık ve gizemini
aydınlatma adına aynı işi yaparken, felsefenin kullandığı betimleme
dili ile, edebiyatın dili kendine özgüdür. Burada edebiyat, aynı
zamanda eğlendirmek sonra da düşündürmek gibi ekstra üretimyaratım işlevleri üstlenir. Bu, onun doğasına özgü anatomisentrik
yönelimdir. Yani insan açısından edebiyat ve gerçeklik. Tam da bu
noktada Dağlarca’nın “Varlık” adlı şiirini, felsefesel, ontolojik ve
edebiyat üçgeninde anmak isterim. Şair, şiirinde varlığı sancılı bir
biçimde sorgulamaktadır. Bir filozof duyarlılığında ve kıvranışında:
Bir dert bulduk kendimize/ Daldan düşen yaprak
için/…Rüzgar gökte bir gezinti/ Üşürüz her akşam vakti. Şairin bir
filozof edasıyla üstlendiği varlık sancısına tanık olmaktayız.
Görüldüğü gibi bu sancı, varlık bilincinin altında yuvalanmış bir öznel
gerçeğin imzasını taşıyor. Ama aynı sancıyı, felsefe dünyasından bir
düşünürün belleğinden de duyabiliriz. Sadece edebiyattan duyulan
sancının bellekle yetinmeyip, yürekle de hamule haline geldiğini
vurgulamak farkıyla. Çünkü, şair neyin varlığını ve sancısını
sorgulamaktadır? Bu soru insana da, yaşama da, gerçeğe de, Tanrıya
da uzanabilen açık uçlu bir sorgulamadır ki, bu edebiyatın doğasına
uygun bir biyografinin gereğidir. (Geniş bilgi için bz. Uygur 1985,
50-51).

45

46

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sonuç
Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak: düşünür de, şair/yazar
da aynı eylemleri gerçekleştiriyorlar: Düşünce kazısı. Bu kazının,
buluntuları değerlendirme biçimleri, yani metotları alanların kimliğini
belirliyor. Felsefe ve edebiyat bu noktada özelleşiyorlar. Yoksa her iki
alan da tarzlarının dışında (yaklaşım biçimleri) varlığı, insan ve
evreni, aynı kaygı ve sancılı oluş duyarlılığıyla betimlemeye
çalışıyorlar. Şairin söylenenlerin arkasında söylenmeyenleri
barındırması, gizlemesi ve okuru yorarak, yani düşündürerek bu
aralıklara çekip, onun düşüncelerine görülmedik akrobasiler
yaptırması gibi, filozof da Wittgenstein söylemiyle düşünülebilenlerin
(Denkbares)
arkasına,
düşünülemeyenleri
(Undenkbares)
yerleştirmekle, gerçek olgusunun algıya ve zamansal koşullara bağlı
olarak yeni içerikler kazanabileceğinin altını çizer. Wittgenstein bu
bağlamda, düşünülemeyenlerin ya da ifade edilemeyenlerin
(Unaussprachliches) adresini “Mystik” olgusuna yönlendirmekle,
gerçek olgusunun Kim için? Ne? olduğuna sorgulayıcı bir açıklama
getirmeye çalışır.(Weischedel 2008, 296-297).
Demek oluyor ki, edebiyatta metinsel değerlerin arkasına
yazar tarafından yuvalanmış gerçek, felsefede düşünülebilir ya da
ifade edilebilir (Aussprachliches) değerlerin arkasına yuvalanır. Peki
bu işlemde amaç ne olmalıdır: Elbette bu ikiz alanın- varlığa yaklaşım
ve onu sorgulama biçimlerini bir yana bırakırsak- varlık sorununu
(sorunsallaştırılmış varlık) bilgi normlarına ve sezgi eylemlerine
yaslandırarak açımlama gibi amaçları olduğu ilk bakışta kendini ele
verir. Biri düşünür duyarlılığı ve sorumluluğuyla, öteki şair/yazar
duyarlılığı ve sorumluluğuyla. Çünkü bilimsel normlarda ya da
kavranamayan olguların açıklama bulacağı uygun ortam, sezgi ve
duygunun estetiksel yumağı olan, bir anlamda da mistik içerimle bir
başka ortamla hayat bulabilir. Bu da bizi felsefe ve edebiyatın varlığa
dönük anlam bilincine yaklaştırırı ki, Wittgenstein bunu yaşamın
anlam kazandığı fizik ötesi konsept olarak görür. Aynı uzantıda İbni
Rüşd, bu gerçeklik sorununa “çifte hakikat”(Çalışlar 1997, 91)
kavramıyla netlik kazandırır. Yani felsefedeki gerçek olgusuyla,
metafizik değerleri açıklamak için kullanılan gerçek birbirinden
bağımsız birer olgudurlar. Bu kuramın daha ortaçağda ortaya çıkması
da anlamlıdır. Bilim felsefesinde ve diğer disiplinlerdeki gelişmeler
göz önüne alındığında, gerçek olgusunun algılanma sürecindeki
evrimleri (Weischedel 2008, 283-290) daha da anlam kazanmaktadır.
Buradan çıkan sonuç: Felsefe de edebiyat da aynı sorun odaklarına
yönelirken, yaklaşım biçimi, betimleme ve sunma ölçütleri kendine
özgü olarak kalmakta, ama sorunu tespit etme ve onun varlığını belli
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bir bilinç düzeyine çıkarma eylemleri paralellik göstermektedir. Sözün
gücü ve ötesinde yuvalanmış, varlığın gücü ve ötesi.
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Özet

Tevfik Fikret, edebiyat tarihimizde yalnızca edebiyat ve sanata dair
edindiği teorik bilgileri aktaran değil, bu kazanımlarını toplumun bilhassa
genç kesimleriyle paylaşan ve hayatın her aşamasında tatbik etmesini bilen
üstün meziyetli uygar bir şahsiyet olarak yer alır. O, çocuk edebiyatı
sahasında duru bir Türkçe ile kaleme aldığı ve çocukları eğlendirerek
eğitirken hayatın mühim gerçeklerini dikkate sunduğu Şermin adlı şiir
kitabıyla edebiyatımızdaki yerini bir başka boyutuyla belirler. Tevfik Fikret,
bu kitapta okul ve okuma sevgisini, hayatın temel gereksinimleri
çerçevesinde çalışmanın önemini, çağdaş bilimin ve müspet ilimlerin
gereğini sebep ve sonuçlarıyla birlikte dikkatlere sunuyor. Şair, “Yuva” adını
verdiği okul ortamında çocuklara insan, çevre ve tabiat sevgisini aşılarken
öncelikli olarak düzenli bir çalışma prensibiyle onların el işi becerilerini
geliştirmeye çalışır. “İyi işler alın teri ister” tezinden yola çıkan Fikret, boş
durmamanın gereğine dikkat çekerken de meslek edinmenin faydalarını oyun
havası içinde eğlenceli bir tarzla öğretir.
Bu çalışmada Tevfik Fikret‟in „eğitim‟ olgusuna bakış açısı
araştırılacak, eğitimin gençler ve çocuklar için taşıdığı anlam ve öneme
ilişkin görüşleri tespit edilecektir. Bu bağlamda Tevfik Fikret‟in eğitim
anlayışı ve Çocuk edebiyatı kapsamında Şermin adlı şiir kitabının yeri
belirlenecektir.
Anahtar kelimeler: çocuk edebiyatı, okul, eğitim, çalışma
arzusu, tabiat sevgisi
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Tevfik Fikret’s viewpoint of education and ġermin within
children’s literature
Abstract

Tevfik Fikret, who not only transfered his theoretical knowledge as
regard the literature and art, but the one who shared all his knowledge with
the youth segment of the society, stands as an outstanding civilized
personality in our history of literature. He marked his place in our literature
by his book Şermin which was written in a clear turkish, and in which he
portrayed the realities of life for the children. Tevfik Fikret, in this book,
emphasizes the school, the education, the necessities of life, the importance
of modern science and positivism. While he tries to instill in the children the
affection for humanity, environment and nature, at the same time he tries to
have the children to improve their skills for handiworks. Being of the opinion
that “good works requires great efforts”, he tells about the advantages of
being trained in professions by a style which provides the children an
atmosphere of playground.
In this study, Tevfik Fikret‟s views on education and its importance
for the youngs and children has been searched. In this regard, this study puts
forward Tevfik Fikret‟s viewpoint of education, and the place of the poem
book Şermin in the field of children literature.
Key words: children literature, school, education, love of nature

GiriĢ
Tevfik Fikret (1867-1915), Yenileşme Dönemi Türk
Edebiyatının en önemli şairlerindendir. 1896-1901 yılları arasında
yönettiği Servet-i Fünûn dergisi ile kendi döneminde büyük ilgi ve
hayranlık uyandıran bir çığır açtı. Türk edebiyatının Batılılaşmasında
büyük pay sahibi olan şair, kısa süren edebiyat yaşamına mâl ettiği
eserleriyle1 Türk şiirine ciddi yenilikler getirdi. Batı etkisinde şekil ve
içerik bakımından sağlam bir nazım tekniği oluşturdu. Kaleme aldığı
kimi manzum öykü biçimindeki eserlerinde aruz veznini başarıyla
kullandı. Şiirlerinde aruzu konuşma diline yaklaştırarak büyük bir
ustalıkla işleyen Tevfik Fikret, kendi sanatını birey ve toplum
yaşamında görünen sorunları yansıtma aracı olarak da kullandı.
İnsanın iç dünyasını, yaşam sevincine gölge düşüren sıkıntılarını,
hedeflerini, istek ve arzularını müzik ve şiir gibi fonetik; resim ve
heykel gibi plastik sanatlardan başka çeşitli tabiat unsurlarından
yararlanarak yansıttı. Tevfik Fikret, bu bağlamda devrine göre kabul
gören ilerici düşünceleri nedeniyle edebiyatımızın sonraki
dönemlerinde sıkça başvurulan ve zevkle okunan bir isim olmuştur.
1

Rübab-i Şikeste (1900), Tarih-i Kadim (1905), Haluk’un Defteri (1911),
Rübabın Cevabı (1911), Şermin (1914)
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Edebiyat tarihimizde öğretmen şairlerin öncüleri arasında
bulunan Tevfik Fikret, eğitimde "Batıya açılan penceremiz" diye
kabul edilen Galatasaray Lisesi'nin kurucusu ve yöneticisi olmuş,
çağdaş öğretici kadrosunun başında yer almıştır. Çok başarılı bir
öğretmen olan ve ömrünün sonuna kadar öğretmenlik mesleğini
sürdüren Tevfik Fikret, II. Meşrutiyet‟ten sonra gençliğin geleceğini,
temel hedeflerini, ülkülerini ve sahip olması lazım gelen değer
yargılarını Haluk’un Defteri‟nde; çocukların nasıl yetişmeleri
gerektiğine ilişkin düşüncelerini de Şermin‟de dile getirmiştir. Şermin,
Türk edebiyatında çocuklar için yazılmış ilk şiir kitabı olarak kabul
edilir. Yüz temel eserden biri olan bu kitap, hece ölçüsüne tabi otuz
bir adet şiir içermektedir. Tefvik Fikret, bu eseri Satı Bey ile birlikte
çocuklar için açmayı düşündüğü yuvada bir eğitim aracı olmak üzere
yazmıştır. Ne var ki yuva, aktif olarak hizmete açılmamışsa da
yuvanın çocukları için yazılan bu eser, edebiyatımızda çocukların ülkü
ve ideallerini belirleyen, önlerini aydınlatan nitelikli bir kaynak olarak
büyük bir değer kazanmıştır.
Tevfik Fikret‟in bu eseri yazmaktaki en büyük amacı, elbette
ki o dönemde ülkenin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik ve
kültürel koşullarıyla doğrudan ilişkilidir. Osmanlının Duraklama
Devri ile birlikte baş gösteren toprak kayıpları, fen ve teknolojide geri
kalışı, dolayısıyla pek çok alanda mahkûm olunan dışa bağımlılığı
elbette sebepsiz değildi. Tevfik Fikret‟e göre bu sebeplerin başında
ihtiyaç duyulan yetişmiş beyin gücünün olmaması gelmektedir. Bu
tespit, o dönem için çağın normlarına uygun bir eğitim sisteminin
ülkemizde işlerlik kazanmadığı anlamını taşımaktadır. Tevfik Fikret‟e
göre, bu kötü gidişatı durdurmak, ülkenin makûs talihini yenmek,
durağan alışkanlıkları aşmak, çağın gelişmiş eğitim - öğretim yöntem
ve tekniklerini kullanmakla mümkündür. Çünkü o, millet olarak
ilerlemenin ve kalkınmanın önündeki engelleri aşacak en mühim
vasıtanın eğitim olduğuna inanıyordu. Bu hizmeti ve fırsatı tanıyacak
en büyük beslenme kaynağı da çağdaş eğitim olacaktı. Bu nedenle
Tevfik Fikret‟in bilhassa 1900 sonrası dönemde yazdığı şiirlerine
egemen olan fikir, çağdaş eğitimle halkın kültür düzeyini yükseltmek;
bilgili, aydın, çalışkan, üretici, yaratıcı ve beceri sahibi gençler
yetiştirme fikridir. (Kavcar, 1999:24).
Çocuk Edebiyatında ġiir Türünün Yeri ve Önemi
Çocuk edebiyatı, çocukların duygu ve düşünce dünyasına,
doğa ve sosyal çevre ile ilgili hayallerine hitap eden edebiyat
ürünleridir. Çocuğun gelişiminde önemli bir rolü olan bu ürünlerin
kendine has temel karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Belli bir yaş
grubu hedef edinilerek (6-11 yaş arası) özelleştirilmiş bir konu,
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karakter ve dil kullanılmak suretiyle ele alınan edebî eserler
topluluğunun oluşturduğu edebiyat alanıdır. Çocuk edebiyatı
kapsamında kaleme alınmış eserler, yetişkinlerin de zevk alarak
okuyabilecekleri bir karakter taşısa da, betimlemelerle yüklü
metinlerden, yoğun edebî sanatlardan ve süslü anlatımlardan uzak
nitelikte olmalıdır. Edebî vurgunun hafifletilerek sunulmuş ve hedef
kitlenin kolaylıkla anlayabileceği düzeyde hazırlanmış bu eserler,
başta şiir olmak üzere roman, hikâye, masal gibi türleri
kapsamaktadır. Çocuklara yönelik yazılan bu edebî ürünlerin
akademik olarak kesin çizgilerle olmasa da “çocuk edebiyatı”
ifadesiyle bir alt başlık altında değerlendirilerek işlendiği ve artık
kabul gördüğü bilinmektedir.
Başlangıçta gerçekleştirilen Batı kaynaklı tercümelerden yola
çıkılarak oluşturulan Çocuk edebiyatı, Türkiye‟de giderek gelişen
yerli ürünlerle zenginleşmiş ve kapsamlı bir sektör haline gelmiştir.
Bu bağlamda bizde çocuk edebiyatı ile ilgili ilk ciddî teşebbüslerin II.
Meşrutiyet‟ten sonra ortaya çıktığı söylenebilir. Temel hedefi
çocukları eğitmek olan bu girişim, önce ilköğretimde kullanılmak
üzere Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası etrafında bir kurul oluşturulur.
Çocuk eğitiminde ihtiyaç duyulan edebî ürünler tespit edilirken,
bunların arasında öncelikli olarak öykü ve masallarla birlikte özellikle
şiirin rolüne dikkat çekilir. II. Meşrutiyet‟ten bir yıl sonra dönemin
öğretmen yetiştiren en etkin kurumu olan Darülmuallimîn‟de çocuk
eğitimine ve bu alanda kullanılacak edebî ürünlere ciddiyetle önem
verilir. Kurumun başında Satı Bey bulunmaktadır. “Çocuk edebiyatı”
terimini ilk defa kullanan ve bu sahanın kuramsal temelleri üzerinde
duran da odur. Burada verdiği eğitim konulu konferansta şiir ve
müziğin ilköğretim çağındaki çocuklar için ifade ettiği anlam ve
önemi anlatır, şair ve müzisyenleri katkı sunmaya davet eder.
Edebiyatımızda bu çağrıya uyarak 1911‟de çocuklara yönelik ilk şiir
kitabını Çocuk Şiirleri adıyla İbrahim Alâaddin (Gövsa) çıkarır. Bu
kitabın önsözünde çocuklara bir ahlak dersi vermeyi amaçladığını
belirten yazar, eserinde doğruluk, fedakârlık, öz güven, dinî inanç,
acıma duygusu, yurt sevgisi, milliyet bilinci, çalışma azmi ve güzel bir
geleceği yakalama konusunda ümitvar olmak gibi değerleri aşılayan
şiirleri toplar. Gövsa‟dan başka Satı Bey‟in çağrısına cevap veren
şairlerden biri de Ali Ulvi Elöve‟dir. Neşideler (1912) adıyla aile,
insanlık, mektep, vatan başlıkları altında yetmiş üç parça şiiri bir araya
getiren bu eğitimci-şair, metinlerde çocukların düşünce ve hayal
güçlerini geliştirmek, onların zihninde iyilik yapma eğilimini
uyandırmak, insanî ve ahlakî değerleri kendi yaşamlarında uygulamak
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gibi telkin ve tavsiyelere yer verir. Bu eseriyle Ali Ulvi Elöve‟yi
1914‟te çıkardığı Şermin‟le Tevfik Fikret takip eder.
Meşrutiyet öncesi dönemde çocuk konusunu keşfeden bir
diğer yazar da Ziya Gökalp‟tır. Meşrutiyet sonrasında da bu alandaki
uğraşısını sürdüren Gökalp, çocuk edebiyatı sahasında edebiyatımıza
güzel örnekler kazandırmıştır. Nitekim o, Cumhuriyet'in ilânına kadar
"Millî Edebiyat" akımı faaliyetleri arasında çocuk şiirleriyle ilgilenen
birçok şairimizden biridir. Gökalp, edebiyatımızda edebî ürünleri
çocuklara bilgi vermek için hizmete sokmada öncü rol oynadı; vatan,
millet, dil, din, ahlâk, sanat, aile gibi temalara öncelik verdi. Kızıl
Elma (1915), Yeni Hayat (1918) ve manzum-mensur masallardan
oluşan Altın Işık (1923) adlı kitaplar, çoğunlukla öğretici metinlerdir.
Masal, destan ve koşma tarzındaki manzumelerinde ahlakî ve millî
duyguları şiir vasıtasıyla çocuğa iletme gayretindedir. Gökalp‟ın bu
başarısından Halide Edip Adıvar, “Türk‟ün en sevimli çocuk
edebiyatını Ziya Bey yazdı” (Elöve, 1912:191) cümlesiyle söz eder.
Yukarıda sözünü ettiğimiz kişilerden başka II. Meşrutiyet
dönemi ve sonrasında yazdıklarıyla çocuk edebiyatına katkı sunan pek
çok isimden bazılarına değinmek yerinde olacaktır. Bu dönemde La
Fontaine'den yaptığı fabl çevirileriyle Sıracettin Hasırcıoğlu; Çocuk
Şiirleri (1917) ve Şiir Demeti (1923) adlı eserleriyle Ali Ekrem
Bolayır; Mektep Şiirleri (1918) adlı eseriyle Fuad Köprülü, çocuk
edebiyatı alanındaki gelişmeleri hızlandıran ve zenginleştiren başlıca
isimlerdir. Cumhuriyet sonrası, bilhassa 1930'u müteakip yıllarda
çocuklar için yazma eğilimine giren usta kalemlerin sayısı artmıştır.
1960‟lı yıllara varıncaya kadarki dönem, çocuk şiiri bakımından
verimli olmuştur. Faruk Nafiz Çamlıbel- Akıncı Türküleri (1938),
Yusuf Ziya Ortaç- Kuş Cıvıltıları (1938), Hasan Âli Yücel -Sizin İçin
(1938), bu döneme ait çocuk edebiyatında üst seviyede katkılarıyla
dikkat çekenlerdir. Bunlardan başka toplumumuzun çocuk ve genç
yaştaki kesimlerine hitap eden eserleriyle edebiyatımızda önemli yer
edinmiş başlıca şairlerden ismen de olsa söz etmek gerekir: Necmettin
Halil Onan, Ömer Bedrettin Uşaklı, Orhan Şaik Gökyay, Ahmet Kutsi
Tecer, Halide Nusret Zorlutuna, Kemalettin Kamu, Vasfi Mahir
Kocatürk, Yaşar Nabi, İlhami Bekir Tez, Ceyhun Atuf Kansu, Fazıl
Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi, Behçet Necatigil ve İbrahim Zeki
Burdurlu… Bu şairler, eserlerinde
gerek biçim ve söyleyiş
bakımından ve gerek hayal, duygu ve düşünce yönlerinden çocuk
şiirimize belli bir düzey ve içerik kazandırmışlardır.
Tevfik Fikret’e Göre Çocuk ve Gençlik
Tevfik Fikret‟e göre eğitimli insan bilgilidir; yüzü bilime, fen
ve tekniğe dönüktür. Nitekim insan, bilimden ve teknikten beslendiği
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nispette kuvvetlidir. Usta şairin dilinde “kudret-i irfan” diye ifadesini
bulan bilginin gücü ise, varlığı değiştirip dönüştürmede etkindir.
Fikret‟in sanat anlayışının ikinci safhasında “cemiyet için sanat”ı öne
çıkardığı ve insana çok değer verdiği görülmektedir. Bu bağlamda
şair, insan hak ve hürriyetini engelleyen her türlü baskıya karşıdır.
Kendisine fırsat verilmesi ve uygun ortam hazırlanması halinde
insanın, hayatı kolaylaştıracak büyük buluşlara ve gelişmelere imza
atacağına inanan Fikret, bu nedenle bilimi esas alarak üstün bir kudreti
yakalayan eğitimli insanı “Rabb-i mümkinât” (Akyüz, 1979:82) olarak
görür. Zira edindiği fen bilimleri sayesinde ham toprağı işleyerek
altına dönüştüren de insandır. “Halûk‟un Amentüsü”nde, “Bir gün
yapacak fen şu siyah toprağı altın, / Her şey olacak kudret-i irfanla
inandım” derken, gençlere fen ve bilime verdiği önemi duyurmuş
olmaktadır. Çünkü ona göre, özlemi duyulan yaşanılabilir bir dünyaya
ancak çağdaş eğitimle donatılmış çalışkan insanlarla, onların vereceği
emekle kavuşulabilir. Zira Fikret, “insan emeği”yle dünyanın cennete
bile döneceğine inanır. “Dünya dönecek cennete insanla inandım”
dizesine onun bu inancı nüfuz etmiştir.
Edebiyatımızın “aydınlanma şairi” Tevfik Fikret, Şermin‟den
üç yıl evvel yazdığı Halûk’un Defteri‟nde idealindeki çağdaş eğitimi
sunma hedefini belirlemiştir. Burada temelini attığı “yeni mekteb”in
uygulama alanı, “bilim ve bilgi adamı”ndan çok “iş ve hayat adamı”
(Kaplan, 1987: 187) yetiştirme esasına dayanır. Halûk’un Defteri‟nde
özgüven sahibi, kendi geleceğinden emin gençlerin, Haluk
prototipinde olduğu gibi aydınlık yarınları hedeflemelerini isteyen
Fikret, temelini attığı bu yeni projeyi Şermin‟de çocuklara tatbik
etmektedir. Özkırımlı‟nın ifadesiyle Fikret, “… geçmişi ve şimdiyi
aşarak geleceğe uzanmaktadır artık. Bireysel düş, bireysel özlem
yerini toplumsal kurtuluşa bırakmıştır” (Özkırımlı, 1990:57). Fikret‟e
göre toplumsal kurtuluşun anahtarı gençliğin elindedir. Gençler,
bulundukları yerde tembel tembel oturmamalı; katılacakları bir “ziyâ
kârbânı” bulup ilim adına ne bulurlarsa öğrenip getirmek için
“kâ’inat-ı efkârı” dolaşmalıdırlar. Çünkü ülkenin kalkınması, uygar
bir medeniyetin yakalanmasına bağlıdır. Bunu temin etmenin yolu,
yeni neslin ilimle, fenle, sanatla ve teknolojiyle donatılmasından
geçer. Hatta bütün bunlar da yetmez; “i’timâd, i’tinâ, cesâret, ümîd”
de lâzımdır. Akay‟ın, “Türk edebiyatının en başarılı didaktik eserleri
arasında” (Akay,1998:57) saydığı “Halûk‟un Vedâı”, Fikret‟in bu
mühim dikkatini terennüm eder. Şair,
burada oğlu Halûk‟u
İskoçya‟ya eğitimi için gönderirken onun en büyük arzusu, sanat ve
fen ile ilgili ne bulursa ülkesine getirmesidir. Fikret, bu amaçla oğlu
Haluk‟un şahsında bütün ülke gençliğine şöyle seslenir:
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“......
Bu geçit işte böyle dar, mu‟veç;
Ey şetâretli yolcu, sen yürü, geç.
Sen bu menhelde kalma, sıçra, atıl,
Bir ziyâ kârbânı bul ve katıl.
Gez, dolaş, kâ‟inat-ı efkârı
-Dâ‟imâ önde, dâ‟imâ yukarı!Pür-tehâlûk, hayât ü kuvvetten
Ne bulursan bırakma: san‟at, fen,
İ‟timâd, i‟tinâ, cesâret, ümîd,
Hepsi lâzım bu yurda, hepsi müfîd...
Bize bol bol ziyâ kucakla getir:
Düşmek etrâfı görmemektendir.” (Uzun, s.66)
Fikret, ideallerinin peşinden koştururken yılmayan ve
gerektiğinde acılara katlanan insanın er geç amacına ulaşacağına
inanır. Ona göre bireyin veya toplumun geri kalması, tökezlemesi ve
düşmesi, etrafını yeterince görmemiş olmasından kaynaklanır. Fikret,
gelişmişlikte Doğu ve Batı dünyası arasındaki farkı, “Diyâr-ı küfrü
gezdim, beldeler, kaşaneler gördüm, / Dolaştım mülk-i İslâmı bütün
virâneler gördüm” mısraıyla dillendiren Ziya Paşa‟nın hassasiyetine
benzer bir dikkatle tespit etmiştir. Fikret‟teki komşu milletlerin
gerisinde kalmamak, ilerlemek ve kalkınmak için gençliği öğrenmeye
ve üretmeye sevk etme çabası da bu dikkatin ürünüdür. Bu nedenle
Ziya Gökalp‟ın, “Fikret ümmet rûhuna, ümmet uygarlığına son ve
kesin darbeyi vuran yenilikçidir... Edebiyatımızı asrîleştirerek ve
insanîleştirerek gerçek rolünü hakkiyle ifa etmiş bir dâhimizdir! Bu
ülke her alanda Fikret‟ler yetiştirebilmiş olsaydı bugün bambaşka bir
yerde olurdu...” (Karaveli, 2005,51) ifadesi, gerçek anlamda bir hakkı
teslim etmiş olması bakımından önemlidir.
Tevfik Fikret‟in son dönem şiirlerinde kız erkek ayırımı
yapılmadan „gençlik‟in bilhassa eğitim sorunu büyük bir yer işgal
eder. Tevfik Fikret, erkek çocuklar kadar kız çocuklarının da eğitimde
aynı hak ve özgürlüklerden faydalanması gerektiğini savunur.
Başında, “kızlarını okutmayan millet, oğullarını manevî öksüzlüğe
mahkûm etmiş demektir; hüsranına ağlasın!” notunu düştüğü “Bir
Kız Mektebi İçin” adlı şiirinde kız çocuklarını eğitimin
kazanımlarından mahrum bırakan zihniyeti şiddetle eleştirir:
“En âciz, en felek-zede millet kadınlığı
Hemşîre-i cehâlet edendir!
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Verin, verin,
Kalbin, semâhatin, hele ilmin yarattığı
Her şeyde kızların, bu mu‟azzez çiçeklerin,
Bir hakkı var:.. Verin!” (Uzun, s. 62)
Gençliği, sahip olması gereken değerlerle tasvir eden
metinlerden biri de “Sabah Olursa” adlı şiiridir. Şair, burada ezberden
uzak, çağın gereklerine uygun, bilimsel deneylere dayalı bir eğitim
sisteminden geçmiş, etkin çözüm üreten gençlere aydınlık dolu bir
gelecek müjdeliyordu. Cehaletle geçirilen karanlık günlerin sonsuza
kadar sürmeyeceğini, “Evet, sabâh olacaktır, sabâh olur, geceler /
Tulû-ı haşre kadar sürmez…” diyerek gençlere ümit aşılamaktadır.
Şiirin devamında, eğitimle donanmış gençlerin gelecekte doğan parlak
bir güneş gibi toplumu aydınlatacağını söylüyor. Şair, büyük bir
özlemle beklediği bu akıbetin hemen gerçekleşmesi için eğitim
yolundaki gençlere, “Siz, ey fezâ-yı ferdânın / Küçük güneşleri, artık
birer birer uyanın!” diye seslenir. Şair, gençlerden umutludur ve
ümidini de şu seçkin mısrayla duyurur: “Ümîdimiz bu: Ölürsek de biz,
yaşar mutlak / Vatan sizinle şu zindân karanlığından uzak!” (Tevfik
Fikret, 2009:173). Bu dizeler, vatanın kurtuluşu, toplumun çözüm
bekleyen problemlerine cevap arayışı yolunda Fikret‟in ümit beslediği
gençliğe karşı kesin inancının ifadesidir.
ġermin (1914)
Şermin, Tevfik Fikret‟in ölümünden önce yayımlanan son
eseridir. Bu kitaba adını veren „Şermin‟ isminin nereden geldiği bilgisi
tartışmalıdır. Sermet Sami Uysal‟ın, bir yazıya2 dayanarak verdiği
bilgiye göre Şermin, Tevfik Fikret‟in iddia edildiği gibi yeğeni değil,
“çok sevdiği bir ahbabının kızının adıdır” (Uysal, 1973:29). Uysal,
aynı kaynağa istinaden “Şermin” adının Tevfik Fikret‟in kız
kardeşinden doğma yeğeninin adı olmadığını, bir ahbabının kızı
olduğu ve bu adı bizzat kendisinin verdiğini ileri sürse de, pek çok
kaynakta aksi iddia edilmektedir.3
Şermin‟de yer alan manzum metinler, iç içe girmiş konu ve
temaları işlemekle birlikte genel bir bakış açısıyla bazı farklı başlıklar
altında gruplandırılabilir: Aile ġiirleri: Keman, Ezan, Rengin,
Melek‟in Kuzusu, Siyah Bacı, Hediye, Umacı, Kırık At, Rüya, Yaz
Nine, Bahar Kalfa, Hazan Teyze, Kış Baba; Okul ġiirleri: İthaf,
2

T.İ (Nurettin Artam), “Fikret‟in Çocuk Şiirleri” Ulus, I.X.1946, s. 2.
Bkz: Yusuf Yıldırım, Tevfik Fikret Eğitimciliği ve Şermin, Toker Yay,
İstanbul 2002, s.63.
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Şermin‟in Elifbası, Muhallebim ve Mektebim, Hasbihal, İş Salonunda,
Oldu Bitti; Yakın çevre ġiirleri: Öksüz, Melek‟in Kuzusu, Papatya,
Kuşlarla, Rengin, Arslan, Arı Sokar; Meslek Ģiirleri: Marangoz, Kırık
At, Arslan, Veli Baba; Eğitici Öyküler: Ağustos Böceği ile Karınca,
Kör ile Kötürüm, İki Yolcu, Veli Baba. Çocuğun dünyası, psikolojik
yapısı, yaş seviyesi ve kelime dağarcığı göz önünde bulundurularak
yazılan bu şiirler eğitici öğelerle, lirik ve estetik unsurlarla beslenerek
hazırlanmıştır.
Yenileşme dönemi Türk şiirinin kurucularından biri olan
(Enginün, 2001:392). Tevfik Fikret, Türk Edebiyatı‟nda şiire Batılı
anlamda yeni bir kimlik kazandırmıştır. İlk şiirlerinde sanat ön
plandayken, son dönem şiirlerine toplumcu bir anlayışı hâkimdır. Bu
yönüyle Rübab-ı Şikeste (1900), toplumsal sorunların ağırlık
kazandığı bir eserdir. Bundan on bir yıl sonra yayımlanan Haluk’un
Defteri (1911) adlı şiir kitabında toplumsal anlayışı daha da ilerletmiş,
oğluna ve Osmanlı gençliğine hayatın her aşamasında erdemli
olmanın gerekliliği ekseninde nasihatlerde bulunur. Bu bağlamda esas
olarak merkeze aldığı halk ve onun yaşadığı acıları aynı yıl
yayımlanan Rübab’ın Cevabı‟nın konusu haline getirir. Şair, bu
eserlerde öncelikle toplumun büyük bir kesimini oluşturan ve
geleceğin emanet edileceği çocukları ve gençliği dikkate alır. Fikret‟in
bu aşamalarda güç kazanan toplumcu anlayışı, daha sonra Şermin adlı
şiir kitabıyla somutlaşır. Tevfik Fikret, toplumcu-gerçekçi bir zeminde
kaleme aldığı önceki eserler ile Şermin arasında dil, ölçü ve imgeler
bakımından ciddi farklar ortaya koysa da, verdiği mesajlar, telkin ve
tavsiyeler bakımından ortak bir yol takip eder. O, çocuklar için
anlaşılır, sade bir dil kullandığı Şermin‟de, hayatın içinde yer alan
somut varlık ve olayları, örnek insan ilişkilerini birer materyal olarak
kullanır. Bu yolla çocuğun sembollerle örülü dünyasına uygun imgeler
oluşturur. Kitaptaki şiirlerin geneline nüfuz eden benzetmeler,
karşılaştırmalar; çocuk dünyasına özgü yaklaşımlar, benzer ölçülerde
kurulan dikkat çekici diyaloglar, şairin çocuk duyarlığına ulaştığı
yüksek seviyenin de birer göstergesidir. Bu bağlamda Kenan Akyüz,
Şermin‟i, “çocukların hem dil ve ifade, hem de anlayış bakımından
seviyelerine inmekte büyük bir başarı gösteren çocuk şiirleri” (Akyüz,
1986:233) olarak değerlendirmektedir.
Şermin‟de yer alan şiirlerin bir kısmı, Şermin adlı çocuktan
kaynaklı ihsasla yazılmışsa da, asıl büyük ekseriyeti II. Meşrutiyet
devrinin önde gelen eğitimcilerinden Mustafa Sâtı Bey‟in kurduğu
"Yuva" adlı okulun aydınlanmaya muhtaç hayat dolu çocuklarından
alınan ilhamın eseridir. Modern eğitimin bilime ve uygulamaya
dayanmasını savunan şair, bu kitapta topladığı şiirleriyle çocukların
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doğru yolda iyi birer birey olarak yetişmeleri için çabalar. Bu çaba,
yedi yaşına henüz basmış, zihinsel gelişiminin önemli bir bölümünü
tamamlamış, okuduklarını anlayarak hayata hazırlanma aşamasındaki
çocukları eğitme faaliyetidir. Maksat, şairin özlemini çektiği „yeni
insan tipi‟ni oluşturmaktır. Bu nedenle şair, çocuklara iyilik, doğruluk,
dürüstlük, yiğitlik, insanseverlik, yurtseverlik ve çalışkanlık gibi
değerleri aşılamak, insanî ve ahlakî davranışları kazandırmak
arzusundadır. Bunu yaparken, ifade aracı olarak hece vezniyle sade bir
dil kullanır. Bu, çocuğa seviyesi doğrultusunda verilmek istenen
“yeni bir terbiye metodu”dur.
Çocuklar, kendi iç dünyalarına hitap eden, kendilerine sevgi
ve güven duygusunu aşılayan kitaplara ilgi gösterirler (Yavuzer,
1982:133-134). Şermin‟i hazırlarken çocuğun bu hassasiyetlerini göz
önünde bulunduran Tevfik Fikret, şiirlerin tamamında işlediği konu,
kullandığı dil ve anlatım bakımından belli bir yaştaki çocuğun
kişiliğine, gereksinimlerine, gelişim evrelerine dikkatle bağlı kalmış,
onun ilgisini çekecek nitelikte bir seviye yakalamıştır. Nitekim
Şermin‟de geçen çocuk şiirlerinin tamamı çocuğun dünyası, psikolojisi ve kelime dağarcığına uygundur. Bu şiirler daha çok öğreticilik,
öğüt, lirik ve estetik özellikler taşır. Onun şiirlerini kuşatan hâkim
güç, insan ve çevre ilişkisidir. Şairin çocuklar için büyük bir iç
duyarlılıkla yazdığı bu şiirler, pek çok bilimsel disiplinle doğrudan
ilişkilidir. Şiirlerinde işlediği konuları disiplinler arası ilişkilerle
besleyen Tevfik Fikret için asl olan insandır. Onun idealize ettiği yeni
insan tipi, bilgili ama her şeyden evvel “amelî hayat”a hazır olan
kişidir. Ona göre bu „yeni insan tipi‟, modern imkânlarla teçhiz
edilecek „yeni mektep‟te „yeni bir terbiye metodu‟yla yetiştirilebilir.
Mehmet Kaplan‟ın ifadesiyle Tevfik Fikret, “amelî” (uygulamalı)
eğitim biçimini benimsemiş, “yeni iradî insan tipini” meydana
getirecek sosyal fayda yönü ağır basan pratik unsurları önemsemiş
“Amerikalı insan tipi” yaklaşımını şiire taşımıştır (Kaplan, 1987:186).
Fikret, “Yeni mekteb”in görevini bedensel hareket kabiliyetini,
düşünsel yeteneklerini kullanmayı öğretmek, yani işin gerektirdiği
âletleri kullanma becerisini kazandırmak; kısacası fikri ve bedeni
sanata açık; ilerici, üretici, çalışkan “iş adamı” yetiştirmek olarak
belirler. Burada görev alan öğretici kadro, küçüklere bilgiyi onları
sıkmayacak bir ortamda vermeli; gerçek hayatı çeşitli oyun
vasıtalarıyla öğretmelidir (Kaplan, 1987:187).
Fikret, Haluk’un Defteri ve Şermin eserlerinde edebiyat
ilkesini eğitim için uygular. Bilhassa eğitim psikolojisiyle doğrudan
ilişkilendirilebilen Şermin‟deki şiirler, çocuklara bir hayat dersi
vermektedir. Tevfik Fikret, bu şiirlerde büyüklere saygılı olma,
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paylaşma alışkanlığını kazanma, sosyal çevreyi dikkatle gözlemleme
ve anlama, yardımlaşma ve dayanışma fikrini taşıma, acıma ve
merhamet duygusunu edinme, doğayı sevme ve koruma, hurafelere
inanmama, cinlerden ve perilerden korkmama gibi pek çok temayı ele
almıştır. Fikret, çocukların kavrayabilecekleri bir dille ve hece
ölçüsüyle yazdığı Şermin‟deki şiirlerini bir eğitim aracı olarak
kullanır. Çocukları bir yandan çeşitli halk söyleyişleriyle
eğlendirirken, diğer yandan bazı benzetme bağdaştırmalarla,
kişileştirme ve intak sanatıyla onları düşündürerek hayal dünyalarını
geliştirmeyi hedefler. Asıl amaç, onlara eşyayı ve doğayı tanıtmak,
doğa olayları hakkında bilgi vermek ve çalışma sevgisini aşılamaktır.
ġermin’de Okul ve Eğitim
Bilimsel çalışmalarında çocukları ve gençleri merkeze oturtan,
onları dil, sanat ve edebiyatta millî kültürü ve tarih bilincini aşılayarak
eğiten sosyolog Ziya Gökalp, bu alanda yüksek duyarlılığı bulunduğu
savıyla “uyanış devrimizin pedagogu” (Yücebaş,1959:38) dediği
Tevfik Fikret‟i, edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar, Türkçede
“nesil” ve “gençlik” kelimelerine ilk defa hakiki değerini veren”
(Tanpınar, 1995:525) kişi olarak tanımlar. Tevfik Fikret‟in eğitimcişair kişiliği ve eserleri hakkında sosyoloji ve edebiyat tarihi
alanlarında kabul görmüş zirve isimlerin söylediği bu övgü dolu
sözler, bir hakkın teslim edilmesi bakımından önemlidir.
Edebî eserlerde genç neslin merkeze alınması noktasında pek
çok konu uzmanıyla hemfikir olan Fikret, şiirlerinde çocukların üretici
birer nefer olarak yetişmeleri için evvela güçlü bir ruh sağlığına sahip
olmaları gerektiğini savunur. “Keman” şiirinde bu amacı gözeten şair,
çocukların eğitiminde güzel sanatlardan müziğin önemini keşfetmiş,
onlara herhangi bir enstrümanı çalabilme zevkini ve sevgisini
aşılamaya çalışmıştır. Bu çaba, şairin eğitim anlayışının çok yönlü
olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Zira “Şermin‟in Elifbası”
gibi “Keman”ı da “eğlendirerek öğretmek” temelinde kaleme alınmış
metinlerdir. Fikret, bu metinlerle kitabın vazgeçilmez bir eğlenme,
öğrenme ve bilgilenme aracı olduğunu açıkça fark ettiriyor. Şair,
kendisinin de ilgi duyduğu kemanı çocuklara da sevdirmek arzusuyla
şiirde konuyu çocuğun ağzından dillendirerek işler:
“Ağabeyim iyi çalar,
Bana da meşk ettirecek.
Onun birkaç kemanı var,
Birini bana verecek;
Hepsinin de güzel sesi ...
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Do, re, mi, fa-fa, sol, lâ, si.” (s.66)
Tevfik Fikret‟in elinde bir hamur gibi biçimlenen çocuklar, iki
şeyden birini tercih etmeleri söz konusu olduğunda, doğru karar
vermek için yönlendirilirler. “Muhallebim ve Mektebim”de çocuğun
sevdiği varlıkların başında ninesi, babası gelmektedir. Sütlacı, şekeri
ve muhallebiyi de çok sevdiği halde Şermin‟in, “Sizin olsun
muhallebim… / Bana yetişir mektebim!” diyerek tercihini okuldan
yana kullanmış olması, edinilmiş bir bilincin ürünüdür. Bu karar,
karşılaştırmanın sebep-sonuç ilişkisi içinde çocuğa verilen sağlam
„algı‟ ve „öğreti‟ adına isabetli ve yararlıdır. Çocuğu bu tarz bilinçli
yönlendirme faaliyeti başka şiirlerde de yer alır. Keza “İthaf” adlı
şiirinde Fikret, eşyayı ve evreni tanıma mekânı olan “Yuva” adlı
mektebi çocuklara, “şefkat ve marifet yuvası” olarak tanıtmaktadır.
Çocuklar da burayı sevmenin neden gerekli olduğunu anladıktan sonra
ortama hazırlanırlar. Bu zihinsel hazırlık aşaması, çocukların sağlam
bir bilinçle ve aynı zamanda büyük bir istekle yuvalarına kardeşlik
duygusu içinde hep birlikte koşmanın hazzını yaşarlar. Şair, burada bir
pedagog duyarlılığıyla yaş seviyelerine uygun bir dil kullanarak
çocukları okula ve eğitim ortamına motive etmiştir:
“Yuva şefkat yuvasıdır,
Bir marifet yuvasıdır;
Sev yuvanı orada sen
Kardeşlerinle koşarak.
Ötüşerek, oynaşarak,
Öğrenirsin –öğrenmeden
Nedir zahmet, nedir keder-” (s.59)
Bu dizelere, başarılı olmanın dayandığı kaynak bağlamında
ana fikir olarak “Her işin başı sevgidir” hükmü egemendir. Şiir,
okulunu sevmesi halinde çocuğun göreceği eğitimde fazla zorlanmadan büyük bir zevkle güle oynaya pek çok şey öğrenebileceğine
ilişkin bir öğüt niteliğini taşımaktadır. Nitekim yeni nesil, mevcut
imkânlara sahip okullarda okuma zevkini tadamamış eski kuşağa göre
çok şanslıdırlar. Eğitim biçimi ve olanakları temelinde eski-yeni
arsındaki karşılaştırma “Hasbihal” adlı şiirin konusudur. Şiirde, eğitim
alanında uzak geçmişten bugüne değişen ve gelişen koşullar sıralanır.
Buraya Şermin‟den alınan şiirler, “Sermet Sami Uysal, Tevfik Fikret ve
Şermin, İnkılap ve Aka Yay., İstanbul 1973” künyeli eserden alıntı
yapılmıştır.
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Eski nesil çocukların okumak ve öğrenmek için pek çok sıkıntılar
çektiği, hasırlarda süründüğü halde yeni kuşak için bu tür güçlükler
söz konusu değildir. Bu yüzden yeni neslin şanslı ve mutlu olduğu
vurgulanır. Eskiden hiçbiri olmayan, ancak şimdi mevcut olduğu için
kıymetinin bilinmesi gereken güzel kitapların, iyi öğreten hocaların,
ders araç- gereçlerinin ve uygun ortamın yeni kuşağa nasıl bir avantaj
sağladığına dikkat çekilir. Bilgi ve tecrübe bazında öğretmenlik
mesleğinin kendisine sağladığı avantajları kullanan şair, önce “Sabah
Olursa “şiirinde gençlere geleceğe ait sarf ettiği telkini, sonra
Şermin‟de yazdığı “Hasbihâl”de daha yalın bir dille tamamlamaktadır:
““…Vaktiyle biz
Ne sıkıntılar çekmişiz
Okumak, öğrenmek için;
Düşündüm de güldüm demin.
-Size ne mutlu çocuklar!
Güzel kitaplarınız var;
Hocalarınız da iyi,
Öğretiyorlar her şeyi;
Tahta, rahle, hep mükemmel;
Hiçbirisi yoktu evvel.
Hasırlarda sürünürdük,
Evlere hep câhil döndük.
Bize nisbet bugün birer
Küçük âlimsiniz sizler.
Okuyunuz; okuyanlar
Çok şey bilir; çok şey yapar;
Murâdına onlar erer,
Cennete de onlar girer,
Onlar cidden mes‟ud olur.
Bu geçit pek korkuludur:
Öğrenmezsek yolu, izi;
Yolda kurtlar kapar bizi!
Okumalı, oynamalı,
Hiç işsiz oturmamalı.” (s.84)
İnsan için öğrenme süreci ömür boyu devam eder. Bu süreç,
oldukça meşakkatli bir süreçtir, boş vermeye gelmez. Zira akıbetin
daha tehlikeli olanı, “Öğrenmezsek yolu, izi; / Yolda kurtlar kapar
bizi!” dizeleriyle ifade edilen bir sonuçtur. Tevfik Fikret bu şiirin
devamında, “Boş duranın / Tembel tembel oturanın / Bu asırda
ekmeği yok” sözleriyle çocukları hayatın acı gerçeklerine karşı
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hazırlıklı olma yönünde eğitir. “İşlemeli el, kol; bunlar / İşledikçe
boğaz doyar” fikrinin savunulduğu şiirde, bir atasözünün
yanlışlığından söz edilerek bedensel işgücünün önemini vurgulayan
bu tezin çocuk zihninde yer etmesi de şu mısralarla sağlanır:
“Âlet işler, el övünür.”
Derler, her söze kanmayın,
İşitin de inanmayın!
El tutarsa yürür saban
Eldir sabanı da yapan.”
Bu şiirde çocukların okuyarak gerçeği öğrenmelerini tavsiye
eden Tevfik Fikret, onları bilimin ışığında çağdaş yöntemlerle
eğitmeye ve onlara doğru yolu göstermeye çalışırken, eskiden
anlatılan korku dolu masalların çocukların ruh dünyası üzerindeki
olumsuz etkilerine dikkat çekmiştir. Bu bağlamda yazdığı “Umacı”
adlı şiirinde çocuklara batıl inanışların boş olduğu fikrini verir.
Çocukların cinlerden ve perilerden korkmamaları gerektiğini söyleyen
şair, bu tür hurafelerden uzak kalmalarını ve asla etkilenmemelerini
telkin eder.
Umacı, Anadolu‟da küçük çocukların korkmalarına yol açan
eğitimden yoksun kimselerce uydurulmuş, cadı, cin, dev ve şeytan
gibi tasvir edilerek anlatılan çirkin ve hayalî bir yaratıktır (Beydili,
2005:444). Şermin‟e ağabeyi tarafından verilen ve içinde umacı
olduğu söylenen bir kutudan yalnızca biraz yün, biraz kâğıt parçası ve
birkaç telden ibaret küçük bir oyuncak çıkmıştır. Bu basit oyuncak,
çocuğun eline korkması için “umacı” diye verilmiştir. Şair, Halk
edebiyatında olağanüstü bir anlatı türü olan masallarda umacı gibi yer
verilen korkutucu yaratıkların aslında uydurulmuş motifler olduğunu,
bu tür boş şeylere inanılmaması gerektiğini söyler. Zaten “Tarih-i
Kadim”de dinî inançlarında büyük sarsıntılar geçiren Fikret, insanın
dışında cin, şeytan ve meleğin varlığını da kabul eden İslâm dinini ve
Tanrı‟yı inkâra kadar gitmiştir. Bu tür sarsıntılardan ömrünün sonuna
kadar bütünüyle kurtulamayan şair, “Halûk‟un Âmentüsü”nda olduğu
gibi akıl ve fen imkânlarını büyük bir övgüyle öne çıkarır. Zira ona
göre asıl cennet denilen şey, insanın akıl ve fen vasıtalarıyla kuracağı
cennettir (Kaplan, 1987:173). Bu inanç ve yaklaşım nedeniyledir ki,
Tevfik Fikret, “Umacı” şiirinde “Aklı başında insanların” masal ve
efsanelerde uydurulmuş bu tür yaratıklara inanmamalarını ister. Şair,
bu uyarıyla onlara aslında cehaletten gelen “fenalıktan” korkmaları
gerektiği yolunda bir ders vermektedir.
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“Yazık, böyle boş şeylerden
“Titreyecek kadar boşsun!
“Tekmil cadın, koncolozun
“İşte böyle boştur.” Şermin”
Halk edebiyatı mahsullerinin (masal, efsane, atasözü,
bilmece) çocukların eğitiminde eğit-bilimsel bir işleve sahip olduğu,
bu rolü ile ciddi yararlar sağladığı, çeşitli araştırmalardan elde edilen
sonuçlarla sabittir. Ancak bu ürünler, çocuğa korku veren değil,
cesaret ve güven aşılayan bir tarz ve içerikle verilmelidir. Nitekim bu
şiirin adından hissedilen atmosfer sanıldığı gibi karamsar değil;
aksine aydınlatıcı, öğretici ve güven aşılayıcıdır. Fikret, bu şiirin
devamında artık modern okulla, çağdaş eğitimle tanışan Şermin‟in
şahsında çocukların gerçeği öğrendiklerini ve umacıdan korkar
zannedenlerin yanıldıklarını, böylece dikkat çektiği eğitimin insana
kazandırdığı faydalara ilişkin bir mesaj vermiştir:
“O gün korkmamaya yemin
Etti: artık yalan dolan
Çarşamba karılarından.
Cadılardan titremiyor;
Hep kutuda onlar! diyor.
Aklı başında insanlar
Yalnız fenalıktan korkar” (s.62)
Böylece ölçü ve kafiyeye dayalı, sade ve anlaşılır bir dille
verilen mesajın çocuğun zihninde kalması sağlanmıştır.
“Ferdâ” adlı şiirinde gençlere, “Uğraş, didin, düşün, ara, bul,
koş, atıl, bağır; / Durmak zamânı geçti, çalışmak zamânıdır!” diyen
Tevfik Fikret, yıllar sonra bu kez Şermin‟de aynı telkinde bulunur. Bu
fikir, ilköğrenim çağındaki çocuklara dil ve anlatım bakımından
“Ferda”dan farklı olarak anlayabilecekleri basit bir dil ve örneklerle
verilir. Tevfik Fikret, aydınlanma yuvası olarak değerlendirdiği “Yeni
Mekteb”te çocuklara “amelî terbiye” vermenin zorunlu olduğuna
inanır. Burada verilecek teorik bilgiler mutlaka öğrenciler tarafından
uygulanmalıdır. “Yeni Mekteb”in “iş salonu”nda çocuklara âletleri
nasıl kullanacakları -bizzat kullandırılarak- öğretilir; bu yolla onların
pratikteki becerileri geliştirilmeye çalışılır. Bu bağlamda “Marangoz”
başlıklı şiirde de hedeflenen amaç, çocuklara belli bir sanat alanında
“amelî” bir beceri kazandırmaktır. Şiirde yalın bir dille anlatılan başta
el ve kolları olmak üzere insanın bütün bedensel öğelerini
çalıştırabilme fikri, “yeni terbiyenin esası” (Kaplan, 1987, s.187)
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olarak sunuluyor. Şair, bu şiirde çocukları belli bir mesleki alanda
ustalaşmış yetişkinlerin bilgi, beceri, zihinsel ve duygusal
deneyimlerinden yararlandırıyor. Şiir, “Yuva” adlı okulun
marangozluk yapan öğrencilerinden birinin ağzından aktarılıyor:
“Marangozum ben beş gündür…
Çalışan her işi görür;
İnsan için san‟at çoktur,
Yapılmayacak iş yoktur.
Elim işler, işim ürer,
Âletlerim birer birer
Geçerler her gün elimden;
Onları pek severim ben.” (s.88)
Çocuklarda doğaya ve sosyal çevreye karşı duyarlı olma
bilincini kazandıran Şermin, yalnızca çocukların dünyasına eğilmekle
kalmaz; onlara gerçek dünya üstüne, reel yaşamda insan ve çevre
ilişkisi üzerine de bilgiler veren bir kitaptır. Bu yönüyle eser, birbirine
yakın yaş grubundaki çocukları ilgi duydukları konulara
yönlendiriyor. Amaç, çocuğu gerçek hayatın içine sokarak
dikkatlerini çevreye, insana ve eşyaya vermelerini sağlamaktır.
Keskin bir gözlem ve güçlü bir dikkatle çevresine yoğunlaşan insan,
merakını anlayarak gidermeye çalışmaktadır.
Üretici insan tipine örnek verilen, mesleğin gerektirdiği
âletleri iş ortamında tanıtan ve kullanmayı öğreten “Marangoz” şiiri,
“İnsan için sanat çoktur. /Yapılmayacak iş yoktur, / Elim işler, işim
ürer” fikrine dayandırılmaktadır. Nalbant ve demircilik mesleklerini
başarılı bir ustanın çalışmasıyla tanıtan “Kırık At” şiiri de bu fikrî
kapsamda işlenir. Bu şiirle çocukların zihninde iyi işlerin emek ve
alın teri istediği düşüncesi uyandırılır. Nitekim şiir, baştan sona
„çalışan insan‟ın üstün olduğu fikrini aşılamaktadır. Bu yolla sağlanan
itici güç, aynı zamanda çocukta başarma isteği ve çabası uyandırıyor.
Bunun gibi “Kırık At” şiiri de gözlem ve uygulama yoluyla
öğrenmeyi esas alıyor. Fikret, bu şiirde hayatın içinde ilgi alanı
vasıtasıyla gerçek bir sahnede yer alan çocuğa çalışmanın erdemli
oluşunu, işin gerekli kıldığı âletleri ve onu kullanan ustanın azmini ve
çalışkanlığını öğretiyor.
Tevfik Fikret‟e göre çocuk eğitimi, iş ortamından önce aile
ortamında başlamalıdır. Bu bağlamda “Ezan” şiiri, çocuğun içinde
büyüdüğü aile ortamını ve yetişme biçimini yansıtan metinlerden
biridir. Şiirde çocuğa “sevdirerek öğretmek” varken, “şiddet
uygulayarak öğretme”nin ilkel bir davranış olduğu savunuluyor.
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Küçük yaşlarda birine dayak atarak zorla dinî terbiye vermenin;
çocuğu psikolojik baskılara maruz bırakarak ibadet etmeye mecbur
bırakmanın yanlışlığı üzerinde duruluyor.
Fikret, kimi şiirlerinde çocukların dâhil oldukları aile
bireylerine, yakın dost ve arkadaş çevresine karşı saygı duyma, onları
sevme ve onlarla iyi ilişkiler kurma mevzuunu işlemektedir. Bu
temelde kitap, çocukları içinde doğup büyüdüğü ailenin, toplumun
kültür ve bilgi birikiminin farkına vardırıyor. Bu farkındalık, “Öksüz”
ve “Melek‟in Kuzusu” adlı şiirlerde sevme, acıma ve merhamet
duygusunu edinme ekseninde tezahür ediyor. “Herkesin bir oyuncağı,
/ Bir topu, bir bebeği var”ken, yoksul kız hayalî bir kuzuyla avunmak
zorundadır. Tabiatı güzelleştiren temel unsurlardan söz edildiği
“Melek‟in Kuzusu”nda çocuğun mutluluk kaynağı, “mendilden”
yapılmış bir oyuncak kuzudur. Çocuğun her sabah çayırdan bir kucak
ot getirip, başını okşaya okşaya yedirdiği bu varlık, çocuğun elinde
adeta bir annenin büyük bir ihtimamla besleyip büyüttüğü bir bebek
gibi yer alıyor. Kitapta hayvan sevgisi “Rengin”de kedi üzerinden
yürütülürken; aile bireylerinden anne sevgisine “Rüya”da, abla
sevgisine de “Hediye” ve “Siyah Bacı”da yer verilmektedir.
“Hediye” şiirinde küçük bir kızın ağzından ablasının
kendisine doğum günü kutlamasında verdiği hediye anlatılmaktadır.
Burada işlenen „hediye‟ motifi, sevilmenin ve dikkate alınmanın
uyandırdığı mutluluk duygusunu ifade ediyor. Şair, ödüllendirmenin
ve hediye vermenin çocuğun iç dünyasında yarattığı mutluluğa dikkat
çektiriyor. Hediye alışverişinin şiirde hissettirildiği gibi çocukta sevgi,
bağlılık ve aidiyet duygusunu da uyandırıyor. Doğum yıl dönümünde
kendisini unuttuğunu sandığı ablasına sitem eden Şermin, üzerinde
“Sevgili Şermin‟e” yazılı hediye kutusunun kendi arkadaşından
geldiğini zanneder. Sonra yanıldığını, hediyenin kendi ablasından
geldiğini anlayan Şermin‟de sitemin yerini, kaynağı aidiyet olan bir
mutluluk alır:
“Bugün benim bayram günüm,
……….
Beni ablam sever ancak,
Böyle başka kim anacak?
Melek ablacığım benim;
Sen benimsin, ben seninim ! ” (s.60)
Tevfik Fikret‟in “Promete” şiirinde dile getirdiği “Onlar niçin
semâda, niçin ben çukurdayım? / Gülsün neden cihân bana, ben yalnız
ağlayım?..” (Parlatır İ, Çetin N.,2004:543) dizeleri, eğitim ve
ilerlemeyi esas alan ve gençliğe, kalkınmış uluslar karşısında kendi
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durumunu gözden geçirmeyi telkin eden bir anlatımdır. Keza “Ferdâ”
adlı şiirde de gelişmiş, kalkınmış, her yönüyle yaşanılabilir bir yurt
özlemi ve sevgisi verilmek istenir. Burada gençlere, “Gençler, bütün
ümîd-i vatan şimdi sizdedir. / Her şey sizin, vatan da sizin, her şeref
sizin” diyerek seslenen Tevfik Fikret, Şermin‟de de çocuklara aynı
sevgiyi ve bağlılık duysunu vermeyi de ihmal etmez. Nitekim
“Öksüz” adlı şiir, küçük çocuk Şermin‟e halasının ağzından
„öksüzlük” kavramının „vatan‟ kavramıyla nasıl ilişkilendirildiğini
göstermesi bakımından dikkat çekicidir:
“Öksüzüz ben de baban da.
Bil ki evlâdım cihanda
Yarım öksüzler pek çoktur,
Öyle olmayan hiç yoktur;
Bil de teselli bul biraz.
Hayır birlikte yaşamaz
Kimsenin anası babası.
“Vatan, öksüzler anası
Yaşatırsak, bir o yaşar…
Yaşasın tâ haşre kadar ! ” (s.72)
Bu şiirde hiç kimsenin anne babasını ilelebet bir arada
yaşatamayacağı, bu yönüyle herkesin bir anlamda öksüz sayıldığı,
ancak asıl öksüzlüğün vatansızlıktan geldiği vurgulanıyor. Çünkü
vatan kutsaldır ve güvenilir en büyük değerdir. Bu değer, ülkenin
ümidi olan gençlere ve çocuklara emanet ediliyorsa, buna sahip
çıkacak olan da onlar olacaktır. O halde gençler, üzerinde yaşadıkları
vatanı kalkındırma ve geliştirme temelinde sahiplenmeli, bunu da
daha çok öğrenmekle ve öğrendiklerini uygulamakla ispatlamalıdırlar.
Şermin‟de dikkat çeken konulardan biri de tabiattır. Tevfik
Fikret, tabiata karşı tapma seviyesinde duyduğu ilgi ve hayranlık
bakımından yenileşme dönemi şairlerimiz arasında ön sırayı
alanlardan biridir. Şiirlerinde ekseriyetle “teşhis” yoluyla tabiatı
canlandıran Fikret, tabiatın güzelliğini mevsimlerde açığa çıkan farklı
özelliklerle verir. Şair, böylece okuyucu hedef kitlesinin estetik duygu
ve güzellik gibi ruhsal ihtiyaçlarını da karşılamış oluyor. Şermin‟de
yer alan “Kuşlarla”, “Kış Baba”, “Hazan Teyze”, Yaz Nine”, “Bahar
Kalfa” ve “Papatya” şiirleri, Fikret‟in çocuklara her biri kendine has
özellikleri olan mevsimleri, doğayı ve doğanın bağrında barındırdığı
güzellikleri öğretme arzusunu yansıtan metinlerdir. Bu metinlerde
işlenen doğayla birlikte hayvanları tanıma ve sevip koruma fikri de
ayrıca önemsenmektedir.
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Şiirlerde dikkatler tabiattan başka insan ve onun sosyal
hayatta gösterdiği davranışları üzerine çevrilmiştir. Bu bağlamda
“Kör ile Kötürüm” şiiri, çocuklara örnek bir davranışı telkin
etmektedir. “İki yarım bir tam eder” fikri üzerinde yapılandırılan bu
metin, baştan sona yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma fikrini
işlerken, insanda bencillik duygusunun yanlışlığına vurgu
yapmaktadır. “Kör” ve “kötürüm” olan insanlar için hayatın ağır
yükünü taşımak müşküldür. İkisinin “tam bir insan olmak için” birine
ait
“kuvvetli
bacakları”nı,
diğerinin
“bakar
gözler”ini
ortaklaştırmaları gerekir. Böylece “iki mihnet birleşecek” ve bundan
doğan “teselli”, onları eksik hallerinden kaynaklı sıkıntılılardan
kolayca kurtaracaktır. Şiir, çocukların toplumsal hayatta belli bir yer
edinmelerine ve yardımsever olma konusunda nitelikli kişilik
gelişimine olumlu katkılarda bulunuyor.
“Veli Baba” adlı şiirde yüz yaşını aşkın iri yarı bir adamın
ormanda yalnız başına yaşayışının hikâye edildiği bu şiirde Fikret,
Mehmet Kaplan‟ın ifadesiyle “didaktik gayeyi aşan hakiki bir sanat
kabiliyetini de gösterir (Kaplan, 1987:191). Bu kabiliyet, sadece
varlığa bakmayı değil, onu anlamayı da gerektirir. Şiirde
geçen,“Bütün rikkât, bütün şefkât / Evet, yüzü baykuş, doğru; / O
baykuşun ruhu kumru!” dizeleri, bu bağlamda bir insanın dış
görünüşüne aldanmamanın yanlış olduğu,, aslında iç dünyasına da
yönelmek gerektiği savunulmaktadır. Şiirde fizikî yapısıyla kaba saba
görünen, dış görünüşüyle sevimsiz ve itici bulunan kimselerin aslında
iç dünyası itibariyle iyi kalpli kimseler olabileceği vurgulanır.
Manzum bir çocuk öyküsü olarak kaleme alınan “İki
Yolcu”da bir şeyi paylaşamamanın acı sonu anlatılır. Kestane için
kavga eden çocukları Hoca (Nasrettin) ayırır ve çocukların uğruna
kavga ettikleri kestanelerin içini kendisi yer, kabuklarını da çocuklara
verir. Olayda gelişen bu beklenmedik sonuç, şiirde anlayana ibret
olacak “Az tamah çok ziyan verir “ atasözüyle özetlenerek benzer
durumlar için ders verilmiş olur. Buna benzer bir kıssadan hisse de
“Arı Sokar” da verilir. Tevfik Fikret, bu şiirde uyarılara uymadığı için
zarar gören çocuklara “Bir musibet bin nasihatten yeğdir” atasözünü
hatırlatma peşindedir.
“Ağustos Böceği ile Karınca” adlı manzume, La
Fontaine‟den alınmadır ve tembel kimselerin çalışanlara daima
muhtaç olduğu fikrini telkin eder. Şiir, çocukların hayal gücünü ve
analitik düşünme yeteneğini geliştirmede etkin bir rol oynuyor.
Şermin‟deki şiirlerin tamamında görülen ortak yöntem,
çocuklara eşyayı göstererek; kavramları somutlaştırarak; bilgiyi
sevdirerek; ortamı eğlendirerek tanıtmak ve öğretmektir.
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Dil ve Anlatım
Tevfik Fikret, Şermin‟de dili çocukların kolaylıkla
anlayabileceği basit bir seviyede ama zevkle okunacak bir ustalıkla
kullanıyor. “İthaf”, “Hasbihal” ve “Umacı” şiirlerinde doğrudan
kendisi konuşan Fikret, diğer şiirlerin ekseriyetini gördüğü çağdaş
eğitimle hayatın içinden gerçekleri anlayarak fark ettiğini duyurmak
için bilinçli olarak “Yuva”nın müdavim öğrencilerinden Şermin‟in
ağzından veriyor.
Tevfik Fikret, daha önce yazdığı “Balıkçılar”, “Nesrin”,
“Ramazan Sadakası”, “Hasta Çocuk” şiirlerinde olduğu gibi,
Şermin‟deki “Kör ile Kötürüm”, “İki Yolcu” ve “Oldu Bitti”
metinlerinde de olayı çoklu ortamda diyaloglara dayanan bir tahkiye
yöntemini kullanarak aktarıyor. Sekizli hece ölçüsüyle yazılan bu
manzumeler, yer yer dörder heceli mısralarla sürdürülmektedir.
Metinlerden çocuğun kırılgan yapısını, zevkini, sevincini, değişken
duyarlığını, hülasa bütün bir ruh dünyasını yakından tanıdığı kolayca
anlaşılan Fikret‟in, çocukların olumsuz etkilenebilecekleri itici ve
sevimsiz ifadeler kullanmaktan titizlikle kaçındığı da görülüyor.
Şiirlerde her birinin konusuna nüfuz eden anafikir, etkileme
seviyesi yüksek söz ve ifadelerle işleniyor. Şiirlerin son bölümlerine
yerleştirilen bu ifadeler bir atasözü, deyim ya da vecize niteliğinde
olabiliyor. Bu etki ve anlam değeri yüksek vurucu sözler, şiirin
konusundan hareketle çocuğa verilmek istenen mesajı ve kavratılması
arzulanan anafikri barındırmış anlam öğeleridir:
“Vatan için ölmek de var / Fakat borcun yaşamaktır”,
“Beşiğimiz bu topraktır / Bayrağımız bu bayraktır”, “Vatan öksüzler
anası / Yaşatırsak bir o yaşar / Yaşasın tâ haşre kadar”, “Aklı
başında insanlar / Yalnız fenalıktan korkar”, “Sizin olsun muhallebim
/ Bana yetişir mektebim”, “Öğrenmezsek yolu, izi, / Yolda kurtlar
kapar bizi”, “Âlet işler el övünür”, “El işlerse yürür sapan / Eldir
sapanı da yapan”, “… Boş duranın / Tembel tembel oturanın / Bu
asırda ekmeği yok”, “İşlemeli el, kol; bunlar / İşledikçe boğaz
doyar”, “Demek, biraz iyi işler / Birçok alın teri ister!”, “Karınca
eğlenir: - Beyim, / Şimdi de raks edin, ne var? / Yazın çalan, kışın
oynar”, “ İki mihnet birleşince / Bir teselli hâsıl olur / Mihnetliler de
kurtulur”, “Bütün rikkat, bütün şefkat / Evet, yüzü baykuş, doğru; / O
baykuşun ruhu kumru!”
Fikret‟in dilinde şiire hâkim düşünceyi kavratmak ve zihinde
kalıcılığı sağlamak için kullanılan belli bir kelime kadrosu
bulunmaktadır. Bir bilginin çocukların ezberinde kalmasına hizmet
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eden bu söz serveti öğretici, eğitici ve düşündürücü rolü ağır basan,
kıssadan hisse kapmayı öngören boyutlarıyla dikkat çekici ifadelerdir.
Tevfik Fikret‟in bu ifadelere ek olarak şiire bilinçli bir yaklaşımla
yerleştirdiği atasözü ve deyimler de çocuklarda algı düzeyinin artması
ve hayal gücünün yükselmesi amacına hizmet etmektedir:
“Başı göğe ermek”, gözlerinden kan fışkırmak”, “paşalığı
üstünde olmak”, “yolcu kısmı yolda gerek”, “yol yürümekle alınır”,
“Aç gözlüde kulak olmaz”, “Bir bahane aramak”, “çehresini asmak”,
“Az tamah çok ziyân verir”
Atasözü ve deyimlerin dışında şiirde dikkat çeken bazı kelime
ve kavramlar, alışılmış bağdaştırmalar, açık benzetmeler, kişileştirme
ve intak sanatına dayalı uygulamalar da şairin, anlatımını tek düzeli
ve monoton olmaktan ustaca kurtararak çocuklara duru, güzel, sanatlı
ve zengin bir Türkçeyi de öğrenme ve konuşma zevkini tattırmayı
başarıyor.
Baharda çayırların zümrüte, papatyaların gelin yüzlü genç
kızlara benzetilmesi, bahar mevsiminin bir güneş kızı olarak tasvir
edilmesi, kâkülünde altın yaldız parlaması, gül yanaklı ve kırmızı
gonca dudaklı olarak betimlenmesi; yaz mevsiminin de ateş
püskürten bir sıcaklıkla anılması; çınar dalının acıma duygusu olan
şefkatli bir insan gibi sıcaktan bunalmış yaşlı bir nineyi gölgesinde
koruması; kış mevsiminin bembeyaz kebe, kalpak, saç, sakal ve ölüm
saçan çirkin, korkunç yüzüyle soğuk bir adama benzetilmesi; dalından
kopmuş yerde sürünen sarı solgun yaprakların rengiyle ölü yüzlü
insanların görüntüsünü andırması; karıncanın hotkâm ama çalışkan ve
tutumlu bir insana benzetilmesi; yaşlı ama iyi kalpli bir adamın dış
görünüşüyle ulu bir çınara, davranışıyla da Osmanlı altınına; yüzüyle
baykuşa, ruhuyla kumruya benzetilmesi gibi bağdaştırmalar, tamamen
şairin çocuk duyarlığıyla onların renkli dünyasını daha da
renklendirme çabasının açık bir ifadesidir.
Bu gayretle şairin çocuklarda dil gelişimini hızlandırdığı ve
bir metni istekle okuma alışkanlığını kazandırmaktan başka
düşündüklerini ve hissettiklerini yazı yoluyla anlatma arzusunu
uyandırdığı görülmektedir.
Sonuç
Tevfik Fikret, ülkenin emanet edileceği, yarının umudu
gençler kadar çocuklara da önem vermiş ve edebiyatımızda onlar için
ilk şiir kitabını yazmış bir şairimizdir. Bu kitap, yalnız ele aldığı
konular bakımından değil, gösterdiği eğitim yöntemi yönüyle de
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önemlidir. Fikret, bu kitapta topladığı şiirlerde çocukları beden, ruh ve
düşünce bakımından bir bütün olarak ele alıyor. Onun eğitimci
kişiliği, çocuklara hayatın içinde görerek çalışmayı, bilimin sağlam
temellerine
dayanan bir sistem izleyerek öğrenmelerini
öngörmektedir. O, çocuklara okuma ve öğrenme zevkini; çalışmanın
önemini; dil, sanat ve müzik zevkini; doğa ve yurt sevgisini aşılamaya
çalışırken kuru ve sıkıcı öğütler vererek yola çıkmaz. Oyuna dayanan
çeşitli söz, olay ve davranışlar içinde görsel yöntemlerle işi sevdirerek
öğrenmelerini ustaca sağlayabilmektedir. “Yuva”nın sahibi Satı
Bey‟in, yakından tanıdığı eğitimci-şair Fikret için, “Hiçbir şairimiz
çocuklarla gençleri Fikret kadar düşünmedi, hiçbir şairimiz gençlerle
çocukların ruhlarına hitap etmenin yollarını Fikret kadar arayıp
bulmadı” (Uysal, 1973:16) demektedir. Bu sözler, Fikret‟in kendi
döneminde çocuk eğitimi konusunda öncü bir rol oynadığını
göstermesi bakımından önemlidir.
Şermin‟i oluşturan manzum metinler, çocuğun dünyasına
tutulmuş ayna gibidir. Konular, çocuğun o yaşlarda ilgi ve eğilim alanı
düşünülerek belirlenmiştir: Okul, öğretmen, ders ve eğitim ortamında
çocuklara düşen görev ve sorumluluklara ilişkin fikirler, “İthâf”,
“Muhallebim”, “Mektebim”, “İş Salonunda” ve “Oldu Bitti” adlı
manzumelerde yer alır. “Umacı”, “Rüya” ve “Keman” başlıklı
parçalar, çocuk eğitimini doğrudan ele alan öğretici metinlerdir.
Şiirlerin çoğunluğu yakın çevrede gözleme dayalı bir dikkatin
ürünüdür. “Öksüz” ve “Melek‟in Kuzusu” adlı şiirler mahalleye ve
sokağa çevrilmiş dikkatlerden doğmuştur. “Papatya” ve “Kuşlarla”,
kır ve bahçelere dönük bir gözlemin anlatımıdır. “Rengin” ve
“Aslan”, hayvanları tanımayı, sevmeyi ve korumayı amaç edinen
metinlerdir. “Marangoz” ve “Kırık At” başlıklı şiirler, meslek edinme
alışkanlığını kazandırmayı esas alır. “Ezan”, “Hediye”, “Rengin” ve
“Siyah Bacı” şiirleri, aile bireyleri ve aile içi davranışları hakkındadır.
“Kör ile Kötürüm”, “Ağustos Böceği ile Karınca” ve “İki Yolcu”
şiirleri de aynı didaktik öğelerle eğitici niteliği ağır basan ve tahkiye
yöntemi kullanılarak yazılan diğer metinleri oluşturur.
Sonuç olarak, kitapta dış tabiat unsurlarından, mevsimlerden,
dinî ve millî anlamlar yüklenmiş zamanlardan; doğa ve hayvan
sevgisinden; okuldan, alfabeden, müzikten ve oyun niteliğindeki
eğitsel faaliyetlerden; menfi ve müspet sosyal ilişkilerden, merhamet
ve acıma duygusundan, kavuşulması arzulanan şeyler hakkında kurulu
umutlardan, hayallerden; sosyal çevreye ait gözlemlerden; eğitim
kurumunun işlevlerinden; çalışmanın getirilerinden, tembelliğin
zararlarından, hülasa hayatın içinde akla gelebilecek pek çok konudan
ders çıkarmayı amaç edinen şiirler mevcuttur. Tevfik Fikret bu eserle
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çocuklara, onların eğitimine; eşyayı, çevreyi ve işi tanımalarına; belli
bir meslek edinerek yetişmelerine verdiği önemi ortaya koymaktadır.
Bu nedenle Fikret, edebiyat tarihimizde hep takdirle anılmış ve çocuk
edebiyatı sahasında benzerine az rastlanır bir eser kazandırmakla
vatanseverliğini bir kez daha tescil ettirmiştir. Böylece Tevfik
Fikret‟in bu sahadaki özgünlüğü, her eserinde kendini hissettiren
yüksek ideal ve prensipleri, ilerici fikirleri, çağdaş bilime , müspet
ilimlere olan inancı yolunda yazdıkları ve söyledikleriyle netlik
kazanmıştır.. Edebiyat, sanat ve eğitimde herkesten üstün bir yol
izleyerek yaşadığı döneme damgasını vuran, edebiyatta klasik yapıdan
modern bir yapıya geçişin kapılarını ardına kadar açan Fikret, sürekli
ulvi hedeflere yönlendirdiği gençleri ve çocukları ülke geleceğinin
umudu ve “yarının küçük güneşleri” olarak göstermiştir.
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Özet

Nazım Hikmet, Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden biridir.
Şiirlerini Marksist bir düşünce çerçevesinde yazan ve bu ideolojik temele
oturtan Nazım Hikmet, bu doğrultuda birçok tem işler. Bu temlerden biri
de “insan” ve “toprak” sevgisidir.
Anadolu insanını seven ve onu yücelten Nazım Hikmet, insan ve
toprak ilişkisine ayrıca değer verir. Nazım Hikmet‟e göre toprak
“kutsal”dır. Bu kavramın değeri de özellikle onunla hemhal olan insanla
birlikte ortaya çıkar.
Biz bu makalede Nazım Hikmet‟in şiirlerinde sıkça geçen “insan”
ve “toprak” kavramını ele alacak ve insan toprak ilişkisi üzerinde
duracağız.
Anahtar Kelimeler: Nazım Hikmet, Marksist, şiir, Türk edebiyatı,
toprak, insan.

Soil–Human Relationship İn Poems Of Nazım Hikmet
Abstract

Nazım Hikmet is one of the prominent poets of Turkish literature.
Nazım Hikmet, who writes his poems within the frame of a Marxist
thought and grounds them on this ideological base, covers many themes
in this direction. One of these themes is love for “human” and “soil”.
Nazım Hikmet, who loves and glorifies Anatolian people,
appreciates soil-human relationship as well. According to Nazım Hikmet,
soil is “sacred”. Value of this concept comes out with the human being
who is integrated with it.
In this paper, we will deal with the concepts “human” and “soil”
which are frequently encountered in poems of Nazım Hikmet and focus
on human–soil relationship.
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Key Words: Nazım Hikmet, Marxist, poem, Turkish literature,
soil, human.

Nazım Hikmet, Türk edebiyatında sanatı hakkında en çok
konuşulan kişilerin başında gelen bir şahsiyettir. Onu gündemde
tutan, eserlerinin yanında, yaşadığı hayat macerası, takındığı
ideolojik tavır ve yapısından kaynaklanmaktadır. Nazım Hikmet,
özellikle sosyalist – Marksist düşüncenin dünyayı sarmaladığı
yıllarda eserlerinin zaman zaman yasak olmasının verdiği bir
çekicilik ile hep gündemde kalmış, gençler ve aydınlar arasında
tartışılmış bazen de bir “mit” haline getirilmiştir.
Beşeri ve şahsi şiirleri bir tarafa bırakıldığında Nazım
Hikmet, sanatını inandığı ve gönül verdiği ideolojisinin sözcüsü
haline getirmiştir. Zaten kendisi de bunu açıklıkla dile
getirmektedir.
Nazım Hikmet; şiirinin değişik ve çeşitli şekillenmelerinin
sebebini anlatırken, sanatının, bir idealin hizmetinde olduğunu
şöyle dile getirir.
“Ben şimdi bütün şekillerden faydalanıyorum. Halk
edebiyatı vezniyle de yazıyorum, kafiyeli de yazıyorum. Tersini de
yapıyorum. En basit konuşma diliyle, kafiyesiz, vezinsiz de şiir
yazıyorum. Sevdadan da barıştan da, inkılâptan da hayattan da
ölümden de söz açıyorum. İnsana has olan her şey şiirime de has
olsun istiyorum”1
Ahmet Oktay; Nazım Hikmeti‟in ideolojik sanata ilgi
duymasını iki evreye ve sebebe bağlar. Birincisi Nazım Hikmet‟in
daha sonraları “Kuvva-yı Milliye” de dile getireceği Anadolu
insanını keşfidir. Oktay, bu keşfi ve getireceği şiirsel değişimi N.
Hikmet‟ten alıntıladığı şu cümlelere açıklar:
“… Anadolu‟ya geçtim. Millet sıska Nuh‟tan kalma silahı,
açlığı ve bitiyle savaşıyordu. Yunan ordularına karşı. Milleti ve
savaşını keşfettim. Şaştım, korktum, sevdim ve bütün bunları
yazmak gerektiğini sezdim”2
Ahmet Oktay Nazım Hikmet‟in şiirindeki fikri yapının yön
tespitinde ikinci merhale olarak Rusya‟dan edindiği “yenidünya”
görüşüne, yani Marksizm‟e bağlamaktadır:

1
2

Nazım Hikmet, Kemal Tahir‟e Mektuplar, İst.1968, s.139
Ahmet Oktay, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, Ankara, 1993, s. 1078
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“Nazım Hikmet, Rusya „da yeni bir dünya görüşü edinmiş,
olaylara, insan ilişkilerine bakışı kökten değişmiştir. Şair artık,
Marksizm‟e bağlanmış, diyalektik ve tarihsel materyalizmi
benimsemiştir.”3
Anadolu‟yu ve Anadolu insanını seven, onu önceleyen
Nazım Hikmet için bu topraklar ve insanı kutsaldır. Torpak ve ona
bağlı olan insan, Nazım Hikmet‟in şiirlerinde zaman zaman baş
vurduğu temalardandır. Onun şiirini anlamak için toprak ve ona
bağlı olan insan kavramı oldukça önemlidir. Biz de bu
çalışmamızda Nazım Hikmet‟in şiirlerindeki toprak ve ona bağlı
insan temasını ele alacağız4.Ancak buna geçmeden önce Nazım
Hikmet‟in şiirinde tematik yapıya ve şiirinin genel özelliklerine
kısaca yer vermeye çalışacağız.
Nazım Hikmet‟in şiiri çok geniş ve çeşitli tematik bir yapıya
sahiptir. Tematik çeşitlilik açısından çok zengin olduğu da
söylenebilir. Hidayet Karakuş, “Nazım„ın Şiirinde Temalar” adlı
makalesinde onun şiirindeki tematik zenginliği ve işleniş biçimini
şöyle ifade eder:
“Nazım Hikmet‟in değindiği, ele aldığı konuları, temel
izlekleri kendi dünya görüşüne göre işlemesi doğaldır. Bu anlamda
hemen tüm şiirlerinde egemen olan tarihsel diyalektik maddeci
bakışla şiirlerini kendi düşünce dünyasını zenginleştirdiğini
görüyoruz. İlk bakışta tek görüşle yazılan şiirlerin, şiiri
daraltacağı düşünülebilir ama diyalektik maddeci düşüncesinin
bütün yenilikleri ve değişimleri öngörmesi donmuş bir düşünce
dizgesi olmayışı yaşama, şiirle, sanatla bakan bir insanın düşünce
evrenini elbette çok geniş alanlara taşıyacaktır.”5
Hidayet Karakuş yukarıda alıntıladığımız cümlelerle Nazım
Hikmet „in şiirindeki tematik yapının niteliğini belirledikten sonra,
şiirinin tarihi seyir içindeki temalarını tek tek tespit eder.
Şiirlerindeki tematik yapının tahlil ve incelenmesine girmeyen
Karakuş, bütün şiirleri adeta bir iki cümleyle, içerdiği temaları
belirterek dökümünü yapar.
Nazım Hikmet‟in şiirlerinde ilk zamanlarda teknoloji, şehir
hayatı ve Marksist ideolojinin gereği olan, eşitlik, üretim gibi
temalar yoğunluk yer tutar.
3

Oktay, a.g.e., s. 1079
İncelememizde şu kitaptan yararlanılmıştır: Nazım Hikmet, Bütün
Şiirler, İstanbul, 2007.
5
Hidayet Karakuş, “Nazım„ın şiirinde Temalar”, Nazım Hikmet‟e
Armağan, Ankara, 2002, s. 21
4
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Nazım„ın şiirinde, Ahmet Oktay‟ın belirttiği gibi “Şeyh
Bedreddin Destanı” bir dönemeçtir. Nazım bu eseriyle hem kendi
ideolojisine yerli bir kök bulma gayretindedir hem de şiiriyle
gelenek ilgisini kurup köy-köylü, toprak temalarını işlemeye
başlar. Ahmet Oktay konuyu şöyle dile getirmektedir:
“..Nazım Hikmet asıl anlamda hem halk hem Divan şiiri ile
Şeyh Bedrettin Destanı‟nda temasa gelecektir. Bu yapıtla Nazım
konu ve izlek düzeyinde enternasyonal kimliğini de bir yana
bırakmaktadır. Emek/sömürü ve özgürlük/baskı kavramlarını daha
önce Batılı ve sömürge ülkeler düzeyinde konumlandırılmış olan
Nazım, bu kitapta kendisinin bu temel sorunsalını Osmanlı-Türk
Tarihi ve Coğrafyası içinde ve Dinsel-Tasavvufi düzeyi de içerecek
biçimde dile getirmektedir.”6
Nazım‟ın adı geçen destanla başlamış olduğu yerlileşme
eğilimi, tarihi ve coğrafi olarak da yerlileşmeyi beraberinde
getireceği malumdur.
Nazım Hikmet‟in şiirinin temel temalarının başında “toprak”
vardır. Nazım Hikmet, mensubu bulunduğu sosyalist akıma bağlı
olarak insan, üretim, inanç, mülkiyet gibi kavramlardan yola
çıkarak toprağa birçok değişik anlam kazandırmaktadır. Denilebilir
ki Nazım‟ın şiirinde toprak her vesile ile insanın hayat ve
ideallerinin arenasıdır. Öyle ki, N. Hikmet ütopyayı bile toprakla
dile getirir: “Güneşi İçenlerin Türküsü” şiirinde güneşi zaptetmekle
sembollenen büyük devrim hayali toprağa ait vurgularla açıklanıp
geliştirilir. Güneşi zaptetmeğe gidenler, bu ideale inanan insan
grubu bu gücü topraktan almıştır:
“Bu bir türkü
toprak çanaklarda
güneşi içenlerin türküsü
dizelerinden sonra şair güçlerinin kaynaklarını adeta ifşa eder:
“…yüreğimiz topraktan aldı hızını”
Onun şiirlerinde toprak hayatın merkezine oturtulur:
“Güneşi emziriyor çocuklarımıza karımız
toprak kokuyor bakır sakallarımız”
(Güneşi İçenlerin Türküsü, s. 25-27)

6

Oktay, a.g.e., s. 1089

75

76

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bu merkezleştirme sonrasında Nazım Hikmet birçok şiirinde
toprak-insan ilişkilerine yeni açılımlar getirecektir. Bu ilişkide öne
çıkan kavramlardan birisi üretimdir. Topraksız köylünün fakirliği
yanında toprağa makinelerin girme gereği Nazım‟da tekrarlanan
dileklerdendir. Toprağa makine girmeli, köylü üretimi artırarak
refaha erişmelidir, fakat hâlihazırda tarımda teknikler ve araçlar
eskimiştir:
“ … İşte biz o diyarı böyle dolaştık
Hasta öküzlerin
Yaşlı gözlerinde
dinledik taşlı tarlaların sesini
Gördük ki vermiyor
toprak artık altın başaklı nefesini
kara sabanlara”
(Yalınayak, s. 118)
Bu problem tespitinden sonra çözüm olarak görülen
makineleşme şöyle dile getirilir:
“Dağların tarlaların özlediği,
Arzulu bir kadın gibi şehvetle gözlediği
Her tırnağından 1000 manda kuvveti demirleşen
Ve su çalkalar gibi toprağı eşen ruhu buhar makinalar”
(Yalınayak, s. 121)
Nazım Hikmet, “Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin
Destanı”nda isyanın başlangıç sebeplerini dillendirdiği tasvirlerde
de sarayın zenginliği, halkın fukaralığı çelişkisinden sonra toprağın
insanla ilişkisine değinir:
“…Kırık testiler susuz
Su başlarında bıyık buran sipahiler var idi
Yolcu, yollarda topraksız insanın
Ve insansız toprağın feryadını duyar idi.”
(Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin Destanı, s. 481)
Nazım Hikmet, Şeyh Bedrettin olayına iştirakçi ve komünal
bir anlam yüklemektedir. Bu anlama kendisi de bağlanır. Şeyh
Bedrettin taifesine katılmasını da toprağa bağlı bir toplumun
mensubu olarak açıklar:
“Varalım
dedik
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Görelim
dedik
Yapışıp

sapanın
sapına
Sol kardeş toprağını biz de bir yol
Sürelim dedik
(Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin Destanı, s. 486)
Nazım,Kuvayı Milliye‟de Kurtuluş Savaşının efsane
isimlerinden biri olan Karayılan‟ı da topraktan ayrı
düşünmemektedir:
“Yiğitlik atla,silahla,toprakla olur
Onun atı,silahı,toprağı yoktu”
(Karayılan, s. 540)
Yine aynı eserde Nazım, genelde bütün Anadolu insanını
özelde de Anadolu kadınını Kurtuluş Savaşının hengâmesi ve
sıkıntısı içinde dile getirirken toprakla özdeşleşmenin örneklerini
sunar. Anadolu kadını Kurtuluş Savaşını doğal ve toprağa bağlı bir
faaliyet gibi içselleştirmiştir:
“Şimdi ayın altında
Kağnıların ve hartuçların peşinde
Harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi
Aynı yürek ferahlığı
Aynı yorgun alışkanlık içindeydiler”
(Kuvayı Milliye, s. 594)
“Ceviz Ağacı ile Topal Yunus‟un Hikayesi”nde de Nazım,
insanın özelliklede Anadolu insanının varlığının toprakla kaim
olduğu düşüncesini sürdürmektedir. Şiirde hapishane arkadaşı
Topal Yunus‟un ağzından konuşan şair, öküz ve toprağı varlığın iki
temel esası gibi ifadelendirilir:
“Elimiz ayağımız öküz
Çok zor olur öküzü satmak
yarı ölümdür yani
Her hal yolların sonu göründü
Bu olan işleri akıl almaz
Toprak sabuna döndü
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kayar insanın elinden
Cümle mahlûkatın mekânı vardır
kurdun mekanı olmaz
Toprağın elinden kaydı mıydı
bir mekansız kurt olursun”
(Kuvayı Milliye, s. 691)
Nazım‟ın toprak temasını işlediği bazı şiirlerinde toprak
doğurganlığıyla ve sevimliliğiyle “dişilik” imgesine dönüşür.
Cinselliği çağrıştıran ögeler devreye girer. “Yalnayak” şiirinde
toprak makineyi “arzulu bir kadının “erkeğini beklediği gibi
beklemektedir:
“Dağların tarlaları özlediği
arzulu bir kadın gibi şehvetle
gözlediği
her tırnağında 1000 manda kuvveti
demirleşen
ve su çalkalar gibi toprağı eşen
ruhu buhar
makineler”
(Yalnayak, s. 121)
Nazım‟ın “Aşı” şiirinde ise toprak cinsel birleşme arzusuyla
teşhis edilir. İnsanileşen toprakta haz öne çıkar:
“Tarla hazırdı
Koyu esmer eti anadan doğma çırılçıplaktı
Tarla hazırdı
Şişkin ıslak dudaklarını açmıştı yarı yarıya
Uzun sürmedi bekleyiş
Sabah aydınlığında canlı küçük kurtlar
Gibi yukardan saçılıp aktı tohum” (Aşı, s. 910)
Şiirin devamında toprağın tohumla birleşmesi bir cinsel
tatmin haline dönüşür. Toprak, hazzın zirvesine ulaşır ve
tekrarlanan mısrayla cinsel ilişki hareketleri çağrıştırılır:
“hazla ürperdi toprak
İçine çekti akanı
açılıp kapanarak
açılıp kapanarak
Sonrada mahmur
Bir kat daha güzel
Terli kabarık
gerindi
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Ben ölümden kuvvetliyim diyebilirdi
gebeydi artık”
(Aşı, s. 910)
Aynı temayı “Çocuklarımıza Nasihat” şiirinde de görürüz.
Dini inanç ve din derslerinin eleştirisinden sonra Nazım,
materyalizmini somutlaştırarak toprağa, toprağı da “ana” figürüne
dönüştürür. Toprak annenin ve imanın yerini alır
“Sen kendi cennetini
Kara toprağın üstünde kur
Coğrafya kitabıyla sustur,
Seni „Hilkat-i Âdem‟le aldatanı…
Sen sade toprağı tanı
toprağa inan
Ayırdetme öz anandan
toprak ananı
Toprağı sev
anan kadar”
(Çocuklarımıza Nasihat, s. 233)
Şeyh Bedrettin Destanı‟nda ise toprak ideal kadın imajına
dönüşür. Destanın her parçasında üç kere tekrarlanan aşağıdaki
dizeler, savaştan ziyade onun sebebi olan toprağa vurgunun gücünü
göstermesi açısından önemlidir. Nazım‟a göre toprak hayatın
zorluğunu yansıtan sertliğiyle, insana sunduğu cömerliğiyle büyük
ve oldukça güzel bir kadın anadır:
“En yumuşak , en sert
en tutumlu,en cömert
en seven
en büyük,en güzel kadın
TOPRAK
Neredeyse doğuracak
Doğuracaktı.”
(Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin
Destanı, s. .495-496-497)
Nazım‟ın materyalizmini toprağa yasladığını ve bu yolla
önermeler geliştirdiğini söylemiştik. “Yirmibirinci Yaprak”
şiirinde ise N. Hikmet, toprağı kutsallaştırarak, neredeyse kutsal
kitap formuyla “amentü” ye dönüştürür. Toprak yaratan, yöneten
ve nimetlerin hepsini cömertçe sunan bir “tanrı” imgesine dönüşür:

79

80

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

“Toprağın ismiyle başlarız söze”
sen ki topraksın
seni sevmeyi bilmeli
sendendir ekinimizin tohumu
ve yapılarımızın temeli
Demirimiz ve kömürümüz sendedir
Sendedir rüzgarların gibi geçen ömrümüz sendedir
Sen ki topraksın
durup dinlenmeden değişirsin
Sen su damlalarında halkeyledin bizi
Biz seni değiştirip
değiştirmedeyiz kendimizi.”
(Yirmibirinci Yaprak, s. 700)
Nazım Hikmet, bu şiirle Kuran-ı Kerim‟in Enbiye suresi
arasında âdeta bir bağlantı kurar. Şair, bu şiirle Enbiye suresinin
21. ayetinde geçen; “Canlı olan herşeyi sudan yarattık” sözünü
hem çağrıştırır hem de özneyi değiştirerek, Tanrı‟nın yerine
“toprağı” koyar. Bu suretle adeta bahsi geçen ayete bir nazire
yapmış gibidir. “Yirmibirinci Yaprak” şiiri besmelesiyle
ifadeleriyle ve övgünün yapılış biçimiyle adeta bir “sûre” ya da
sûre naziresi denemesine benzer.
“Meşgale” şiirinde ise toprakla uğraşmak, üretim sevincine
ve üreticinin gururuna dönüşür. Burada toprak sadece bir geçim
aracı değil, aynı zamanda dokunulan hissedilen ve haz alınandır:
“öküzlerinin boynuzlarında ağarırken ortalık
toprağı sürüyorum sabırlı bir kibirle
çıplak ayaklarımda toprak nemli varlık” (Meşgale, s. 45
Nazım Hikmet,‟in oryantalistlerin “şark” algısını eleştirdiği
“Piyer Loti” şiirinin de temel izleklerinden biri topraktır. Fransız
şair ve yazar Piyer Loti Türk dostu olarak bilinir. Fakat, Nazım
Hikmet buna inanmamaktadır. Ona göre Piyer Loti de diğer
oryantalistler gibi, “Şarkı” kafasındaki hayallere göre resmetmiştir.
O da Şarkı olduğu gibi egzotik bir öğe olarak algılamıştır:
“Esrar
Tevekkül
Kısmet
Kafes, han kervan
Şadırvan.
Gümüş tepsilerde rakseden sultan
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Mihrace,padişah
Bin bir yaşında bir şah”
(Piyer Loti, s. 34)
Nazım‟a göre bu yarı masal ve fantezi atmosferi, Piyer
Loti‟nin kafasındaki Şarktır. Gerçekle ilgisi olmayan bu Şark,
hakikatte “emperyalist” batı tarafından sömürülen bir kara
parçasıdır. Açlıktan ve esirlikten öte bir algıyla Avrupalı‟nın
kafasında yer edinmemektedir:
“Lakin ne dün
Ne bugün
Ne yarın
Böyle bir şark
Yoktu
Olmayacak!
Şark

Üstünde çıplak
Esirlerin
Aç geberdiği toprak
Şarklıdan başka herkesin
Orta malı olan memleket
Açlığın kıtlıktan öldüğü diyar !
Ağzına kadar
Buğday dolu ambar
Avrupa‟nın ambarı.” (Piyer Loti, s. 35)
Sonuç
Türk şiirinde kendine has niteliği ve orijinal yönüyle
tanınan Nazım Hikmet, şiir vadisinde oldukça kalem oynatmış
biridir. Rusya‟da okuyup Marksizm‟i benimsemeye başladıktan
sonra şiirinin temaları da değişmeye başlayan Nazım Hikmet,
sosyalizmin ana izleklerinden biri olan “toprak” kavramını
şiirlerinde sık sık ele alır. Ancak onun şiirlerinde “toprak” tek
başına ele alınabilecek bir tema değildir. O, toprağı Anadolu
insanıyla birlikte ele alır. Toprak ve Anadolu insanı ancak komünal
bir birliktelikle hayat mücadelesini yenebilirler.
Nazım Hikmet, “toprak” temasına oldukça zengin anlamlar
yükler. Ona göre toprak her şeyden önce kutsaldır. Bazen bir
üretim mekânı bazen bir kadın bazen bir ana bazen de bir “tanrı”ya
dönüşür.
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Nazım Hikmet şiirinin tematik zenginliğin içinde toprak ve
insan ilişkisini çoğu kez kişileştirmiş, çoklukla da toprak üretim ve
insan ilişkisini, hasret, coşku ve sahiplenme üzerine oturtmuştur.
Kavgaların da, mutlulukların da kaynağının toprak ve kullanılış
biçimlerine bağlayan bir görüş açısı geliştirmiştir.

1993.
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KEMAL TAHĠRĠN KÖY ROMANLARINDA NATÜRALĠST
BĠR EĞĠLĠM OLARAK CĠNSELLĠĞĠN VULGARĠZE
EDĠLMESĠ
Yrd. Doç. Dr. Secaattin TURAL
Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Özet

Kemal Tahir’in köyü konu alan, özellikle “Yediçınar Yaylası”,
“Köyün Kamburu” ve “Büyük Mal” adlarıyla yayımlanan ve bir üçlemeyi
oluşturan romanlarında yoğun bir cinsellik temasının işlendiği görülüyor.
Romanlarındaki köylü karakterlerinin ister eşraftan ister köylüden olsun
hemen hepsinin cinsel sapkınlığı da içine alan bir ahlâkî çöküntü içinde
olması, Kemal Tahir’in realizme yüklediği anlamla ilgilidir. Sanatçının
ahlâksızlıkla suçlanmaması gerektiğini ileri süren ve kendisinin katı realizm
adını verdiği gerçekçiliği romanlarına yansıttığını söyleyen yazarın, özellikle
söz konusu romanlarına baktığımızda kastettiği gerçekçiliğin “natüralizm”e
daha uygun düştüğü görülüyor. Kuramsal bir yöntemin de ötesinde
romanlarındaki köy hayatı ve köylüler hakkındaki söz konusu yorumların
natüralizme daha yakın durmasının sebebi olarak Anadolu insanını yakından
tanıma imkânı bulduğu çeşitli hapishanelerde geçirdiği yılları gösterebiliriz.
Nitekim orada tuttuğu “Notlar” bunun bir göstergesidir.
Anahtar kelimeler: Köy, Köy Romanı, Natüralizm, Cinsellik,
Realizm

Vulgarization Of Sexuality As A Naturalist Tendency In Kemal
Tahir’s Village Novels
Abstract

Kemal Tahir’s Trilogy about the rural life of Anatolian villages;
Yediçınar Yaylası, Köyün Kamburu and Büyük Mal novels, consist of
implicitly sexual themes and the characters in the novels are portrayed as
morally .disrupted .This is related partly the meaning of the Kemal TAhir’s
realism. In Tahir’s view the artist can not be blamed for immorality.
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According to Kemal Tahir the reality has been shown to reader with its fully
naked. However, in fact it seems to us the Tahir’s realism is resemble to
naturalism rather than the realism. He confused those concepts because he get
to know the Anatolian people especially when he was in prison. Thus the
events are described in Notlar (the Notes) he took in his prison days prove
our judgment.
Key words: Village, Village Novel, Natüralism, Sexuality, Realism

Kemal Tahir Türk romancılığında olduğu kadar düşünce
dünyamızda da en çok tartışılan yazarlarımızdan biridir. Sosyalist
dünya görüşüne sahip olmasına rağmen, klâsik Marksist kuramın
tarihimizi yorumlamakta yetersiz kalacağı inancındaki Kemal Tahir,
romanlarında Osmanlıdan başlayarak sosyal ve siyasî gelişmelerin
yaşandığı tarihimizin kırılma noktalarını kendi tabiriyle söylersek
realist bir üslupla kaleme almıştır. Burada geçen “realizm” yani
“gerçekçilik” kelimesi bilindiği gibi edebiyatta bir akımı temsil eder.
Realizm en basit tanımıyla eşyanın ve olayların oldukları gibi tasvir
edilmesidir.1 Kemal Tahir roman üzerine yazdığı notlarında kendisini
realist bir romancı olarak tasvir ederek realizmin romandaki yerini şu
sözlerle belirtir:
“Bir realist romancı istese de realitenin dışında,
üstünde,önünde veya arkasında bulunamaz, realiteye aykırı mevzular
seçemez. Uydurmaktan hazzetmez.”2
Kemal Tahir’in realiteye yaptığı muğlak vurgu özellikle köy
romanları söz konusu olduğunda oldukça öneme haizdir. Çünkü onun
köy romanlarında köylüyü ahlâkî bakımdan oldukça düşük seviyede
göstermesi ve üslup olarak da küfür ve argoyu hâkim kılmasının
altında yatan neden Kemal Tahir’in özellikle “Notlar”ında realizme
yüklediği bu muğlak ifadeyle ilgilidir. Onun kastettiği realizm, aslında
kendisi pek kabul etmese de “kaba realizm” olarak da tanımlanan
“natüralizm”e 3 daha yakındır. Zira onun roman kahramanları adeta
1

Emel Kefeli, “Batı Edebiyatı Akımları”, 3F Yay., Ġstanbul 2007, s. 45.
Ayrıca bkz. Sevim Kantarcıoğlu, Edebiyat Akımları, Paradigma Yay.,
Ġstanbul 2009, s. 150.
2
Kemal Tahir, “Notlar/Sanat Edebiyat 2”, Haz.Cengiz Yazoğlu, Bağlam
Yay., Ġstanbul 1989, s. 53.
3
Kelime manası olarak gerçeği olabildiğince aslına uygun olarak tasvir
demek olan natüralizm, realizmin devamı olarak görülür. Natüralist yazar,
genelde gözlem ve belgelere dayanma ilkesini benimsemekle beraber
deneysel bilim yöntemine de yer vererek deneysel roman türünü meydana
getirmek ister. Natüralist romanın en önemli temsilcisi olan Emile Zola gibi
yazarlar müstehcen eserler yazan ahlâk bozucu yazarlar olarak suçlanırlar.
Zira argoyu da aşan bir üslupla cinsel konuları işlemişlerdir. (Kefeli, a.g.e., s.
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natüralizmin edebiyatta en önemli temsilcisi olarak sayılan Emile
Zola’nın kahramanlarına benzer. Zola’nın Paris’in batakhanelerine ve
varoşlarına çevirdiği merceği Kemal Tahir Anadolu köyüne çevirir.
Ortaya çıkan tablo ise her türlü arzu ve isteğini tatmin etmekte hiçbir
ahlâkî endişe taşımayan, içgüdülerine göre yaşayan, çıkarı için her
türlü yola başvurabilen insan portrelerinden oluşur. Bu aslında
toplumdaki bozulma ve çürümenin karikatürize edilerek, kaba
çizgilerle ortaya konulmasıdır. Romancı böylece insan doğasının en
gizli en mahrem yönlerini bütün çıplaklığıyla ortaya koyarken aslında
toplumun giderek yozlaştığına dikkat çekmek ister. Burada devreye
hemen romanda “iyimserlik-kötümserlik” gibi kavramlar girer. Diğer
bir deyişle bir romancı neden romanlarında daima olumsuz tipler çizer?
Türk romanında bu soruya en çok muhatap olan kişi hiç şüphesiz
Kemal Tahir’dir. Özellikle onun köy romanları üzerine yapılan
yorumlar, onun Türk köylüsünü tanımadığı, hatta onu çıkarcı, cinsel
yönden sapkın bir insan topluluğu olarak göstererek gerçekleri
çarpıttığı suçlamasına dayanır. Bu yorumlarda biraz da dönemin
aydınının “köy”e bakışındaki ideolojik bakış etkendir. Zira
Tanzimat’tan itibaren yüzünü halka dönen aydınımızın romantizmin
de tesiriyle “şehir-köy” karşılaştırması yaptığı ve tercihini “köy”den
yana kullandığını biliyoruz. Hayatında hiç gerçek bir köy görmediği
halde Anadolu’yu idealleştiren ve Anadolu insanını saflığın, iyiliğin,
bozulmamışlığın bir sembolü olarak tasvir eden Türk aydınının Millî
Edebiyat döneminde bu anlayışı daha da belirgin bir şekilde işlediğini,
sonrasında Milli Mücadelede Anadolu insanının göstermiş olduğu
fedakârlık ve kahramanlığın bu inancı pekiştirdiğini hatırlarsak Kemal
Tahir romanlarında köyün ve köylünün olumsuz bir imajla
verilmesine tepkinin nedenlerini anlayabiliriz. Bunun yanında
1940’lardan itibaren Köy Enstitüsü kökenli ve aslen köyden yetişen
romancıların sosyalist dünya görüşüne sahip olmaları ve köyü işçi
sınıfı olmayan bir toplumda devrimci bir güç olarak görmeleri de
Kemal Tahir’e karşı çıkışın bir diğer nedenidir. 4 Yalnız burada
yazımızın konusu Kemal Tahir romanlarıyla sınırlı olduğu için
ayrıntılarına girmesek de onun özellikle Orhan Kemal, Fakir Baykurt
gibi dönemin diğer yazarlarıyla olan anlaşmazlığın birinin de kültür ve
medeniyet ve buna bağlı olarak tarihe bakışlarındaki farklılık
55.) Natüralizm ve Gerçekçilik arasındaki fark için ayrıca bkz. Kantarcıoğlu,
a.g.e. s. 137-168..
4
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Ramazan Kaplan, “Türk Romanında
Köy”, Akçağ Yay, Ankara 1997. Ayrıca bkz. Alemdar Yalçın, “Çağdaş Türk
Romanı, 1946-2000”, Akçağ Yay., Ankara 2003.
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olduğunu söylemeliyiz.5 Kemal Tahir daha önce de belirttiğimiz gibi
Anadolu insanının toplumsal ve kültürel hayatını, basit bir “ezenezilen” veya “ağa-muhtar-şeyh”in karşısındaki “köy”lü şablonunun
dışında çizmiş ve Osmanlıdan başlayan tarihi bir süreç içinde Anadolu
insanının müşterek ruhunu yakalamaya ve yansıtmaya çalışmıştır.
Buradaki “yansıtma” kavramı da Kemal Tahir romancılığında önemli
bir yer tutar, zira bu kavram onun “tez”li ama “güdümlü” bir eser
ortaya koymak istemediğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.
Kemal Tahir’e yöneltilen en önemli eleştirinin onun Anadolu
insanını tanımadığına ve romanlarında bu yüzden daima köylünün
olumsuz yönleriyle ortaya konulduğuna dair olduğunu belirtmiştik. Bu
eleştiri aslında bir yönüyle doğrudur, fakat diğer yönden bir yanlışı da
içinde barındırır. Evet, Kemal Tahir köy kökenli değildir ve hayatının
da hiçbir dönemini köyde geçirmemiştir. Fakat 1938-1950 yılları
arasında yattığı Çankırı, Malatya, Çorum cezaevleri onun Anadolu
insanını yakından tanıdığı ve kendi deyimiyle “müşterek duygusu”nu
etüt ettiği bir laboratuardır. Çok sevdiği Dostoyevski’nin de Rus
köylüsünü sürgün yıllarında hapishanelerde tanıdığını hatırlarsak,
onun köylüyü tanımadan roman yazdığı eleştirisinin haksız olduğuna
hükmedebiliriz. Yalnız burada gözden kaçırılmaması gereken en
önemli husus, tanıdığı insanların hepsinin de toplumun suçlu ve
dışlanmış, marjinal diyebileceğimiz kesiminden olmasıdır. Bu da onun
gibi kendisini realist diye tanımlayan bir yazarın elindeki en önemli
malzemeyi kullanmasını gerekli kılmıştır. Hapishanede yazdığı
“Notlar”da romanlarının ön hazırlıklarını yaparken oradaki tiplerden
ve onlardan dinlediği yaşanmış öykülerden faydalanması da
kaçınılmazdır. Bu da bir anlamda realizmden natüralizme geçisi
farkında bile olmadan kolayca sağlamıştır. Cinayet, hırsızlık,
dolandırıcılık, tecavüz, kız kaçırma gibi suçlardan hüküm giymiş bir
topluluktan oluşan hapishane atmosferi, buralara yolu düşmemiş bir
yazarın bile muhayyilesini harekete geçirirken, bir de onlarla beraber
on iki yılını geçiren bir yazar için bulunmaz bir malzemedir ve yazdığı
köy romanlarında konuların işlenişi ve üslubu bunun göstergesidir.
Köy romanlarında Anadolu insanını cinsel sapkınlığın her
türünü serbestçe yaşayan, esrarkeş, hırsız, dolandırıcı, çıkarcı, kadın
5

Köy romanı ile ilgili olarak 1959’da Turhan Tükel’in yönettiği bir açık
oturumda Kemal Tahir, Talip Apaydın, Fakir Baykurt, Orhan Kemal,
Mahmut Makal, köy romanı üzerine tartışmışlardır..Tartışmaya sonradan
Necati Cumalı da dahil olmuştur. Bu tartışmada genel olarak diğer dört
romancı Kemal Tahir’in tarih ve medeniyete bakışından kaynaklanan,
edebiyatta sosyal gerçekçilik akımını farklı yorumlamasına karşı çıkmışlardır.
(bkz. “ Beş Romancı Tartışıyor”, Düşün Yayınevi, Ġstanbul 1960)
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olsun erkek olsun eşini aldatmaktan çekinmeyen kişiler olarak çizen
Kemal Tahir, bu tür romanlarında neredeyse ahlaklı, dürüst, fedakâr
tek bir kahraman portresi çizmez. Nitekim notlarında kendisi de bu
konuya değinerek romancının ahlâklı ya da ahlâksız olarak
sınıflandırılmasına karşı çıkar. Ona göre edebiyatta uydurma yazının
tesiri olmaz, eğer bir romancıya ceza verilecekse yalancı muharrirlere
verilmelidir. Yani toplumun gerçeklerine yüz çevirip bir tür idealizm
peşinde koşan yazarlar cezalandırılmalıdır. Çünkü ona göre “realist
yazar ahlâksızlıkla suçlanamaz ve büyük edebiyat eserlerinin ortaya
çıkması için kanundaki müstehcen maddesinin değiştirilmesi gerekir.6
Onun köy romanları içinde birbirinin devamı olarak üçleme
olarak öne çıkan “Yediçınar Yaylası (1958)”, 7 “Köyün Kamburu
(1959)”8 ve “Büyük Mal (1970)”9 romanları söz konusu bakış açısının
en açık bir şekilde ortaya çıktığı metinlerdir.
Tanzimat yıllarından 1930’lu yıllara kadar geniş bir döneme
yayılan bu üç roman, ele aldıkları çevrelerin sosyal yaşayışının tarihi
olarak da kabul edilebilir. Konu, “Yediçınar Yaylası” romanında
başlayıp “Köyün Kamburu” ve “Büyük Mal”da devam eder. Kemal
Tahir bu üçlemesinde Çorum çevresinde her türlü düzenbazlık ve
ahlâksızlığı kullanarak yörenin en güçlü ailesi haline gelen
“Çakırgiller”in, Halil’de başlayıp, oğlu Ömer’de süren ve sonrasında
torunu Kenan’da iyice ortaya çıkan, cinselliğin merkezde olduğu bir
ahlâkî çöküşün macerasını anlatır. Yazar, uçkuruna düşkün ve
düzenbaz bir aile olarak tasvir ettiği Çakırgiller’i bir köy romanındaki
zalim ağa-mazlum köylü klişesi içinde vermez, buradaki köylü de
Çakırgiller’in bir kopyasıdır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi onun
kahramanları, çıkar duygularıyla birbirine bağlı olan; her türlü cinsel
sapkınlığın yaşanabildiği ve karı-kocanın birbirini oldukça kolay
aldattığı bir mekân olarak çizilen köylü ve kasabalılardan oluşur.
Kemal Tahir, zenginliğin, dolayısıyla ekonomik gücün temelinde her
türlü bayağılık ve çirkinliklerin yer aldığı tezini ileri sürerken,
köylünün de cehalet ve geri kalmışlık dolayısıyla bu çarkın içinde yer
aldığını, hatta sanılanın aksine oldukça kurnaz davranarak bu
sistemden pay alma çabası içinde olduğunu, bu anlamda idealist köy
romancılarının muhayyilesindeki köylü tipinin gerçekçi olmadığını
ispat etmek gayesindedir. Nitekim “Notlar”ında da her türlü sebeplerle
6

Kemal Tahir, “Notlar/ 1950 Öncesi Cezaevi Notları”, Haz. Cengiz Yazoğlu,
Bağlam Yay., Ġstanbul 1991, s. 121.
7
“Yediçınar Yaylası”, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1958.
8
“Köyün Kamburu”, Bilgi Yayınevi, Ankara 1959.
9
“”Büyük Mal, Bilgi Yayınevi, Ankara 1970.
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cinayet işlenen bir köylerimizde, istismarcı ağaların onlardan biri
tarafından neden tepelenmediğini sorgulayarak, idealize edilmiş
köylünün gerçeğe uygun düşmediğini; köylünün gerektiği yerde
kurnaz ve çıkarcı olabileceğinin de hesaba katılması gerektiğini ifade
eder. 10 Dolayısıyla söz konusu romanlarda eşraftan kişiler ne kadar
ahlâk fakiri ve çıkarcı ise köylüler de bir o kadar aynı özelliklere
sahiptir.
Yediçınar Yaylası, Köyün Kamburu ve Büyük Mal adlı
romanların kahramanlarına genel olarak bakıldığında ortaya çıkan
tablo şöyledir: Çakırgillerden Halil Ağa yörenin âyânıyla yaptığı
işbirliği neticesinde zenginleşmiş bir leblebi tüccarıdır. Tanzimat
döneminde ekonomik ve siyasi yapının yeniden düzenlenmesi
esnasında meydana gelen karışıklıktan faydalanarak iltizam sahibi
olmuştur; oğlu Ömer ise II.Meşrutiyet döneminin karışıklılığından
faydalanarak gücünü arttırmıştır. Onun oğlu Kenan ise dedesinin ve
babasının düzenbazlıkla kazandığı serveti kumarda ve içki
âlemlerinde harcayan, fakat Ermeni sürgünü yıllarında tekrar aileyi
eski gücüne kavuşturmuştur. Yazar, ekonomik ve siyasi yapıyla
özdeşleştirdiği bu ailenin serencamını bize verirken tam bir natüralist
gibi davranarak üç nesli temsil eden aile fertlerini genetik bir miras
gibi uçkuruna düşkün tipler olarak çizer.
“Çakırların uçkur gevşekliği işinde evvel eski alınları lekeliydi.
Babası bu yaşta camiden gelse „kimbilir kimin kızından gelininden
„derler. (Yediçınar Yaylası, 240.)
Ömer Ağa, daha on dokuzunda yörenin âyânı Dilâver
Paşa’nın kapatması olan Cemile’yi aslında kadının kendi rızası, hatta
kışkırtmasıyla dağa kaçırmış, fakat sonrasında korkusundan kadını
geri getirmiştir. (YY, 59) Dilaver Paşa’nın kadının kendi isteğiyle
gittiğini bilmesine rağmen kadının karşısında düştüğü acziyetse
romanın ilgi çekici sahnelerinden biridir. Herkes kadının Paşa
tarafından
cezalandırılacağını
düşünürken
“Dilaver
Paşa
bağıracağına cemile kahpesi bağırıyor…Paşa karıyı görmesiyle
pamuk gibi yumuşamış…Yumuşamak ne kelime itler gibi yalvarmaya
başlamış”(YY, 62) Burada bütünüyle romana hakim olacak bir temayı
görüyoruz: Evli olsun olmasın son derece serbest yaradılışlı ve her an
dişiliğini kullanarak erkeğe her istediğini yaptırabilecek ahlâken
düşük tabiatlı kadın kahramanların örneği Cemile’dir romanda.
Nitekim Ömer Ağa’nın karılarından ikisi olan Güllü ve Benli
Nazmiye’nin üvey oğulları Kenan’la ilişki kurmaları, ailenin kadın
düşkünlüğünün ne dereceye vardığının bir göstergesi olduğu kadar,
10

Kemal Tahir, “Notlar, Sanat-Edebiyat 2”, s. 42.
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kadınların da erkek egemen bir toplumda kolayca onlara
hükmedebildiğinin bir göstergesidir. Hatta Benli Nazmiye ile Kenan,
Ömer Ağa yatakta can çekişirken sevişirler.(YY, 363). Ne Kenan ne
de analığında herhangi bir pişmanlık ve ahlaki kaygı yoktur. Onlar
romanda Ġçgüdülerine göre yaşayan tipler olarak çizilmişlerdir. Yalnız
onlar değil, Yediçınar Yaylası’na göz koymuş olan ve bunun için
Kenan Efendi’yi babası Ömer Ağa’ya karşı kullanan ve bir göçer
olarak tanımlanan Abuzer de karısı Emey’i Kenan’ı yaylaya çoban
olarak kendilerinin yerleştirilmesine ikna etmesi için kullanır.
Kadınlara olan zaafıyla tanıdığımız Kenan, Emey’e sahip olmak için
babasının bile can çekişmesini sadece izlemekle yetinir (YY, 364)
Böylece Emey’le rahatça görüşebilecektir. Önceleri kadının kocası
olan Abuzer’den çekindiğini gördüğümüz Kenan, Emey’in sözleriyle
rahatlar: “ Emey Hanım bakmış ki hiç iş yok…Sen kılıçtan korktun
ama boşuna korktun” demiş, benim Abuzer ağam bu işlere hiç kızmaz,
sevinir” (YY, 364)
Kenan’ın analıkları ile girdiği cinsel ilişkinin ahlâkî yönden
çok ağır kaçmış olabileceğini Kemal Tahir de düşünmüş olmalı ki
Yediçınar Yaylası’nın film olarak çekilmesi düşüncesi ile senaryo
taslağı hazırlarken tuttuğu notlarda “Kenan, Ömer Ağa‟nınn yeğeni
olabilir mi?” 11 . şeklinde bir not tutmuştur. Burada Kemal Tahir’in
toplumun ahlâkî anlayışına ters gelecek olan böyle çarpık bir ilişkiyi
bir filmde gösterilmesi üzerine gelebilecek tepkiyi hesaba kattığını
söyleyebiliriz. Fakat roman söz konusu olduğunda yazarımız böylesi
çarpık ilişkilerin romanlarda yer almasını daha gerçekçi bulur:
“Gerçekçi köy romanlarımızda gördüğümüz ana-baba, anaevlat, baba-oğul, gelin kaynana sevgileri işte böyle bir harikuladeye
kapılmadan gerçeklere fantezi karıştırma çabasından doğuyor.”12
Burada Kemal Tahir yalnızca eşraf, muhtar, ağa, şeyhlerin
değil, köylünün de aynı zaafın içinde olduğunu, hiç de sanıldığı gibi
hemen hepsinin birer namus bekçisi olmadığını iddia etmektedir.
Nitekim “Köyün Kamburu”unun asıl kahramanı ve köylünün içinden
biri olan Çalık Kerim’in -daha sonra medreseye giderek Çalık
Hafızlığa ve sonrasında karaborsacılık yaparak zengin olmasıyla Çalık
Ağa’ya dönüşecektir- -cinsel meselelere röntgencilik yapacak kadar
ilgi duyması, köydeki evlilik dışı ilişkileri herkese anlatması, daha
sonra köyün erkeklerinin çoğunun I.Dünya savaşının çıkmasıyla
askere alınmalarının fırsat bilerek kadınlara sarkıntılık etmesi ve
11

Kemal Tahir, “Notlar/Sanat-Edebiyat 4”, Haz. Cengiz Yazoğlu, Bağlam
Yay., Ġstanbul 1990, s. 337.
12
Kemal Tahir, “Notlar/Sanat-Edebiyat 2”, s. 42.
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onların da kolayca buna razı olmaları Kemal Tahir’in bahsini ettiği
ahlâkî yozlaşmanın altında yatan ekonomik ve sosyal yapının
bozulmasıyla bağlantılı olan bir çöküntüdür.
Köyün kamburu olarak alaya alınan ve babası da zaten
cinlenerek ölmüş olan Çalık Kerim namussuzdur da köyün diğer erkek
ve kadınları çok mu namusludur? Hayır, yazar onları da benzer bir
üslupla çizer:
Küpeli Meryem, Adviye, Petek gibi köylü kadınları kocalarını
aldatan, kendilerine dost tutan tipler olarak gösterir. “En başta
Adviye orospusu…Peki bu Adviye Musa Çavuş‟un delibaşısı Rıza‟nın
değil miydi?- Oluversin. Rıza buncacık şey için Çalık Ağanın hatırına
değecek yiğit mi? Karşılığında göz yumma parası da almaktaysa…”
(KK, 420.)
Romanda eski kulağı kesiklerden biri olarak tanıtılan “Küpeli
Meryem’in Çalık Hafız’ı süzmesi ve Petek’i kıskanması” (KK, 368),
“Petek’e göz koyan Çalık’ın, kadının dostu olan Pehlivan Hasan’ı
öldürmesi ve kadının da ona yardımcı olması”(KK,.394) söz konusu
imajın daha güçlü olarak canlandırılmasına yöneliktir. Görüldüğü gibi
Kemal Tahir romanlarında köylü, hiç de saflığı, yüceliği, gelenek, töre
ve dinin egemen olduğu bir ahlâkî düzenin parçası olmayıp, tam
tersine her türlü değişime uyum sağlamayı öğrenmiş, çıkarı için her
türlü ahlâksızlığı yapmaya hazır bir insan topluluğudur.
Kemal Tahir “Notlar”ında da bu konuya değinir.
“Aile içinde çelişmesizlik komşular arası düzen toplum
çelişmezliğini doğurur. Öyleyse gazetelerde okuduğumuz çeşitli
cinayetler, sapıklık, soygun, yakınlar ve komşular arasında kadın
erkek münasebetleri yüzünden çıkan vuruşmalar kimlerin
işi…Şehirlilerin mi?”13
Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi yazar, köylünün içinde
bulunduğu durumun yalnız kendi romanlarında marjinal bir unsur
olarak görülmesine karşı çıkarak gazetelerde hemen her gün görülen
bir zamanlar üçüncü sayfa haberi olarak verilen-bugünse manşetten
duyurulan- bir takım çarpık ilişkilerin özellikle toplumun köylü
lümpen kesiminde daha fazla göründüğüne dikkat çeker: 14 . Yalnız
burada Kemal Tahir’in gerçek hayatta gazetelerden okunan haberlerin
faillerine benzer kişileri hapishanede tanımasının ve onların
anlattıklarının da payının olduğunu unutmamak gerekir. “Cezaevi
Notları”ndan vereceğimiz örnekler bunun ispatıdır. Namus
cinayetinden yatan bir mahkûm şunları söyler:
13
14

Kemal Tahir, a.g. e., s. 31.
Kemal Tahir, “Notlar/1950 Öncesi Cezaevi Notları”, s. 241.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

“Karıyı kötülükte gördük. Kaynanayı, kayınbirader olacak
oğlanı vurduk.Tamam 18 kama sallamışım.-Topal gene konuştu:
,-Atma Ali Koç, yalnız karıyı vurdun alçak. Beye neden
yalan söylersin.”15(
…….
Neden yatıyor diğerleri?
-Cinci recep zamparalıkta adam vurmuş…..Hem de kocalı
bir karı ile düşüp kalkıyormuş. Karı bir onbaşı bulunca
kıskanmış….Tuz Ali kız kaçırdığından yatıyor.”16
…….
“Ufaklığına bakmayın bey, Cinci domuzdur. Bilakis köyde
on yaşında iken karılarla düşüp kalkarmış.”17
“ Hüseyin onbaşı köyde bir kadınla işi azıtmış. Kadının
kocası gurbette. Bir başkası da göz koymaz mı bu şekilde..Karının
ardına düşeni vurup öldürmüş.”18
Kemal Tahir’in cezaevinde tanıdığı bu insanların portreleri
neredeyse söz konusu üç romanda da kendisini gösterir. Yediçınar
Yaylası’nda Kenan’ın daha on beşindeyken üvey anneleri olan Güllü
ve Benli Nazmiye ile cinsel ilişkiye girmesi, köylü kadınlarının
özellikle Köyün Kamburu’nda evlilik dışı kurduğu ilişkiler hep bu
hayat hikâyelerinden esintiler taşır. Romanın bir yerinde Çalık
Kerim’in anlattığı cinsel içerikli hikâyelere çevrilen köyün kadınları
hakkındaki dedikodular, diğer kadınlar tarafından serbestçe
konuşulmakta ve yorumlanmaktadır:
“Hepsinin yanakları kızarmış, gözlerine bir hayınlık gelmişti.
Karının adını biliyorlardı. Öyleyken her söyletişte bir başka çeşit
keyifleniyor gibiydiler.”(KK, 212)
Köyün Kamburu’nda adeta folklorik bir unsur olarak anlatılan
ve köyün yedi yaşından on iki yaşına kadar kız ve oğlanlarının hayvan
gütmeleri anlamına gelen “döl gütme” yazar tarafından bir ergenliğe
geçiş töreni; kızlarla oğlanların cinsel oyunlar oynadıkları bir ritüel
gibi sunulur. Kemal Tahir bu sahneleri köylünün ağzından, argoyu da
aşan bir üslupla verir:

15

Kemal Tahir, a.g.e., s. 338.
Kemal Tahir, a.g.e., s.346.
17
A.e., s.358.
18
A.e., s.363.
16
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“Narlıca‟nın kızı karısı ne demek? Narlıca‟nın karısı da
nam salmıştır…-Essah ulan! Öyledir orospular”.(KK, 110.)
Bu sözler romanda tütün kaçakçısı Gâvur Ali’nin ağzından
verilir. Dolayısıyla her türlü ahlâkî endişeden uzak olan böyle bir
karakterin bu sözleri sarf etmesi gayet olağandır, ama bu sözlerin
gerçek olduğunun ve köydeki kız ve kadın cinsinin bu sözleri
doğrularcasına davranmaları kanımızca Kemal Tahir’in hapishane
hayatında dinlediği hikâyelerle doğrudan bağlantılıdır.
Özellikle Köyün Kamburu’nda henüz ergenliğe yeni adım
atmış kızların kendi rızalarıyla kurdukları cinsel ilişkilerin ve ana
babalarının bu konudaki kayıtsızlıklarının, köy gerçeklerine uymadığı
halde romanda ayrıntılarına girilerek verilmesi kaba gerçekçiliği de
aşan bir anlatımdır. Kemal Tahir tacize uğramış kadın ve kız
çocukların portrelerini çizse belki realizme yaklaşabilirdi, fakat o,
bunu yapmayarak ortada bir mağdurdan ziyade hiçbir ahlâkî endişe
taşımayan kadın ve genç kız tipleri yaratmıştır. Köyün Kamburu’nda
köyün hocası olan Uzun Ġmam’ın henüz ergenliğe adım atmış küçük
yaştaki kızlara sarkıntılık etmesi ve onların da korkmadan ve
çekinmeden ebeveynlerinden öğrendikleri cinselliği rahatça
yaşayabildiklerine dair sahnelerin romanda ayrıntılarıyla anlatılması
bunun bir göstergesidir. (KK, 165.) Hatta Çalık Kerim’in beraber
yaşadığı ve romanın sonunda evlendiği Petek’in, kendi kızı on iki
yaşındaki Halime’yi kıskanması ve “Sevdalandı besbelli. Benim
yüreğim götürmez. Ben bu kızı öldürürüm”(KK, 427)demesi de benzer
bir örnektir. Halime yazar için “cilveleşmeye alışmış bir kadın”dır.
(KK, 430))Yazarın muhayyilesinde köylü kadınlar, küçük yaştan
itibaren cinselliği bütün doğallığı içinde öğrenmiş ve kocalarını
aldatmaya müsait yaradılıştadır.
Küçük yaştaki kız çocuklarını cinsel bir obje olarak gösteren
bu sahneler, Kemal Tahir’in “Cezaevi Notları”nda da vardır. Çorum
Cezaevi’nde mahpusların yiyecek ve giyeceklerini attıkları çöplüğü
eşelemeye gelen kızlı-oğlanlı çocukların anlatıldığı bölümde bu
konuyla ilgili bir anektod vardır. On iki yaşlarında ve adının da Ayşe
olduğunu öğrendiğimiz bir kız çocuğunun çöp yığınında yiyecek ve
giyecek ararken mahkûmlar tarafından örtük bir şehvetle
izlenmesinden bahseden Kemal Tahir şöyle devam eder:
“Pencerelerde, uzun zamandan beridir mahpus tutulan
erkeklerin –gayrı tabii zevklere düşkün olan gibi olmayanların da
haddi hesabı yoktu. Kendi kendilerini bizzat ve gizlice ayıplayarak
Ayşe kızı gözetliyorlardı.”19
19

A.e., s. 320.
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Gerçek hayattan alınmış bir sahneyi anlatan Kemal Tahir’in
cezaevinde insanoğlunun her türlü hürriyeti gibi cinsel hürriyete de
sahip olmaması sonucunda düşebileceği sapkınlıkları konu alması ne
kadar doğal karşılanabilirse, bu duyguyu hiçbir iç çatışmaya
düşmeden, korkusuzca ve oldukça serbest bir şekilde yaşayan roman
kahramanları yaratması da o kadar yadırganabilir. Burada söz konusu
olan ahlakçı bir yaklaşım değildir. Yalnızca Kemal Tahir gibi realist
olduğunu defalarca ima eden bir yazar, köylülerin yasak ilişkiye ve
cinsel sapkınlıklara yaklaşımının -en azından görünürde bile olsamodern toplumlardan daha tavizsiz olduğunu unutmaması gerekirdi.
Üçlemenin sonuncu romanı olan Büyük Mal’da da aynı
yaklaşım söz konusudur. Kemal Tahir, romanda artık hacı sıfatıyla
anılan Kenan’la, türlü oyunlarla ve özellikle karısı Emey’i kullanarak
Yediçınar Yaylası’nın sahibi haline gelen Kavat Abuzer’in oğlu Yayla
Padişahı diye anılan Sülük Bey arasındaki mücadeleyi işler.
Cumhuriyet döneminde 1930’lu yıllarda geçen romanda yazar bize
Tanzimat’tan bu yana aslında değişen hiçbir şey olmadığını merkezde
yaşanan değişimlerin aslında kırsal kesimde pek bir etkisinin
bulunmadığını, yalnızca yeni güç odaklarının ve sermayenin el
değiştirdiğini, eğitimsizlik, cahillik ve Türk toplumunun kaderi olan
köylülüğün sürdüğünü anlatmak ister. Bunu da yine diğer iki
romanında olduğu gibi yer yer pornografiye varan tasvirlerle kadınerkek münasebetleri üzerinden verir. Özellikle gençliğinde çok canlar
yakmış olarak tasvir edilen Emey ve Benli Nazmiye’nin yaşlansalar
da hâlâ kadınlıklarını kullanma çabaları, Hacı Kenan’ın, kızı Nefise’yi
maddi çıkarından ötürü düşmanı da olsa Sülük Bey’e vermesi ve
sonrasında onu vurdurması; Nefise’nin hovarda ruhlu bir kadın oluşu
ve kasabanın erkeklerinden bazılarıyla düşüp kalkması; Nazmiye’nin
ve romandaki diğer kadınların cinsel hayatları ile ilgili yorumlar;
üçlemenin diğer ikisinde olduğu gibi romanın neredeyse tamamını
oluşturmaktadır.
Sonuç olarak diyebiliriz ki Kemal Tahir’in köye bakışı
Emile Zola’nın Paris’e bakışını andırır. Nasıl ki, Zola toplumun
çürümüşlüğünü ve insanların yozlaşmasını Paris’in varoşları
üzerinden kaba bir realizmle anlatmışsa, Kemal Tahir de
şehirleşmenin olmadığı ve dolayısıyla kapitalizmin henüz tam
anlamıyla sömürü düzenini kuramadığı bir dönemde merceğini köye
çevirmiş ve kendi deyimiyle “katı realist” tablolar çizmiştir. Biz hem
Zola’da hem Kemal Tahir’de bu anlamda sosyal, siyasal, ekonomik
gelişmelerin etkisiyle ruhsal ve ahlaki çöküntüye uğrayan insanları
görürüz. Yine natüralist romanın bir özelliği olan ve yer yer
pornografik anlatıma doğru evrilen argoya dayanan üslubun, Kemal
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Tahir’in söz konusu romanlarına hakim olması bu düşüncemizi
kuvvetlendirmektedir. Kadınların kendi aralarında konuşurken
kullandıkları dil de aynı üslupla verilmiştir. Kadınların körpe oğlanları
baştan çıkardığı, en nazik sıfatın kahpe olduğu, kadın-erkek
münasebetlerinin uluorta anlatıldığı, oğlancılık (YY,.243), ablacılık
(YY,362) diye adlandırılan lezbiyenliğin doğal karşılandığı bir
Anadolu coğrafyasının çizilmesi, Kemal Tahir’in gerçekçiliği
algılayışındaki natüralist etkiye bağlanabileceği gibi, asıl etkinin
hapishane hayatıyla ilintili olduğu görülüyor. Nitekim hapishanede
tuttuğu notlardan verdiğimiz örnekler bunu doğrular niteliktedir.
Dinsel ve töresel etkilerden uzaklaşmış modern toplumların bile
kabullenmekte zorlanabileceği ve ancak bilinçaltında dile
getirebileceği cinsel sapkınlıkları, sıradan bir olaymış gibi anlatan ve
yaşayan bir “köylü” portresinin çizilmesi için hapishane hayatının
kısıtlı ortamında hayallerin ve fantezilerin gerçeklerin yerini almasının
kaçınılmaz olduğu düşünülebilir. Ayrıca cinselliğin, romanların daha
fazla okunmasını sağlayarak, asıl verilmek istenen mesajların daha
geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştırıcı rolünü de burada
unutmamalıyız.
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Özet

Düğün, Albert Camus‟nün deneme türü niteliğinde yazılmış bir
gençlik yapıtı, ama aynı zamanda sanatçının benliğini ve dilini yaşamı
boyunca besleyen bir kaynaktır. Düğündeki denemeler Cezayir'i, yansıtmaları
yanında, aynı yalın, duru ve somut anlatımla, aynı keskin bakışı, aynı anlama
tutkusunu, aynı yaşam ve yeryüzü aşkını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Düğün, Tazelik, Zaman, Gerçek
Abstract
Wedding is Albert Camus‟s youth work written in essay form, but
also it has the meaning of the artist‟s identity and language which is a source
for his life. Essays in wedding, reflects Algeria by the same simple, clear and
concrete words, the same intense gaze, the same understanding of the
passion, and the love of life and the earth are revealed.
Key words: Wedding, Freshness, Time, Reality

Camus‟nün Cezayir‟de yayımladığı iki gençlik kitabından
ikincisi olan “Düğün”, 1936-37 arasında yazılıp 1938‟de basıldı.
Kitapta bulunan dört denemenin her birinde de yazar; yeryüzünün,
toprağın, suyun, denizin, gökyüzünün dayanılmaz güzelliklerini
coşkuyla, birebir yaşayarak işler. Kendisini doğanın bir parçası gibi
görerek dağın, tepenin, otun, ağacın, yıkıntının, kentin, hatta
mezarlığın betimlemelerini özümseyerek tüm görkemiyle yansıdığı bir
yaşam anlayışından söz eder. Tahsin Yücel Albert Camus"nün yaşamı
boyunca "İnsan toprakla nasıl bağdaşabilir, yoksulluğu yüzünden acı
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çekerek, ama güzelliğini koruyarak saçma ve yücelik için nasıl
yaşayabilir?" sorusunun yanıtını aradığını belirtir.1
İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Alger Republicain gazetesinde
başyazarlık, yayın yönetmen yardımcılığı, politika muhabirliği yapan,
kitap eleştirileri yazan yazar, kendisi Arap olmasa da, doğup
büyüdüğü, yaşadığı çevreye yabancı durmaz ve Kabilya bölgesindeki
Müslümanların sorunlarını inceleyen bir yazı dizisi hazırlar. Hatta
“Yabancı”da “Orada bizim iki arapla karşılaştık. Sırtlarındaki yağlı iş
tulumlarıyla yere uzanmışlardı”2 diyerek, her ne kadar onları
duygusuz insanlar gibi gösterse de, Cezayirlileri kendinden görür.
Camus'nün felsefeye en büyük katkısı, insanların ne berraklık
ne de anlam sunan dünyada bunları aramalarının sonucu olarak oluşan
"absürt" fikridir. Filozof bu felsefesini "Sisifos Söyleni"nde açıklayıp
"Yabancı" ve "Veba" gibi romanlarında da işlemiştir.
Genelde varoluşçulukla birlikte ele alınan "Absürdizm"
(Saçma, uyumsuzluk felsefesi) ile birçok yazar ilgilenmiş ve bu felsefi
düşünce akımını kendine göre yorumlamıştır, Camus "saçma"`nın
kurucusu değildir fakat bu düşünce akımında önemli bir yer tutar.
Camus, “Eğer hayatımızın anlamsız ve boşuna olduğunu biliyorsak,
kendimizi öldürmeli miyiz? Bu kısır döngü nasıl aşılabilir?”
sorularıyla saçma kavramını kurar ve “yaşamın boşa oluşunun
bilincinde olan insan” şeklinde belirtir. Fakat Camus intihardan yana
değildir, yaşamın anlamsızlığının yok edilemeyeceğinin bilir ancak
bununla savaşmaktan hiçbir zaman kaçınmaz.
Camus, makalelerinde okuyucuyu dualizmle tanıştırır. Bunu
“Mutluluk ve keder, yaşam ve ölüm, karanlık ve aydınlık” şeklinde
hayatın çeşitli biçimlerde geçtiğini ve insanın ölümlü olduğu
gerçeğiyle gösterir. Sisifos Söyleni`nde bu dualizm bir çelişki halini
alır.3 Camus‟ye göre, bir yanda yaşayarak hayatlarımıza değer
vermekte öte yandan eninde sonunda yok olacağımız gerçeğini de
bildiğimiz halde bu çelişkiyle yaşamak "Absürt"ün ta kendisidir.
Yazar, kendisindeki yaşama karşı olan tutku ve yalnızlığını
gidermek için doğaya sığınır. Bunu, 1957'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü
alırken törende yaptığı konuşmada "…Her nesil, şüphesiz, kendisini
dünyayı değiştirmekle yükümlü hisseder. Benim neslim bunu
yapamayacağını biliyor, ama benim neslimin belki de daha büyük bir
1

Albert CAMUS, Başkaldıran İnsan, çev. Tahsin Yücel, Can Yayınları,
İstanbul, 2000
2
Albert CAMUS, Yabancı, çev. Vedat Günyol Can Yayınları, 16.Basım,
İstanbul, 2004.
3
http://tr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
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görevi var. Bu görev, dünyanın kendi kendisini yok etmesini
önlemek…" olarak dile getirir.
Tipasa’da düğün
Düğün yapıtında Camus, zengin bir tabiat tasviri yapmaktadır.
Düğünlerin güzel ve insanların belleklerinden silinmeyen mutlu
günler olması nedeniyle Camus, o güzellikle dolu unutulmayan güne,
düğün gününe, Tipasa‟nın bahardaki güzelliğini ve doyumsuzluğunu
denk görüyor.
Tipasa‟daki düğün; ilkbaharın gelişidir, yenilenmedir,
tazeliktir, renk cümbüşüdür, dağ, deniz, tepe gibi farklı uzamların bir
bütün oluşturması bir uyum ve ahenktir. Bunu şöyle gösterebiliriz:
Tipasa
--------Yeryüzü

:

düğün
-------tazelik

:

unutulmayan
----------------renk cümbüşü

:

mutlu gün
------------ilkbahar

“İlkbaharda, Tipasa’da tanrılar oturur ve tanrılar güneşin ve
pelin kokularının, gümüş zırhlı denizin, el değmemiş mavi
gökyüzünün, çiçeklerle kaplı yıkıntıların ve taş yığınları arasında
kabar kabar kabarmış ışığın içinde konuşur”4 sözlerinde tanrılardan
kastedilen, gücü elinde bulunduranlardır. Güç sahiplerinin, istedikleri
yerde oturma fırsatları varken Tipasa‟yı tercih etmeleri ve bunun
vurgulanması ona ayrı bir güzellik ve yücelik katıyor. Güç
tanrısallaştırılarak uzamdaki değerlilik gözler önüne seriliyor.
“Kokulu bitkilerin oylumlu kokusu gırtlağı yakar ve zorlu
sıcakta insanı boğar” (s.15) tümcesi, baharın yeni gelmesine rağmen
sıcaklığın şimdiden bastırdığını gösteriyor.
Nesneler ile ilgili renk tercihinin uyumlu olduğunu “bizim sarı
düğün çiçeği rengi otobüsten indiğimiz saatte, kasaplar kırmızı
arabalarında sabah dolaşmasına çıkmışlar” (s.15-16) sözlerinde tam
olarak görebiliriz. Otobüsün güzelliklere, mutlu anlara götürme
umudundan renginin sarı düğün çiçeği olması; kasapların hayvan
kesme işiyle uğraşmasından dolayı kanı çağrıştıran kırmızının
arabalarının rengi olması bundandır. Bunu şöyle gösterebiliriz:
otobüs
sarı düğün çiçeği rengi
--------------------- : -------------------------kasapların arabası
kırmızı

4

Albert CAMUS, Noces et Lettres à un ami Allemand, 2. basım, çev. Tahsin
Yücel, can yayınları, İstanbul. S.15
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Camus, uzamdaki nesneler arasındaki uyumdan söz ederken,
zaman kavramını unutmuyor ve yıkıntılardan bahsederek geçmişin
yani zamanın izlerini hatırlatmakta “limanın solunda kuru taşlardan
bir merdiven sakızağaçları ve katırtırnakları arsında yıkıntılara
inmekte” (s.16) demektedir.
Bitki tasvirlerinin bolluğu, doğanın verimli ve zengin
olduğunu göstermekte, “birkaç adım yürüdükten sonra, pelinler
gırtlağımıza yapışıyor. Külrengi tüyleri yıkıntıları göz alabildiğine
örtüyor. Özleri sıcağın altında mayalanıyor ve dünyanın tüm uzamı
üzerinde dünyadan güneşe cömert bir alkol yükselip göğü titretiyor.
Aşka ve isteğe doğru yürüyoruz” (s.16) sözleri de, alkolün insanı
gerçek dünyadan koparıp bazı gerçeklerin üstünü örtüp gizlediği gibi
çiçek tozlarının mayalanıp alkole dönüşmesi de yazarın düşünce
gerisindeki alkole karşı olan dirençsizliğini gösteriyor.
Yazar; zaman ve uzam ile kişiler arasındaki uyum ve ahengi
“yıkıntılarla baharın bu evliliğinde, yıkıntılar yeniden taş olmuş,
insanın zorla verdiği parlaklığı yitirip doğa dönmüşler” (s.16)
sözleriyle tasvir ediyor ve “bu savurgan kızların dönüşü için, doğa da
çiçeklerini esirgememiş” (s.17) sözleriyle de gençlerin kanının kıpır
kıpır olduğunu araya sıkıştırmaktan da geri durmuyor.
Doğanın çekiciliği ve doğa sevgisinden dolayı zamanın akıp
gittiğini, bunun doğayla kaynaşmaktan ileri geldiğini de “pelinleri
çiğnemekle, yıkıntıları okşamakla, solumamı dünyanın gürültülü iç
çekişlerine uydurmaya çalışmakla ne çok zaman geçirmişim” (s.17)
sözleriyle anlatmakta.
Doğaya, dağa, denize ve güneşe derinlemesine bir sevgi
duymuş olan Albert Camus, Akdeniz o berrak ışığında kendisine bir
sığınak, düşüncelerine bir yanıt aramış ve orada bütün yaşam
felsefesinin imgesini bulmuştur.
“Ama Chenoua’nın sağlam sırtına baktıkça, şaşırtıcı bir
kesinlik yüreğimi yatıştırıyordu. Soluk almayı öğreniyor, bütünleşiyor,
gerçekleşiyordum” (s.17) sözleri onun, güzellikler karşısında
kaybolduğunu, hayal âleminden gerçek dünyaya döndüğünü
gösteriyor. Çevresindeki gerçek dünyada bulunan Hıristiyanlık
belirtileri olan bazilikalardan bahsederek, Müslüman bir ülke olan
Cezayir‟in, Hıristiyan yüzünü vurguluyor. Ama bu Hıristiyanlık
belirtilerinin çevresindeki çam, serviler dikili tepeciklerin de tatlı bir
mutluluk verdiğini ekleyiveriyor. Camus tıpkı “Düğün”de olduğu gibi
"Yaz"da da Cezayir'in sıcak ve aydınlık doğasından Antik Yunan'ın
ölçülü ve ışıklı düşüncesine uzanır. Böylece, Avrupa'nın kapıldığı
yıkıcı tutkuyu yalın olduğu kadar hayranlık uyandıran bir mantıkla
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yargılar ve ortaya çıkan Akdenizlilik bilinci "Albert Camus"nün mutlu
yönünü yansıtır.
“Söylenlere (mit, efsane) gereksinim duyanlar ne zavallı.
Burada tanrılar günlerin koşusu içinde yatak ve belirleme noktası
işlevi görür. Betimler ve şöyle derim: işte kırmızısı, işte mavisi, işte
yeşili. Bu deniz, bu dağ, bunlar da çiçek. Burnumun altında sakız
ağacı toplarını ezmekten hoşlandığımı söylemek için Dionysos’tan söz
etmeme ne gerek var.” (s.18) diye devam eden Camus, efsanelerin
gereksizliğini, her şeyin göründüğü gibi olduğunu, görünmeyen gizli
veya manevi güçlere inanmaya gerek olmadığını bu sözlerle anlatarak
kendisindeki maneviyat eksikliğini fark ettiriyor.
“Burada, dünyaya ne kadar yaklaşsam az geleceğini
biliyorum. Çıplak olmam, sonra da, hala toprağın özlerinin güzel
kokuları içinde, denize dalmak, berikini ötekinden yıkamak, toprakla
denizin öylesine uzun zamandır dudak dudağa, özlemle beklediği
kucaklayışı derimin üstünde düğümlemem gerek” (s.18-19) sözleri
yazarın tabiatı birbiriyle tam bir uyum içinde görmesi ve bundan
duyduğu hazzı dile getiriyor.
Yazarın çılgınlığı burada da karşımıza çıkıyor. “Mutluluk
denen şeyi burada anlıyorum: ölçüsüzce sevme hakkı. Bir tek aşk var
bu dünyada. Bir kadın bedenine sarılmak aynı zamanda gökten denize
inen şu garip sevinci bağrına basmaktır” (s.19) sözleri onun „nerde
akşam orada sabah‟, yani bohem hayatı düşüncesini ve ona duyduğu
özlemi dile getiriyor. Ve arkasından “burada her şey el değmemiş
durumda bırakıyor beni, kendimden hiçbir şey bırakmıyorum, hiçbir
maskeye bürünmüyorum: yaşamanın güç bilimini sabırla öğrenmem
yeter, bu bilim onların tüm yaşama sanatlarına değer” (s.20)
sözleriyle de buradaki yalansız doğallıktan tabiatın o saf ve temiz
yüzünden bahsederek ona olan hayranlığını dile getiriyor.
Camus benzer şekilde “Aşk dediğin bu işte, her şeyi vermek,
geri dönüş umudu olmadan her şeyi feda etmek” diyerek diğer
yapıtlarında da doğaya olan bağlılığını gözler önüne seriyor.5
Yazarın mutluluğu “yüzümüz terden ıslak, ama üzerimizdeki
hafif ve ince kumaşla serin, hepimiz bir dünya ile düğün gününün
mutlu yorgunluğunu sergiliyoruz” (s.20) sözü ile yeni evlenen,
insanlardaki o, sevgiliye kavuşma sevinci, düğün gününün mutluluğu,
burada tabiatla kucaklaşma olarak karşımıza çıkıyor.
Yazar “dişlerimi şeftalinin üstüne bastırınca, kanımın zorlu
vuruşlarının kulaklarıma dek çıkışını dinliyorum, tüm gözlerimle
5

Albert CAMUS, Doğrular, çev. Ferid Edgü, Yaba Yayınları, İstanbul,
2003, s.55
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bakıyorum” (s.20) sözleriyle hayatın her anından zevk almaya
çalıştığını ve hayatı çok sevdiğini gösteriyor. “Tüm bedenimle
yaşamak ve tüm yüreğimle tanıklık etmek yeter bana. Tipasa’yı
yaşamak ve tanıklık etmek, sanat yapıtı daha sonra gelecektir. Burada
bir özgürlük var” (s.21-22) sözleriyle buradaki gerçeklik ve
doğallıktan bahsederek, özgürce yaşamayı burada hissettiğini
düşündürtüyor.
“Tipasa’da hiçbir zaman bir günden fazla kalmazdım” (s.22)
diyerek bu kez istisna olduğunu, bir günü dolu dolu yaşadığını
belirtirken, bıkkınlık olmaması için de “ama dünyanın bize yalnızca
unutulduğu için yeni görünmesine hayran kalmamız gerekirken, fazla
çabuk bıkmaktan yakınırız” (s.22) sözlerini ilave ediyor. Böylece,
dünyanın aslında bir kısır döngü içinde olduğunu, ama bizim yaşam
süremizin azlığından bu kısır döngüyü göremediğimizi, bu yüzden de
bize her şeyin yeni gibi göründüğünü ifade etmeye çalışıyor.
“İyice doymuştum” sözü ve arkasından gelen “yüreğimde
tuhaf bir sevinç vardı, dingin bir bilinçten doğan sevinç” (s.23)
sözlerinden içindeki kabaran coşku fırtınasının dindiğini anlıyoruz.
“Rolümü iyi oynamıştım. İnsan uğraşımı yerine getirmiştim ve bütün
bir uzun gün boyunca sevinci yaşamış olmak bana olağan dışı bir
başarı gibi değil, mutlu olmayı kimi durumlarda bizim için bir görev
durumuna getiren bir koşulun coşkuyla yerine getirilmesi gibi
görünüyordu. Bir yalnızlığı yeniden buluruz o zaman, ama bu kez
doyumda buluruz” (s.23) sözleri bize, insanın sosyal bir varlık
olmasına rağmen yalnızlığın da bazen ihtiyaç olduğunu ve insanı
mutlu edebileceğini anlatıyor. Camus “Veba”da “Beni ilgilendiren
şey, insan olmaktır.” diyerek bu sözlerini perçinliyor.
“Az sonra, ilk yıldızla birlikte, dünyanın sahnesine gece
inecek” (s.23) sözlerinde dünyanın tıpkı bir tiyatro sahnesi gibi yalan
ve geçici olduğunu ve artık günün bitmekte olduğunu, gecenin yani
farklı bir uzamın oluşmakta olduğunu görüyoruz.
“Deniz, kır, sessizlik, bu toprağın hoş kokuları, kokulu bir
yaşamla doluyor, dünyanın şimdiden altın rengine bürünmüş
meyvesini ısırıyor, keskin ve şekerli suyunun dudaklarım boyunca
aktığını duydukça altüst oluyordum. Hayır, önemli olan ben değildim,
dünya da değildi, yalnızca uyum ve ondan bana aşkı doğurtan
sessizlikti” (s.24) sözleri, uyum olduğu zaman herkesin ve her şeyin
iyi ve güzel olacağını anlatıyor ve içindeki kıpırdayan yaşama
sevincini doğayla bütünleştirerek yansıtıyor. Camus “Yabancı”
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yapıtında "Mutluluk, bir yerde ve her yerde hiçbir şey beklemeden
dünyayı, insanları sevmektir," der. 6
Djemila’da yel
Camus Cezayir ikliminin sıcaklığından, Djémila yaylasına
çıkarak farklı bir uzama gidiyor. Orayı betimlerken “öncelikle
söylenmesi gereken şey, burada ağır ve çatlaksız bir büyük sessizliğin
–terazinin dengesi gibi bir şeyin- egemen olduğuydu. Kuş çığlıkları,
üç delikli bir kavalın yumuşak sesi, keçilerin ayak sesleri, gökten
gelen uğultular, bu yerlerin sessizliğini ve yıkımını oluşturan bunca
gürültü” (s.27) sözleriyle uzamın tamamen medeniyetten uzak ve
sınırlı sayıda insanın ancak hayvan otlatmak için gittiğini ve tabiatın
tüm doğallığını hissettiğini betimliyor. Djémila yaylasını betimlerken
kendisini öylesine kaptırıyor ki, birden orada geçirdiği kısa bir zaman
zarfında üşümeye başladığını ve böylece oradaki esen yelin güçlü,
üşütücü olduğunu, dolayısıyla yaylanın çok yüksekte olduğunu
anlatıyor.
“Djémila’ya gitmek için çok zaman ister. Durulan ve geçilen
bir kent değildir burası. Hiçbir yere götürmez, hiçbir yere açılmaz.
Yalnızca döneriz bu yerden” (s.28) sözleri burasının çıkmaz sokak gibi
ama otlak açısından verimli, geçmişte yerleşim yeri olmuş fakat şimdi
harabe olan bir uzam olduğunu anlatıyor.
Ağaçsız ve yüksek bir yer olmasından dolayı Djémila‟da esen
yelin güçlü olduğunu “öğle sonunun başında ancak duyulan yel,
saatler geçtikçe güçlenir ve tüm ülkeyi doldurur gibiydi” (s.28)
sözlerindeki abartıdan anlıyoruz. “Yelde gemi direkleri gibi
şakırdadığımı duyumsuyordum. Ortadan oyulmuş, gözler yanmış,
dudaklar takır takır, derim artık benim olmayıncaya dek kuruyordu”
(s.28-29) sözleri yelin abartılacak kadar güçlü ve üşütücü olduğunu
gösteriyor ve burada yel için kişilerin, orada bulunan taş gibi sıradan
nesneler olduğunu “yel, çevremi saran yakıcı çıplaklığa benzeterek
biçimlendiriyordu beni. Ve geçici kuşları bana, taşlar arasında bir taş
olarak, bir sütunun ya da yaz göğünde bir zeytin ağacının yalnızlığını
veriyordu” (s.29) sözleriyle belirtiyor. Yelin gücü o kadar güzel tasvir
ediliyor ki yazar kendisinin aciz bir varlık olduğunu tam olarak
hissedebiliyor.
“Kaygı yaşayanların yüreğinden doğar. Ama dinginlik bu
canlı yüreği örtecektir” (s.30) sözleriyle gücünün tükenmişliğini ve
6

Albert CAMUS, Yabancı, çev. Vedat Günyol Can Yayınları, 16.Basım,
İstanbul, 2004.
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çaresizliğini betimliyor. Cezayir ve Djémila‟nın zıtlığını şöyle
karşılaştırabiliriz:
Cezayir kalabalık yerleşim yeri
sıcak esinti
canlılık
--------- : ---------- : ---------------- : ------------- : --------Djémila ıssız
harabe
soğuk yel
tükeniş
“Ölümün bir başka yaşama açıldığına inanmak hoşuma
gitmiyor. Ölüm benim için kapalı bir kapı. Bunun atılması gereken bir
adım olduğunu söylemiyorum: korkunç ve pis bir serüven olduğunu
söylüyorum” (s.30-31) sözleri hayatındaki bazı şeylerin değişmesini
istemediğini, ölümün gerçek olduğunu bilmesine rağmen
kabullenmediğini çünkü hayata aşırı bağlı olduğunu anlatıyor.
“Ölümden söz edemeyeceğim ölçüde fazla gençlik dolu içim” (s.31)
sözleri bunu pekiştiriyor. Yazarın inancı olmadığından ölüm sonrasını
hiçlik veya yok oluş olarak görüyor. Bu yüzden de yok olmaktan
silinmekten korktuğu için hayatın her anını yaşamak istiyor ve ölüme
meydan okuduğunu belirtmek için gençliğini öne sürerek “genç bir
adam dünyaya tam karşıdan bakar. Ölüm ya da hiçlik düşüncesini
parlatmaya zaman bulamamıştır daha, oysa dehşetini ağzında
çiğnemiştir. Gençlik bu olmalı, ölümle bu katı baş başalık güneşi
seven hayvanın bu cisimsel korkusu” (s.31) der.
Yazar, burada, zorlukları aşmak için çabalamasını, düş
kurmaya zaman ayırmadığını, alışılagelen düşüncelere de gerekirse
tüm gücünü kullanarak karşı çıktığını “söylenenin tersine, hiç değilse
bu açıdan, gençlik boş düşlere kapılmaz. Boş düşler kurmaya ne
zamanı olmuştur, ne dini inancı” (s.31-32) diyerek açıklar. Gençliğin
verdiği enerjiden dolayı, çaresiz insanların oturup umut etmesi ve
buna bağlı olarak düş kurmasını eleştiriyor ve genç insanın buna
zaman ayıramayıp hayatı dolu dolu yaşadığı için, düş ve dini inanç
gereği olan tevekküle ihtiyaç olmadığını anlatmaya çalışıyor.
“Adlarına yaraşır insanlar, bir yaşamın sonuna gelince, bu
başbaşalığı yeniden bulmaları, kendilerinin olmuş birkaç düşünceyi
yadsımaları ve yazgıları karşısında eskil insanların bakışında
ışıldayan arılığı ve gerçeği yeniden kazanırlar, ama ölümü
kucaklayarak” (s.32) sözleri bize „insan ömrü bir dağ gibidir, zirveye
(ölüme) yaklaştıkça görüş açısı genişler‟ sözünü hatırlatıyor.
“Beni her zaman şaşırtan şey, başka konularda inceleşmeye
öylesine hazırken, ölüme ilişkin düşüncelerimizin yoksulluğudur”
(s.32) sözleri, insanoğlunun yaşama olan bağlılığını ve ondan kopmak
istemediği için ölümü aklına bile getirmediğini hatırlatıyor. Ancak

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

bazı insanların ölümü hiçlik ve yok oluş olarak gördükleri için
korktuklarını hatırlatıyor. Bunu da şöyle gösterebiliriz:
doğal ortam doğal güzellik
insanın acizliği
---------------- : ------------------ : -----------------yapay ortam yapay güzellik
insanın gücü

kederli şarkı
: --------------neşeli şarkı

“Djémila bu akşam doğruyu söylüyor, hem de ne hüzünlü ve
ısrarlı bir güzellikte! Bana gelince, bu dünyanın önünde, ne yalan
söylemek istiyorum, nede bana yalan söylenmesini. Açık
görüşlülüğümü sonuna dek taşımak ve sonuma kıskançlığımın ve
dehşetimin tüm taşkınlığıyla bakmak istiyorum” (s.33-34) sözleriyle
dürüstlüğü savunuyor ve aynı zamanda Djémila‟nın büyülü güzelliği
karşısında insan olarak acizliğini hissediyor. “Ve Djémila tepelerinin
kederli şarkısı bu dersin acılığını ruhumun daha derinlerine saplıyor”
(s.34) sözleriyle de bu acizliğin kendisinde bir burukluk ve keder
bıraktığını anlatıyor.
Albert Camus bu bölümde, uygarlıklar ne kadar güçlü
olurlarsa olsunlar sonunda güçlerinin tıpkı bir insan gibi tükeneceğini,
dünya uzamı içinde zamana karşı yarışan kişilerin kaybedip dünyaya
yenileceklerini ifade edip kişilerin acizliğini belirtiyor.
Cezayir’de yaz
Cezayir‟in (Cezayir‟in başkenti Cezayir şehri) Paris, Prag,
Floransa gibi gizli aşklar yaşanabilecek bir yer olmadığını, bu eski
kentlerdeki gizemin Cezayir‟de olmadığını belirten yazar, ekonomik
gücü yerinde olan bir insanın dünyanın başka yerlerinde elde
edemeyeceği her şeyi burada elde edebileceği dolayısıyla buranın
daha özgür olduğunu : ”burada, hiç değilse, insanın her şeyi
tamamdır, isteklerinin yerine geleceğinden kuşkusu yoktur, öyleyse
zenginliklerini ölçebilir” (s.39) şeklinde belirtir. Fakat “hiç kuşkusuz
doğal zenginliklerde bir fazlalığın nedenli kurutucu olabileceğini
anlamak için Cezayir’de uzun zaman yaşamak gerekir. Öğrenmek,
kendini yetiştirmek ya da daha iyi olmak isteyenler için hiçbir şey
yoktur burada. Bu ülke derssizdir. Ne vaat eder, ne sezdirir. Vermekle
yetinir, ama bol bol verir. Tümüyle gözlere sunulmuştur ve insan
tadını çıkarmaya başlar başlamaz tanır onu” (s.39) sözleriyle de
Cezayir‟in yer altı kaynaklarından dolayı sömürülen ama insanına
hiçbir değer verilmeyip, adeta bir eşya gibi kullanılan bir uzam
olduğunu gösteriyor. “Hazları çaresizdir, sevinçleri umutsuz kalır.
Onun istediği, açık görüşlü, yani avuntusuz ruhlardır” (s.39-40)
sözleri de sömürülen, köleleştirilen insanların çaresizliklerini
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anlatıyor. Cezayir
gösterebiliriz:
Cezayir
--------Paris

:

ve

Paris

açıklık
--------- :
gizli aşk

arasındaki

doğal zenginlik
-----------------sömürü

karşılaştırmayı

:

şöyle

fakirlik
----------zenginlik

“İnsanlar tüm gençlikleri boyunca güzelliklerine denk bir
yaşam bulurlar burada. Sonra, iniş ve unutuş gelir. Tene bel
bağlamışlardı, ama yitireceklerini biliyorlardı. Genç ve canlı olan için
Cezayir’de her şey sığınak ve utku nedenidir: koy, güneş, denize doğru
inen setlerin ak ve kırmızı ışıltıları, çiçekler ve statlar, hoş bacaklı
kızlar. Ama gençliğini yitirmiş olan için, tutunulacak hiçbir şey,
hüznün kendinden kaçabileceği tek yer yoktur” (s.40) sözleriyle yazar,
Cezayir‟in tam bir zevkler dünyası olduğunu, böylece de Fransızlar
tarafından sömürülen Cezayir insanlarının ne hale getirildiğini tüm
açıklığıyla gözler önüne seriyor. Halbuki “Bir Alman Dosta
Mektuplar”da dostuna işgalciliğinden dolayı kızan yazar burada,
uzamın işgalinin yanında insanların beynini ve yaşamını da işgal eden
Fransızları eleştirmek için tek sözcük etmez. Aksine, ondan aldığı
zevkleri doyasıya betimlemekle yetinir.
“Bu aylarda, kent boşalmıştır. Ama yoksullar kalır, birde gök”
(s.41) sözleri genç Cezayirlilerin sömürüldükten sonra suyu sıkılıp
atılan bir meyve gibi posalarının bir kenara atıldığını anlatıyor.
◊

◊

◊

“Önceden bir güzel kızın bulunduğu bir şamandıranın
yanından geçilirken, arkadaşlara ‘bir martı diyorum sana!’ diye
bağırılır. Sağlıklı sevinçlerdir bunlar. Çokları bu yaşamı kışın da
sürdürdüklerine ve her gün öğleyin, basit bir öğle yemeği yemek üzere
çırılçıplak soyunup güneşin altına oturduklarına göre, bu sevinçlerin
bu genç adamların ülküsü olduğuna inanmak gerek” (s.41) sözleri
Cezayir insanının nasıl insanlıktan çıkarılıp ta bir öğle yemeği için
bile ne kadar alçalabilecek hale getirildiklerini gösteriyor.
“İki bin yıldan beri ilk kez, bedenler plajlara çıplak olarak
kondu. Yirmi yüzyıldan beri, insanlar Yunan sıkılmazlık ve saflığını
kibarlaştırmaya,
teni
küçültüp
giysiyi
karmaşıklaştırmaya
çabaladılar” (s.42) sözleri Cezayir halkının bir kısmının tamamen
değiştirildiği ve bir zevk aracı olarak kullanıldığı fikrini pekiştiriyor.
Yazar, Norveç‟ten, Almanya‟dan gelen Avrupalılardan söz
ederken bile Cezayir‟i ve Cezayirlileri nasıl bir eşya gibi
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gördüklerinden, bir müddet kullanılıp sonra atılacak bir nesne olarak
söz eder. Fakat bunun her yerde böyle olmadığını, şehrin diğer
tarafının biraz daha farklı olduğunu “ama kentin öbür ucunda, yaz
bize şimdiden aykırı olarak başka zenginliklerini diyeceğim,
sessizliklerini ve sıkıntısını sunmakta. Bu sessizliklerin hepsi aynı
nitelikte değildir, kimi gölgeden, kimi güneşten doğar” (s.43)
sözleriyle anlatır. Bu farklı yaşama kısaca değindikten sonra Camus,
gece hayatından, onun zevklerinden ve eğlence için bile kendilerine
benzemeye çalışan zavallı Cezayirli gençlerden söz eder.
◊

◊

◊

Camus, Cezayir‟de yazın bu döneminde, Cezayir insanlarının
ne kadar basit düşüncelere indirgendiğinden, onların küçük şeylerden
mutlu olduklarından söz ettikten sonra “Bab-el-Oued’de olduğu gibi
Belcourt’da da genç evlenilir. Çok erken çalışmaya başlanılır ve bir
insan yaşamının deneyimi on yılda tüketilir. Otuz yaşında bir işçi
şimdiden tüm kâğıtlarını oynamıştır. Karısıyla çocukları arasında
ölümü bekler. Mutlulukları hızlı ve amansız olmuştur. Yaşamı da öyle”
(s.46) sözleri bu uzamdaki yaşam standartlarının çok düşük olduğunu,
bu yüzden de insan ömrünün kısa olduğunu anlatıyor.
Cezayir halkının ne kadar sömürülse de işgal altında olup
çoğu değerini kaybetse de, yine de kendilerince bir değerler ve
kurallar zinciri olduğunu “ben öyle sanıyorum ki, erdem, tüm
Cezayir’de anlamsız bir sözcük. Bu insanlar ilkeden yoksun
olduklarından değil. Herkesin kendi aktöresi ve çok özel bir aktöresi
vardır. Anneye karşı kusurda bulunmaz hiç kimse. Sokaklarda karısını
saydırır. Gebe kadına saygı gösterir. Bir karşıta iki kişi saldırmaz,
çünkü ‘çirkin kaçar.’ Bu temel buyruklara uymayana gelince, ‘adam
değildir’ işte bu kadar” (s.47) sözlerinden anlıyoruz. Ama hemen
arkasından gelen “polislerle çevrili bir adam görünce acıyan yüzler
gördüm her zaman çevremde. Ve, adam çalmış mıydı, adam mı
öldürmüştü, yoksa yalnızca, uydumcu olmayan birimiydi, daha bunu
öğrenmeden önce, ‘zavallı’, ya da bir hayranlık ayırımıyla ‘bu adam
bir korsan’, derlerdi” (s.47) sözlerinden de Cezayirlilerin kanun ve
düzen tanımadıklarını, yukarıdaki kuralların ise sokak yasası olduğunu
anlıyoruz.
“Ölüme ilgili her şey gülünç ya da iğrençtir burada. Bu dinsiz
ve putsuz halk kalabalık yaşayıp yalnız ölür” (s.48) sözleri artık
Cezayir halkının tamamen ruhsuz ve manevi duygulardan iyice
uzaklaşmış, amaçsız, boş ve gününü gün etme düşüncesindeki bir
hayatın içinde olduklarını, sadece birilerinin hayatını zevklendirmek
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için yaşadıklarını betimliyor. Buradan da Camus‟nün, Alman dostuna
olan kızgınlığıyla bir karşılaştırma yaparsak, Camus‟nün tamamen
bencil -çoğu Avrupalıda olduğu gibi- sadece kendisini düşünen, ama
başkalarına ne olduğunu düşünmeyen, en ufak bir iğne acısında bile
sesiyle dünyayı yıkan, ancak başka insanları ruhsuz birer eşya
durumuna getirirken dahi, en ufak bir kalp sızısı hissetmeyen bir insan
olduğunu çıkarsayabiliriz.
Yazar daha sonra Cezayirlilerin zevkleriyle alay eder. Dini
anlamdaki değer yargılarını eleştirir ve “burada, İtalya’da olduğu gibi
usa yer yoktur. Bu ırk tine ilgisizdir. Beden dini, beden hayranlığı
vardır” (s.49) diyerek onları hayvanlar seviyesine indirgiyor. “uygar
bir halkın karşıtı, yaratıcı bir halktır. Plajlarda sere serpe uzanıp
yatan bu barbarların belki de ayırımında olmadan insanın
büyüklüğünün en sonunda gerçek yüzünü bulacağı bir ekinin yüzünü
işlemekte oldukları gibi saçma bir umut taşıyorum” (s.50) sözleriyle
de Avrupalının dışındaki tüm halkları ikinci sınıf veya onlara hizmet
edecek, onların zevklerini tatmin edecek topluluklar olarak gördüğü
ortaya çıkıyor. Bunu da şöyle gösterebiliriz:
İtalya
us
uygarlık
--------- : ------- : ------------ :
Cezayir
duygu
geri kalmışlık
◊

◊

yaratıcılık
-------------- :
düşünmezlik

tin
------------beden dini

◊

Camus, Cezayir‟de doğup büyümesine rağmen yine de
Avrupalı olduğunu ve onun üstünlüğünü “insanlığın acılarının
kaynaştığı Pandora kutusundan Yunanlılar bütün ötekilerden sonra,
hepsinin en korkuncu olan umudu çıkarmışlardı. Bundan daha
duygulandırıcı simge bilmiyorum. Çünkü umut, inanılanın tersine,
boyun eğişle eş değerdedir. Yaşamaksa boyun eğmemektir” (s.53)
sözleriyle belirtir.
Cezayir‟in doğal güzelliklerine tekrar dönen Camus “oysa
aynı dönemde keçiboynuzu ağaçları tüm Cezayir’i bir aşk kokusuna
gömer. Yağmurdan sonra, tüm dünyanın karnı acıbadem kokulu bir
tohumla ıslanmış olarak, kendini bütün yaz güneşe vermek üzere
dinlendiği akşam. İşte bu koku yeniden insanla dünyanın düğününü
kutsuyor, bizde gerçekten erkekçe olan tek aşkı ölümlü ve cömert aşkı
ayağa kaldırıyor” (s.53-54) sözleriyle de insanın dünyadaki
yaşantısını, insan ile dünyanın evlenmesi yani düğünü olarak görüyor.
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Çöl
Camus bu bölüme İtalya‟dan söz ederek başlıyor ve Toskanalı
ustaların dilinden yaşamayı „sessizlik, ateş ve kımıltısızlık‟ olarak
tanımlıyor. İtalya‟nın sanat anlayışını, sanattaki ince zevklerini
betimlerken ünlü kişilerden söz ediyor. Toskana kiliselerindeki
kopyalanmış melek figürlerinin yüzlerindeki yalnızlık ifadelerinden
söz ederken de aslında onları kopyalayan sanatçının ruh halini
betimliyor.
Şiirlerin büyüsünden hareketle, ressamların „bedenin
romancısı‟ olduklarını ve insanın duygularını fiziki özellikleriyle
birleştirerek o canlı insanın düşüncelerini eserine yansıtabileceğini
düşünerek, Avrupa‟nın sanat anlayışına olan hayranlığını dile
getiriyor.
Yazar fırsat buldukça manevi değerlerle çatışmaktan
kaçınmaz ve aksine haz duyar. Bu, “Cimabué’den Francesca’ya
İtalyan ressamların Toskana görünümleri içinde, görkemi ve ışığı
kendisine durmamacasına var olmayan bir tanrıdan söz eden bir
dünyaya atılmış insanın aydınlık görüşlü karşı çıkışı olarak
yükselttikleri kara alevi kutsamak istediğimde anlaşılıyor” (s.61)
sözlerinde görülebilir. Bu şöyle betimlenebilir:
İtalya
resim-heykel
--------- : ---------------Avrupa
sanat eserleri

:

görkem
üstünlük
hayranlık
-------------- : ---------- : ----------dünya sanatı
üstünlük
hayranlık

Camus, İspanyol köylülerinin, topraklarında bulunan zeytin
ağaçlarına benzediklerinden, Monaco‟nun zakkum ağaçlarından,
Cenova‟nın çiçek ve balık kokularından, Pisa kulesinden, Venedik
âşıklarını düşündüğünden söz ederek, Avrupa‟nın bu güney-batı
kısmını az da olsa tanıtarak Avrupa sevdasını dile getiriyor.
◊

◊

◊

İnsanların ikiyüzlü olmasından ve bunu mezar taşlarına dahi
yansıttığından yakınıp bunu “Floransa’da ölüler manastırında,
Santissima Annunziata’da, bir şeyler kendimden geçirmişti beni,
üzüntü sanmıştım, yalnızca öfkeydi. Yağmur yağıyordu, mezar taşları
ve adaklar üzerindeki yazıtları okuyordum. Şu, sevecen bir baba ve
sadık bir koca olmuştu; şu öteki, hem eşlerin en iyisi, hem de akıllı bir
tüccardı. Genç bir kadın, tüm erdemlerin örneği …” (s.65) şeklinde
dile getiriyor.
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Camus, fırsat buldukça başkaldırıdan, aykırı düşünce ve
hareketten söz eder. Manastırdaki insanların bile özgürce hareket
etmediklerini, özgürlüğün, insanın istediğini istediği zaman yapmak
olarak gördüğünü hissettirir. Hatta ölümü bile insanın kendisinin
seçebilmesi gerektiğini “Yanlışlık”7 adlı yapıtında belirtir.
“Sütunlarda çiçekler arasına kapanmış bir Fransisken’lerin yaşamıyla
Cezayir’de bütün yılı güneşte geçiren Padovani plajı gençlerinin
yaşamı arasında, ortak bir yankılaşım seziyordum. Üstlerindekileri
atıyorlarsa daha büyük bir yaşam için atıyorlar (başka bir yaşam için
değil). Hiç değilse ‘yoksunlaşma’ sözcüğünün tek geçerli kullanımı
bu. Çıplak olmak her zaman bir bedensel özgürlük anlamı saklar”
(s.67) sözleriyle, daha önce aşağıladığı insanların yaşantısını dini
değerler karşısında yüceltiyor. Bunu şöyle gösterebiliriz:
Cezayir
--------Avrupa

:

aşağılama
-----------yüceltme

:

dünya yaşamı
---------------dini motifler

:

yüceltme
----------aşağılama

Camus‟nün, bazen ikileme düştüğünü, dinden uzakta olsa da,
gelenekten gelen bir dindarlığın hala zaman zaman kalbinin
derinliklerinde bir kırıntı gibi kaldığını “o Pazar, her kilisenin
köşesinde, dolgun ve parlak sularla incilenmiş çiçek sergileri
yükselmekteydi. O zaman bunda bir ödülle birlikte bir tür ‘saflık’
buluyordum. Bu kadınlarda olduğu gibi bu çiçeklerde de cömert bir
gönenç vardı ve berikileri istemenin ötekilere göz dikmekten çok farklı
olabileceğini sanmıyordum” (s.66) sözleri kanıtlıyor.
Yazar, insanların içindekiler ile dışındakilerin birbirini
tutmadığını, onların ikiyüzlülüğünü sık sık dile getirir. Güzelliklere
vurgu yapar. “çünkü güzellikten ölümsüzlüğe giden yol dolambaçlıdır,
ama kesindir. Güzelliğe dalınca, us hiçlikle karnını doyurur.
Büyüklüğü soluk kesen bu görünümler karşısında, düşüncelerinin her
biri insan üstüne çekilen bir çizgidir” (s.68) sözleriyle akıl ve
mantığın her şeyi görüp anlayamayacağını, aklın birçok şey karşısında
yetersiz kalacağını belirttikten sonra, çevresindeki güzellikleri görüp
yaşamayan, ondan zevk almasını bilmeyenlerin kalbinin de bir çöl gibi
olduğunu, çoraklaştığını ve doğruluklardan ayrılmaların başlayacağını
“böylesine arı görünümler ruhu kurutur, güzelliklerine de katlanılmaz.
Bu taş, gök ve su incilinde hiçbir şeyin dirilmediği söylenmiştir.
Bundan böyle yürekte bu görkemli çölün dibinde, bu ülkelerin
7
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insanları için baştan çıkma başlar” (s.68) sözleriyle anlatıyor. Bu
yüzden de “kendimiz olacak zamanımız yok. Yalnızca mutlu olmaya
zamanımız var”8 der.
Yazar, Yaratıcıya inanmayı, insanın kendisinde gördüğü
eksiklikten dolayı bulduğunu, bu eksiğini de böylece kapattığını
“kendisini tamamlayan tanrısı olmayan bir us kendisini yadsıyanda
bir tanrı arar” (s.69) şeklinde belirtir.
◊

◊

◊

Camus, doğayı tasvir ederken iyi bir gözlemci olduğunu ve
betimlemeyi çok güzel yaptığını hemen hissettirir. Bunu “Derin mavi
göğe kocaman bulutlar, lekeler konduruyordu. İkindiden sonra, gümüş
rengi bir ışık iniyor, içinde her şey sessizlik oluyordu” (s.70) sözleri
gösteriyor. Ancak içindeki git-gel‟lerin ve ruhundaki sıkıntıların
izlerini “her seferinde, izlek bir parça alçalıyordu: onu biraz uzaktan
izleyince, biraz daha yatışıyordum. Ve yüreğin iyice duyduğu bu
görünümün sonuna gelince, tepelerin bu hep birlikte soluyarak
kaçışını, onunla birlikte de tüm dünyanın şarkısı gibi bir şeyi bir
bakışla kucaklıyordum” (s.71) tümcelerinde bulabiliriz.
Gözlerinin önüne serilen uzamın kendisini çok etkilediğini
belirten yazar, “sözcüğün derin anlamıyla ‘kendimden çıkarıyordu’
beni” (s.71) sözleriyle içindeki fırtınaların ve “Floransa kırının üstüne
inen bu akşam da her şeyin önceden fethedildiği bir bilgeliğe doğru
yol alıyordum, gözlerim yaşlarla dolmamış olsa, içimi dolduran zorlu
şiir hıçkırığı bana dünyanın gerçeğini unutturmamış olsaydı” (s.72)
sözleriyle de içindeki duygu selini ortaya koyuyor.
◊

◊

◊

“İşte bu duraksama üzerinde durmalı: tinselliğin aktöreyi
kovduğu, mutluluğun umut yokluğundan doğduğu, tinin mantığını
bedende bulduğu benzersiz an üzerinde” (s.72) sözleri, „umudu
olmayanın geleceği de olmaz‟ düşüncesinin aksine bir görüş ortaya
koyuyor ve elindekiyle yetinip fazlasını istemeyen insanın mutlu
olabileceğini, beden ve ruhun uyum içinde olacağını, elindekinden
fazlasını umut edenin mutlu olamayacağını anlatıyor.
“Burada belirli bir çölün coğrafyasına girişmenin söz konusu
olduğu anlaşılıyor. Ama bu benzersiz çölü burada ancak susuzluğunu
hiç aldatmadan yaşabilecekler duyabilir. İşte o zaman, yalnız o
8
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zaman, çöl kaynak sularıyla dolar” (s.73) sözlerinde, gerçeği
kabullenen ve ne kendisini ne de başkasını kandırmaya uğraşmayan
kişinin elindekilerle yetinip onunla yaşamasını ve hayatının
gereklerini bununla karşılamasının onun hayatında, çöldeki bir vaha
gibi ferahlık sağlayacağı düşüncelerini görüyoruz. Bunu da şöyle
gösterebiliriz:
çöl
---kişi

:

susuzluk
---------susuzluk

:

yetinmeme
-----------yetinme

:

yoksunluk
-----------bolluk

Avrupa‟nın yazarın hayatında önemli bir yeri olduğunu
biliyoruz ama “Floransa! Avrupa’da başkaldırının odağında
onamamın uyuduğunu duyduğum ender yerlerden biri” (s.74) sözü
Floransa‟nın onun hayatında çok ayrı bir yeri olduğunu gösteriyor.
Yazar, çoğu gerçeğin değişmesine rağmen kendi gerçeğinin
(özellikle de inanç ve dünya sevgisi üzerine) değişmezliğini “Yeryüzü!
Tanrıların bırakıp gittiği bu büyük tapınakta tüm putlarımın ayakları
kilden” (s.74) sözleriyle suda erimeyen kille inançlarının yer
değiştirmediğini ve değişmediğini (erimediğini), inandıklarının yere
sağlam oturduklarını ifade etmeye çalışıyor.
Camus, düğün adlı yapıtında genel olarak doğal güzelliklerin
betimlemeleri, aynı yaşam ve yeryüzü aşkını ortaya koyma üzerinde
yoğunlaşır. İnsanın kendisine yabancı bir evrendeki yalnızlığı, bireyin
kendisine yabancılaşması, doğayla bütünleşerek onu daha yakından
tanıma ve anlama tutkusu görülür. Yaptığı betimlemelerle yaşama
sevincinin dışavurumunu ortaya koyar.
Eserlerinde uyumsuzluk, özgürlük, başkaldırı ve dayanışma
konularını tartışan Camus, sağlam bir temel arayışındadır. Bunu
yaparken, „yöntemsel kuşku‟ ve „geçici ahlâk‟ arasında gidip gelir.
Su gibi akıp giden zamanı durdurmak elbette olanaksızdır.
Ancak, yaşanılan süreci anlamlı kılmak için hayatı en iyi şekilde
geçirmek gerek. Camus de bunun farkında olarak, mutlu olmanın
yollarını arar. Çünkü mutlu olmak için bu dünyanın gerçeklerini iyi
kavramak gerekir.
Gerçekte düşündürmek istediği şey, insanlığın durumudur.
Okurun ilgisini insanın içinde bulunduğu çıkmaza çekerken, gerçeğin
bulunabilmesi için değişik yollar bulunmasının kaçınılmazlığına vurgu
yaparak, insanın mutluluğu kendi eliyle yakalayabileceğini de
gösterir.
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Özet

Kadın yazarların eserleri söz konusu olduğunda, ürettikleri metinleri
“ikili anlatım” temelinde okumak mümkündür. Okuyucu, metnin yüzeyinde
konuşan bir yazarla karşılaşırken, eserin alt metinlerinde sessizleştirilmiş
bireyin yankılarını duyar. Bu çalışmada Hisaye Yamamoto’nun “On yedi
Hece” adlı kısa hikâyesi Feminist bir bakış açısıyla incelenmiştir. Yazarın
hikâyesinden yola çıkılarak kadınların baskı altında nasıl ikinci bir anlatım
dili oluşturduklarına değinilmiş ve oluşturdukları bu dilin iç dünyalarını nasıl
yansıttığı ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Feminizm, Double Telling, Yamamoto

Abstract

Women’s novel or literature can be read as double-voiced. In the
surface of their writings the reader finds the silenced author, but in the subtext hears the echoes of these silenced individuals. In this paper, Hisaye
Yamamoto’s short story “Seventeen Syllables”has been studied from a
feminist perspective, putting forward that how women under pressure created
a second language and used it to reflect their inner world.
Key Words: Feminism, Double-Telling, Yamamoto

Double-telling is a term that was coined by King-Kok
Cheung, a professor from University of California. Double-telling is
the technique of embedding a story within a secondary story. It is a
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way of articulating the feelings which, according to its writer, if
manifested directly may pose a danger. This technique is used in
Hisaye Yamamoto’s “Seventeen Syllables.” On the surface it is a
story of a woman that writes haikus, and her husband who does not
approve of this activity. On the secondary level, “Seventeen
Syllables” is about the pent up frustration of a woman who feels that
her life has been ruined by her marriage, and a man who feels he has
been emasculated.
Born of immigrant parents in 1921 in Redondo Beach,
California, Yamamoto is best known for her short story collection
Seventeen Syllables and Other Stories, first published in 1988. Her
work confronts issues of the Japanese immigrant experience in
America, the disconnection between first and second generation
immigrants, as well as the difficult role of women in society.
Yamamoto started writing when she was a teenager and contributed
regularly to Japanese American newspapers. During World War II she
was interned for three years in Poston, Arizona. Awarded a John Hay
Whitney Foundation Opportunity Fellowship in 1949, Yamamoto was
one of the first Japanese American writers to gain national recognition
after the war, when anti-Japanese sentiment was still rampant. Four of
her short stories (“Seventeen Syllables,” “The Brown House,”
“Yoneko’s Earthquake,” and “Epithalamium”) appeared in Martha
Foley’s lists of Distinctive Short Stories, with “Yoneko’s Earthquake”
also included in Best American Short Stories: 1952. In 1986 she
received the American Book Award for Life- time Achievement from
the Before Columbus Foundation.
Yamamoto’s writings focus on Japanese American
protagonists, and her work draws heavily from her own personal
experiences (Chan 103).For example, her widely reprinted “Seventeen
Syllables” tells her mother’s story. Other works focus on the
internment camps, her postwar resettlement experiences, and the
dilemmas faced by Japanese American women. Having experienced
both the Japanese American and white worlds, Yamamoto stands as
an important feminist figure in American Literature.
Seventeen Syllables, perhaps the most anthologized, acclaimed
and analyzed short story by Hisaye Yamamoto, “epitomizes the
complex rendering of characters within an intricately drawn plot
characteristic of her larger body of works” (Cheng 91). It is a story
about a nisei family in post-World War II California, narrated from
the point of view of Rosie, a young girl. Though told through Rosie’s
perspective, the story focuses on her mother, a Japanese haiku poet
who lives a double existence of subservient housewife and aspiring
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artist. The story combines a number of themes that appear frequently
through the narration. These themes include: the difficulties faced by
Japanese immigrants to the United States, the cultural separation
between these immigrants and their children, and the restrictions
experienced by Japanese American women within traditional Japanese
culture. Many of the first Japanese immigrants were unmarried men,
who saved their earnings and sent back to Japan for brides they knew
only through letters and photographs. Many of these married couples
proved incompatible and were forced to make the best of an
unsuitable marriage, keeping their problems hidden from the children.
In spite of these hardships, literature flourished and many immigrants
wrote traditional Japanese poetry. Yamamoto’s story deals with these
concerns through a device used often by Yamamoto, the double plot.
On one level the plot concerns the adolescent Rosie Hayashi and her
secret plan to meet Jesus Carrasco, a member of a Mexican family
hired for the harvest. Rosie’s inability to speak much Japanese and her
failure to understand the interest her mother, Tome, takes in writing
haiku, which she submits weekly to a Japanese-language paper in San
Francisco, highlight the cultural and intergenerational differences
between them. In the midst of the tomato harvest, when all workers
are desperately needed, the editor arrives with a prize for Tome’s
poetry, a print by Hiroshige. Angry, her husband burns the picture.
Tome reveals to Rosie that she has married her husband as an
alternative to suicide. Rejected by a well-to-do lover, she had given
birth to a dead-born son. An aunt in the United States arranged the
marriage. Disappointed and disillusioned, Tome asks Rosie to promise
never to marry.
Seventeen Syllables has a modest tone and it can be
read easily, but hidden meanings and the second plot of the story rise
some fundamental questions that reach their peak points within the
dramatic ending. The opening of Seventeen Syllables is deceptively
happy and straightforward:
The first Rosie knew that her mother had
taken to writing poems was one evening when she
finished one and read it aloud for her daughter’s
approval..... Rosie pretended to understand it
thoroughly and appreciate it no end, partly because
she hesitated to disillusion her mother about the
quantity and quality of Japanese she had learned....
Even so, her mother must have been skeptical about
the depth of Rosie's understanding, because she
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explained afterwards about the kind of poem she was
trying to write (Yamamoto 21).
King-Kok Cheung evaluates this simple opening as an example for
double plot writing:
The anecdote introduces us to both the motif
and the technique of in- direction. Mother and
daughter relate to each other tactfully and evasively,
and they refrain from acknowledging or confronting
the problem of communication: Rosie conceals her
limited knowledge of Japanese; her mother avoids
embarrassing the daughter by not challenging her
understanding (Cheung 280).
The mother’s composing haiku has a double meaning, a kind
of poem in which she must pack all her meaning into seventeen
syllables only, that arranges one of the hidden plots of the story. If
Tome’s dead-born child was alive he would have been at the age of
seventeen. Tome’s creative activity is a lone one for she cannot
discuss her poems with either her daughter or her husband. Tome
Hayashi composes her haikus under the pseudonym Ume Hanazono.
Use of a pseudonym name creates a peaceful coexistence: Tome
performs a great deal of housework and fieldwork and Ume supplies
her needed artificial but happy universe. The pseudonym name also
serves as an agent for Ume and gives her a separate personality: “she
can writes only when she assumes an identity independent of her
husband’s” (282).
Yamamoto’s creating the Rosie character supplies her a
necessary device for writing about the negative formulation of the
female from the early ages to the womanhood. Rosie is also a good
character to understand the silent communication that occurs between
mother and daughter relation. For instant when the Hayashis visit the
Hayanos, Mr. Hayano and Mrs. Hayashi discuss haiku , while Mr.
Hayashi reading a magazine and Mrs. Hayano sitting by herself. We
share Rosie’s puzzlement when Mr. Hayashi leaves suddenly, without
even telling his wife. This episode of the story has an important submeaning when considering Rosie’s reaction to it. When Mrs. Hayashi
rejoins her husband, she apologizes: “You know how I get when it’s
haiku ... I forget what time it is” (Yamamoto 27). Watching her
parents, Rosie feels “a rush of hate for both-for her mother for
begging, for her father for denying her mother” (28). Cheung explains
this situation as follows:
We are given a sidelong glance at the sub conflict
between her parents that will culminate in a real act of
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violence in which the three lives will indeed be
enmeshed. Rosie, for all her internal agitation, remains
quiet and demure on the surface. Like her parents, who
refrain from speaking their minds in the child’s presence,
she has learned to contain her emotions (282).
After this conflict Rosie experiences the first contact with the
opposite sex. During a meeting in which Rosie meets Jesus Carrasco
(the son of a Mexican couple who work for her family), she faints,
“kissed by Jesus, Rosie fell, for the first time, entirely victim to a
helplessness delectable beyond speech” (Yamamoto 30). Considering
this part of the story Cheung suggests; “In itself, the meeting between
the youngs starts the beginning of love, but seen in retrospect against
the adult plot, Rosie’s budding romance is foreboding, even
foredoomed”(Cheung 283). Rosie’s second disappointment about her
parents occurs in the tragic ending of the story. Mr. Kuroda, a
newspaper editor who comes to inform Rosie’s mother that she has
won a haiku contest and who brings her the award-a Hiroshige print.
When Mrs. Hayashi invites him into the house for tea, the father utters
his first explicit comment about his wife or about her artistic talent
“Ha, your mother's crazy!”(32), and soon wants Rosie to remind Mrs.
Hayashi about the fieldwork. Finding her mother absorbed in the
editor’s explanation of a haiku theory, Rosie merely relays the
message and returns to the field, where she and her father work on in
silence. The story develops: “But suddenly, her father uttered an
incredible noise, exactly like the cork of a bottle popping, and the next
Rosie knew he was stalking angrily toward the house” (33). Mr.
Hayashi smashes the picture and burns it. Rosie rushes to the house
and finds her mother, who appears “very calm” (34), watching the fire
through the window. Yamamoto uses the word cremation instead of
burning. The word cremation links the object and person, burning the
art object symbolizes the destruction of the inner self and the
personality suppressed. As the mother and daughter looking on the
burning picture their fates intersects and Rosie’s mother tells her
daughter that she had come to America from Japan to marry her father
as an alternative to suicide from a failed illicit Japanese liaison. After
her husband symbolically destroys her poetry prize, she pleads with
Rosie, “Promise me you will never marry.” Rosie responds just as
indifferently to her mother’s plea as to her haikus, “Yes, yes I
promise.” Rosie’s mother, in frantic torture from her daughter’s
reaction, with “her eyes and twisted mouth” says, “Oh, you, you you.”
In her repetition of “you” three times, Rosie’s mother realizes that she
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cannot make her daughter sway simply to her side; her daughter lives
in irreducible ambivalence between two countries, cultures and
lifestyles. At this moment of pain the mother’s regrets run counter to
the daughter’s dreams and desires. The mixed emotions are scattered
in the dramatic last paragraph of the story:
Suddenly, her mother knelt on the floor and took
[Rosie] by the wrists. “Rosie,” she said urgently,
“Promise me you will never marry!” Shocked more by
the request than the revelation, Rosie stared at her
mother's face. Jesus, Jesus, she called silently.... Promise,
her mother whispered fiercely, promise. Yes, yes, I
promise, Rosie said. But for an instant she turned away,
and her mother, hearing the familiar glib agreement,
released her. Oh, you, you, you, her eyes and twisted
mouth said, you fool. Rosie, covering her face, began at
last to cry, and the embrace and consoling hand came
much later than she expected. (38)
This sudden and tragic ending of the story devastates Rosie’s
sexual awakening and arouses some questions in her mind relating to
the adults world. Mrs. Hayashi tries to prevent her daughter from
meeting the same fate. Yamamoto shocks the reader by this tragic end.
She shows her artistic talent by introducing an ordinary farmer woman
and her ordinary life which constructs the surface plot of the story.
But the hidden plot is the most important one: Yamamoto touches
some universal issues that dominate the female character such as
arranged marriage, weakness of the women, brutality of the male and
cultural oppression. Whether belong to ethnic minority or not these
problems are common among the women. In the sub text of the story
the reader can see the desperate echoes of the silenced, in a way muted
female character. Because of these Yamamoto’s work stands as a
good example for double-plot telling.
Throughout the history there have been various kinds of
suppressions on women. Though they are more liberate and enjoy a
relative freedom in the current postmodern world, there had been
times in which they were forced to remain out of the stratums of the
society, and kept silenced. They have been exposed to various
injustices and inequalities. In their struggle, many women scholars,
writers and activists laid bare how women exerted to find a way to
proclaim their voice. Feminist scholars Joan Radner and Susan Lanser
shows that how women writers use, as they say, "strategies of coding"
to express "ideas and attitudes proscribed by the dominant culture"
(412). Elaine Showalter asserts that women's fiction can be read as a
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"double-voiced discourse": "The orthodox plot recedes, and another
plot, hitherto submerged in the anonymity of the background, stands
out in bold relief like a thumbprint" (34). Women’s novel or literature
can be read as double-voiced. In the surface of their writings the
reader finds the silenced author, but in the sub-text hears the echoes of
these silenced individual. Yamamoto’s short story Seventeen Syllables
is a good example to show and study how the women writers develop
and use strategies of coding the text and express their ideas and
attitudes that suppressed by the dominant culture and sex. Yamamoto
is asking the reader to consider how the creation of beauty under the
strictness of formal constraints, as in the writing of a haiku poem, is
akin to the task of being a good wife and a good mother. Although the
feminist critics state that a woman like Yamamoto who belongs to a
racial minority may be twice silenced, this matter of silence may be a
universal one which every women from different races had
experienced during her life. As a result of this state of muteness the
women’s language is categorized as women’s language or powerless
language.
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Özet

Meslektaş koçluğunu öncelikle orta ve üst düzey yöneticileri
yetiştirmek için geliştirilmiştir. Meslektaş koçluğu, öğretmenlerin mesleğe
başlamadan önce öğretmenlik yeteneklerini geliştirirken veya öğretim metot,
strateji, yöntem ve tekniklerin herhangi birinde uzmanlaşırken birbirlerine
yardım etmesi temeline dayanan mesleki gelişim modelidir. Meslektaş
koçluğunun, hizmet öncesi ve hizmet içinde öğretmenlerin mesleki açıdan
gelişimini, işbirliğini, bilgi ve paylaşımı arttırdığı, eğitimsel liderliği ve
problem çözme becerisini geliştirdiği gibi öğrencilerin eğitim kalitesini ve
başarısını da yükselttiği görülmektedir. Bu aynı zamanda okulların ve okul
yönetimlerinin başarısı anlamına gelmektedir. Bu çalışmada meslektaş
koçluğunun; amacı, önemi, tarihsel gelişimi, tanımı ve ilkeleri, uygulama
teknikleri, değerlendirilmesi ve ilgili araştırmalar ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Meslektaş koçluğu, koçluk, öğretmen

Abstract

Peer coaching have been developed primarily to train middle and senior
managers. Peer coaching model for teachers is based on the help of each
others to specialize in any of the professional development such as teaching
*

Bu makale, Kütahya Dumlu Pınar Üniversetisi ve TEM-SEN işbirliğiyle
düzenlenen 23 Haziran 2010 Kütahya 2. Uluslar arası katılımlı Eğitim
Denetimi Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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methods, strategies and techniques of teaching skills before the professional
teaching starts. It is accepted that peer coaching in pre-service and in-service
education improves teachers' professional developments in terms of
collaboration in many ways along with increased educational leadership and
problem-solving skills. Furthermore, it has effects on students‟ success by
raising the quality of education. As a consequences, the success of schools
and school administrations increase as well. In this study, purpose,
importance,
historical
development,
definition
and
principles,
implementation and evaluation techniques of peer coaching with relevant
research are explored.
Key Words: Peer coaching, coaching, teacher

GiriĢ
Geleneksel olarak, öğretimi geliştirme işi öğretmenlerin
kendisine bırakılır. Öğretmenlerden, her hangi bir yardım almadan
yeni bir uygulama öğrenmeleri veya var olan uygulamayı
geliştirmeleri beklenir. Belki çok az sayıda okul öğretmenlerine bu
konuda
yardımda
bulunur.
Öğretmenlerin
uygulamalarını
meslektaşlarına yansıtması onlarla paylaşması ve onlara öğretmesi
için çok az teşvik verilmekte ve bunun için uygun ortam
sağlanmaktadır. Okullarda göreve yeni başlayan ve sınıflarında sorun
yaşayan öğretmenler için nadiren güvenilir bir destek verilmektedir.
Öğretmenler mesleki uygulamaları ve öğrencilerin
öğrenimlerini geliştirmek için, erişilebilir fırsatlara ve iş birliği için
modellere ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca fikir paylaşımı, geribildirim,
öğrencilerin en iyi koşullarda öğrenmelerini sağlamak amacıyla
yapılan uygulamalarda da yardıma ihtiyaç duymaktadırlar (Becker,
1996).
Öğretmenlerin pedagojik yetenek ve yeterliklerini pekiştirmek
için çeşitli işbirliği modelleri geliştirilmiştir. Bu modellerin en yaygın
olanlarından bir tanesi meslektaş koçluğudur. Meslektaş koçluğu,
öğretmenlerin birbirlerini gözlemlemelerini, birbirlerine yardımcı ve
destek olmalarını sağlamaktadır. Diğer modellerin aksine, meslektaş
koçluğu, özellikle öğretmenlerin gelişimini ve sınıfta yapılan yeni
eğitsel uygulamalara uyumunu sağlamak için hazırlanmıştır. Örneğin
Showers koçluğun, yeni öğretim yöntemlerini öğrenme ve
geliştirmede, çeşitli stratejilerle, öğrenciye yeni yetenekler ve yeni
stratejilerdeki hedefleri öğretmede ve sonuçları gözlemlemede güvenli
bir ortam sağladığını belirtmiştir. Buna benzer olarak, Robbins
koçluğun, öğretmenlerin eğitimsel yeteneklerini geliştirme ve
genişletmeye ve bunları mevcut uygulamalara yansıtmalarına
yardımcı olduğunu belirtmiştir (akt. Kohler ve diğerleri, 1997).
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Becker (1996)‟in yaptığı araştırmada öğretmenlerden biri
şöyle demektedir; “15 yıl öğretmenlikten sonra benden Cebir
öğretmem istendi. Ben sinirlendim fakat yapacak bir şey de yoktu. O
zaman bana öneriler ve geri bildirimler verebilecek birilerini aradım.”
Bu amaçla eğitimciler -hizmet içi eğitime dayalı geleneksel personel
gelişim modellerinin aksine- okullarda, öğretmenlerin sürekli öğrenim
ve uzmanlıklarını geliştirmeye yönelik çalışmaların olması gerektiğini
belirtmişlerdir (Barth,1990; Mclaughin ve Yee,1988; akt. Kohler ve
diğerleri, 1997).
Araştırmacılar öğretmenlerin iletişim, bilgi, metot, strateji,
yöntem ve tekniklerinde köklü değişiklikler başlatan okulların,
öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları ve yeteneklerine hitap etmesi
açısından daha etkili olduğunu belirtmişlerdir (Firestone ve Bader,
1992; Little, 1982; akt. Kohler ve diğerleri, 1997).
MeslektaĢ Koçluğu
Burada meslektaş koçluğunun tarihsel gelişimi, amacı, önemi,
tanımı ve ilkeleri, uygulama teknikleri, meslektaş koçluk program
etkilerinin değerlendirilmesi, ilgili araştırmalar ve meslektaş
koçluğunun zayıf yönleri ele alınmıştır.
MeslektaĢ Koçluğunun Tarihsel GeliĢimi
Meslektaş koçluğu öncelikle orta ve üst düzey yöneticileri
yetiştirmek için geliştirilmiştir (Thorn ve diğerleri, 2007). Eğitim
alanında ise Joyce ve Showers (1980)‟un yaptığı çalışmalar meslektaş
koçluğu ile ilgili yapılan ilk çalışmalar olarak gösterilmektedir (akt.
Joyce ve Showers, 1996).
Anderson ve diğerleri, (2005) meslektaş koçluğu üzerine
yapılan ilk çalışmaların genellikle tanımlayıcı olmasına karşın daha
sonraki yapılan çalışmaların meslektaş koçluğunun etkileri üzerine
geliştiğini belirtmektedirler.
Joyce ve Showers (1996) koçlukla ilgili gelişmeleri şöyle
açıklamışlardır: 1950‟lerin ortalarında eğitimciler okullarda sosyal ve
akademik eşitlik üzerine yazılar yazıyor, araştırmalar yapıyorlardı.
1970‟lere gelindiğinde eğitimciler okullarda değişim üzerinde
durmaya; okullardaki başarısızlıkları dile getirip öğretim stratejileri
üzerinde yoğunlaşmaya ve geliştirmeye başladılar. Geliştirilen bu
stratejilerin öğretmenlere öğretilmesi ve bunları okullarında başarılı
bir şekilde uygulamaların sağlanması başlı başına bir sorundu. Çünkü
okul yönetimleri öğretmenleri yaz kurslarına göndererek böyle bir
eğitim almalarını desteklemiyorlardı. 1980‟lerden sonra okul
örgütlerinde, öğretim stratejileri ve buna ilişkin sorunlar ve bu
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sorunların çözüm yolları tartışılmaya başlandı. Aynı zamanda yeni
öğretim stratejileriyle ilgili geliştirilen metot, strateji, yöntem ve
tekniklerin öğretmenlere nasıl öğretileceği tartışılmaya başlandı. İşte o
zaman koçlukla ilgili çalışmalar; teori, model ve uygulamalar
tartışılmaya başlandı. Joyce ve Showers 1980‟de koçluk modelinin
sınıfta uygulama çalışmasını yaptı. Showers (1982, 1983) koçlukla
ilgili yaptığı çalışmalarda, ister dışarıdan ister içerden olsun koçun,
koçluk yaptığı kişiye göre alanda daha fazla uzmanlık bilgisine sahip
olması gerektiğini savunmuştur. Böylece koçluk yapan öğretmenler
diğer meslektaşlarıyla öğretim metot, strateji, yöntem ve teknikleri,
uygulamaları, plan, program ve tecrübelerini paylaşacaktır. Aynı
zamanda daha fazla uygulama yaparak bilgi ve becerilerini
geliştirecekler, uygulama alanında birikim sağlayacaklardır. Böylece
devamlı uygulama içinde olan meslektaş koçları yeni modeller ve
stratejiler geliştirmeye başladılar ve bu gelişmeleri diğer öğretmenlere
öğretmeye başladılar.
Şimdilerde, ABD‟in bir çok şehrinde meslektaş koçluğu ile
ilgili eğitim programlarının uygulandığını görmek mümkündür.
Toledo, Minneapolis, Cincinnati ve Boston şehirlerinde, üyeleri için
meslektaş koçluğu programını uygulayan Amerika Öğretmenler
Federasyonu kurulmuştur. Bu konuda “Vermontta Eğitim Derneği”
meslektaş koçluğu için öğretmenlere yönelik standartlar geliştirmiştir
(Becker, 1996).
MeslektaĢ Koçluğunun Amacı
Meslektaş koçluğu, iki ya da daha fazla meslektaşın bir araya
gelerek özel, önceden planlanmış bir amaç için hep birlikte çalıştıkları
bir süreçtir (Becker, 1996). Bu amaç mevcut uygulamaları öğretmek
veya geliştirmek, yanlışları düzeltmek, yeni fikirleri ve becerileri
geliştirmek veya paylaşmak olabilmektedir. Aynı zamanda meslektaş
koçluğu, öğretmenlerin sınıf yönetimiyle ilgili bilgi ve becerilerini
geliştirmek, sınıf sorunlarını çözmek amacıyla da uygulanabilmektedir
(Robbins ve Robbins, 1991).
Becker (1996) meslektaş koçluğunun amaçlarını şu şekilde
sıralamıştır;
1. öğrenci eğitimini geliştirmek,
2. profesyonel mesleki eğitimi geliştirmek,
3. iş birliği ve paylaşımı arttırmak,
4. yansıtıcı uygulamayı ve cesareti arttırmak,
5. sorunları çözmek,
6. öğretmenlerin yalnızlığını azaltmak,
7. öğretmenleri araştırma yapmaya teşvik etmek,
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8.
9.

bilgilerin paylaşımı için bir ortam oluşturmak,
stajyer öğretmenleri desteklemek ve onlara yardımcı
olmak,
10. öğretmenlerin birbirleriyle fikir alışverişini sağlamak,
11. eğitimsel normlar inşa etmek.
Görüldüğü gibi Becker (1996) meslektaş koçluğunun amacını,
teftiş ve değerlendirme yerine, paylaşım, işbirliği, fikir alışverişin
olduğu, bilginin uygulamaya, uygulamanın da bilgiye yansıtıldığı
(Köksal ve Demirel, 2008) yansıtıcı uygulamanın teşvik edildiği
profesyonel bir mesleki gelişim aracı olarak ifade etmiştir.
Meslektaş koçluğu, yeni ve genel öğretim becerilerinin
uygulanmasını paylaşarak, öğretmenin mesleki gelişimini sağlamanın
yanında, öğrencilerinin öğrenmesini kolaylaştırmak ve okul kültürünü
geliştirmeyi amaçlamaktadır (Aydın, 2005; Becker, 1996). Bu durum
öğretmenleri heyecanlandırdığı kadar okul yöneticilerini de
heyecanlandırmaktadır. Çünkü öğretmen ve öğrencinin başarısı
okulun başarısı anlamına gelmektedir. Okulun başarısı da yöneticinin
başarısı demektir.
MeslektaĢ Koçluğunun Önemi
Araştırmalar meslektaş koçluğunun, öğretmenlerin gelişimini
sağlamada, öğrenmeyi kolaylaştırmada, sınıf içinde yeni beceri ve
stratejilerin uygulanmasında, öğretmene yardımda ve meslektaşlar
arası işbirliği duygusunun geliştirilmesinde önemli bir yerinin
olduğunu göstermektedir. Yine öğretmenlerin motivasyonlarını
arttırmada, takım çalışmasında ve kararlara katılmada meslektaş
koçluğunun etkili olduğu söylenebilir.
Meslektaş koçluğu, hizmet öncesi öğretmen eğitimi için etkili
bir uygulamadır (Anderson ve diğerleri, 2005). Yine meslektaş
koçluğu mesleğe adımını atmamış veya halen mesleğini idame ettiren
öğretmenlerin uzmanlık bilgilerini arttıracağı gibi görevdeki
öğretmenlerin şevklerinin kırılmasını engelleyecek ve istifaları
azaltacaktır. Bu model ayrıca öğretmenlerin yetkinliklerini ve
performanslarını arttıracaktır (Thorn ve diğerleri, 2007; Anderson ve
Anderson, 2001, 3). Öğretmenlerin işbirliğini arttırmasına ve eğitimsel
liderliğini geliştirmesine ek olarak meslektaş koçluğu, düşünsel ve
etkili öğretimle ilişkili yeteneklerini de geliştirmektedir (Kohler ve
diğerleri, 1997).
Araştırmacılar öğretmenler açısından meslektaş koçluğunun
önemini şu şekilde sıralamışlardır (Sparks ve Loucks, 1990, 4;
Kumrow ve Dahlen, 2002): (1) Sınıflar arasında köprü kurar,
öğretmen izolasyonunu azaltır. (2) Öğretmenler arasında işbirliğini
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geliştirir. (3) Farklı öğretmenlerin yetenek ve uzmanlığından paylaşım
yoluyla yararlanmayı sağlar. (4) Tehdit unsuru olmayan bir çevrede
risk alma konusunda öğretmene güç verir. (5) öğretmenlerin mesleki
gelişiminin sürekliliğini teşvik ederek, öğrencilerin öğrenmesini
arttırır.
Meslektaş koçluğunun öğrenme açısından yararlarını da Wood
ve Mc Quarrie (1999, 14) şu şekilde açıklamıştır: (1) Daha etkili
öğretim planı hazırlanabilecektir. (2) Ders içerikleri daha etkili
yapılandırılabilecektir. (3) Yeni öğretim yöntemleri ve deneyimleri
kazandırılabilecektir. (4) Etkili sınıf yönetimi stratejileri
geliştirilebilecektir. (5) Öğrencilerin gelişimini değerlendirmek için
daha etkili yolların kazandırılması sağlanacaktır.
Anderson ve diğerleri (2005) meslektaş koçluğu için yukarıda
sıralanan yararlara ek olarak; katılımcıların öğrenmede pasif
durumdan aktif hale geleceklerini, öğrencilerin gelişen eğitim
kalitesinden pozitif yönde etkileneceklerini, henüz mesleğe
başlamamış öğretmenlerin meslekte başarıyı yakalamakla meslek
bilincini geliştireceğini belirtmektedirler.
Meslektaş koçluğu olaylara profesyonel bakışı geliştirme,
meslektaşlarla profesyonel bağları kuvvetlendirme, bilimsel strateji ve
araştırmayı yaygınlaştırmanın yanı sıra, yararlılık duygusu
kazandırmakta, dayanışma kültürü yaratmakta ve okul kültürünü
kazandırarak böylece olumlu bir okul iklimi yaratmaktadır (Becker,
1996; Neubert ve Stover, 1994; Thorn ve diğerleri, 2007).
Meslektaş koçluğu, öğretmenlerin liderlik gelişimini sağladığı
gibi değişim ve gelişimi bir hedef olarak görmesini de sağlamaktadır
(Anderson ve Anderson, 2001, 113).
MeslektaĢ Koçluğunun Tanımı ve Ġlkeleri
Meslektaş koçluğu, öğretmenlerin mesleğe başlamadan önce
öğretmenlik yeteneklerini geliştirirken veya öğretim metot, strateji,
yöntem ve tekniklerin herhangi birinde uzmanlaşırken birbirlerine
yardım etmesi temeline dayanan mesleki gelişim modelidir (Anderson
ve diğerleri, 2005; Becker, 1996). Bellefonte “Okul Bölgesi Denetim
Planında” meslektaş koçluğunu şu şekilde tanımlanmıştır
(www.basd.net), meslektaş koçluğu, tecrübeli profesyonel çalışanların
diğer profesyonel iş arkadaşlarıyla işbirliği yaparak, işbirliği ve
yansıma süresince; öğretim uygulamalarının incelenmesi ve gerekli
özün alınmasıdır. Meslektaş koçluğu döngüsü; görüşme öncesi
planlama, gözlem, verilerin toplanması ve katılımcıların
görüşmesinden oluşur. Bu yöntemi yalnızca meslektaş koçluğuyla
ilgili eğitim almış kişiler kullanmalıdır. Jailall (1998, 37) da,
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meslektaş koçluğunda birbirlerini gözleme konusunda yetiştirilmeyen
öğretmenlerin, güvenilir veri kaynakları elde edemediklerini
belirtmiştir.
Meslektaş koçluğu, birlikte gelişmeye, uygulamaya ve bilgibeceri paylaşımına odaklanmaktadır. Meslaktaş koçluğuyla ilgili
araştırmalarda, hem tecrübeli hem de yeni öğretmenler koçluktaki
etkileşiminin eğitim ve öğretimlerini geliştirdiklerini bildirmektedirler
(Becker, 1996).
Thorn ve diğerleri (2007) meslektaş koçluğunun ne olduğu ve
ne olmadığını şöyle ifade etmiştir: Meslektaş koçluğu,
1. sosyal bir diyalog değil, profesyonel bir çalışmadır,
2. gözleme dayanır,
3. kişiye özgü, isteğe bağlıdır,
4. bir değerlendirme aracı değildir,
5. destekleyicidir,
6. bir yarış değil, gelişmeye yöneliktir,
7. güven üzerine kurulur her konuda paylaşım ve yardım
vardır.
Robbins ve Robbins (1991) de meslektaş koçluğunun
öğretmeni değerlendirme yöntemi olarak düşünülmemesi gerektiğini
belirtmektedir. Onlar meslektaş koçluğunun çözüm ortaya koyan bir
yöntem ya da öğretmeni yetiştirme amacı güden bir strateji olarak
görülmesi gerektiğini belirtmektedirler. Bir öğretmen, meslektaş
koçluğunu teftiş sürecinden önce sağladığı desteği göz önünde
bulundurarak “sahneye çıkmadan önce yapılan bir elbise provasına”
benzetmiştir (Robbins ve Robbins, 1991). Bu, meslektaş koçluğunu
anlandırmada önemli bir benzetmedir.
Joyce ve Showers (1996) meslektaş koçluğu ilkelerini
maddeler halinde aşağıdaki gibi açıklamışlardır:
1. Gönüllülük, öğretmenler meslektaş koçluğu “çalışma
takımlarının” üyesi olmaya gönüllü olmalıdırlar.
Takımlar toplu olarak aşağıdaki kurallara uymalıdır.
a. Takım, uygulamak için hangi değişikliğe karar verirse
üyeler onu uygulamalıdır.
b. Takım
üyeleri
değişim
sürecinde
birbirini
desteklemelidir.
c. Takım üyeleri uygulamalar ve bu uygulamaların
öğrenciler üzerindeki etkileri ve bu etkilerin
belirlenmesi konusunda verilerin nasıl toplanacağıyla
ilgili birliktelik sağlamalıdırlar.
2. Sözlü dönütlerden vazgeçmek, bir koçluk üyesi olarak sözlü
dönütlerden vazgeçilmelidir. Yapılması gereken, paylaşılan
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hedefler doğrultusunda müfredat ve yönergeleri planlamak
ve geliştirmektir.
3. Rolleri yeniden tanımlamamak, eşler birbirlerini
gözlemlerken, öğreten “koç”, gözlemleyen ise “koçluk”
edilendir. Gözlem yapan öğretmenler meslektaşından bir
şeyler öğrenmek için gözlem yaparlar. Gözlemlerin
sonunda “Dersinizi izlememe izin verdiğiniz için
teşekkür ederim. Sizi izlerken öğrencilerimle nasıl
çalışmam gerektiği konusunda önemli fikirler edindim.”
şeklindeki kısa konuşmalar takip eder.
4. Etkililik, takımlarının çalışması ve uygulamaları, gözlem ve
konferanstan daha etkilidir.
Wolfe (1994) koçlukta dikkat edilmesi gereken önemli
noktaları şöyle açıklamıştır: (1) İstekli yapıldığı zaman genellikle
başarılıdır. (2) Denetimden veya performans değerlendirmeden
farklılaştırıldığında gelişir. (3) Koçluk bir süreçtir. (4) İş arkadaşlığı
ilişkisine dayanır. (5) Güven ve uygulamaya dayalı bir iklim gerektirir
(akt. Gallacher, 2002). Joyce ve Showers (1982), koçluk süreciyle,
teftiş sürecinin birbirlerinden tamamen ayrıldıklarını, düşünce eylem
perspektiflerinde de ayrı kategorilerde olduklarını belirtmişlerdir.
Bundan dolayı koçluğun, öğretmenin yeterlik kararını veren mevcut
değerlendirmeyle
kesinlikle
karıştırılmaması
gerektiğini
belirtmişlerdir (akt. Jailall, 1998, 38). Pajak (1993) koçluğun,
öğretmenler arasında yeni öğretim davranışlarının öğrenildiği,
uygulandığı, tartışıldığı ve geliştirildiği güvenli bir çevreye ihtiyaç
duyduğunu belirtmiştir (akt. Jailall, 1998, 18). Bundan dolayı koçluk,
işyerinin sosyal yapısında köklü değişimleri gerekli kılmaktadır.
Koçluk sürecinin özü, öğretmenlere tavsiyelerde bulunmak
değildir. Koçlukta öğretmenler ders planlaması yaparken, materyaller
geliştirirken, ders takibi yaparken, öğrencilerin çalışmalarını analiz
ederken ve kendi davranışlarının öğrencilerinin öğrenmeleri
üzerindeki etkilerini düşünürken birbirilerinden bir şeyler öğrenir.
MeslektaĢ Koçluğu Uygulama Teknikleri
Meslektaş koçluğunun önde gelen isimlerinden Joyce ve
Showers (1980, 1982, 1985) meslektaş koçluğunun okul ortamındaki
başarıyı arttırmada önemli bir faktör olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü
meslektaş koçluğu öğretimde gözlemi, yıkıcı eleştiriden
uzaklaştırırken, öğretme ve öğrenme metotlarını geliştirmeye
yaklaştırmıştır (akt. Anderson ve diğerleri, 2005).
Joyce ve Showers‟in ilk ortaya koyduğu mesleki koçluk ile en
son ortaya koyduğu mesleki koçluk bir birinden farklılaşmıştır. Son
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olarak ortaya koydukları mesleki koçluk teorileri, gönüllü katılım
gerektirmekte, eylemsel dönütü ayırt etmekte ve gözlem yapan kişiyi
değil de öğreten kişiyi öğretmen olarak tanımlamaktadır. Dahası bu en
son model, daha önceki modelde olduğu şekilde hiçbir şey
öğrenmemiş gözlemcilerle birlikte gözlem üzerine basitçe odaklanmak
yerine hem yapısalcı hem de açık-uçlu dönütleri teşvik etmektedir
(Showers ve Joyce 1996; akt. Anderson ve diğerleri, 2005).
Koçluk uygulamasında koç, ilk olarak amaçlanan davranışın
geliştirilmesi ve yerleştirilmesi için öğretmenlerle görüşlerini
paylaşabileceği bir ön gözlem toplantısı düzenler. İkinci olarak
öğretmenler, hedeflenen davranışlar hakkında veri toplama
metotlarından birkaçını kullanarak gözlem yapar. Son olarak, gözlem
sonrası toplantıda, koç gözlemlerini paylaşır (yıkıcı eleştirilerden
kaçınır) ve yeni hedefler belirler (Anderson ve diğerleri, 2005; Thorn
ve diğerleri, 2007; McAllister, 1995).
Meslektaş koçluğu uygulaması için şöyle bir örnek verilebilir
(Thorn ve diğerleri, 2007): Carol ve Suzanne aynı ortaöğretimde staj
yapan öğretmen adaylarıdır. Bir akran koçluğu düzenlemesinde
çalışarak birkaç hafta birbirlerinin sınıflarını ziyaret etmektedirler.
Bugün Suzanne Carol‟a akran koçu olarak görev yapacak, diğer bir
gün de Carol Suzanne‟nin akran koçu olarak görev yapacaktır. Carrol
roman tahlilini yapacağı ders saatine hazırlanmaktadır. Suzanne,
Carol‟un hazırladığı ders taslağını Carolla birlikte gözden
geçirmektedir. Burada iş birliğine gitmek esastır. Suzanne ve Carol
taslağın güçlü ve zayıf yönlerini tartıştıktan sonra Suzanne‟nin
Carol‟un sınıfını gözlemleyeceğine karar verirler. Suzanne, Carol‟un
sınıf tartışmasını kolaylaştırma kabiliyeti üzerinde gözlemde bulunur.
Alanyazında birden çok meslektaş koçluğu tekniği
sıralanmaktadır. Murphy (1998) farklı meslektaş koçluğu tekniklerini
şu şekilde sıralamaktadır: (1) Paylaşım tekniği, uzman kişinin, uzman
olduğu alanları meslektaşlarıyla paylaşması tekniğidir. (2) Uzman koç
tekniği, bu teknik insanlar tarafından bilinen, alanda güvenilen,
tanınmış bir yazar veya danışmanın öğretmenlere veya öğretmene
koçluk yapmasıdır. (3) Rehber tekniği, bir uzman koçun stajyer
öğretmene bir arkadaş, bir destekçi, bir rehber olarak gönderilmesidir.
Burada uzman koç, stajyer öğretmenle somut örnekler üzerinde
çalışabileceği gibi, gerekli materyal ve ders planlarında yardımcı
olabilmektedir. Yine koç, sınıf disiplini, örgütlenmesi ve yönetimiyle
ilgili pek çok ipucu sağladığı gibi stajyer öğretmenin ihtiyaç duyacağı
pek çok fikri de paylaşabilmektedir.
Sheal (1992) de koçluk tekniklerini üç başlık altında
incelemektedir (akt. Aydın, 2005, 228): Birincisi, yönlendirici koçluk,
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bu teknikte koç çalışana ne yapması gerektiğine ilişkin açık ve kesin
talimatlar verir. Talimatı alan kişiye destekte sağlanarak yakından
izlenir. Bu teknik işe yeni başlayan ya da daha önce bilmedi bir
projede veya bir iş de çalışmaya başlayan işgörenler için uygulanır.
İkincisi, katılmalı koçluk, daha deneyimli kişilere yönelik olarak
hazırlanır. Bir sorunun çözülmesinde veya genel bir rehberliğin
gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Bu teknikte çalışma sistemi
birlikte kurulur. Üçüncüsü, düzeltici koçluk, bir sorunun giderilmesi
veya bir hatanın düzeltilmesinde kullanılır. Burada daha çok
sorgulama vardır. Teknikler içinde belki en zor teknik düzeltici teknik
denilebilir. Çünkü düzeltmek yapmaktan zordur.
Robbins ve Robbins (1991) meslektaş koçluğunu uygulayan
insanlar kadar çeşitli ve kendine özgü olduğunu savunur. Bununla
birlikte üç teknikten söz eder, bunlardan birincisi, bir ya da daha fazla
meslektaşın bir öğretmeni gözlemesi ve gözlemlerini birbirleriyle
paylaşmasıdır. Burada paylaşım öncesi konferans, gözlem ve paylaşım
sonrası konferans aşamaları vardır. Bir meslektaş koçu (davet eden ev
sahibi öğretmen) öğretmen koçluk sürecini yönlendirir. Ev sahibi
öğretmen gözlem odağını, veri toplama şeklini, gözlemlenen öğretim
metodunu tartışma parametrelerini ve gözlemin tarih ve zamanını
belirler. İkincisi, bir grup öğretmen bir dersi ya da konuyu ortaklaşa
planlar, uygular ve değerlendirmesini yapar. Üçüncüsü, problem
çözme, video-teyp analizi gibi çalışmaların izlenmesi, tartışılmasını
içerir.
Bazı koçluklar, uzman ve deneyimsiz öğretmenler ya da
deneyimli ve daha az deneyimli öğretmenler arasında gerçekleşebilir.
Shulman (1991) öğretmenlerin öğretmenlik deneyimlerinde
yaşadıkları ve onları paylaştıkları bir yöntem önerir (akt. Robbins ve
Robbins, 1991). Bu yöntem öğretmeyi hikâyeleştirerek, öğretmenlerin
pedagojik bilgi birikimini paylaştığı güvenli bir yola dönüştürür.
Örneğin; bir öğretmen öğrencilerine periyodik cetveldeki asal gazları
nasıl anlattığını açıklar. Öğretmen öğrencilerine asal gazları kelime
oyunundan yararlanarak „asil gazlar‟ olarak hatırlayabileceklerini ve
„asil insanlar‟ nasıl her ihtiyaç duydukları şeye sahipse bu „asil
gazların‟ da hiçbir şeye ihtiyaçları olmadığını anlatır. Diğer bir
öğretmen de „asil insanlar‟ nasıl halkla karışmıyorsa, „asil gazların‟ da
diğer elementlerle karışmadığını hatırlatır. Bunun gibi hikâyelerini
paylaşan öğretmenler, güvenli bir ortam içerisinde teknik repertuarını
genişletirler. Öğretmenler kendilerini güvende hisseder, çünkü birlikte
yaptıkları çalışma hikâye anlatmadır. Bir diğer yöntem, öğretmen sınıf
uygulamaları için bir takım hipotezler kurar ve bir meslektaşından onu
gözlemleyip veri toplamasını ister. Toplanan veriler meslektaşlarla
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analiz edilip tartışılır. Tüm bu modellerle birlikte Becker (1996)
meslektaş koçluğunun başarılı olabilmesi için geliştirdiği ölçütleri şu
şekilde sıralamaktadır:
1. Tüm katılımcılar birbirlerine güvenmelidir.
2. Yöneticiler destek olmalıdır (duygusal, örgütsel, finansal),
3. Beklentiler açık ve net olarak ortaya konmalıdır.
4. Yeterli zaman ayrılmalıdır.
5. Eğitim için ödenek ayırılmalıdır.
6. Gelişim ve değişim ölçülmelidir.
Görüldüğü gibi Becker (1996) meslektaş koçluğunun her
zaman, her yerde ve her şartta başarılı olmayacağını, ancak başarılı
olabilmesi için en başta insanların birbirlerine güvenmesinin
gerektiğini daha sonra beklentilerin açık ve net olarak ortaya
konmasını ayrıca yöneticilerin maddi ve manevi yönden
desteklemeleri gerektiğini ifade etmektedir.
MeslektaĢ
Koçluğu
Programlarının
Etkilerinin
Değerlendirilmesi
Kohler ve diğerleri (1997), araştırmacıların meslektaş koçluğu
programlarının etkilerini değerlendirmek için üç ayrı yöntem
kullandıklarını belirtmektedir. Araştırmacıların yaklaşımları aşağıda
açıklanmıştır (Kohler ve diğerleri, 1997).
Birinci grup araştırmacılar; koçluğun, öğretmenlerin
pedagojik yetenekleri ve teknikleri kullanmadaki etkilerini
incelemişlerdir. Öğretmenlerin istenilen değişim ya da gelişimi
gösterip göstermediğine dair bir araştırmadır. Bu araştırmalar,
meslektaş koçluğunun başarısını belirlemede dikkat edilmesi gereken
önemli bir noktadır. Çünkü bu başarı doğrudan meslektaş koçluğunun
sonuçlarını göstermektedir. Bu çalışmalara kadar koçluk ile ilgili
araştırmalar daha çok prosedüre uygun değişim raporlarına
odaklanmış ama bu raporları onaylamak için hemen hemen hiç
gözlem yapılmamıştır. Sadece Kohler, McCullough, Buchan (1995)
koçluğun, karma anasınıflarında öğretmenlerin günlük etkinlik
uygulaması üzerine etkilerini incelemek için birden çok temele
dayanan plan geliştirmişlerdir.
İkinci grup araştırmacılar, meslektaş koçluğunun öğrencilerin
başarısı üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Örneğin; Valencia ve
Killion ilkokul seviyesindeki öğrencilere okuma ve yazma öğretmek
için, süreci geliştirmede öğretmenlerin işbirliği yapmalarını sağlayan
bir program tasarlamışlardır. Öğretmenler koçluk çalışmasının,
öğrencilerin yazma yeteneklerinde önemli kazançlar sağladığını
gözlemlemişlerdir. Bir diğer araştırmada, Sparks ve Bruder (1990)
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koçluk eğitimine katılan öğretmenlerin %70‟inin yeni gelişmiş
tekniklerin, öğrencilerin akademik teknik ve yeterliliklerini önemli
ölçüde geliştirdiğinin farkına vardıklarını dile getirmişlerdir.
Diğer bir araştırmacı Ackland, öğretmenlerin eğitim ve
tekniklerini, öğrencilerin akademik performans ve başarıları, yeni
tekniklerle ilgili görüşleri ya da öğretmenlerindeki değişimi
algılamaları gibi çeşitli öğrenci başarılarıyla ilişkilendirilmesini
önermiştir. Bununla birlikte, çok az sayıda koçluk ile ilgili uygulama
hem öğretmen değişiminin hem de öğrenci performansının resmi
incelemelerini kapsamaktadır. Halbuki her iki başarı da meslektaş
eğitimi esnasında eş zamanlı olarak değerlendirilmelidir. Daha önce
belirtildiği gibi öğretmenlerin usule uygun değişim ve gelişimleri
meslektaş eğitiminin doğrudan başarısıdır. Öğrencinin uyumlu
katılımlarının değerlendirilmesi, öğretmenlerin uygulamalarının
kalitesini ve etkisini ortaya çıkarabilir. Aktif öğrenci katılımına ilişkin
öğretim tekniklerinin pasif ve öğrenci katılımından yoksun öğretim
tekniklerinden daha etkili olduğu söylenebilir.
Üçüncü grup araştırmacılar, öğretmenlerin meslektaş
koçluğundan memnun olup olmadıklarını incelemişlerdir. Bu
bağlamda, Sparks ve Bruder (1990), öğretmenlerden işbirliğinden elde
ettikleri kazanımların yanı sıra, meslektaşlarından aldıkları
tavsiyelerin kalitesini derecelendirmelerini istemişlerdir. Buna benzer
olarak Kohler, McCullough ve Buchan öğretmenlere işbirliğini yararlı
bulup bulmadıklarını ve koçluk eğitiminin nasıl geliştirileceğini
sormuşlardır. Bazı eğitimciler meslektaş koçluğunun psikolojik
yıpranmayı ve toplumdan soyutlanmayı azalttığını ve okul içindeki
iletişimi, güveni ve dayanışmayı arttırdığını belirtmişlerdir (Anastos
ve Ancowitz,1987; Chrisco,1989; akt. Kohler ve diğerleri, 1997 ).
Türkiye‟de koçlukla ilgili araştırmalarda betimsel çalışmalar
yapıldığı görülmektedir. Öztürk (2007) ve Kalkan (2009) yaptıkları
araştırmalarda öğretmenlere, yöneticilerinin koçluk becerilerinin
değerlendirilmesine yönelik ölçekler uyguladıklarını belirtmişlerdir.
Yine işletmelerde de yöneticilerin koçluk becerileri belirlenmeye
çalışılmıştır (Özbay, 2008; Elgün, 2007; Kırdar, 2007). Ayrıca Aydın
(2007) koçluk hizmeti veren şirketler üzerinde vaka değerlendirmeleri
yapmıştır.
Ġlgili AraĢtırmalar
Meslektaş koçluğu hızla gelişen dünyaya ayak uydurmak,
gelişim ve değişime daha çabuk uyum sağlamak ve etkin performansı
ortaya koymak açısından önemli görülmektedir. Bazı araştırmalar
(Fullan,1991; Johnson ve Showers,1982) öğretmenlerin yeni eğitim
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metotlarını kullanma konusunda yetkin olabilmeleri için iki ila üç yıla
ihtiyaçlarının olduğunu belirtmektedirler (akt. Kohler ve diğerleri,
1997). Meslektaş koçluğu bu soruna daha kısa sürede ve daha başarılı
bir çözüm sunmaktadır. Kohler ve diğerleri (1997) araştırmalarında
meslektaş koçluğundan sonra öğretmelerin öğrencilerle olan
ilişkilerini takip etmiş ve öğretmen-öğrenci ilişkilerinin oldukça iyi
geliştiğini görmüşlerdir. Bununla birlikte öğretmen eğitimiyle ilgili
yapılan koçluğun bir kişiyle sınırlandırılmasının daha az yeterli
olacağını belirtmişlerdir.
Dantonio (1995) araştırmalarda meslektaş koçluğunun,
öğretmenlerin tutumlarında olumlu etkileri olduğunu, değişim amaçlı
denemeleri cesaretlendirdiğini, iletişimi güçlendirdiğini ve
öğretimlerinde belirli değişmeler yapmalarına yardım ettiğini ortaya
koymuştur (akt. Glatthorn, 1997, 58).
Anderson ve Anderson (2001, 2) koçluğa yapılan yatırımların
kısa sürede kat kat fazlasıyla geri döndüğünü yapılan çalışmalar
sonucunda ortaya konduğunu belirtmektedir. 4000 firma üzerinde
yapılan bir araştırma sonucunda koçluk çalışmalarının firmaların
bireysel performans, karlılık, güven, beceri, ilişkilerde iyileşme,
kuruma bağlılık ve bireyi üst düzeye hazırlama alanlarında hızlı bir
gelişime katkı sağladığını göstermiştir. Çeşitli firmalarda görev yapan
ve koçluk eğitiminden geçen 100 yönetici üzerinde yapılan bir
araştırmada, yöneticilerin %77‟si astlarıyla, %71‟i üstleriyle, %63‟ü
meslektaşlarıyla, %37‟si müşterileriyle ilişkilerinin iyileştiğini yine
%67‟si takım çalışmasında, %52‟sinin problem çözmede başarılarının
geliştiğini belirtirken, %61‟i iş tatmininde, %45‟i örgüte bağlılıkta
daha iyi bir duruma geldiğini belirtmişlerdir (Anderson ve Anderson,
2001, 2).
Kohler ve diğerleri (1997) öğretmenlerin yeni bir öğretim
programını kazandırmada, tek başlarına mı daha iyi yoksa meslektaş
koçluğu ile mi daha iyi başarı elde ettiklerini araştırmış, sonuçta
meslektaş koçluğunun bireysel çalışmadan daha başarılı olduğu
bulgusuna ulaşmışlardır.
Hizmet içi kurslarda meslektaş koçluğu uygulanmış bunun
sonucunda, yeni yöntem ve tekniklerin uygulanmasında meslektaş
koçluğunun daha etkili olduğu görülmüştür (Brandt, 1989; Neubert,
1988; Strother, 1989; akt. McAllister ve diğerleri, 1995). Bununla
birlikte yapılan araştırmalarda koçla öğretmenin tartışmadan yaptıkları
uygulamalarda yeterince ilerleme sağlanamadığı görülmüştür. Yani
tartışılmadan yapılan eğitimsel koçluk öğretmen üzerinde yeterince
olumlu yönde etki göstermemektedir.
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MeslektaĢ Koçluğunun Zayıf Yönleri
Meslektaş koçluğunun bir çok olumlu yönüne rağmen bazı
zayıf yönleri de ortaya konmuştur. Bazı araştırmacılar (Neubert ve
Stover, 1994; Murphy, 1997; Anderson ve diğerleri, 2005) bu zayıf
yönleri şu şekilde sıralamışlardır:
Zaman sorunu, meslektaş koçluk eğitimi için hem koçluk
yapan hem koçluk alan açısından zaman bulabilmek güç olmaktadır.
Koçlukla ilgili çalışmalarda öğretmenler genellikle, koçluğunun her
bir aşaması için zaman bulmakta güçlük çektiklerini belirtmişlerdir.
Rekabet, öğretmenler, iç içe çalıştıkları için bazen tehlikeli
rekabet ortamı gelişebilmektedir. Özellikle zayıf biri yetenekli biriyle
eşleştiğinde bu rekabet daha yıkıcı olabilmektedir. Burada
yöneticilerin dikkatli olması gerekir. Böyle bir olayın ortaya çıkması
halinde, yöneticiler olayın nedenlerini açıkça ortaya koymalı ve
çatışmayı çözümlenmelidir.
Yapıcı geribildirim verememe, meslektaşlar birbirlerini
değerlendirirken yıkıcı değil, yapıcı geri bildirim vermelidirler. Bazen
koçluk yapanlar meslektaşlarında sorunun farkına varsalar bile yapıcı
geribildirimi nasıl vereceklerini bilemiyor olabilmektedirler.
Meslektaş koçluğunun okullarda eşitliği, gizliliği ve idari
özerkliği ortadan kaldırarak öğretmenler arasında çatışmaya sebep
olabileceği (Little,1990; akt. Kohler ve diğerleri, 1997) yine temel bir
eleştiri noktası olmuştur. Bu yüzden öğretmenlerin işbirliği süreciyle
ilgili kaygıları ve bu süreçten memnun olup olmadıklarını sorgulamak
önemli görülmektedir. Buna ek olarak, araştırmacılar, öğretmenlerin
işbirliği yaptıkları konuların içeriğini incelemek gerektiğini
belirtmektedirler (Kohler ve diğerleri, 1997). Çünkü bu süreçler, sınıf
içindeki eğitsel uygulama ve yeniliklerle ilişkilendirilmektedir. Diğer
yandan araştırmacılar, öğretmenlerin yapısalcı programı uygulamasına
ve bu programı uygulama memnuniyetine yoğunlaşabilmektedirler.
Sonuç ve Öneriler
Meslektaş koçluğu öğretmenlerin mesleki açıdan gelişimini,
işbirliğini, bilgi ve paylaşımı arttırdığı, problem çözme becerisini
geliştirdiği gibi öğrencilerin eğitim kalitesini ve başarısını da
geliştirdiği görülmektedir. Bu aynı zamanda okulların ve okul
yönetimlerinin başarısı anlamına da gelmektedir.
Meslektaş koçluğu hizmet öncesi öğretmen eğitimi için de etkili
bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır. Stajyer öğretmenlerin mesleğe
hazırlanmasında, bilgi, beceri, tutumlarını geliştirdiği de görülmüştür.
Meslektaş koçluğu, öğretmenlerin eğitimsel liderliklerini de
geliştirmektedir. Meslektaş koçluğu teftiş ve değerlendirme çalışması,
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yarış, rekabet ortamı değildir. Tavsiye verilen bir yer de değildir.
Meslektaş koçluğunda gönüllülük, birbirini desteklemek, paylaşmak
esas olarak görülmüştür.
Meslektaş koçluğu özellikle denetmenin çalışanları her zaman
gözleme fırsatının olmadığı durumlarda etkili bir bilgi kaynağıdır.
Çünkü meslektaşlar işin yapılması konusunda uzmanlık bilgisine
sahip olup, genellikle meslektaşlarının etkinliklerini günden güne
izleme imkanına sahiptir. Meslektaş koçluğu kariyer bağlamında
yükselme amaçlı değil de, yalnızca gelişim amaçlı kullanıldığı zaman,
çalışanlara uygun dönütler verebilmektedir (Noe ve diğerleri, 1996,
222).
Meslektaş koçluğunun pek çok uygulaması yapılmıştır, genel
olarak hedef davranışların ortaya konması, planın yapılması, araçgereçlerin hazırlanması, uygulama, gözlem, veri toplama, gözlem
sonrası toplantı, verilerin analizi ve değerlendirmesi ve yeni hedeflerin
belirlenmesi aşamalarından oluşmaktadır. Bununla birlikte meslektaş
koçlarının okul içinden veya okul dışından uzman kişilerden oluşması
gerektiği yoksa yeterince faydalı olamayacağı ileri sürülmüştür.
Araştırmacılar meslektaş koçluğu uygulamalarının etkilerini
değerlendirmede de farklı yöntemler ortaya koymuşlardır. Bir grup
araştırmacı, öğretmenlerin pedagojik yetenekleri ve teknikleri
kullanmadaki başarılarını, ikinci grup araştırmacı öğrenci başarısı
üzerindeki etkileri, üçüncü grup araştırmacı da öğretmenlerin
meslektaş koçluğundan memnuniyetini araştırmışlardır. Türkiye‟deki
araştırmalar ise yöneticilerin koçluk davranışı gösterip göstermediğini
ve işgörenlerin bundan memnuniyeti üzerine yapılmıştır.
Meslektaş koçluğunun başarılı olması için, güven, yönetici
desteği, beklentilerin açık ve net olması, yeterli zamanın ayrılması,
gelişim ve değişimin ölçülmesi ve bunlar için ödenek ayrılması,
gereken şartlar olarak sıralanmıştır.
Meslektaş koçluğuyla ilgili yapılan araştırmalarda aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır:
Eğitimsel liderliği ve öğretmen ve öğrenci arasındaki
olumlu ilişkileri geliştirdiği,
Hizmet öncesi ve hizmet içi kurslarda yeni metot, yöntem
ve tekniğin kazandırılmasında daha etkili olduğu,
Bireysel çalışmalardan daha verimli olduğu,
Öğretmenlerin metot, yöntem ve tekniklerle ilgili
tartışmalarının olumlu neticeler verdiği, tartışmadan
yapılan çalışmaların yeterince olumlu netice vermediği,
Mesleki koçun bir kişiyle sınırlandırılmasının daha az
yeterli olduğu,
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Koçluğa yapılan yatırımların fazlasıyla geri döndüğü
belirtilmektedir.
Ayrıca öğrenci başarısını, etkinliklerini arttırdığı, profesyonel
mesleki bakışı getirdiği, analiz kabiliyetini geliştirdiği, yeni ortaya
konan metot, strateji, yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi
olma, dayanışma ve okul kültürünü kazandırma ve olumlu bir okul
iklimi yaratma konusunda başarılı olduğu yönünde önemli bulgulara
ulaşılmıştır.
Meslektaş koçluğu, öğretmenlerin mesleğe başlamadan önce
öğretmenlik yeteneklerini geliştirirken veya öğretim metot, strateji,
yöntem ve tekniklerin her hangi birinde uzmanlaşırken meslektaşların
bir birlerine yardım etme temeline dayanan, mesleki gelişim modeli
olarak görülebilir.
Hizmet öncesi eğitimde özellikle stajyer öğretmenlerin,
mesleğe hazırlanma, plan, etkinlikler, konu anlatımı, sınıf yönetimi,
mesleğe ilişkin bilgi ve tecrübenin aktarımında meslektaş koçluğu
uygulamaları faydalı olacaktır. Yine öğretmenlerin eğitimsel
liderliğinin geliştirilmesinde, lider yöneticilerin yetiştirilmesinde
meslektaş koçluğu uygulamaları yararlı olacaktır.
Meslektaş koçluğuyla ilgili birçok olumlu bulgular elde
edilmekle birlikte bazı zayıf yönleri de ortaya konmuştur. Örneğin,
zaman sıkıntısı, rekabet ortamının oluşması, yapıcı geribildirim
verememe, yeterince açık olamama, işbirliği sağlayamama gibi bazı
sorunlar da meslektaş koçluğunu zayıflatmaktadır. Yine meslektaş
koçluğu okullarda eşitliği, gizliliği ve idari özerkliği ortadan
kaldırarak öğretmenler arasında çatışmaya sebep olabileceği
noktasından da eleştirilmiştir.
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Özet
Sanat, toplumsal olan her şeyden etkilenir. Bu etkilenme
kaynaklarından biri de, hiç kuşkusuz siyasi ideolojilerdir. Sanat tarihine
derinlemesine olmayan bir bakışla bile sanatın her zaman siyasal
hareketlerden etkilendiği görülebilir ve bu durumun çok sayıda örneği
mevcuttur. Feminizm de sanatı etkileyen siyasal hareketlerden biridir.
Temelleri 18. yüzyılın sonlarına dayanan bu hareket, 19. yüzyılda kadınların
sanatta görünürlük oranını artırmıştır. Ancak, asıl etkinliğini 20. yüzyılda
yaşayan feminist hareket, sanatı daha fazla etkilemeye başlamış ve bir
feminist sanat hareketi oluşmasına neden olarak, kimi kadınların sanatında
kayda değer bir farklılaşma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmanın amacı feminist
sanat hareketinin biçimlenme sürecini, kendisini feminist olarak tanımlayan
sanatçıların hedeflerini ve feminist sanatın farklılıklarını incelemektir.
Anahtar kelimeler: Feminizm, Sanat, Kadın

A General Aspect Of Feminist Art
Abstract
Art is affected by every social occurrence. Undoubtedly a source of
effect is political ideologies. It can be seen that art is always affected by
political movements even with a facile view of art history and there are a lot
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of examples of this situation. Feminism is also a political movement that
affects art. This movement, root of which goes to the end of the 18th century,
increased involvement of women in art in the 19th century. However,
feminist movement that raised at 20th century began to increase its affect on
art and achieved a significant differentiation in art of some women artists by
causing a feminist art movement. Purpose of this study is to analyze
formation process of feminist art movement, objectives of artists who
identify themselves as feminist and differentiations in feminist art.
Key words: Feminism, Art, Woman

Feminist Sanata Genel Bir Bakış
Giriş
Siyasal bir hareket olan, kadınların erkekler tarafından
tahakküm altına alındığı inancına dayanan; bu tahakkümün
kökenlerine inerek kadınları zayıf, duygusal, akılsız, varlıklar olarak
gösteren anlayışı kırmayı amaç edinen, felsefî ve etik yaklaşımlar
bütünü olarak tanımlanan feminizm, büyük ölçüde bir siyasî hareket
olarak ortaya çıkmıştır (Güçlü ve diğerleri, 2002:553). 1960’lı yıllarda
yaygın bir hareket halini alan feminizmin tarihi çok daha eskidir.
Feminist hareketin ilk dalgası 1840’lı yıllardadır. Temelleri 18.
yüzyıla dayanan ve genel olarak, kadın erkek ayrımcılığına her
anlamda karşı çıkan, cinsler arasında siyasal, ekonomik, toplumsal
eşitliği savunan özgürlükçü bu hareketi tanımlamak için feminizm
teriminin yüzyılın başındaki ilk kullanımı genellikle sosyalist Charles
Fourier (1772-1837)’e atfedilir (Timm ve Sanborn, 2007:83). Bu
dönemde feminist hareketin birincil amacı, kadın erkek eşitsizliğinin
en somut göstergelerinden biri olan seçme hakkıdır. Bu nedenle Kadın
hakları hareketi, oy verme hakkını da kapsayan bir eşitlik talep
etmiştir. İç Savaşın sona ermesinden sonra reformcu kadınlar,
enerjilerini tamamen kadınların oy hakkı elde etmesi için kullanmaya
başlamış ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasa’sını değiştirmeyi
talep eden Ulusal Kadınların Seçme Hakkı Derneği (National Woman
Suffrage Association)’ni kurmuşlardır (Banner, 1980). 1920 yılında,
oy hakkı elde edilince kadınların diğer dezavantajları odağa alınmaya
başlanmış ve 1960’lı yıllarda gerçekleşen feminizmin ikinci dalgasına
bu dezavantajların giderilmesine yönelik mücadele damgasını
vurmuştur. Akademik hayatta büyük izler bırakan ikinci dalga
feminizm genel olarak Vatandaşlık Hakları Hareketi’nin bir parçası
olarak ortaya çıkmıştır.
Feminist Sanatın Ortaya Çıkışı
Kadın ile erkek arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmayı
hedefleyen feminist hareket, 1960’lı yıllarda sanat ile bağlar kurmaya
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başlamıştır. Feminist hareket nasıl ki ilk önce Amerika’da ortaya
çıktıysa sanatla bağlarını da yine Amerika’da kurmaya başlamıştır.
Dolayısıyla feminist sanatçıların ilk örneklerini bu dönemde görürüz.
Carolee Schneeman’ın 1964 tarihli Et Şenliği adlı çalışması, kadın
bedeninin metalaşması eleştirisiydi. Monica Sjoo’nun Doğum,
Shigeko Kubota’nın bacaklarının arasına yerleştirerek yaptığı Vajina
Resmi, Valie Export’un 1968 yılında sokaklarda çıplak göğsüne
taktığı kutudaki delikten izleyicilerin ellerini uzatıp göğsüne
dokunabilecekleri bir Dokunmatik Sinema adlı performanslar
gerçekleştirilmiştir. Export,“Bu bir Dokunmatik Sinema’dır. Devlet
pornografiye izin vermez ama Dokunmatik Sinema deneyimi için
kendinizi özgür hissedebilirsiniz ama sadece 13 saniye için. Ancak
bunu yaptığınız zaman herkes tarafından görülecek ve izleneceksiniz”
diyerek sokaklarda bu şekilde dolaşmıştır (Eigler, 1997:136; Adams,
2001:65-70).
Her ne kadar 1960’lı yıllarda feminist sanatçılar olsa da
feminist sanat hareketinin tam anlamıyla biçimlenmeye başlaması
1970’li yıllarda gerçekleşmiştir. Amerika’da 1970’li yılların
başlarından itibaren kurulmaya başlanan birtakım örgütler, yine
Amerika’da Feminist Sanatın üniversite programlarına alınması, kadın
sanatçıları bir araya getirip sergiler yapmak için açılan galeriler, sanatı
feminist bir perspektifle yeniden ele alan, kadın ve sanat konusunu
tartışmaya açan konferanslar, çalışma programları, erkeklerin
denetiminde bulunan sanat dergilerine alternatif olarak çıkarılan
feminist sanata ilişkin dergiler, yayınlar feminist sanatın
şekillenmesini sağlamıştır (Kedik, 2010:168-169). 1970’li yıllarda,
Kaliforniya, feminist sanat hareketinin merkezi konumuna gelmiş;
Judy Chicago, Kaliforniya Üniversitesi’nde Feminist Sanat
Programı’nın başına getirilmiştir. Chicago, dersleri önceleri, kampus
dışına, daha önce baraka olarak kullanılan binalara taşımış ve bu
barakalarda kurduğu atölyelerde feminist sanatın gelecekteki temel
yaklaşımlarının ilk örnekleri olan bir dizi aktivite gerçekleştirmiştir.
Bu aktivitelerin bağlamını tarih ve kültürde kadının konumu, resim,
gösteri ve yerleştirme gibi sanat biçimlerinde kadın konusunda
basmakalıp düşünceleri yok etme fikri oluşturmuştur. Feminist sanat
derslerinde öğrenciler ‘erkek egemen ideoloji’nin görsel kodlarına
karşı çıkarak kendi cinselliklerini temsil etmenin yollarını araştırmış
ve ‘bilinç yükseltme’ toplantıları aracılığıyla cinsellikleriyle
yüzleşmeye çalışmışlardır. Feminist sanat hareketi sanat tarihçileri ve
sanat eleştirmenlerinin de kadın sanatçıları odağına almasına neden
olmuştur. Örneğin sanat tarihçi Linda Nochlin 1971 yılında “Neden
Büyük Bir Kadın Sanatçı Olmamıştır” başlıklı bir makale
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yayımlamıştır. Bu makalede yetenekli kadın sanatçıların erkek
meslektaşlarının başarısına ulaşmasını engelleyen sosyal ve ekonomik
faktörleri incelemiştir. Griselda Pollock ve Rozsika Parker daha derine
inip, sanat tarihinin cinsiyet yüklü dilini araştırmaya başlamıştır.
Örneğin ‘master’, ‘masterpiece’ gibi maskülen sanatçının ve sanat
eserinin başarısını tanımlayan terimleri incelemeye başlamışlardır.
Ayrıca kadın ve erkek sanatçılar arasındaki kadın figürünü betimleme
farklılıklarını sorgulamışlardır. John Berger de benzer araştırmalar
yapan sanat eleştirmenlerinden biridir. Görme Biçimleri adlı kitabında
bu konuları odağına almıştır. Sanatsal ürünler yoluyla kadın
sanatçılara önem verilmesine yönelik çabalar yanında feminist sanat
tarihçileri de haksız bir şekilde sanat tarihinin dışında bırakılan kadın
sanatçıları sanat tarihine dâhil etmek için yoğun çaba göstermiştir.
Sanat tarihinde ortaya çıkan her sanat hareketi, muhaliftir ve
öncekine göre önemli biçimsel ve tematik farklılıklar sunar. Bu
nedenle feminist sanat hareketinin de erkek egemen olan sanat
dünyasında kendisinden önceki sanatsal dönemle önemli farklılık
göstermesi gerekir. Ki bu, sanatçının kimliğine, cinsiyetine ilişkin
veriler elde edebildiğimiz binlerce yıllık döneme muhalif olmak
anlamına gelmektedir. Farklılıkları anlaşılması en azından şu soruların
cevaplanabilmesine bağlıdır:
Kadın bir sanatçı ile erkek bir sanatçının bakışı arasındaki fark
nedir?
Cinsiyet farklılıkları, cinslerin dünyayı algılama biçimlerini de
etkiler mi?
Cinsiyet farklılıkları sanat eserinin içeriğini ve biçimini
değiştirir mi?
Modern dönemden itibaren, sanatçıların biçimlendirmeye
başladıkları sanat hareketleri için manifestolar hazırladıkları
görülmektedir. Feminist sanatın da hedeflerini belirleyen bir manifesto
bulunmaktadır. Avusturyalı sanatçı Valie Expert (1996:756)
tarafından 1972 yılında hazırlanmış olan manifestoda feminist sanatın
hedefleri şöyle çizilmiştir:
“Şimdi artık bizim kendi iddialarımızı öne
sürmemiz gerekmektedir. Sevgi, sadakat, aile, annelik,
dostluk, gibi kendi yaratmadığımız kavramları yıkmalı
ve yerine kendi duyarlılığımıza ve kendi arzularımıza
göre yenilerini ikame etmeliyiz. Erkeklerin bize
dayattığı sanatları değiştirmek, erkekler tarafından
yaratılan kadının özelliklerini yok etmek demektir.
Sanatın kadınların özgürlüğü hareketi içinde önemli bir
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yeri vardır ve kendi geleceğimizi belirleyebilmenin
ateşini yakabilecek bir güçtür. Kadınların sanata ne
vereceği ve sanattan ne alacağına ilişkin soruları şöyle
yanıtlamak mümkündür. Kadının özel durumunun
sanatsal bağlama taşınması, yeni sanatsal ifadeleri
yaratacak göstergeleri oluşturacak, diğer taraftan
kadınların kaderini değiştirebilecektir” (Valie Expert,
1996:756).
Feminizmin sanatla bağ kurmaya başladığı döneme kadar
kadın sanatçıların eserlerinin, tarz ve içerik bakımından erkeklerin
çalışmalarından çok farklı olduğu söylenemez. Oysaki feminist
sanatçıların çalışmaları diğer kadın sanatçıların ve erkek sanatçıların
çalışmalarından biçim ve içerik açısından açık bir biçimde ayırt
edilebilir. Feminist yaklaşıma göre sanat tarihi içinde, sanatın
evrimini, bir sanat eserinin içeriğini anlamak için ‘cinsiyet’ temel
öğedir. Feminist kurama göre, ne sanat ne de sanatçı kültürel bağlam
dışında anlaşılamaz. Bu nedenle cinsiyet, hem tarihin ifade
edilmesinde hem de yorumlanmasında etkilidir. Sanatın geleneksel
sanat tarihi perspektifi içinde cinsiyetçi bir biçimde ele alınmasına
karşı çıkan bazı feminist sanatçılar, bile bile ‘güzel sanatlar’
kategorisine zarar vermek ve geleneğin yeniden değerlendirilmesini
sağlamak için tarihî olarak, kadını akla getiren zanaat tekniklerini
benimsemişlerdir. Çünkü tarihsel olarak zanaat, bir kadın uğraşı
olarak görülürken, ‘anıtsal sanatlar’ olarak da adlandırılan resim,
heykel ve mimari erkeklerin egemenliğinde bir alan olarak kabul
edilmiştir. Feminist sanatçılar, zanaatın karalanmasının temel
nedeninin, zanaatın kadınları çağrıştırması olduğunu ileri sürmüşler ve
bilinçli olarak zanaat tekniklerine yönelmişlerdir (Keser, 2009:128;
Keser, 2006:60-61).
Kimi sanat hareketlerinin teorisi oluşmadan önce öncüsü
olarak değerlendirilebilecek sanatçılar vardır. Örneğin Hieronymus
Bosch (1450-1516), 1920’li yıllarda teorisini oluşturan sürrealizmin
öncüsü olarak kabul edilir. Her ne kadar feminist sanat hareketi
biçimlenmiş olmasa da vaktinden önce feminist bir tutum gösteren
kadın sanatçılar olduğu bilinmektedir. Örneğin 17. yüzyılda yaşamış
olan Artemisia Gentileschi ve Meksikalı ressam Georgia O’Kefee
(1887-1986) Frida Kahlo (907-1954), bu kategorinin en önemli
örnekleridir. Feminist sanatçılar bu nedenle adı geçen sanatçıların
çalışmaları üzerine odaklanmıştır. Artemisia Gentileschi gerek
biyografisiyle, Frida Kahlo ve Georgia O’Kefee ise resimleriyle
feminist sanat kuramcılarının ve feminist sanatçıların teorisyenlerinin
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ilgisini çekmiştir. Diğer taraftan Amerikalı sanatçılar Judy Chicago (d.
1939), Nancy Spero (1926 –2009), Yolanda M. López (d. 1942), Alice
Neel (1900 –1984) Kanadalı sanatçı Jennifer Linton (d. 1968)
kendisini feminist olarak adlandıran önde gelen feminist sanatçılardır.
Judy Chicago, kadın sanatçının kadınlığı hakkında daha
yüksek sesle konuşmak istediğini, erkek toplumunda kadın sanatçının
‘öteki’ yapılmak istendiğini deklere ederek ve çalışmalarının da
siyasal yönü nedeniyle feminist sanat alanında daha önemli bir
sanatçıdır. Ayrıca, İlk Dalga olarak adlandırılan feminist sanatın en
önemli temsilcisidir. Onunla birlikte feminist sanatı biçimlendiren
diğer sanatçılar Miriam Shapiro, Bttye Saar ve Faith Ringgold’dur
(Boles ve Hoeveler, 2004:127). Bu hareket, Amerika’da başladığı için
Amerika’da yaşayan feminist sanatçıların bu konuda daha cesur
olduğunu söylemek mümkündür. Bu hareket, sadece Amerika ve
Avrupa’dan kadın taraftar bulmamış, etki alanı Türkiye’ye kadar
genişlemiştir. Türkiyeli ressamlardan Tomur Atagök kendisini
feminist olarak tanımlamaktadır. Kendi sözleriyle feminist olma
sürecini şöyle anlatmıştır:
“1970’li yıllarda Judy Chicago ve Miriam Schapiro,
Los Angeles’ta bir okul açmışlardı ve kadın sanatçıları
alıyorlardı. Ben onun farkına vardım. O yıllarda yavaş
yavaş kadın sanatçıların ilerleyemediğini, sanat tarihinde
kadın sanatçıların olmadığını gördüm. Bu, 60’lı, 70’li
yıllarda şiddetli bir şekilde Amerika’da vurgulandı. Judy
Chicago, gerçekten o grubun içinde konuşmasını bilen, özel
bir insandı. Sonra ben Los Angeles’a gittim ve o grubun
üyesi oldum. Sonra Türkiye’ye geldim. 1970’te Türkiye’deki
durumu gördüm. Baktım ki kadın sanatçıların yaptıkları
işler beni heyecanlandırıyor ama erkek sanatçılar,
yağlıboyada takılıp kalmışlar”(akt, Sönmez, 2009).
Judy Chicago ve Miriam Shapiro’nun Kaliforniya Sanatlar
Enstitüsü işbirliği ile 1971 yılında gerçekleştirdikleri Kadın Evi
(Womanhouse) projesi, feminist sanatın kadın işbirliğine dayanan ilk
önemli çalışmalarından biridir. Bu projenin amacı kadın izleyiciyi
bilinçlendirmektir. Shapiro ve Chicago’nun öğrencileri ile bazı yerel
sanatçılar katılmıştır. Bu program için Kaliforniya’da 17 odalı bir
konak tutulmuş ve katılımcı her sanatçıya bir yer verilmiştir. Chicago
ve Shapiro öğrencilerini serginin kavramının oluşturulması için
öğrencilerine bilinç yükseltme tekniğini kullanmalarını sağlayarak
kadının konumuna ilişkin sosyal, kültürel, siyasi eleştiri niteliğindedir.
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Bu çalışma kapsamında sahnelenen performanslarla kadına uygun
görülen toplumsal rollerin altı çizilmiştir. Schapiro’ya göre bu çalışma
feminist sanatın içeriğini ve estetiğini belirleyecek bir çalışmadır.
Feminist sanatın içeriği, konusu da kadınların kendi hayat
deneyimleridir (Shapiro, 1972:268-270; Peterson ve Mathews,
2008:34-35; Schor, 2009:72-74 ). Shapiro, bu projenin amacını şöyle
açıklamıştır:
“Evlerimiz yüzyıllar boyunca biz kadınlarla
özdeşleştirilen bir mekân olarak her zaman
beslediğimiz ve beslendiğimiz bir yer olmuştu.
Başkalarını memnun etmek için çaba harcadığımız,
kendi kendimizle mücadele ettiğimiz yerdi. Peki sadece
kendimizi memnun etmek için bir ev yaratabilecek
olsaydık, bu ev nasıl bir ev olurdu? Her birimiz,
tümüyle kendi düşlerinden ve fantezilerinden yola
çıkarak o evin bir odasını döşeyecek olsaydı, ortaya
nasıl bir ev çıkardı?” (akt. Antmen, 2009:247).

Sandra Ogel. Ütü Yapmak, 1972. Womanhouse Projesi’nden bir
Performans.
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Judy Chicago, Akşam Yemeği Partisi, Enstalasyon, 1974-1979
Judy Chicago’nun Akşam Yemeği Partisi adlı büyük projesine
dikkatle bakıldığında, feminist sanatın bütün hedeflerini
gerçekleştirdiği görülebilir. Sanat tarihçiler tarafından ihmal edilmiş
olan kadın sanatçıların başarılarını kutlamak için tasarlanmış ve bu
çalışma feminist düşüncenin ikonu durumuna gelmiştir. Bu çalışma,
999 kadının adının altın harflerle yazıldığı porselen bir zemin
üzerindeki her bir kenarı 13 metre uzunluğunda olan üçgen
biçimindeki bir masadan oluşmaktadır. Masanın her bir kenarında
tarihsel açıdan önemli kadınlar için 13 yer bulunmaktadır. Her biri
yaldızlı bir şarap kadehi, bıçak, kaşık, bir porselen tabak üzerindeki
bir imge ve bütün bunların üzerinde bulunduğu nakışlarla süslenmiş
bir kumaşla kutlanmaktadır. Masanın üçgen biçimli olması kadının
göstergesi olarak genital bölgenin de genellikle üçgen biçiminde
düşünülmesi ve betimlenmesinden kaynaklanmaktadır (Keser,
2009:129). Ayrıca her tabağın içinde, yine genital bölgeden yola
çıkarak oluşturulmuş motifler betimlenmiştir.
Kadın özellikle de çıplak kadın, resim geleneğinde yinelenen
en önemli konulardan biridir ve feminist sanatçılar teoride bunu
sorgulamıştır. Ancak bu soruları ortaya atmasına karşın feminist
sanatçılar çıplak betimlemelere büyük ilgi göstermiştir. Bunlar hem
çıplak kadın hem de çıplak erkek figürleri olmuştur. Ayrıca sadece
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çıplaklık değil erotik çalışmalar da üretmişlerdir. Sanat tarihi boyunca
kadın imgeleri özellikle de ‘nü’ imgeler, genellikle erkekler için
erkekler tarafından üretilmiştir. Kadın sanatçılar bu durumu
değiştirmiş ve feminist sanatçılar arasında erotizm ve cinsellik en
popüler izlek haline gelmiştir. Feminist sanatçılar kadınsı
deneyimlerden, genital betimleme, menstrüel kan, gebelik, doğum,
annelik, çıplak tanrıça pozlarından zevk almaya başlamıştır
(Robinson, 2001:524). Feminist sanat hareketinin başından itibaren
feminist sanatçılar, kendi bedenlerine ve cinselliklerine yönelmeye
başlamıştır. Kendi bedenleri ve cinsellikleri üzerindeki haklarını geri
almak için çalışmışlardır. Geçmişte, büyük oranda erkek sanatçılar
tarafından sunulan kadın imgesinin erkek bakışıyla idealize
edilmesine karşı çıkan feminist sanatçılar kadın bedenin ve cinselliğini
anlatmanın yeni ifade biçimlerin araştırmaya başlamıştır (Peterson,
Mathews, 2008:42). Bu nedenle feminist sanat ve teori, kendini
tanımlama politikası ile ilişkili olmuştur. Eğer çıplak kadının tarihi
patriarşide kadının betimlenmesi olarak tanımlanıyorsa, feminist sanat
kendini temsil etme hakkını savunarak, bu gücü geri almak istemiştir
(Nead, 1992:61).
Çıplak gebe kadınlar, doğum anının betimlenmesi, Alice
Neel’in gebe kadınları Yolanda Lopez ve Miriam Shapiro’nun ve
Tomur Atagök’ün tanrıça betimlemeleri, Judy Chicago’nun Doğum
Yırtığı, Jennifer Linton’un menstrüel kanamayı betimlediği Rölik I, II
ve III’ü bu eğilimin betimlemeleridir. 20. Yüzyıla yani feminist
harekete kadar bu tür konuların bir sanat eserinde gösterileceğine
ihtimal bile verilmezdi1. Elbette ki, sanata ilgisi olan herkes tanrıça,

1 Gustave Courbet’nin Evrenin Kökeni adlı resmi, ayrıksı bir
örnektir. Çünkü bu resim kamusal gösterim için değil, sipariş üzerine
yapılmıştır. 1866 yılında dönemin Osmanlı büyükelçisi Halil Paşa
tarafından sipariş edilmiş bu resim bir genital organ betimlemesidir. Bu
çalışma, Corbet’nin çağdaşları tarafından ‘korkunç salgının (frengi) iğrenç
etkenlerinden biri’ ya da ‘korkunç nesne’ olarak değerlendirilmiştir. Zaten
Halil Paşa resmi bir perdenin arkasında gizlemi, ancak çok özel konuklarına
göstermiştir (Haddad, 2000:59-60). Diğer taraftan, 20. yüzyılda da bu
konuların tabu olarak görülmesine devam edilmiştir. Çünkü feministlerin
ilgi duyduğu konuların açık bir biçimde betimlendiğini görmek mümkün
değildir. Bu durumun dışında tutulacak tek sanatçı Frida Kahlo’dur.
Nitekim o da bu nedenle feminist sanatçılar tarafından ‘feminist sanatın aziz
koruyucusu’ olarak adlandırılmıştır (Keser, 2006:60). Kahlo’nun kendi
çocuğunu doğurma anına ve kaybettiği çocuğuna ilişkin resimleri feminist
sanatın erken ama mükemmel örneklerini oluşturmaktadır.
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çıplak kadın, azize betimlemelerinin yeni bir şey olmadığını bilir. Bu
tür konular daha önce hem kadın hem de erkek sanatçılar tarafından
çalışılmıştır. Azizeler, genellikle bir kutsallık atmosferi içinde
betimlenmiştir. Kadın, özellikle de çıplak kadın bedeni ise sanat
eserinde bir cinsel arzu nesnesi olarak var olmuştur. Ancak feminist
sanatçılar, bu durumu farklı bir anlayışla betimlemiştir. O güne kadar,
sanatta hâkim olan tabuları yok sayarak var olan gerçekleri
göstermeye başlamışlardır. Feminist ideolojiler sanatın alanına nüfuz
etmeye başlayınca, bu ideolojiyi benimsemiş olan bazı kadın
sanatçılar patriarkal toplumun üretmiş olduğu kadın doğasını
yapısızlaştırmayı hedeflemiştir. Jenny Saville başta olmak üzere bazı
feminist sanatçıların çalışmaları kadın bedenini tarihi yükünden
kurtarmaya yönelik çabalardır. Jenny Saville’in büyük boyutlu
tuvallere çizdiği kadınlar, büyük itici yaratıklardır. Sanat tarihinde
izleyiciye gösterilmesi tercih edilen kadının zerafeti, güzelliği iken, o
bir kadın sanatçı olarak izleyicinin karşısına her kadının korkulu
rüyası olan obeziteyi çıkarmayı tercih etmiştir. Clare Henry, onun
kadınlarını ‘uçsuz bucaksız obezite dağları’, ‘eti azmış’ olarak
tanımlamaktadır (Meagher, 2003:23-41). Daha da çarpıcı olan bu ‘eti
azmış’, ‘obezite dağlarının’ birer otoportre olmasıdır.

Jenny Saville, Oto Portre, Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 1992
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Sonuç
Feminist sanat bir sanat hareketi olarak ortaya çıktığında bu
sanatçıların erkeklerden ya da diğer kadın sanatçılardan farklı olarak
neler yaptıkları, sanatlarının hangi yönlerden diğerlerinden
farklılaştığını merak etmiştir. Söz konusu sanatçılarla feminist sanatçı
olarak tanımlanmaları gerekçesiyle ilgilenilmiştir. Feminist
sanatçıların çalışmalarını incelediğimizde, ‘feminist sanat’
kategorisinin ne bir üslup etiketi anlamına geldiğini, ne de birleşik bir
üslup eğilimi anlamına geldiğini görürüz. Bu terim, görsel imgeler
aracılığıyla belirli anlamların üretilmesi ile ilgilidir (Nead, 1992:61).
Feminist sanat esasında kadınların deneyimlerini ve yaşamlarını
yansıtmak amacıyla yaptıkları sanata gönderme yapar ve elbette ki
kadınların sanat tarihinde ve sanat pratiğinde görünür olmasını
araştırır.
Kuşkusuz sanat dünyasında başarılı olan kadın sanatçılar
olmuştur ama feminist sanatçı ve kadın sanatçı özdeş iki ulam değildir
ve bu sanatçıların hepsinin feminist olduğu söylenemez. En azından
19. yüzyıla kadar kadınlar arasında ciddi bir hak arayışı dahi söz
konusu değildir. Lavinia Fontana (1552-1614), Élisabeth-Louise
Vigée-Le Brun (1755 -1842, Angelica Kauffmann (1741 –1807),
Tamara de Lempicka (1898–1980), Mary Cassatt (1844 –1926),
Suzanne Valadon (1865 –1938), Joan Mitchell (1925 – 1992), Agnes
Martin (1912 –2004) sanat tarihinde ün ve başarı kazanan
sanatçılarıdır. Ancak, feminist sanatçılara göre, 1960’lı yıllara kadar
birçok kadın erkek-egemen sanat dünyasında yer alabilmek için
çalışmalarını cinsiyetsizleştirmiştir. Bu nedenle onların eserlerini
kadın üretimi olarak kimliklendirmek mümkün değildir. Dolayısıyla
feminist sanatçılar, kadın sanatçıları sanatta daha fazla görünür kılmak
için çalışırken kadın sanatçıların sanatı ile erkek sanatçıların sanatı
arasında bir farklılık oluşturmayı da hedeflemiştir. Öncelikle kadın bir
sanatçının çalışması, kadınsı olmalıdır. Feminist hareketin
güçlenmesiyle birlikte kadınlar kendi cinselliklerini araştırma ve zevk
alma konusunda cesaretlenmiş ve sanatta tabu olarak görülen konular
çalışılmıştır. Feminist sanatçıların en önemli ve ayırdedici
özelliklerinden biri kadın bedeninin sanat eserlerinde görmeye alışkın
olmadığımız gerçekliklerini sunmuş olmasıdır.
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SA'LEBE HADİSESİNE TAHLİLÎ BİR YAKLAŞIM

Özet
Büyük bir sahabi ve Bedir ehlinden olmasına rağmen, büyük bir iftiraya
uğradığı günden beri Sa'lebe b. Hatıb, araştırmadan yoksun mev'ıze kitapları,
vaiz ve hatiplerin dilinden düşmemektedir. Mutemed kabul edilen bazı
müelliflerin eserlerinde bulunması, rivayetlerin araştırılmamasından ve
geçmişleri taklitten kaynaklanmaktadır.
Bu makalemizde, olayın bütün varyantlarını naklederek ravilerini cerh ve
ta'dil süzgecinden geçirecek ve olayın Sa'lebe b. Hatıb ile alakasının olmadığını
ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Sa'lebe, hadis, cerh, ta'dil, iftira.

An Analytıcal Approach To Sa'laba’s Hadıth
Abstract
Although one of a great Sahabi and Badr fighters has suffered a great
slander. Since then Sa'laba b. Khatıb did not fall from the research lack sermon
books and the language of the preacher. Existence of the event in the trusted
adopted books is the cause of lack investigation and by imitation of past. In the
article we will try explain all variants of the event and filter it through Carh and
Ta’dil’s books and determine the relevance of the event with Sa’laba b. Khatib
Key Words: Sa’laba, hadith, carh and ta’dil, slander

Giriş
Sahabe, insanlığın kurtuluş ölçü ve ilkelerini oluşturan Kur’ân-ı
Kerim, ve Hz. Peygamber (s)'in sünnetini bize intikal ettiren beşerinpeygamberlerden sonra-en seçkin şahsiyetleridir. Allah'ın övgü ve
senasına, Hz. Peygamber (s)'ın takdir ve methine mazhar olmuş ve örnek
olarak bizlere takdim edilmişlerdir.
Hz. Peygamber ve sahabe tarafından uygulanan, bütün beşerî inanç
ve sistemlerin çarpık yönlerini tehdit eden İslam, doğuşundan bugüne,
eleştiri ve saldırılara maruz kaldığı gibi, uydurma hadîslerle de istismar
edilerek tahrif edilmeye çalışılmıştır. İslam’ı tahrif için, Rasûlullah (s)’ın
istismar edilmesi doğaldır. Zira, "Hz. Peygamber'in, İslam camiasının en
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yüksek otoritesi oluşu, aynı zamanda O'nun, İslam aleminin en çok
istismar edilen şahsiyeti haline gelmesine müncer olmuştu"1tur. Hz.
Peygamber'den sonra en çok istismar edilen ve adlarına hadîs uydurulan
şahsiyetler sahabedir. Çünkü sahabe, Hz. Peygamber ile gelen nesiller
arasındaki sağlıklı iletişimin en önemli köprüleri durumundadırlar. Bu
köprülerin yıkılması, İslamî düşünce yapısını içten çökertmenin en
önemli araçlarından biridir. Bunu yapmanın en kestirme yolu, sahabe
adına uydurma haberleri üretmek, böylece sahabe güvenirliğini;
dolayısıyla onlar aracılığıyla gelen İslamî ilke ve nasslarını çürütmek
veya ortadan kaldırmaktır.
Sahabenin birer insan olduğu, hata, kusur, hatta bazı günahları
işleyebileceği; bu hatalarının dile getirilebileceği doğaldır. Doğal
olmayan, sahabeyi insanüstü göstermeye çalışmak, onların bu beşerî
sürçmeleri dile dolamak ve ferdî kusurları genelleştirerek bütün sahabeye
teşmil etmektir.
Hadîs literatüründe sahabenin hayatı tahlil edilmiş, bilgi ve hizmet
bazında katagorize edilerek değerlendirilmiştir. Hiç bir art niyet olmadan
yapılan bu rasyonel değerlendirme genel kabul görmesine rağmen,
uydurma kriterlerle sahabeyi ele almak ve onları hayalî ölçütlerle
gündeme getirmek, formalist bir düşünceden öteye geçmemektedir.
Bu makalemizde, gerçekdışı argümanlarla sahabîlik karizması
yıkılmaya çalışılanlardan biri olan Sa'lebe bin Hatıb'ı ele alacak ve
asırlardır üzerine düşürülen haksız gölgeyi kaldırmaya ve ona yapılan
ithamları cevaplandırmaya çalışacağız.
Sa'lebe'nin Kimliği
İbn Esîr, Sa'lebe b. Hatıb b. Amr b. Ubeyd b. Umeyye b. Zeyd elEnsarî el-Evsî2 şeklinde vermektedir. İbn Hacer de, el-Evsî el-Ensarî
takdim-tehirinden başka aynısını vermektedir.3
İbn Esîr, Kelbî'den şu künyeyi nakletmektedir: Sa'lebe b. Hatıb b.
Amr b. Ubeyd b. Umeyye b. Zeyd b. Malik b. Avf b. Amr b. Avf elAnsarî el-Evsî.4
İbn Sa’d ise şu künyeyi vermektedir: Sa’lebe b. Hatıb b. Amr b.
Ubed b. Umeyye b. Zeyd. Annesi Umame bint’s-Samıt b. Halid b. Atıyye
b. Hut b. Habîb b. Amr b. Avf’tır.

1

Hatipoğlu, Mehmed S.,Siyasî, İctimaî Hadiseler, yayınlanmamış tez. s. IV.
İbn Esîr, İzzüddin Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed el-Cezerî (555-630), Usdu'lĞabe fi Ma'rifeti's-Sahabe, thk. Kom., Daru'ş-Şuab,yrz, 1970, I. 283.
3
Askalanî, Ahmed b. Ali b. Hacer, el-İsabe fi Ma'rifeti's-Sahabe, Daru İhyai'tTurasi'l-Arabî, Beyrut, ty., I. 198.
4
İbn Esîr, Usdu’l-Gabe, I. 285.
2
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Sa'lebe'nin doğum tarihini tesbit edemedik. Ölüm tarihi ile ilgili
değişik görüşler vardır. İbn Esîr (İzzüddin Ebü’l-Hasan Ali b. Muh. el
Cezerî, v. 630/1233), Hz. Osman'ın hilafeti döneminde öldüğünü
söylerken, İbn Kelbî, Uhud gazvesinde şehid olduğunu söyler.5
Sa'lebe Olayı
Olayı veren kaynaklar, aşağı-yukarı aynı metni vermektedirler.
Biz, olayı biraz daha detaylı ve derli-toplu alan İbn Esir’in Kasım Ebi
Abdirrahman-Ebu Umame el-Bahilî’den tahdîs ettiği rivayeti alırken, İbn
Cerîr et-Taberî (214/829-311/923)'nin beş varyantla rivayet ettiği nakli
analiz ettik. İbn Esîr'in rivayeti şöyledir:
Sa'lebe b. Hatıb el-Ansarî Rasûlullah (s)'a gelerek, "Ya Rasûlullah,
Allah'a dua et de bana biraz mal versin" dedi. Rasûlullah (s): "Yazıklar
olsun ya Sa'lebe! Şükrünü ettiğin az mal, gücünün yetmediği çok maldan
daha hayırlıdır" buyurdu. Bir süre sonra tekrar geldi, aynı dilekte
bulundu. Rasûlullah (s): "Ben senin için güzel bir örnek değil miyim?
Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim, altın ve gümüşten dağların
benimle yürümesini istesem, benimle yürür" buyurdu. Sa'lebe, bir süre
sonra tekrar geldi ve "Ya Rasûlullah, dua et de Allah bana biraz mal
versin. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, şâyet Allah bana
mal verirse, her hak sahibine hakkını veririm" dedi. Rasûlullah (s):
"Allah’ım Sa'lebe'ye mal ver. Allah’ım Sa'lebe'ye mal ver" buyurdu.
Sa'lebe biraz koyun edindi. Koyunları kurt-böcekleri gibi çoğaldı.
Sa'lebe, öğle ve ikindi namazlarını Rasûlullah (s) ile beraber, diğer
namazlarını koyunlarıyla kılmaya başladı. Koyunları artıp çoğalıyordu.
Sa'lebe yalnız cuma namazlarına gelmeye başladı. Koyunları artmaya
devam ediyordu. Sa'lebe, cemaat ve cuma namazlarına da gelmemeye
başladı. Cuma günleri olunca halk arasına çıkar ve olup bitenleri sorardı.
5

İbn Esîr, Usdu’l-Gabe, I. 285. İbn Sa’d da, Sa’lebe’nin Bedir savaşına
katıldığını söylemektedir ki bu, orada şehid düştüğü tezini güçlendirmektedir.
İbn Hişam, Sîre, Ebu Muhammed Abdilmelik, Sîretu İbn Hişam, Sîre, Mektebetu
Dari’t-Turas, Kahire, ty., II. 144. Sa‘lebe’nin iki hanımı, altı oğlu ve bir kızı
vardı. Çocuklarından Ubeydullah, Abdullah ve Umeyr, Benû Vâkıf’lı eşindendir.
Rifâa, Abdurrahman, Iyâd ve kızı Amîra ise Gatafân kabilesinden Lubâbe bt.
Ukbe b. Beşîr adlı hanımındandır. (İbn Sa’d, Muhammed, et-Tabakatü’l-Kübra,
Daru Sadr, yy. ve ty., dirase ve thk. Ziyad Muhammed Mansur, Dâru Sâdır,
Beyrut, yy.., III, 460.)
Sa‘lebe’nin kardeşi Hâris b. Hâtıb (7/628) Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına
katılmış, Hudeybiye’de bulunmuş, Hayber’de şehit olmuş büyük bir sahabîdir.
İbn Hişâm, IV, 315; İbn Sa‘d, Tabakât, II, 107; III, 461; Taberânî, Ebu’l-Kasım
Süleyman b. Ahmed, el-Mu’cemu’l-Kebîr, thk. Hamdi Abdulmecid es-Selefî, elEvkafu’l-Irakıyye, Irak. ty., II, 87, III, 276)
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Rasûlullah (s) bir gün onu hatırladı ve "Sa'lebe ne yaptı?" diye sordu. "Ya
Rasûlullah, Sa'lebe'nin koyunları vadiye sığmaz oldu" dediler. Rasûlullah
(s): "Sa'lebe'ye yazıklar olsun. Sa'lebe'ye yazıklar olsun; Sa'lebe'ye
yazıklar olsun" buyurdu. Allah, sadaka (zekât) âyetini indirdi.6 Rasûlullah
(s), Benî Selîm'den bir, Benî Cüheyne'den de bir adam görevlendirerek
nasıl zekât alacaklarını bildirerek şöyle buyurdu: "Sa'lebe ile Benî
Selmî'den bir adama uğrayın ve zekâtlarını alın" buyurdu. Adamlar
Sa'lebe'ye giderek durumu anlattılar ve Rasûlullah'ın mektubunu
okudular. Sa'lebe, "Bu, cizyeden başka bir şey değildir; bu, cizyenin
kardeşinden başka bir şey değildir. Gidip işinizi bitirdikten sonra bana
uğrayın" dedi. Olanları duyan Benî Selmî'den olan adama gittiler. Selmî
kabilesindeki adam, mallarının en iyilerini zekât için seçti, ayırdı ve
onları karşılamağa çıktı. Görevliler bunu görünce, "Malının en iyilerini
vermekle mükellef değilsin" dediler. Adam, "Bunları alınız, bunları
vermekle mutlu oluyorum" dedi. Görevliler, diğer mükelleflere de
uğrayıp zekât malını topladıktan sonra Sa'lebe'ye geldiler. Sa'lebe, "Bana
talimâtnamenizi gösterin" dedi. Rasûlullah (s)’ın talimatını okuyunca,
"Bu cizyeden başka bir şey değildir; bu cizyenin kardeşinden başka bir
şey değildir. Gidin. Ben kararımı verince (gelirsiniz)" dedi. Döndüler.
Onlar konuşmadan Rasûlullah (s), "Sa'lebe'ye yazıklar olsun" dedi ve
Selmî'ye dua etti. Görevliler, Sa'lebe'nin durumunu anlattılar. Bunun
üzerine Allah, "Onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz (ahd) vermişti:
'Eğer (Allah) bize lütuf ve kereminden ihsan ederse, muhakkak zekâtını
vereceğiz, gerçekten salihlerden olacağız. Ne zaman ki Allah, kereminden
istediklerini verdi, cimrilik edip yüz çevirdiler. Zaten yan çizip
duruyorlardı. Nihâyet Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan
söylemeyi adet edindikleri için, Allah da bu işlerinin sonunu, kalplerinde
kıyamet gününe kadar devam edecek bir nifaka çeviriverdi"7 ayetlerini
indirdi. Rasûlullah (s)'ın yanında Sa'lebe'nin akrabalarından biri hazır
bulunuyordu. Sa'lebe'nin yanına gidip, "Yazıklar olsun sana Sa'lebe!
Allah senin aleyhinde şöyle şöyle âyetler indirdi” dedi. Sa'lebe
Rasûlullah'ın yanına gelerek zekâtını kabul etmesini istedi. Rasûlullah (s),
"Allah beni zekâtını almaktan menetti" buyurdu. Sa'lebe üstünü başını
yırtıyordu. Rasûlullah (s), "Bu senin yaptığındır. Sana söyledim beni
dinlemedin" buyurdu. Rasûlullah (s) zekâtını kabul etmeyince Sa'lebe
evine döndü. Vefat edinceye kadar Rasûlullah (s) ondan bir şey almadı.

6

"Sadakalar (zekâtlar), Allah tarafından bir farz olarak ancak şunlar içindir:
Fakirler, miskinler, zekât toplayıcıları, kalpleri Müslümanlığa ısındırılmak
istenenler, mukâtep köleler, borçlular, Allah yolundaki gaziler ve yolda
kalmışlar. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir." 9 Tevbe, 60.
7
Tevbe, 9/75-77.
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Ebu Bekir (v. 13/634) halife olunca ona geldi ve “Rasûlullah (s)'ın
yanındaki değerimi ve Ansâr arasındaki konumumu bilirsin. Zekâtımı
kabul et" dedi. Ebu Bekir, "Rasûlullah (s)'ın kabul etmediğini ben nasıl
kabul ederim" dedi ve vefat edinceye kadar ondan bir şey kabul etmedi.
Ömer (v. 23/644) halife olunca ona geldi ve "zekâtımı kabul et"
dedi. Ömer, "Rasûlullah (s) ve Ebu Bekir senden almadı, ben nasıl
alırım?" dedi ve vefat edinceye kadar ondan bir şey almadı.
Osman (v. 35/656) hilafete gelince ona gitti ve zekâtını almasını
istedi. Osman, "Rasûlullah (s), Ebu Bekir ve Ömer'in kabul etmediği şeyi
ben nasıl kabul ederim" dedi ve o da kabul etmedi. Sa'lebe Osman
döneminde öldü."8
Hikayenin Yayılış Sebebi
Sa'lebe hikayesi, ilim erbabı ve İslamî kültüre vakıf çevrelerce
yaygın şekilde bilinmekte ve konu bağlamında ilk anlatılan ve aktarılan
kıssalar arasındadır. Bu derece yaygın olmasının nedenleri arasında şu
faktörleri sıralamak mümkündür:
4. 1. Kur’ân-ı Kerim'de, "Onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz
(ahd) vermişti: 'Eğer (Allah) bize lütuf ve kereminden ihsan ederse,
muhakkak zekâtını vereceğiz, gerçekten salihlerden olacağız"9 âyetinin,
Sa'lebe hikayesine uygun olması ve meşhur bazı tefsirlerin, hikayeyi bir
muhaddis kritizminden geçirmeden formel olarak vermesi.
4. 2. Ğazalî (Ebu Hamid Muhammed, v. 505/1111)'nin İhya'sı gibi
güvenilen ve çok okunan ahlakî eserlerin hikayeyi nakletmesi ve bu
vesileyle dilden dile dolaşması.
4. 3. Vaiz ve hatiplerin, tahkik etmeden, geniş halk kitlelerini
etkileme amacıyla va'z ve hutbelerinde hikayeyi dramatize ederek
anlatmaları.
4. 4. Hikâyenin, Kur’ân'da Allah tarafından methedilen Hz.
Peygamber (s)'in bir sahabisiyle ilişkilendirilmesi ve tipolojik sunulması.
4. 5. Hz. Peygamber (s)'in bir mucizesinin tezahürü olarak takdim
edilmesi.
4. 6. Bu gibi ahlakî hikayelerin, terğib ve terhibte etkili bir imaj
bırakması ve halk zihnine yerleşmesi.
4. 7. Hikaye mağduru Sa'lebe bin Hatıb'ın, hikaye kahramanı
Sa'lebe bin Ebi Hatıb'la karıştırılması ve genelde ayırt edilmemesi.
Kıssayı Ele Alan Kaynaklar

8

İbn Esîr, Usdu’l-Gabe, I. 283-285. İbn Esîr, "Hâdiseyi üçü (İbn Mende, Ebu
Nuaym ve İbn Abdi'l-Berr) de rivayet etmiştir" demektedir.
9
Tevbe, 9/75.
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Sa’lebe hikayesi, tefsir, siyer, tabakat ve tarih gibi pek çok eserde
nakledilmesi, kıssanın doğru olduğu anlamına gelmemektedir. Zira her
ilim dalı olayları kendi kriterlerine göre ele almakta ve aktarmaktadır. İbn
Cerir et-Taberî gibi ünlü münekkid, müfessir ve tarihçi şöyle demektedir:
“Bu kitabımı okuyan bilmelidir ki, buraya aldığım her şeyde
dayanağım, bana aktarılan haberler ve ravilerine isnat ettiğim âsârdır
(bilgilerdir).
Bu kitabıma aldıklarımda, okuyucunun sağlam olduğuna bir delil
bulamayan, gerçek olduğuna bir anlam veremediğinden dolayı
hoşlanmayan, dinleyicinin geçmişlere ait çirkin bir şey bulan bilsin ki bu,
tarafımızdan uydurulmamıştır, bazıları tarafından bize nakledilmiştir. Biz
sadece, bize aktarıldığı gibi aktarmış bulunuyoruz.”10
Bu bağlamda, müellifi her ne kadar sıka ve meşhur da olsa, eserine
aldığı her haberi doğru kabul ve nakletmek, ilmî kıstaslara uymamaktadır.
Özellikle, hadis usûlünün ince ve hassas kriterlerine sahip hadis ehlinin,
haberleri bu kriterlerle ele alması zorunludur. Nitekim bu kıstaslara sahip
hiçbir hadis kaynağı Sa’lebe b. Hatıb olayını nakletmemiştir. Zira bu
kıstaslarla değerlendirildiğinde, bilimsel kriterlere uymadığı, doğruluk
(sıhhat) şartlarını taşımadığı görülmektedir.
Doğru olmayan bir haberi nakletmek caiz değildir. Hz. Peygamber
(s)’in, ‘Bir ayet de olsa, benden (duyduğunuzu) tebliğ ediniz.
İsrailoğullarından bahsetmenizin sakıncası yoktur. Bilerek adıma yalan
söyleyen ise, cehennemde yerini hazırlasın’11 hadisini İbn Esir şöyle
yorumlamaktadır:
‘İsrailden ne kadar söz ederseniz, anlattıklarınızdan daha fazla
yapmışlardır. Dolayısıyla anlattıklarınızın sakıncası yoktur ve günaha
girmezsiniz. Ancak bu, Beni İsrail haberleriyle ilgili yalanın mübah,
yalan haberlerini nakledenin günahkâr olmadığı anlamında değildir.
Anlamı şudur: Aradaki zamanın uzunluğu nedeniyle, isnadı
gerçekleştirmek zor olduğundan, bildirmek anlamında onlardan söz
etmek mübahtır.’12
Şunu da ifade etmekte yarar buluyoruz: Özellikle birinci kaynak
gösterdiğimiz Taberî’de rivayet edilen beş varyantından, Sa’lebe b. Hatıp
10

Taberî, İbn Cerir, Tarihu’r-Rüsül ve’l-Mülûk, thk. M. Ebu’l-Fadl İbrahim,
Daru’l-Maarifi’s-Saniye, Mısır, ty., I. 185; İbn Kesîr, el-Bidaye ve’n-Nihaye, thk.
Ahmed Abdülvahhab Fetîh, Daru’l-Hadîs, Kahire 1414/1994, I. 114.
11
Buharî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail, Sahîhu’l-Buhârî, el-Mektebetu’lİslâmiyye, İstanbul, ty., 60/Enbiya 50; Tirmizi, Ebû İsa Muhammed b. İsa b.
Sûre, el-Câmiu’s-Sahîh vehüve Sünenü’t-Tirmizi, Daru’l-Fikr, Beyrut 1408/1988,
42/İlim, r. 2671.
12
İbn Esîr, Mübarek b. Muhammed, Camiu’l-Usûl fi Ehadisi’r-Resûl, elMektebetu’t-Ticariyye, 1403/1983, VIII. 19, r. 5850.
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ile alakası olmasa da kıssanın aslının gerçek olduğu anlaşılmaktadır. Bazı
raviler tarafından Sa’lebe b. Ebi Hatıb’la karıştırılmış ve ‘ebu’ atılarak
haksız yere Sa’lebe b. Hatıb'a mal edilmiş ve onun adıyla
özdeşleştirilerek nakledilmiştir.
Dikkat çekici bir nokta da, Taberî’deki üçüncü varyantın
ravilerinden birinin İbn İshak olmasına rağmen kıssayı Sire’sine almamış
ve ona temas dahi etmemiş olmasıdır. İbn Hişam da, pek çok yerde
Sa’lebe b. Hatıb’ı değişik şekilde değerlendirirken bu kıssayı ne İbn
İshak’tan nakletmiş, ne de kendisi Sire’sine almıştır. Ancak İbn İshak,
ravilerinden biri olduğuna göre, Sîre'sinden elimize ulaşmayan
bölümlerine almış olabilir.
Kıssa, tarih kıstaslarıyla pek çok kaynağımızda yerini almış ve
nesilden nesile aktarılmıştır. Bu kaynakları şu şekilde kategorize etmek
mümkündür:
1. Kitaplarına hiç almayanlar (sahih ve müsned hadîs kitapları).13
2. Bu kıssayı incelemeden kitaplarına alanlar.
3. Kitaplarına alıp sadece Bedir ehlinden olduğunu söylemekle
yetinenler.
İbn Hacer14; İbn Hazm15, Vakıdî16, İbn Esir;17 İbn Hibban18; İbn
Sa’d19; İbn Abdi’l-Ber20 gibi pek çok güvenilir kaynak Sa’lebe’yi Bedr’e
katılanlardan saymaktadırlar.
4. Kıssa’dan söz edip batıl olduğunu söyleyenler. Beyhakî (v. 458/
1066)21; İbn Hazm (v.384/994); İbn Abdi’l-Berr (v. 463/)1071)22; İbn Esir
13

Sadece Camiü’s-Sağîr ‘Şükrünü eda edebileceğin mal, şükrünü eda
edemeyeceğin maldan daha hayırlıdır’ hadis metnini almış ve herhangi bir
yorumda bulunmamıştır. Bkz. Munavî, Abdurraûf, Faydu’l-Kadîr Şerhu elCâmi’is-Sağîr
min
Ehâdisi’l-Beşîrri’n-Nezîr,
Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye,
Beyrût1415/1994, IV. 688, r. 6153. Ancak hadisi rivayet eden kaynakların
hiçbiri sahih değildir.
14

Askalanî, el-İsabe fi Ma'rifeti's-Sahabe, Daru İhyai't-Turasi'l-Arabî, Beyrut,
ty., I. 198.
15
İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed, Cemheretu Ensabi’l-Arab, thk.
Abdusselam Harun, Daru’l-Maarif, Kahire, ty., s. 334.
16
Vakıdî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ömer, Kitabu’l-Meğazî, Daru’l-Kutubi’lİlmiyye, Beyrut, ty., I. 159.
17
İbn Esîr, Usdu’l-Gabe, I. 283.
18
İbn Hibban, Muhammed b. Hibban b. Ahmed, Kitabu’s-Sıkat mine’lMuhaddisîn, Dairetu’l-Maarifi’l-Usmaniyye, ty. Ve yy.., III. 36.
19
İbn Sa’d, Tabakat, III. 460.
20
İbn Abdilberr, Ebu Amr Yusuf b. Abdillah b. Muhammed, el-İstiab fi
Ma’rifeti’l-Ashab,(el-İsabe’nin kenarında) Daru’t-Tuarsi’l-Arabî, Beyrut, ty., I.
200.
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(v. 630/1233)23; İbn Hacer Askalanî, (773-852/1371-1448)24, Heysemî,
(v. 807/1404)25; Süyûti (v. 911/1505)26 bunlardandır. Bunlardan önce ve
sonra da pek çok alim bu kıssaya dikkat çekmiş ve batıl olduğunu
söylemiştir.
Çağdaş alimlerden Ahmed Muhammed Şakir27, Muhammed Nasır
el-Elbanî28, Muhammed Hafız et-Ticanî, Mukbil b. Hadî el-Vedaî29 de, bu
kıssanın batıl olduğunu söylemektedirler.
Askalanî, ‘Baverdî, İbn Seken ve İbn Şahin’in (v. 308/920) Mean
b. Rufaa-Ali b. Zeyd- Kasım- Ebu Ümame zinciriyle naklettiklerine göre
Sa’lebe b. Hatıb el Ansarî, Rasûlullah (s)’a gelerek..’ şeklinde bir nakilde
bulunmakta, ancak olayın geçtiği eserlerin isimlerini vermemekte ve
‘olayın geçek olduğunu sanmıyorum’ demektedir.30
İbn Abdilberr de, Sa’lebe’nin Bedir ve Uhud’a katıldığını ve
Katade ile İbn Cübeyr’in dediklerine göre zekâtı vermeyen kişi olduğunu
söylemektedir.31 İstiab, ‘Ahberena’ kavramıyla Abdülvaris b. SüfyanKasım b. Asbeğ-Ahmed b. Züheyr-Abdülvahhab b. Necde-İshak b. Şuayb
b. Şabur-Muaz b.Rufaa-Ebu Abdilmelik Ali b.Yezid- Kasım Ebu
Abdirrahman-Ebu Ümame el-Bahilî tarıkıyla Sa’lebe b. Hatıb’ın, ‘Ya
Rasûlallah..’ dediğini nakletmektedir.32
İbn Sa’d, Sa’lebe’nin künyesini verdikten sonra olaya hiç temas
etmemekte ve sözlerini ‘Sa’lebe b. Hatıp Bedir ve Uhud’a katılmıştır’
ifadesiyle bitirmektedir.33
Rivayet Kitaplarında Sa’lebe
Sa’lebe kıssasını ilk dile getiren kaynağa ulaşmaya çalışmamıza
rağmen tesbit edemedik. Elimize ulaşan İbn İshak’ın Sire’si gibi ilk
21

Ebu Nuaym, Ahmed b. Abdillah b. Ahmed b. İshak el-İsbehanî, Delailu’nNubuvve (el-Müntehab), thk. ve thr. Abdülberr Abbas Vüd-Muhammed Revvas
Kal’acî, el-Mektebetü’l-Arabiyye, Haleb 1390, I. 47.
22
İbn Abdilberr, İsti’ab.
23
İbn Esir, Üsdü’l-Gabe.
24
Muhtelif kitaplarında.
25
Heysemî, Nuruddin Ali b. Ebi Bekir, Mecme’u’z-Zevaid ve Menbe’u’l-Fevaid,
Daru’l-Kitabi’l-Arabî, Beyrut, ty., VII. 37.
26
Muhtelif Kitaplarında.
27
Taberî Tefsiri üzerinde yaptığı ta’lik.
28
Daîfu el-Caimi’s-Sağîr.
29
es-Sahihu’l-Müsned min Esbabi’n-Nüzûl.
30
Askalanî, İsabe, I. 199.
31
İbn Abdilberr, İstia’b, I. 203 (İsabe’nin altında).
32
, İbn Abdilberr, İstia’b, I. 204.
33
İbn Sa’d, Tabakat, III. 460.
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kaynaklarda bulunmamaktadır. Taberî’nin bir varyantındaki ravilerden
birinin İbn İshak olması, Sire’nin elimize ulaşmayan bölümlerinde
nakledildiği ihtimalini akla getirmektedir. En eski rivayet kaynaklarımız
olan Taberî (v. 310/922) tefsirinde, Bağevî (Abdullah b. Muhammed v.
317/929)’nin Mu’cemu’s-Sahabe’sinde, Abdurrahman b. Ebi Hatim (v.
327/939)’in tefsirinde, Abdülbaki b. Kani’ (v. 351/962)’in Kitabu’sSahabe’sinde, Taberanî (v. 360/971)’nin Mu’cemu’l-Kebîr’inde, Beyhakî
(v. 458/1066)’nin Delailü’n-Nübüvve’sinde, Vahidî (v. 468/1075)’nin
Esbabü’n-Nüzûl’ünde kıssanın alındığı kaynaklar verilmemektedir.
Hepsinin isnadı İbn Abbas veya Ebu Ümame tarıkiyle Mean b. Rufaa’ya
dayanmaktadır ki ikisi de ferd rivayetlerdir ve sahih kabul
edilmemektedirler.
Beyhakî, Ebu Ümame hadisini naklettikten sonra, ‘Bu hadis tefsir
ehli arasında meşhurdur; ancak zayıf senedlerle mevsûl olarak rivayet
edilmektedir’ demektedir.34 Heysemî, (v. 807/1404), kıssayı Taberanî’den
özetledikten sonra, ‘Ravileri arasında ‘metrûk’ olan Ali b. Yezîd el-İlhanî
bulunmaktadır’ kaydına yer vermektedir.35
Tefsirlerde Sa’lebe Rivâyeti
Bilindiği gibi müfessirler genellikle âyetlerin nüzûl sebeplerine de
temas etmektedirler. Zira nüzûl sebeplerini bilmek, âyetin, nüzûl
ortamının ve ondan çıkarılacak hükümlerin anlaşılmasında önemli rol
oynamaktadır.
Yukarıda zikredilen Tevbe, 9/75 âyetinden, bazı münafıkların
bulunduğunu, Allah’ın onlara mal verdiğini, verilen maldan tasadduk
edeceklerine dair taahhütte bulunduklarını ve bu taahhütlerini yerine
getirmediklerini kesin olarak anlıyoruz. Bazı müfessirlerin, geçmişleri
taklit ederek, bu ayetin nüzûl sebebini Sa’lebe’yi göstermeleri, dinsel ve
bilimsel olarak doğal değildir. Zira olay kahramanının Sa’lebe olduğu,
hadis veri ve kriterlerine göre tesbit edilemediği gibi, pek çok ünlü
müfessir, muhaddis, cerh ve ta’dil alimleri tarafından reddedilmiştir.
Ancak biz yine de, gerçeği ortaya koymak bağlamında, bu müfessirlerin
görüşlerini kısa kısa buraya almak istiyoruz:
Alusî (v. 127/745), âyetin Sa’lebe hakkında nazil olduğunu
söylerken,36 Taberî (v. 310/922), bir yerde Hatıb b. Ebi Beltaa hakkında
nazil olduğunu söylemekte, başka bir yerde münafıklar hakkında nazil

34

Beyhakî, Ebu Bekir Ahmed b. el-Hüseyn Delailü’n-Nübüvve ve Ma’rifeti
Ehvali Sahibi’ş-Şeri’a, thk. Abdülmutî Kal’acî, Tevzîu’l-Baz, Mekke ty., I. 47.
35
Heysemî, Nuruddin Ali b. Ebi Bekir, Mecmeu’z-Zevaid, VII. 32.
36
Alusî, Şihabuddin Mahmud, Ruhu’l-Maanî, Daru’l-Fikr, yy. ve ty., V. 143 vd.
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olduğunu ifade etmektedir.37 Cassas (v. 370/980), olaya hiç temas etmez,
ayetten bazı hükümleri çıkarmakla yetinirken,38 Zamahşerî (v. 538/1143),
âyetin tefsirinde Sa’lebe b. Hatıb hakkında nazil olduğunu
söylemektedir.39 Ancak İbn Hacer, Zamahşerî’nin görüşüyle ilgili,
“cidden zayıftır” demektedir.40 İbn Arabî (v. 543/1148),
a. Sa’lebe’nin bir akrabasını öldüren Hz. Ömer’in bir kölesi
hakkında,
b. Sa’lebe’nin Şam’da bir malı vardı, gelmesi halinde tasadduk
edeceğini vaat etti. Gelince va’dini yerine getirmeyince bu ayet nazil
oldu,
c. Sa’lebe b. Hatıb hakkında nazil oldu. ‘Bu hadis meşhurdur’
demektedir.41
İbn Cevzî (v. 597/1201), haklarında nazil olduğu kişilerden biri de
Sa’lebe b. Hatıb’tır derken42, Fahru’r-Razî (v. 606/1209), Hatıb b. Ebi
Beltaa hakkında nazil olduğunu söylemekle beraber, ‘meşhur olan
Sa’lebe b. Hatıb hakkında nazil olduğudur’ demektedir.43
Kurtubî (v. 671/1272), ‘Sa’lebe Bedrî Ansarî’dir. Allah ve Rasûlü,
iman sahibi olduğuna şehadet etmişlerdir. Onunla alakalı rivayet edilenler
doğru değildir’ tesbitinde bulunurken44, Beydavî (v. 685/1286), Sa’lebe b.
Hatıb hakkında nazil olduğunu söylemekle yetinmektedir.45
İbn Kesîr (v. 774/1372), Bidâye’de Sa’lebe’yi Bedrîlerden
sayarken46 Tefsir’de âyetin onun hakkında nazil olduğunu

37

Taberî, Camiu’l-Beyan fi Te’vili Ayi’l-Kur’ân, thk. Ahmed Şakir, el-Evkafu’lIrakıyye, ty. XIV. 369-370.
38
Cassas, Ebu Bekir Ahmed b. Ali er-Razî (v. 370/980), Ahkamu’l-Kur’an, thk.
M. Sadık Kamhavi, Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabî, 1405/1985, IV. 350.
39
Zamahşerî, Carullah Mahmud b. Ömer (v. 538/), el-Keşşaf an Hakaiki’t-Tenzîl
ve Uyûni’l-Akavîl, thk. M. Sadık Kamhavî, Mustafa el-Halebî, yy., 1391, II. 203.
40
Askalanî, İsâbe, I. 198.
41
İbn Arabî, Ebu Bekir Muhammed b. Abdillah, Ahkamu’l-Kur’an, thk. Ali M.
el-Becavî, İsa el-Halebî, Kahire, ty., II. 981.
42
İbn Cevzî, Ebu’l-Farac Abdurrahman b. Ali, Zadu’l-Mesîr fi İlmi’t-Tefsîr, thk.
Eş-Şaviş, el-Mektebu’l-İslamî, yy. ve ty., III. 472.
43
Razî, Fahruddin, Ebu abdillah Muhammed b. Ömer, Mefatihu’l-Ğayb, Daru’lKutubi’l-İlmiyye, Tahran, ty., XVI. 138.
44
Kurtubî¸ Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Cami’ li Ahkami’l-Kur’an,
tashih Ahmed Berdunî, Daru’l-Kitabi’l-Arabî, yy. 1387, VIII. 209 ve devamı.
45
Beydavî, Nasıruddin Abdullah b. Ömer, Envaru’t-Tenzîl ve Esraru’t-Te’vîl,
Muessese Şa’ban, Betrut, ty., III. 75.
46
İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, III. 316.
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söylemektedir.47 Ebu Suud (v. 951/1544), ‘Meşhur olan Sa’lebe b. Hatıb
hakkında nazil olduğudur’ demekte ve kıssayı anlatmaktadır.48
Elmalılı, ayeti hiç yorumlamadan, ‘Bunun da Sa’lebe İbni Hatıb
sebebiyle nazil olduğu mervîdir. Şöyle ki..’ diyerek olayı anlatmaktadır.49
Reşid Rıza, olaya şöyle bir yorum getirmektedir: ‘Hadiste, ayetin
nüzûl sebebi ve Sa’lebe’nin tevbesinin kabul edilmemesiyle alakalı
problemler bulunmaktadır. Hadisin zahiri-özellikle (Sa’lebe’nin)
ağlaması-sadık bir tevbe olduğunu göstermektedir… Münafıklara,
zahirlerine göre muamele yapılmıştır ve ayetin zahiri münafığın nifak
üzere öleceğini, cimrilik ve yüz çevirmesinden tevbe etmeyeceğini
göstermektedir. Rasûlullah (s) ve iki halifesi de, şeriatın zahiriyle değil,
münafık olduğu şekilde onunla muamele etmişlerdir ki bu, İslam’da
benzeri olmayan bir muameledir.’50
Seyid Kutub’un yorumu da şöyledir: ‘Ayetin iniş sebebi ister bu
olay, isterse başka bir şey olsun, genel bir hüküm ifade etmektedir. Genel
bir durumu dile getirmektedir. Sağlam bir iman elde edemeyen insanlarda
sıkça rastlanan bir durumu canlandırmaktadır. Eğer ayetlerin nüzulünü
belirli bir olaya bağlayan rivayetler doğruysa, o zaman Hz. Peygamber’i,
Sa’lebe’nin zekâtını ve tevbesini kabul etmekten alıkoyan neden, O’nun,
sözünde durmamak ve Allah adına yalan söylemek gibi sıfatları, insanın
kalbinde kıyamete kadar nifak doğuracak sıfatlar olarak görmesidir. İşte
bu nedenle Hz. Peygamber şeriatın istediği bir şekilde ona dış görünüşe
göre değil, gerçek durumunu göz önünde bulundurarak muamele
etmiştir? Çünkü her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah, onun
durumunu bildirmişti. Resûlullah’ın onun zekâtını reddetmekteki
tasarrufunda51 cezalandırma niteliğindedir. Bu durumda Sa’lebe mürted
kabul edilmemiş, çünkü, hakkında mürted hükmü uygulanmamıştır.
Ancak Müslümanlığı kabul edilmemiş, bu nedenle zekâtı kabul
edilmemiştir. Bu durum hukuken zekâtın münafıklardan alınmayacağı
anlamına gelmez. Çünkü İslam şeriati, kesin bir bilginin olmadığı
durumlarda insanların dış görünüşlerini esas alır ve onlara bu şekilde

47

İbn Kesir, Tefsîru’l-Kurâ’ni’l-Azîm, thk. Komisyon, Dâru Kahraman,
İstanbul1985, IV. 124.
48
Ebu Suud, Muhammed el-İmadî, İrşadu’l-Akli’s-Selim ila Mezaya’l-Kur’âni’lKerim, Kahire, ty., IV. 85.
49
Elmalılı, Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Kitabevi, ty. IV. 2592.
50
Rıza, Muhammed Reşid, Tefsiru’l-Menar, el-Hey’etu’l-Mısriyyetu’l-Amme
li’l-Kitab, 1972, X. 484.
51
‘Tasarrufu’ olması gerekir.

159

160

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

muamele eder. Hz. Peygamber’in bu uygulaması ise özel bir
uygulamadır. Başka olaylar ona kıyas edilemez.’52
Reşid Rıza, doğru kabul edilmesi halinde kıssayı İslam’ın ruhuna
aykırı bulurken Seyid Kutub, şüpheyle karşılamış ve ‘Eğer ayetlerin
nüzulünü belirli bir olaya bağlayan rivayetler doğruysa’ diyerek şüphesini
açıkça ortaya koymuştur.
Sa’lebe’nin Münafıklıkla Suçlanması
Bu kıssadan dolayı Sa’lebe, nifak gibi en ağır bir iftiraya daha
uğramış ve o günden bu güne kötü bir örnek olarak sunulmaktadır. Oysa
o, Allah ve Rasûlü’nün medh-ü-sena ettiği Bedir ehlinden olup böyle bir
iftiradan tamamen berî olan yüce bir sahabidir. Bu iftira hiçbir şekilde
kesin verilere dayanmamakta ve hiçbir kaynak bu kesinliği dile
getirmemektedir. Ancak şüpheyle de olsa bazı siyer ve meğazî kaynakları
bu olayı tarihsel verilerle vermekte ve Sa’lebe’yi münafıklıkla
suçlamaktadırlar.
İbn Hişam, Mscid-i Dırar’ı inşa edenler edenler arasında Sa’lebeyi
de saymaktadır: “Mescid-i Dırar’ı 12 kişi inşa etti: ..Benî Umeyye b.
Zeyd’den Sa’lebe b. Hatıb, Benî Dubay’a b. Zeyd’ten Muattib b.
Kuşayr..’53 Sa’lebe ile ilgili nazil olduğu söylenen âyetleri zikrettikten
sonra, bu âyetlerin nazil olduğu kişilerin, Sa’lebe b. Hatıb ile Muattib b.
Kuşayr olduğunu söylemektedir.54 İbn Hişam, aynı paragrafta, “O vakit
münafıklarla kalplerinde maraz (hastalık/şüphe) olanlar, Allah ve Rasûlü
bize aldatmadan başka bir şey va’detmemiş’ diyorlardı”55 âyetinin
Muattib b. Kuşayr ile Hars b. Hatıb hakkında nazil olduğunu söylerken,
hemen arkasındaki paragrafta, aynı iki şahsın “Bedir ehlinden olup
münafıklardan değildirler” demek suretiyle garip bir çelişkiye
düşmektedir.56
İbn Hacer (v. 852/1448), Vahidî’nin de, bu âyetlerin nüzûlü
sebebinde İbn Hişam’la aynı görüşte olduğunu söylemektedir. Sa’lebe b.
Ebi Hatıb’ın biyografisinde ise İbn Hacer, “İbn İshak, Mescid-i Dırar’ı
inşa edenlerden olduğunu” söyler.57
İbn Seyyidi’n-Nas (734/1333) da, Sa’lebe’yi münafıklar arasında
zikrettikten sonra, “İbn Hişam, Sa’lebe, Muattib, Sehl’in kardeşi Ubbad
52

Kutub, Seyid, fi Zılali’l-Kur’ân, Tercüme, kurul, Hikmet Yayınları, İstanbul
1992, V. 569.
53
İbn Hişam, Sîre, Ebu Muhammed Abdilmelik, Sîretu İbn Hişam, Sîre,
Mektebetu Dari’t-Turas, Kahire, ty., IV. 186.
54
İbn Hişam, Sîre, II. 144.
55
Ahzab, 33/12
56
İbn Hişam, Sîre, II. 144.
57
Askalanî, İsabe, I. 198.
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b. Hanîf, Osman, Cariye b. Amir ve iki oğlu, Mecma’ ve Zeyd’in
münafık olduklarını reddetmektedir. Mecma’ın münafık olduğunun doğru
olmadığı söylenmektedir” demektedir.58
Cerh Ve Ta’dîl Kaynaklarında Sa’lebe
Hadislerin sıhhatını ortaya koyan, hadis ravilerini, usûl kriterlerine
göre kritize eden cerh ve ta’dîl alimleridir. Bu alimlerin çalışmalarıyla
hangi ravinin sıka.., hangisinin zayıf..olduklarını; dolayısıyla hangi
hadisin sahih..zayıf..olduğunu tesbit edebiliyoruz. Her olay, ilgili olduğu
ilmin kıstaslarıyla değerlendirilmesi, başka bilim dallarının kıstaslarıyla
değerlendirilmemesi bilimsel çalışmanın gereğidir. Bu bağlamda Sa’lebe
olayı değerlendirildiğinde, genel kanının, Sa’lebe’nin Bedir ehlinden ve
masum olduğu ortaya çıkmaktadır:
Vakıdî (v. 207/822), onu Bedr’e katılanlar arasında sayarken,59 İbn
Hişam (218/833), “İlim erbabından güvendiklerimin bana söylediklerine
göre, Benî Umeyye’den Muattib b. Kuşayr, Hatıb’ın oğulları Sa’lebe ve
Hars, Bedir ehlinden olup münafıklardan değildir. İbn İshak da Benî
Umeyye b. Zeyd’ten Sa’labe ile Hars’ı Bedir ehlinden saymıştır”
demektedir.60
Vakıdî’nin talebelerinden İbn Sa’d (v. 238/845), Rasulullah (s),
Benî Mahzum’un müttefiki Huzaa’dan Muattib ile Sa’lebe’yi kardeş ilan
etti. Sa’lebe, Bedir ve Uhut savaşlarına katıldı’ derken,61 İbn Hibban (v.
354/965), “Sa’lebe Bedrî olup Osman döneminde öldü” demekle
yetinmektedir.62 Taberanî (v. 360/971), “Sa’lebe b. Hatıb el-Ansarî
Bedrî’dir” demektedir.63
İbn Hazm (456/)1063), Bedrî’ler arasında Sa’lebe b. Hatıbı da
zikretmekte64, Bedrîlerden biri de Sa’lebe b. Hatıb’tır’ demektedir.65
İbn Abdilberr (v. 463/1071), Ketade ve Said b. Cübeyr’e dayanarak
İstiab’ta, Rasulullah (s)’ın Sa’lebe ile Muattib b. el-Hamra’yı kardeş
58

İbnu Seyyidi’n-Nas, Uyunu’l-Eser fi Fünuni’l-Meğazî ve’ş-Şemaili ve’s-Siyer,
thk. Kom., Daru’l-Âfakı’l-Cedîde, Beyrut 1402/1982, I. 253-254.
59
Vakıdî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ömer, Kitabu’l-Meğazî, Daru’l-Kutubi’lİlmiyye, Beyrut, ty., I. 159. Ancak Vakıdî, bunu demesine rağmen, zekatını
vermeyen kişi olduğunda ısrar etmektedir. Bkz. III. 1045, 1047, 1048, 1064-66.
60
İbn Hişam, Sîre, II. 144. İbn Hişam, Bedir ehlinden olduğunu, II. 335’te de
tekrarlamaktadır.
61
İbn Sa’d, Muhammed, Tabakat, III. 460.
62
İbn Hibban, Kitabu’l-Mecruhîn, thk. Mahmud İbrahim Zayid, Daru’l-Vaî’,
Haleb 1396, III. 36.
63
Taberanî, Mu’cemu’l-Kebîr, II. 82.
64
İbn Hazm, Cemhere, s. 334.
65
İbn Hazm, Cemhere, s. 334.
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yaptığını ancak zekâtını vermediğini söylerken66, Durar’da, “Zekâtını
vermediğinden hakkında âyet olanın Sa’lebe olduğu görüşünün doğru
olmadığını sanıyorum” demektedir.67
İbn Esîr (v. 630/1233), ‘Sa’lebe b. Hatıb b. Amr b. Ümeyye b.
Zeyd el-Ansarî el-Evsî Bedr’e katıldı. Muhammed b. İshak ve Musa b.
Ukbe de böyle demektedir. Rasûlullah’tan, Allah’ın ona mal vermesini
isteyen odur’ dedikten sonra olayı olduğu gibi anlattıktan sonra, ‘İbn
Mende, Ebu Nuaym ve İbn Abdilberr de olayı tahriç etmiş ve hepsi de
onun Bedr’e katıldığını söylemektedirler. İbn Kelbî de Bedr’e katıldığını
ve Uhud’da şehid olduğunu belirtmektedir’ şeklinde yazmaktadır. 68
Kurtubî (v. 671/1272), “Sa’lebe, Bedir savaşına katılan Ansar’dan
olup ‘Allah ve Rasulünün iman ehli olduğuna şehadet ettiği kişilerdendir.
Onunla ilgili nakledilenler doğru değildir” demektedir.69
İbn Seyyidi’n-Nas (v. 734/1333/), Sa’lebe’yi Bedrî’lerden
saymaktadır.70 Zehebî (v. 748/1347), ‘Sa’lebe b. Hatıb b. Amr el-Ansarî
ed-Devsî Bedrî’dir. ‘Ya Rasülallah, dua et ki Allah bana biraz mal versin’
diyen odur..’ dedikten sonra, ‘(bazı alimler) olayla ilgili kökten saçma
uzun hikayeler anlatmışlardır’ demektedir.71
İbn Hacer (v. 852/1448), Musa b. Ukbe ile İbn İshak’ın Sa’lebe b.
Hatıb’ı Bedrî’ler arasında zikrettiklerini, Kelbî’nin de onu ‘Bedrî’lerden
sayıp Uhud savaşında şehid olduğunu’ söyledikten sonra, ‘Bu kıssanınşayet doğruysa ki-doğru olduğunu sanmıyorum’ kanaatini ortaya
koymaktadır.72
Munavî (v. 1031/1622), olayı kısaca anlattıktan sonra Beyhakî’nin
‘Tefsir ehli arasında yaygın olmasına rağmen bu hadisin isnadında nazar
vardır’ sözü ile İbn Hacer’in İsabe’deki ‘doğru olduğunu sanmıyorum’
sözünü de getirerek73 görüşünü belirtmektedir.
Görüldüğü gibi, hadîs kaynakları genellikle olayın Sa’lebe ile
ilişkilendirilmesini gerçek dışı görürken, bazı tefsir kaynakları, âyetlerin
onun hakkında nazil olduğunu söylemektedir. Bunun nedeni,
muhaddisler, hadîsleri hadîs usûlü kıstaslarıyla, ince bir elekten geçirerek
kritize ederken, müfessirler-genellikle-bu yola başvurmadan nakletmekle
66

İbn Abdilberr, İstiab, I. 200.
İbn Abdilberr, ed-Durerer fi İhtusari’l-Meğazî ve’s-Siyer, thk. Mustafa elBeğa, Müessese Ulumu’l-Kur’ani’s-Saniye, yy. 1404. s. 122-123.
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İbn Esîr, Usdu’l-Gabe, I. 283-285.
69
Kurtubî, Cami’, VIII. 209 vd.
70
İbn Seyyidi’n-Nas, Uyun, I. 275.
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Zehebî, Tecridu Esmai’s-Sahabe, Daru’l-Ma’rife, Beyrut ty., I. 66.
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Askalanî, İsabe, I. 198.
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Munavî, IV. 688-689, r. 6153. Munavî, Ebu Umame’nin rivayet ettiği hadisi
Bağavî-Baverdî-İbn Kani’-İbn Seken ve İbn Şahin’e dayandırmaktadır.
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yetinmektedirler. Bu da, Ğaranik, Eyyub (as) gibi yüce bir peygamberin
mezbeleye atılacak kadar kötü bir hastalığa yakalandığı, Harut, Marut
olayları gibi, tamamen uydurma bazı söylenti ve İsrailiyat’ın bile bu
değerli eserlere girmesine sebep olmuştur. Kanaatimizce, Sa’lebe gibi
Bedrî olan bu büyük sahabiyle ilişkilendirilen olay da, tefsirlerin
naklettikleri uydurma haberlerinden biridir.
‘Sa’lebe b. Hatıb’ın, bütün siyer ve meğazî yazarlarına göre Bedrî
bir sahabî olduğu anlaşılmaktadır. Bu kıssa nasıl kendisine giydirildi?’74
Bu giydirilme, bazı müelliflerin yeterince araştırmamadan yazdıkları
çelişkilerden kaynaklandığı ortada olmakla beraber genel kanının,
Sa’lebe’nin Bedrî’lerden olduğu ve onunla anılmasının bir iftira olduğu
yönündedir.
Rivayetler ve Değerlendrilmeleri
Yukarıda ifade edildiği gibi bu olayı en detaylı şekilde alan İbn
Esîr el-Cezerî (v. 630/1233)’nin Usdu’l-Gâbede’sidir. Ancak biz, en eski
kaynak olan Taberî (v. 310/922)’nin75, olayla ilgili âyetleri ele alıp
açıkladıktan sonra, beş varyant şeklindeki nakillerini ele aldık ve her
varyantın râvilerini kritize ederek olayın sıhhat derecesini ortaya
koymaya çalıştık.
1. Rivâyet.
Muhammed b. Sa’d babasından, o da amcasından, o da babasından,
o da İbn Abbas’tan tahdîs ederek şöyle dedi...
1. 1. Muhammed b. Sa’d b. b. Muhammed b. Hasan b. Atıyye b.
Sa’d b. Cunâde Ebu Ca’fer el-Avfî (v. 270/883. Dâre Kutnî (v.
395/1005), fena değil derken76, Hatîb el-Bağdadî (v. 463/1071), hadîste
gevşektir demektedir.77
1. 2. Sa’d b. Muhammed b. Hasan için Ahmed b. Hanbel (v.
241/855), o hadîste mütesahildir demektedir.78
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‘Addab, Mahmud el-Himş, Sa’lebe b. Hatıb es-Sahabiyyü’l-Müftera Aleyhi,
Daru Bedr/Hisan li’n-Neşri ve’t-Tevzi’, Riyad 1406/1986, s. 47.
75
Taberî, Tefsîr, XIV. 370. Ayrıca bkz. İbn Ebi Hatim, Tefsir, 5/71b-73a;
Beyhakî, Delailü’n-Nübüvve, V. 289.
76
Hâkim, en-Nisaburî, Ebu Abdillah Muhammed b. Abdillah, Sualatu’l-Hakim
li’d-Darekutnî fi’l-Cerhi ve’t-Ta’dîl, thk. Muvaffak Abdullah, Mektebetu’lMaarif, Rıyad ty., No. 178.
77
Hatîb, el-Bağdadî, Ebu Bekir Ahmed b. Ali b. Sabit, Tarihu Medineti’s-Selam
(Bağdat), Daru’l-Kitabi’l-Arabî, Beyrut ty., V. 322-323.
78
Hatîb, Tarih, IX. 126. İbn Hacer de Ahmed b. Hanbel’e katılmaktadır,
Lisanu’l-Mizan, Dairetu’l-Maarifi’n-Nizamiyye, Hindistan ty., III. 18.
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1. 3. İbn Hibban (Ebu Muhammed el-Büstî, v. 354/965), babasının
amcası Huseyn b. Hasan b. Atıyye, “kabul edilmeyen şeyler anlatmakta,
çoğu kez murselleri marfu’, mevkufları müsned olarak nakletmektedir.
Rivâyetleri delil olarak kabul edilmez. Munkeru’l-Hadîstir’ demektedir. 79
1. 4. Huseyn’in babası Hasan b. Atıyye b. Sa’d, munkeru’lHadîstir. Hadislerindeki bela ondan mıdır, babasından mıdır yoksa
ikisinden midir bilmiyorum. Zira babası ‘leyse bişey’in’dir ve
rivayetlerinin çoğu babasındandır ki iş burada karışmakta ve hadislerinin
terk edilmesi vacip olmaktadır.’80
İbn Hibban, onu ‘bilerek tedlîs yapmk’la suçlamakta ve ondan
hadis yazmanın haram olduğunu söylemektedir. Nesaî ‘zayıftır’, Ebu
Davud, ‘itimad edilecek biri değildir’ demektedir.81
2. Rivâyet.
Musennâ-Hişâm b. Ammâr-Muhammed b. Şuayb-Ma’an b. Rufa‘a
es-Sülemî-Ebu Abdilmelik Ali b. Yezid el-Elhânî-Ebu Umâme el-BahilîSa’lebe b. Hâtıb el-Ansârî’den tahdîs etti..
2. 1. Musennâ b. İbrahim el-Amilî. Taberî (v. 310/922) ondan çok
nakil yaptığı halde hakkında bilgiye ulaşamadık82
2. 2. Hişâm b. Ammâr ed’Dımaşkî. Allame, Buhârî (v.
256/870)’nin şeyhi. Buhârî ondan iki hadîs rivâyet etmekle beraber
ömrünün son dönemlerinde hadîsleri karıştırdığı kabul edilmektedir.83
2. 3. Muhammed b. Şuayb b. Şabur el-Emevî, imam, muhaddis ve
sıkadır.84
2. 4. Maan b. Rufaa es-Selmî ed-Dımaşkî. Ali b. el-Medinî ve
Duhaym sıka derken, Ahmed b. Hanbel, Muhammed b. Avf ve Ebu
Davûd (v. 275/888) fena değil demektedirler. İbn Maîn zayıftır derken,
Ebu Hatim er-Râzî (v. 327/939) hadîsi rivâyet edilir ancak onunla ihticâc
79

İbn Hibban, Kitabu’l-Mecruhîn, thk. Mahmud İbrahim Zayid, Daru’l-Vaî’,
Haleb 1396, I. 246.
80
İbn Hibban, Mecruhîn, I. 234; Zehebî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed b.
Osman el-Kurdî, Mizanu’l-İ’tidal fi Nakdi’r-Rical, thk. M. Ali Beccavî, Daru’lMa’rife, Beyrut ty., I. 503; Zehebî, Tehzîb, II. 294.
81
Bkz. İbn Hibban, Mecrûhîn, II. 176; Nesaî, Ebu Abdirrahman Ahmed b.
Şuayb, ed-Duafa ve’l-Metrûkîn, Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekafiyye, Beyrut 1405,
r. 505; Zehebî, Mizan, III. 79.
82
Taberî, Tarih, I. 37.
83
Askalanî, Hedyu’s-Sarî, Mukaddimetu Fethi’l-Barî, Daru’r-Rayyan li’t-Turas
Kahire1407/1986, s. 471.
84
Zehebî, Tezkiretu’l-Huffaz, thk. Muallimî el-Yemanî, Daru Ihyai’t-Turas,
Beyrut ty., I. 316; İbn Hacer, Tehzîb u’t-Tehzîb, Dairetu’l-Maarifi’n-Nizamiyye,
Hint, ty., IX. 222.
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olunmaz demektedir. Ukaylî (v. 322/934) zayıflar arasında sayarken,
Yakub b. Süfyân hadîste gevşek olduğunu, İbn Adiy (v. 365/975),
rivâyetlerine güven olmaz demektedir. İbn Hibbân (v. 354/965),
“Dımaşklı olup Dımaşklılar ondan rivâyet eder. Munkeru’l-hadîstir.
Murselleri çok olup cahillerden fazla hadîs rivâyet eder. Rivâyet ettiği
hadîsler septlerin (güvenilir olanların) hadîslerine benzememektedir.
Rivâyetlerinin çoğuna kalpler mutmain olmayınca onunla ihticâc
terkedildi” demektedir.85
2. 5. Ali b. Yezid el-Elhânî eş-Şâmî. Buhârî, munkeru’l-hadîs ve
zayıftır demektedir.86 Tirmizî (v. 279/892), de zayıf saymaktadır.87 Nesaî,
‘metrûkü’l-hadistir’ demektedir. Diğer hadîs münekkidleri de aynı
görüştedir. İbn Hibban, ‘Ubeydillah b. Zahr, Ali b. Yezid ve Kasım Ebu
Abdurrahman’ın isnadında birleştikleri haberin metni kendi üretimleridir’
demektedir.88
2. 6. Kasım b. Abdirrahman. Buhârî sıka demektedir.89 Tirmizî de
aynı görüştedir.90 İbn Hibbân, “Mu’dal hadîsleri rivâyet eder. Sıkalardan
hadîsleri bilerek maklûb nakleder. Ahmed b. Hanbel, ‘Kasım’dan başka
bela görmüyorum. Munkeru’l-hadîstir’ der.91 Übeydillah b. Zehr, Ali b.
Yezîd ve Kasım b. Abdurrahman’ın beraber rivâyet ettikleri haber kendi
uydurmalarıdır.92 Kasım b. Abdirrahman, vahî denilecek biridir.93
Bu durumda, hadîsin münker olduğu anlaşılmaktadır. Zira, üç
ravisi olan Maan b. Rufaa, Ali b. Yezîd ve Kasım b. Abdurrahman
zayıftırlar. Ayrıca, Kasım Ebu Ümâme’den, Ali b. Yezîd Kasım’dan ve
Maan b. Rufaa yine Ali b. Yezid’den münferid olarak rivâyet etmişlerdir.
Yani, zayıfın zayıftan teferrüdle rivâyeti söz konusudur ki, hadîs
literatüründe buna itimat edilmez.
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Ukaylî, Ebu Ca’fer Muhammed b. Amr, Kitabu’d-Duaafai’l-Kebîr, thk.
Abdulmu’tî Kalaci, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1404, IV. 256; İbn Hibban,
Mecruhîn, III. 36; İbn Adiy, Abdullah b. Muhammed (v. 365/), el-Kamil fi
Duafai’r-Rical, Daru’l-Fikr, yy. 1404, VI. 2329.
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Buharî, Muhammed b. İsmail, et-Tarihu’l-Kebîr fi Teracimi’r-Rical, elMektebetu’l-İslamiyye, İst. ty., No. 255.
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Tirmizî, Muhammed b. İsa b. Sevre, el-Cami’ li Suneni’l-Mustafa, thk. Ahmed
M. Şakir, İsa Babî el-Halebî, Mısır 1356., III. 571; IV. 575.
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İbn Hibban, Mecrûhîn, II. 63.
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Buharî, Tarih, VII. 159.
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Tirmzî, II. 293, r. 428.
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İbn Hibban, Mecruhîn, II. 211.
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İbn Hibban, Mecruhîn, II. 63.
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İbn Hibban, Mecruhîn, III. 27.
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Bu nedenledir ki Taberî tefsirine ta’lîk yazan Ahmed Muhammed
Şakir, bu rivayetle ilgili, ‘Tamamen zayıftır, şahidi yoktur ve bazı
ravilerinde şiddetli zafiyet vardır’ demektedir.94
3. Rivâyet
İbn Humeyd-Seleme-İbn İshâk-Amr b. Ubeyd-Hasan’dan tahdîs
ettiğine göre...”Allah’a söz verenler” Sa’lebe b. Hâtıb hakkında...”95
3. 1. İbn Humeyd. Muhammed b. Humeyd b. Hayyân er-Râzî.
Ukaylî, Buhârî’nin zayıf dediğini, Ebu Zur’a’nın ondan rivâyeti
terkettiğini nakleder.96 İbn Hibbân, Ebu Zur’a ve İbn Vare’nin, Ahmed b.
Hanbel’in yanında, İbn Humeyd’in yalancı olduğunu söylediklerini
söyler.97 Râzî, ‘Yanımda İbn Humeyd’in elli bin hadîsi olduğu halde,
onlardan tek bir harf bile almıyorum’ demektedir.98
3. 2. Seleme b. Fadl el-Abraş. Buhârî, munker hadîsler rivâyet
eder.99 Nesaî, Zayıftır demektedir.100
3. 3. İbn İshâk Muhammed. Mağazîde allame, hadîste sıkadır.101
Ahmed b. Hanbel ve Hişâm b. Urve (v. 146/763) ile şiddetli sürtüşmeleri
nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır.102 Ancak İbn İshak, en eski
kaynaklardan olmasına rağmen bu kıssayı Sire’sine almamıştır.
3. 4. Amr b. Ubeyd b. Bab Ebu Osman el-Basrî. Mu’tezilî ve
Kaderîdir. İbn Maîn, hadîsi alınmaz. Nesâî, hadîsi metrûktur
demektedirler.103 İbn Hibbân, bilmeden hadîste yalan söylerdi der.104
3. 5. Hasan b. Ebi’l-Hasan el-Basrî. Meşhur allame, zâhid ve fakîh.
İbn İshak ile Hasan-ı Basrî dışında bu varyantta sıka râvinin
olmadığı görülmektedir. Hem Hasan-ı Basrî hem İbn İshak tabiîdir. Bu
durumda haber mevkuf kalmaktadır ki bu, bir Bedrî sahabiye iftira için
huccet olamaz.
4. Rivayet
94

Taberî, Tefsir, XIV. 373.
Taberî, Camiu’l-Beyan fi Te’vili Ayi’l-Kur’an, thk. Ahmed Şakir, Daru’lMaarif, yy. Ve ty., XIV. 374.
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Ukaylî, Duafa, IV. 61.
97
İbn Hibban, Mecruhîn, II. 303.
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Zehebî, Mizan, III. 530.
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Buharî, Tarih, IV. 84.
100
Nesaî, Duafa, s. 253.
101
Zehebî, Mizan, III. 469; Zehebî, Tezkire, I. 172.
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Hamidullah, Muhammed, Siretu İbn İshak, Hayra Hizmet Vakfı, Konya 1981,
kd-kh.
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Nesaî, Duafa, No. 469.
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İbn Hibban, Mecruhîn, II. 69.
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‘Bişr (b. Muaz el-Akdî)-Yezid (b. Zerî’ el-Basrî)-Said (b. Ebi
Arûbe)- Katade (b. Duame es-Sedüsî)’den tahdîs etti ki, Ensar’dan bir
adam, Ensar’dan bir topluluğa gelerek, Allah bana fazlından verirse,
herkesin hakkını ödeyeceğini’ söyledi.’105
Sa’lebe’nin adı geçmeyen bu rivayetin isnadı ‘hasen’dir. Hadise,
ayetin kapsamına uygun münafıkların genel vasıflarını dile getirmektedir.
5. Rivayet
Muhammed b. Amr (b. Abbas el-Bahilî, v. 249/863)-Ebu Asım
(Dahhak b. Muhalled b. Dahhak, v. 212/827)-İsa (b. Meymun el-Cereşî
el-Mekkî)-Ebu Nüceyh (Abdullah b. Ebu Nüceyh Yesar el-Mekkî, v.
131/748)-Mücahid (b. Cebr, v. 101/719)’den tahdis etti ki, iki adam,
oturmuş bir topluluğa, ‘Şayet Allah bize fazlından bir mal verirse..’
Sa’lebe’nin adını zikretmeyen bu son iki rivayetin sahih olduğu
görülmektedir. Şunu da belirtmeliyiz ki ‘Vâkıdî gibi tarihçilerin Sa‘lebe
b. Hâtıb’ı hem mezkûr kıssanın kahramanı, hem de Tebûk’e katılan
münafıklardan birisi olarak nitelendirmesini106 telif etmek mümkün
değildir. Çünkü aynı şahsa biçilen bu roller tamamen birbirine zıt
hususlardır. Bu yakıştırmayı Sa‘lebe kıssası açısından ele alırsak;
sürülerini sevk ve idare etmekten aciz kalan bir şahsın, başkaca vakit
bulup münafık olarak Tebûk’e ve diğer faaliyetlere katılmasını
bağdaştırmak imkânsızdır. Keza, Rasûlullah’ın yanında savaşlara iştirak
eden bir şahsın mezkûr kıssayı yaşamış olmasına ihtimal verilemez.’107

İftiraya Uğrayan Bazı Sahabiler
Bilindiği gibi siyer, tarih ve tabakat kitaplarında pek çok mevzu
hadîs ve zayıf rivayetler bulunmaktadır. Hatta güvenilir bazı kitaplarda da
pek çok çelişkiyi görmek mümkündür. Örneğin İbn Hişam, ‘"Onlardan
kimi de Allah'a şöyle kesin söz (ahd) vermişti: 'Eğer (Allah) bize lütuf ve
kereminden ihsan ederse, muhakkak zekâtını vereceğiz, gerçekten
salihlerden olacağız’108 diyen Sa’lebe b. Hatıb ve Muattib b. Kuşeyr’dir.
Uhud’ta, ‘Kendi canlarının kaygısına düşmüş bir gurup da, Allah'a karşı
haksız yere cahiliye devrindekine benzer düşüncelere kapılıyorlar, "Bu
işten bize ne!" diyorlardı’109 diyen Muattib b. Kuşayr’dir. Yine Ahzab
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Taberî, Tarih, XIV. 373.
Vâkıdî, el-Megâzî, Beyrut 1404/1984, III, 1003.
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Paksoy, Kadir, Yeni Ümit Dergisi: Ekim - Kasım - Aralık 2005 Sayı :70 Yıl
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Günü’nde, ‘Muhammed bize Kisra ve Kayser’in hazinelerini vaat
ederken biz korkumuzdan tuvalete gidemiyoruz’ diyen de Muatib b.
Kuşeyr’dir ki Allah hakkında ‘Ve o zaman, münafıklar ile kalplerinde
hastalık (iman zayıflığı) bulunanlar: Meğer Allah ve Resûlü bize sadece
kuru vaadlerde bulunmuşlar! diyorlardı’110 derken111, arkasındaki
paragrafta, ‘Muattib b. Kuşeyr, Sa’lebe ve Hars b. Hatıb Benî
Ümeyye’den olup Bedir ehlindendirler ve ilim ehlinden güvendiklerimin
bana söylediklerine göre münafıklardan değildirler’ demektedir.112
1. Hz. Aişe. İfk hadisesine maruz kalan Rasûlullah (s)’ın bu afife
hanımı ve Müslümanların annesi, Allah’ın lütfuna mazhar olmuş ve nazil
olan ayetlerle değeri daha da yücelmiştir.
2. Safvan b. Muattal. Bazı sahabelerin de alet oldukları
münafıkların en büyük iftiralarından biri olan İfk olayına adı karışan bu
yüce sahabi, Allah’ın tebrie etmesiyle temize çıkmıştır.
3. Talha b. Ubeydillah b. Osman. Aşere-i Mübeşşere’dendir.
Allah’ın, ‘Sizin Allah'ın Resûlünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun
hanımlarını nikâhlamanız asla caiz olamaz. Çünkü bu, Allah katında
büyük (bir günah)tır’113 buyurmasına rağmen, ‘Rasûlullah (s) ölürse Aişe
ile evleneceğim’ dediği iftirasına maruz kalmıştır. Bunu söyleyen o
büyük sahabî değil, münafık Talha b. Ubeydillah b. Musafi’tir.
4. Cud b. Kays el-Ansarî. Cabir b. Abdillah el-Ansarî’nin
dayısıdır. Tabaranî, Bey’atü’l-Akabe’de hazır olup bey’at edenlerden biri
olduğunu söylemektedir.114 Buharî, ‘Ey Benî Selem, efendiniz kimdir?’
diye sorunca, ‘Cud b. Kays’tır, ancak onu cimri biri olarak biliyoruz’
dedik. Rasûlullah (s), ‘Cimrilikten daha kötü ne hastalık olabilir; sizin
efendiniz Amr b. Cemûh’tur’ buyurdu’ rivayetini nakletmektedir.115
Bunlara rağmen, ‘Hudeybiye’de 1400 sahabi bey’at ederken o devesinin
altına saklanmıştır’116 gibi bir iftiraya maruz kalmıştır.
5. Muattib b. Kuşayr. Mescid-i Dırarı inşa edenlerden olup
münafıklardan sayılmasına rağmen İbn Hişam, ‘İlim ehlinden
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Ahzab, 33/12
İbn Hişam, Sîre, II. 144.
112
İbn Hişam, Sîre, II. 144.
113
33/Ahzab, 53.
114
Taberanî, Mu’cemu’l-Kebîr, II. 202.
115
Buharî, el-Edebu’l-Müfred, thk. M. F. Abdülbaki, Eda Neşriyat, İstanbul, ty.,
s. 111. r. 296.
116
Müslim, b. Haccac el-Kuraşî, Sahihu Müslim, thk. M. F. Abdülbaki, Daru
İhyai’t-Turasi’l-Arabî, 1918, 33/İmare, r. 69/1856. Ravî ve rivayetlerin
değerlendirilmesi halinde, Cud b. Kays’ın iftiraya uğradığı ortaya çıkmaktadır.
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güvendiklerimin bana haber verdiklerine göre Muattib b. Kuşayr Bedir
ehlindendir ve münafıklardan değildir’ demektedir.117
Sonuç
Bütün bu serdedilenlerden şu sonuçlara varmak mümkündür:
1. Sa’lebe Bedir ehlindendir. Bedir Ehli’nin Kur’ân ve Hz.
Peygamber (s)’in nezdinde özel konumları vardır. Sa’lebe olayı bu özel
konumla çelişmektedir. Zira Hz. Peygamber (s), Mekke müşriklerine,
stratejisini bir mektupla, kadın bir kurye ile bildiren Hatıb b. Ebi
Beltaa’yı bile, Bedir Ehli’nden olduğu gerekçesiyle affetmiştir.118
2. Olay kahramanının Sa’lebe olduğu ihtilaflıdır.
3. Haberin bunca yaygın ve önemine rağmen, hiçbir sahih hadîs
kaynağı tarafından rivâyet edilmemiştir.
4. Haberin ravileri arasında sıka olanlar çok azdır; bazıları kizble
itham edilmişlerdir.
5. Sa’lebe’nin ölüm tarihi ihtilaflıdır. Çoğu yazarlar Uhut savaşında
öldüğünü söyler ki, bunun doğru olması halinde, Hz. Ebu Bekir ve Hz.
Ömer’in ondan zekâtı kabul etmemeleri tarihen yanlış olur.
6. Sa’lebe b. Hâtıb olduğu doğru varsayılsa bile, zekâtı vermek
istemesi, tevbe ettiği anlamına gelir ki, Hz. Peygamber (s)’in bunu kabul
etmemesi mümkün değildir. Zira Hz. Peygamber, Tebuk savaşından geri
kalanlar ile İfk Hadisesi’ne karışanların bile mazeretini kabul etmiştir.
7. Sa’lebe’nin irtidat etmesi mümkün değildir. Zira böyle bir şeyi
söyleyen yoktur. Ayrıca murteddin cezası dışlanmak değil, ölümdür.
8. Zahire göre hareket eden Hz. Peygamber (s)’in, zekâtını vermek
isteyen Sa’lebe’yi reddetmesinin izahı yapılamaz. Zira zekât
Müslümanlardan istenir.
9. Zekâtını vermek istemeyenlere savaş ilan eden Hz. Ebu Bekir’in,
Sa’lebe’nin zekât vermek istemesini reddetmesi nasslara aykırıdır. Bu,
Hz. Ömer ve Hz. Osman için de geçerlidir.
10. Zekâtı vermek, mükelleflerin insiyatifine bırakılmamıştır.
Vermeyenlerden devlet zorla alırken, vermek isteyenleri reddetmesi
çelişkidir.
11. Rasûlullah’ın en küçük mucizesi bile ilgili kaynaklarda ele
alınırken, duasıyla kısa sürede fakir iken Medine’nin zenginleri arasına
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İbn Hişam, Sîre, II. 144.
Buharî, 64/Mağazî 45; Askalanî, el-Hafız Şihâbüddin Ebi'l-Fadl Ahmed b. Ali
b. Hacer, Fethu'l-Bârî bi Şerhi Sahîhi'l-Buhârî, terkîm, tebvîb, tashîh, tercî' M. F.
Abdülbaki, M. el-Hatîb, Kusay M. el-Hatîb, Dâru’r-Rayyân li't-Türâs, Kâhire
1407/1987, VII. 590, r. 4274; Muslim, 44/Fedailu’s-Sahabe, r. 161/2495.
118
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giren Sa’lebe olayı mucizesinden hiç söz edilmemesi, bu kıssanın batıl
olduğunu ortaya koymaktadır.
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Özet
İslam'da bilmemenin mazeret olup olmadığı, bunun sahibine nelere
mal olacağı hususunda geçmişten bu yana çok değişik görüşler ifade
edilmiştir. Ancak hiçbirinde ne bilmemenin kendisi ve ne de sahibi övgüye
layık görülmüştür. Her halükârda bilmemenin, farkında olarak, bile bile bir
tercihle olmaması esastır. Cehâletin bilgisizlik, bilinmezlik ve bilerek tercih
edilmesi gibi boyutları ile durum ve mekân gibi pozisyonları mevcuttur.
Şüphesiz bu boyut ve pozisyonlar kişinin sorumluluğunu doğrudan etkileme
özelliğine sahiptir. Bunun yanında cehâlet'in tefsir, ahlak, hadis ve fıkıh
dallarında öne çıkan ayrı anlamları mevcuttur. Öte yandan cehâletin faili,
dünyevî hukuk ve akıbet olarak değerlendirme kapsamına alınmış, kimileri
‘hükmî İslam’ nitelemesi ile kimileri de ‘mukallidin imanı’ çerçevesinde
mütalaalarda bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Cehâlet, Bilgi, Bilmek, Akıl, Mazeret,
Sorumluluk, Özür, Ehliyet.

The Causes of Ignorance and Its Effect in Responsibility
Abstract
Whether illiteracy would be a pretext or not and what it would cause
on the part of the illiterate person has been discussed from the past to the
present within the context of different perspectives. However in any of these
views, neither the illiteracy nor the illiterate has been exalted. Anyway, it’s
essential to point out that illiteracy should not be done purposely. Illiteracy
has not only such kind of dimensions as Ignorance, Obscurity and Choosing
purposely but also positions like status and place. Undoubtedly, these
dimensions and positions have a direct impact on the person’s responsibility.
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Besides, Illiteracy has various meaning in the fields of Commentary,
Morality and Canon Law. On the other hand, the perpetrator of illiteracy has
been placed within the framework of evaluation of worldly law and prospect,
while, at the same time some people have evaluated it within the context of
“Convictive Islam”, the others have examined it under the framework of the
“Imitator’s faith”.
Key Words: Ignorance, Knowledge, Knowing, Reason, Pretext,
Responsibility, Apology, License.

Giriş
Cehâlet Kur'an'ın temel kavramlarından biridir. Kur'an'da
toplam yirmi dört yerde ve çeşitli kalıplarda kullanılan bu kavram ve
türevleri1 genellikle olumsuz olarak ele alınmış, kınanmaya konu
edilmiş ve bundan, mü'minlerin uzak durması gereken, onlara
yakışmayan bir hal olarak bahsedilmiştir.
Cehâlet kavramı çeşitli alanlarda değişik anlamlarda
kullanılmıştır. Bu çerçevede onun tefsir, ahlak, hadis ve fıkıh
dallarında kendine mahsus pozisyonları mevcuttur. Sözgelimi ahlakta
daha çok serkeşlik ve ölçü-kural bilmezlik anlamında iken, hadiste2
ravinin durumunu bilememek anlamına gelmektedir. Bunlardan
birincisinde cehâlet ayıp sayılırken ikincisinde bu tarzda telakki
edilmemektedir. Fıkıhta ise bilgisizlik ve bilinmezlik olarak iki ayrı
şekilde karşımıza çıkan cehâlet, istisnai durumların haricinde bizatihi
kusur sayılmaktadır. Bu bağlamda cehâlet geçmişte, fıkıh ve fıkıh
usulü konusu olarak daha çok mazeret olup olmama bağlamında
değerlendirilmiştir.3
Şüphesiz cehâlet ( cehl)in en yaygın ve çok bilinen anlamı,
bilmemektir.4 Ancak Kur'an, bu kelimeyi daha çok olayların içine

1

Muhammed Fuad Abdulbaki, el-Mu'cem'ul-Mufehres li Elfaz'il-Kur'an'ilKerim, 184.
2
İsmail L. Çakan, “Cehalet: Hadis Terimi”, VII/219; Ahmed Naim- Kamil
Miras, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, I/319
(Mukaddime); Talat Koçyiğit, Hadis Istılahları, 65-66.
3
M. Ebu Zehra, İslâm Hukuku Metodolojisi, 297-299; Abdulkerim Zeydan,
Fıkıh Usulü, 147-148; İbrahim K. Dönmez, “Cehalet: Fıkhî Terim”, VII/219220; Molla Hüsrev, Mir'at'ul Usul, 344; Yaşar Yiğit, “İslâm Ceza Hukukunda
Kanunilik İlkesi ve Kanunu Bilmemenin Cezalara Etkisi”, 71-80.
4
Carullah Zemahşeri, Esas'ul-Belağa, 107; Nafiz Danışman, “Cahiliyye
Kelimesinin Mana ve Menşei”, 192; Süleyman Tülücü, “Cahiliyye
Kelimesinin Mana ve Menşei”, 279; İsmail b. Hammad el-Cevheri, es-Sıhah
Tac'ul-Luğa ve Sıhah'ul-Arabiyye, IV/1663; Eb'ul-Fadl Cemaleddin İbni
Manzur, Lisan'ul-Arab, XI/129; Mecduddin Muhammed b. Yakub el-
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nüfuz etmemek, sathi düşünmek ve dolayısıyla basit ve isabetsiz
hükümler vermek anlamında kullanır.5
Ne var ki süreç içerisinde bu kavram esasen kendi kapsamında
mündemiç bulunan bilgisizlikle eş anlamlı olarak kabul edile
gelmiştir. Oysa bu kavram bilgisizlik anlamını da içermekle beraber
öncelikle hilmin zıddı olarak kabalık, zorbalık ve haddini aşmak
anlamlarına gelmektedir.6
Cehâlet kavramının semantiği bağlamında geçmiş dönemde
özellikle ez-Zemahşeri (468/1075–538/1143),7 eş-Şihab (977/1570–
1069/1659)8 ve el-Alusi (1217/1803–1270/1854)9 gibi âlimler önemli
yorumlarda bulunmuş olmakla beraber bu kavram hakkında yakın
zamanda Goldizher (1850–1921) ve akabinde Izutsu (1914–1993)10
değerli tahlillerde bulunmuşlardır.
Buna göre cehâlet (), en ufak bir kızgınlık anında iradesini
kaybedip parlayan, kontrolsüz bir ihtirasla öfkesine kapılıp sonucu
düşünmeden körü körüne atılan, ateşli, sabırsız kişinin sorumsuz
davranışlarıdır. Bu, duygularına, hırslarına hâkim olmayan aşırı bir
insanın davranışıdır. Bu insan, doğruyu yanlışı düşünme ölçüsünü
yitirip kendisini öfkenin pençesine düşürür.11
Bu anlamıyla cehâlet kavramının tam karşıtı hilmdir. Hilm,
cehl patlamasını dizginleyebilen insanın ahlakıdır. Buna göre halim,
duygularını frenlemesini, kör ihtiraslarını yenmesini, canını sıkmayıp
Firuzabadi, el-Kamus'ul-Muhit, 1267; Rağıb el-İsfehani, Müfredat'u Elfaz'ilKur'an, 209.
5
Toshihiko Izutsu, Kur'an'da Dini ve Ahlaki Kavramlar, 51, 103; a.g.mlf.,
Kur'an'da Allah ve İnsan, 194; Danışman, a.g.e., 194-195.
6
Ramazan Altıntaş, Bütün Yönleriyle Cahiliyye, 59 Izutsu, Kur'an'da Allah
ve İnsan, 193-194.
7
Carullah Zemahşeri, el-Keşşaf an Hakaik'i Ğavamid'it-Tenzil ve Uyun'ulAkavil fi Vucuh'it-Tenzil, II/150, 390, 467, 641
8
eş-Şihab, Haşiyet'uş-Şihab İnayet'ul-Kadi ve Kifayet'ur-Radi ala Tefsir'ilBeyzavi, II/177-178, III/116-117, IV/70, 114, 211, V/92, 176, 379, VII/53,
187-188.
9
Mahmut Alusi el-Bağdadi, Ruh'ul-Meani fi Tefsir'ul-Kur'an'ıl-Azim ve'sSebu'l-Mesani, I/451, III/371, VII/62, 354-355, VIII/368-369, XI/65, 322.
10
T.H. Weır, “Cahalet Mad.”, III/11; Izutsu, Kur'an'da Dini ve Ahlaki
Kavramlar, 51-52, a.g.mlf., Kur'an'da Allah ve İnsan, 192; Mustafa Fayda,
“Cahiliye Maddesi”, VII/18; ayrıca bkz. Tülücü, a.g.e., 281.
11
Ebu Abdullah ez-Zevzeni, Şerh'ul-Mu'allakat'is-Seb´, 147, Tarafa b. elAbd el-Bekri de bu anlamda şöyle diyor: “Günler seni, cahili olduğun/
bilmediğin şeylere muttali kılacak ve doyurmadığın o kişilerin haberlerini
sana nakledecektir.” 75, ayrıca bkz. 113, 4. beyit ve 4. dipnot; Izutsu,
Kur'an'da Allah ve İnsan, 203.
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mümkün mertebe sakin kalmasını bilen kişidir. Diğer bir ifade ile hilm
güçsüzlükten kaynaklanan bir tevazuyu değil, muktedir olmakla
beraber bir vakarı ifade eder.
Buna göre cehâlet, bilgisizliği de ifade etmekle beraber bunun
yanında hilmin zıddı olarak akıllıca düşünmeyi ve vakarı geri plana
iten, kaba ve olumsuz bir davranış biçimi ve yaşam tarzı demektir.
Sözlük anlamıyla öfkeyi içinde barındıran bir hilimsizlik demek olan
cehâlet, Kur'an ayetleri, hadisler ve de cahiliye şiirinde genelde bu
anlamda kullanılmıştır.12
Halimin zıddı olan cahil; zorba, azgın, vahşi, acelecilik
karakteri olan, telkine uyan, öfkeli, hayvanî içgüdülerine uymakla
gaddar, bir başka deyişle de barbar olandır. İşte cehâlet de böylesi
birinin yaptıklarının adıdır. Nitekim o, bu tür tavırlarından dolayı
belirtilen vasfa müstahak olmaktadır.13
Bu kavram, tarihi seyir itibariyle ilkin şeytandan başlamak
suretiyle insanoğlunun eylemlerine konu olmuştur. Cehâlet
tezahürlerine karşı Allah'ın gönderdiği elçiler uzun bir mücadele
vermiş ve insanlığa, bahsi geçen bu durumdan kurtulmanın yollarını
göstermeye çalışmışlardır. Gelen peygamberler görevlerini yerine
getirirken sürekli olarak cahillerin anlamsız muhalefetiyle
karşılaşmışlardır. Esasen cehâlet ateşiyle kaynayan, hislerine ve
gururuna esir olmuş insanları durdurup, düşünmeye sevk edecek
ortamı oluşturmak gayet zordur. Çünkü cahiller akıllarıyla değil, his
ve arzularıyla davranmışlardır.
Diğer bir açıdan cehl, insanın görünen eşya ve olayların
arkasındaki ilahî iradeyi anlayamaması, Allah'ın ayetleri olan kâinat
varlıklarını Allah'ın ayetleri olarak görmemesi ve bu husustaki
yetersizliğidir. Böyle bir kimse için tabiat varlıkları, herhangi bir şeyin
sembolü değil, sadece tabiat varlıklarıdır. Buna göre cehl, aynı
zamanda Allah (c), ayetleri açık bir şekilde gönderdiği halde ayan
beyan olan bu gerçeği, hatta ilahî vahyin en kolay tarafını dahi
anlayamamak demektir.
Cehâletin yaşanan hali anlamına gelen cahiliye değişik
tarzlarda ortaya çıktığı için Kur'an kavramın bu yönüne ayrı bir önem
atfederek zann'el-cahiliye, hükm'el-cahiliye, teberruc'el-cahiliye ve
hamiyyet'el-cahiliye gibi farklı14 terkipler kullanmış ve bu durumların
tümünü de kınayarak, kaçınılması gereken bir durum olarak ifade
etmiştir. Cehâletin anlam sahası ve yakın çerçevesinde değişik birçok
12

Izutsu, a.g.e., 194, a.g.mlf., Kur'an'da Dini ve Ahlaki Kavramlar, 103.
Izutsu, Kur'an'da Allah ve İnsan, 193-194.
14
Al-i İmran 3/154; Maide 5/50; Ahzab 33/33; Fetih 48/26.
13
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kavram bulunmakla beraber bunlardan zülüm, şirk ve küfür en
belirgin olanlarıdır.15
I. Mazeret olması açısından cehâlet
Cehâlet kavramının aslî yapısı bu şekilde ortaya konduktan
sonra daha çok kullanıldığı anlam olan bilgisizlik çerçevesinde
tahlillere geçebiliriz. Dediğimiz gibi cehâlet, zamanla kendi semantik
alanında daralarak yine kendi içinde mündemiç bulunan özel bir
anlamıyla temayüz etmiştir. Bu nedenle günümüzde cehâlet
denildiğinde akla gelen, o geniş 'anlam sahası' içindeki cehâlet değil,
daha çok bilgisizlik anlamındaki cehâlettir. Nitekim bu yaklaşım o
denli bir yaygınlık kazanmıştır ki konuyla ilgili kimi çalışmalarda bu
kavram ve kavramın failleri hep bilgisizlik ve bilgisiz olarak mütalaa
edilmiştir. Oysa kavram ve ona dair hadiseler aktarılıp yorumlanırken
bahis konusu edilen hususların bilgisizlikle fazla bir ilgisi
gözükmemektedir.16
Kur'an'da cehâlet, öteki bir çok özelliğin yanında insan
fıtratına sonradan bulaşan bir nosyon olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu nedenle cehâletle işlenen günahlardan tevbeyi sağlamak ve bunun
yollarını göstermek için peygamberler gelmiştir. Bu anlamda Kur'an
cehâleti yermiş ve cahil insan tipine karşı tavır koymanın keyfiyetini
tespit etmiştir.17
Mazeret, yapılması yahut sahip olunması gereken bir hususta
öyle yapmamayı veya olamamayı tecviz eden gerekçe(ler)dir. Biz
burada konumuz itibariyle İslamî nasları bilmemekten doğan gerek
itikadî ve gerekse amelî yanlışlıkları ya da sapmaları doğuran
nedenlerin geçerli olup olmadığını değerlendirmeye ve bunların
mazeret teşkil edip etmeyeceğini ortaya koymaya çalışacağız.
Bilindiği gibi iyiyi de kötüyü de kabul etme yeteneğine sahip
olmak anlamında bir fıtratla doğan insanlara, sahip olacakları değer
ölçülerini/zihniyeti, fertlerin amaç ve yapıp ettiklerinin bir tezahürü
durumundaki toplum kazandırır. Esas itibariyle en sağlam yola
kılavuzlayan Kur'an'ın hedefi de insanları düşünen ve aklı ile teslim
olup salih amel işleyen şahsiyetlerden oluşan bir toplum teşkil
etmektir. Böyle iken onun bu çağrısını kulak ardı ederek, kimilerince
yürütülen yığın eğitimi çerçevesinde kendisine çeşitli vasıtalarla
15

Mustafa Akman, Kur'an'da Cehalet- Cahil- Cahiliye, 11 vd.; a.g.mlf.,
Kur'an Mesajı'nda Muhammed Esed, 254-255, 265; Mustafa Çağrıcı,
“Cehalet: Ahlak Terimi”, VII/218-219.
16
Bir örnek olarak bkz. Zübeyir Yetik, Yeryüzünde Kötülük Odakları Ebu
Cehl, 13-14, 99.
17
Kasas 28/55; Furkan 25/63.
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sunulan envai türlü meşgalelerle oyalanıp kolaylaştırılmış bu kitaba
çalışmayan insanların böylesi bir toplum oluşturmak yerine
benimseyip sergileyecekleri, tabiatıyla cehâlet olacaktır.
Esasen toplumu fertler oluşturur ve söz konusu toplum, bu
fertlerin tavırlarına göre biçimlenir. Bu fertler, toplumu İslâm
toplumuna dönüştürmek suretiyle, cahiliye toplumuna dönüştüren
etkenlerden sakınmak zorundadır. Bu açıdan, insanın yapıp ettikleriyle
zemin kaymasına maruz kalması mümkün olduğundan Müslüman
fertlerin olabildiğince duyarlı olması ve dolayısıyla aynı sebeplerin
aynı sonuçları doğuracağını iyi bilmesi gerekir. Buna göre kişinin
yaşadığı çevre ve toplumu dikkatle irdelemesi ve burada olup
bitenlere karşı duyarlı hareket etmesi icap etmektedir. Çünkü ‘edDin’i benimsemiş insanların ona teslim olmak gibi bir ödevleri söz
konusudur. Esasen bu, Kur'an buyruklarının hem inzal sebebi ve hem
de Kur'an'ın öngördüğü hayat tarzının devamında odak bir noktadır.
II. Bilgisizlik olarak cehâlet (cehl)
Fıkıh usulü eserlerinin, İslâm hukukunda sorumluluk ve
hakların genel teorisini ele almayı hedefleyen 'el-mahkûm fih/bih'
bölümünde sorumluluğun temel ilkeleri açıklanırken, öncelikle kişinin
ne ile yükümlü olduğunu bilmesi şartı üzerinde durulur.18 Bu şart,
İslâm'da kişinin sorumlu tutulması için yükümlülüğünün kendisine
bildirilmiş olması gereğini ifade eden tebliğ ilkesinden kaynaklanır.
Peygamber gönderilmedikçe kimseye azap edilmeyeceğini,
müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberlerin gönderildiğini
bildiren ayetler19 ve benzeri20 naslar bu ilkenin dayanağını oluşturur.
Bu konu ile sıkı bir ilişkisi bulunan, ilahî tebliğ olmaksızın ya
da gelmeden önce davranışların genel anlamda 'iyi/hüsn' veya
'kötü/kubh' olarak nitelendirilebilmesi için aklın yeterli olup olmadığı
meselesinde ulema arasında görüş ayrılıkları bulunmakla beraber21
tebliğ olmadan sorumluluğun bulunmayacağı ilkesi hemen hemen

18

Zeydan, a.g.e., 102-116; Ebu Zehra, a.g.e., 270-280.
İsra 17/15; Nisa 4/165.
20
Abdullah b. Sadi Gamidi el-Abdeli, Akidetu’l-Muvahhidin ve'r-Reddu
Ala'd-Dullali ve'l-Mubtediin, 151; Ebu Yusuf Midhat b. el-Hasan Al-i Ferrac,
İslâm Hukuku Açısından Cehalet, 41.
21
İbn-i Kayyım el-Cevziyye, Medaric'üs-Salikin, I/187-196, III/440 vd.; Al-i
Ferrac, a.g.e., 17 vd., 41, 45, 46, 50 vd., 234, 235, 271; krş. Ebulberekat enNesefi, Keşfu’l-Esrar Şerhu el-Musannef ale'l-Menar, II/458; Mustafa Akçay,
Çağdaş Dünyada İnsan ve Dinî Sorumluluğu, 312, 334-335.
19
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bütün âlimlerce kabul edilmiştir.22 Burada sorumluluğun temel şartı
olan 'bilme'den maksadın, daima bilfiil bilgi sahibi olma değil, bilgiye
yahut bilme imkânına sahip bulunma olduğuna dikkat edilmelidir.23
Nitekim Molla Hüsrev (v.885/1480) cehâleti ıstılah olarak,
bilinebilecek durumda olan dini esasları bilmemektir, şeklinde
tanımlamaktadır.24
Maturidi ekolüne mensup âlimlerin, ilahî tebliğ bulunmasa
bile mümeyyiz ve ergin bir kişinin kâinatın yaratıcısının varlığına ve
birliğine iman etmesi gerektiğine ilişkin görüşü, çoğu zaman bu
ilkenin bir istisnası25 olarak zikredilse de iyi tahlil edildiğinde bunun
da aynı ilkenin bir uzantısı olarak ortaya konduğu söylenebilir. Zira
söz konusu görüşü benimseyenlerin asıl maksadı, diğer dinî
yükümlülükleri sırf akıl ile bilmek mümkün değilse de mevcut
delillere bakarak kâinatı yaratan tek bir yüce varlığın bulunduğunun
akıl yolu ile bilinebileceğini savunmaktan ibarettir.
Nitekim Kur'an, tebliğinde daha çok evrensel bir adalet ve
zulüm, iyi ve kötü şuuruna dayanır. İnsan, aklında mevcut bulunan bu
değerlerden hareketle bir takım sonuçlara varır.26 Bu nedenle kişinin
aynı zamanda bu değer yargılarından hareketle de bir kanaat sahibi
olmasının mümkün olabileceği açıktır.
Fakihler, dini hükümlerden haberdar olmama halinde bunlarla
yükümlü olunmayacağı ilkesinin uygulamasında kural olarak Dârü'lİslâm'da bulunmayı bilgi karinesi, Dârü'l-Harp'te bulunmayı da
bilgisizlik karinesi olarak kabul etmişlerdir.27
Bu anlamda bilgi herkesin bilebileceği /bilmesi gereken (farzı
ayn olan yani umumi ya da herkese gereken bilgi) ve ancak ihtisas
sahiplerinin bileceği/ bilmesi gereken bilgi (farzı kifaye) olarak iki
türlüdür.28
22

Ahmed İbn-i Teymiye, Mecmuu Feteva, XX/37-38; Al-i Ferrac, a.g.e., 2256.
23
Abdulaziz Buhari, Keşfu'l-Esrar ala Usuli’l-İmam Fahru’l-İslam Ali b.
Muhammed el-Pezdevi, III/1455, 1466-1467; Murtaza Mutahhari, Adl-i İlâhî,
346.
24
Molla Hüsrev, a.g.e., 321 vd.
25
Ebu Yusr Muhammed Pezdevi, Ehl-i Sünnet Akaidi, 299; Toshihiko Izutsu,
İslam Düşüncesinde İman Kavramı, 137-139, 146, 147.
26
Ahmet Özel, Ülke Kavramı, 177-178; Yiğit, a.g.e., 59, 74, 75, 77.
27
Özel, a.g.e., 177-178.
28
Muhammed b. İdris eş-Şafii, er-Risale, 197 vd.; Ebu Zehra, a.g.e., 337;
Hakkı Aydın, “İslâm ve Türk Ceza Hukukunda Hukuku Bilmeme (Cehalet I)”,
247-248; M. Abdülhadi el-Mısri, Ehl-i Sünnet Cemaatinin İtikadi Özellikleri,
110-111.
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İslam ülkesinde yaşayan kişi bakımından namaz kılmanın farz
ve namuslu kadınlara iftira etmenin haram olması gibi dinin kesin
hükümlerini bilmeme başlı başına günah sayıldığı için, böyle bir
kişinin bu tür hükümleri bilmemesi mazeret kabul edilmemiştir.
Aksi halde günahtan aklanma gerekçesi olarak başka bir
günaha dayanılmış olur. Bu hususu vurgulamak üzere Zerkeşi
(v.794/1392), bilgisizliğin mazeret sayılmasının bir kolaylık hükmü
olduğunu, yoksa bizatihi cehle bağlanan bir sonuç olmadığını belirtir.
Ve İmam Şafii'nin (v.204/819) şöyle dediğini nakleder: 'Eğer cahil,
cehlinden ötürü mazur sayılsaydı, bilgisizlik ilimden üstün tutulmuş
olurdu'.29
Öte yandan Şihabuddîn el-Karafi (v.684/1285) dinî
vecibelerin nasıl yerine getirileceğine mesela namazın ifa şekline
ilişkin bilgileri edinmeyi ihmal etmenin bir çeşit masiyet olduğuna,
dolayısıyla bu çerçevedeki temel bilgileri öğrenmemiş olmanın da
mazeret sayılamayacağına işaret eder. Karafi burada 'nisyan' ile
'cehl'in birbiriyle karıştırılmaması gerektiğine de dikkat çeker. 30 İslâm
ülkesinde yaşayan kişi için çoğunluğun bilgisi dışında kalamayacak
dinî hükümleri bilmemenin mazeret sayılamayacağı bir kuraldır.31
Ancak bunun, fiili imkânsızlık gibi bazı istisnaları söz
konusudur. Sözgelimi İslam ülkesi vatandaşı olmayan biri, Müslüman
olduktan sonra İslâm ülkesinde bulunsa bile yerleşim merkezlerinin
uzağında bir yerde yaşaması gibi sebeplerle dini hükümleri bilmemesi
mazur sayılmıştır.32
Fiili imkânsızlık durumunda bunun bazı istisnaları meşru bir
mazeret sayılmıştır. Ancak bazı yazarların belirttiği gibi33 bunlar da
esasen birer istisna değil, 'bilme imkânı bulunmadıkça sorumlu
tutmama' ilkesinin bir gereği sayılmalıdır. Kesin delillerle sabit
olmayan ve geniş kitleler arasında yaygın olarak bilinmeyen hükümler
hakkındaki bilgisizlik ise hemen bütün âlimlerce Dârü'l-İslâm'da
bulunanlar bakımından da mazeret kabul edilmiştir. Cehlin mazeret
sayılması hallerinde dikkat edilmesi gereken bir husus, davranışa
bağlanan hukukî sonucu bilmemenin değil, davranışın yasak olduğunu
bilmemenin özür kabul edilişidir.
29

Dönmez, a.g.e., VII/220; ayrıca bkz. Ebu'l-Ala Raşid b. Ebi'l-Ala er-Raşid,
Aridu’l-cehli ve eseruhu ala ahkamı’l-i'tikad inde ehli’s-sünneti ve'l-cemaat,
176, 223; Akman, Kur'an'da Cehalet- Cahil- Cahiliye, 189-201; Faruk Aktaş,
Kur'an'da Cehalet Kavramı, 271-281.
30
Dönmez, a.g.e., VII/220.
31
Dönmez, a.g.e., VII/220.
32
Abdülkadir Udeh, İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk, I/620-621.
33
Udeh, a.g.e., I/620-621.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Cehlin sorumluluğa etkisi konusundaki temel yaklaşımlar
yukarda özetlendiği şekilde olmakla birlikte detaylar incelendiğinde
bu yaklaşımlarda fakihlerin kendi dönemlerindeki şartların belirleyici
olduğu ve benzer birçok somut olayda farklı değerlendirmeler
yapıldığı dikkat çekmektedir.
Cehle bağlanan fıkhî sonuçlar, kelamcıların metodunu esas
alan eserlerde 'sorumlulukta bilgi şartı' konusu işlenirken ele
alınmakta; fukaha metoduna göre kaleme alınan eserlerde ise ağırlıklı
olarak 'ehliyet arızaları' (������ �����) başlığı altında incelenmektedir.
Hanefi geleneği esas alan fıkıh usulü eserlerinde önemli bir
yer tutan ehliyet teorisine göre ehliyet arızaları semavi (�������� �������
el-avaridu's-semavi) ve müktesep (������� ������� el-avaridu'lmüktesebe) olmak üzere iki kısma ayrılır. Birincisi insanların iradesi
dışında oluşur, ikincisi ise onların iradesine bağlı sebepleri ifade eder
ki bu ikinci grup içinde cehl de yer almıştır. Ancak bu çerçevede söz
konusu edilen durumların tamamı ehliyeti ortadan kaldırıcı veya
daraltıcı özellikte değildir. Abdulaziz el-Buhari'nin (v.730/1330)
belirttiği gibi bazı arızalar ehliyeti etkilememekle beraber ilgili kişiler
bakımından bazı hükümlerde değişiklikler meydana getirdiklerinden
bu teori içinde yer almıştır.34 “Allah, sizi analarınızın karnından bir
şey bilmez halde çıkarmıştır.”35 mealindeki ayette de ifade edildiği
gibi cehl sonradan oluşan bir özellik olmamakla birlikte insanın
gerçek hüviyetini aşan ve küçüklük hali gibi bazen bulunup bazen
bulunmayan olumsuz bir durum olduğu için 'arıza (������� / ������� elaride / el-avarid)' olarak nitelendirilmiş ve kişinin kendi çabası ile
bilgi sahibi olup bu olumsuz özelliği giderme imkânına sahip
bulunması sebebiyle müktesep arızalar arasında sayılmıştır.36
Hanefi geleneği fıkıh usulü eserlerinin ilk örneklerinde37 cehl
dörde ayrılmış ve günümüze kadar kaleme alınan İslâm hukuku ile
ilgili eserlerde genellikle bu ayrım esas alınmıştır. Bu dört neviden ilk
ikisi, Allah'ı ve sıfatlarının inkârı meselelerinin hükümlerine göre
tasavvur edilmiş olup mazeret sayılmayacak cehl türünden kabul
edilmiştir; ancak âlimlerin birçoğu ikinci türü, yani ilahî sıfatlar

34

Buhari, a.g.e., III/1382-1383, IV/262-263, 330; Pezdevi, Keşf Pezdevi,
IV/262-263.
35
Nahl 16/78.
36
Abdullatif b. Abdulaziz İbni Melek, Şerhu’l-Menar ve Havaşihi min İlmi’lUsul, 972-973; Buhari, a.g.e., IV/263, 330; Aydın, a.g.e., (Cehalet I), 246;
Hüseyin Halef el-Ceburi, Avarıdu’l-Ehliyet inde el-Usuliyyin, 126, 335.
37
Pezdevi, a.g.e., IV/330-350.
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hakkında daha toleranslı düşünülmesi gerektiğini savunmuştur.
Üçüncü nevide, hakkında kesin delil bulunmayan, içtihada açık
meselelerde yanlış bilgi sahibi olma durumları ile şüphenin cezayı
düşürmesi ilkesinin uygulanabileceği durumlara temas edilmiştir.
Dördüncüsünde ise İslâm ülkesi dışında Müslüman olup İslamî
hükümleri henüz öğrenmemiş bulunan kişi (harbî) ve kendisine
vekâlet verildiğinden haberdar olmayan vekil gibi sorumluluk ve
yetkilerine ilişkin bilgi kendisine henüz ulaşmamış kişilerin durumları
incelenmiştir. Bu son iki nevi arasındaki ortak noktayı, mazeret
sayılabilecek cehl olma özelliği teşkil etmektedir. Son iki türden
sayılan cehl çerçevesinde, bir meşrubatı şarap olduğunu bilmeden
içme, savaş sırasında karşısındaki kişiyi düşman sanarak öldürme,
kıblenin ne yönde olduğunu bilmeme gibi bir hükmün maddi olaylara
uygulanmasına yahut hukukî sonuç bağlanan fiillere yön veren maddi
olaylara ilişkin bilgisizliğin söz konusu olduğu pek çok meseleye
temas edilmiştir. Fakat bu gibi örnekler incelendiğinde, esasen sırf
bilgisizlikten değil, doğrunun hilafına bir zan taşımaktan (cehl-i
mürekkep) veya iki durumun birbiriyle karıştırılmasından yahut kasıt
ve iradenin bulunmayışından söz etmenin, dolayısıyla bunları hata,
galat, rıza, kasıt, taksir ve iştibah gibi kavramlarla açıklamanın daha
uygun olacağı anlaşılmaktadır.38
Cehâleti “bilgisizlik” olarak kabul eden Ebu'l-Beka
(v.1094/1683), bunu, özür sayılıp sayılmaması açısından şu şekilde
tasnif etmektedir:39
1. Özür/mazeret olarak kabul edilmesi batıl olan cehâlet:
Kâfirin, Allah'ın sıfatlarını ve hükümlerini bilmemesi, bağinin (İslam'a
baş kaldıranın) cehâleti ile içtihadında kitap ve sünnete muhalefet
edenin cehâleti gibi. Bunlar mazeret teşkil etmezler.
2. Bidat gruplara mensup kişilerin, kabir azabı, Allah'ın
görülmesi, büyük günah işleyenlere de şefaat edilebileceği, küfrün
dışındaki bütün günahların affedilebileceği, fasıkların cehennemde
ebedi olarak kalmayacağı gibi ahiretle ilgili hususları bilmeyen
kimsenin cehâleti de özür sayılmaz. Çünkü böylesi yaklaşımlar açık
naslara muhaliftir. Meğerki tevil ile olmuş olsun.
3. Dârü'l-Harp'ten hicret etmemiş Müslüman'ın şeri hükümleri
bilmemesi özür sayılır. Bu nedenle farzları eda etmemesi açısından
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Dönmez, a.g.e., VII/220; Molla Hüsrev, a.g.e., 344 vd.; İbni Melek, a.g.e.,
973 vd.; Aydın, a.g.e., (Cehalet I), 254 vd.; el-Ceburi, a.g.e., 339 vd.
39
Ebu’l-Beka Eyyub b. Musa el-Hüseyni el-Kefevi, el-Külliyat Mu'cem fi'lMüstelahat ve'l-Fruki’l-Luğaviyye, 350.
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mazurdur. Ancak öğrendikten sonra kaza etmesi gerekir. Çünkü bu
ortamda delil yaygın olmadığından bilinmemektedir.
Bu yönüyle cehâleti, daha sonra 'cehâleti bilerek tercih etmek'
başlığıyla yeniden işleyeceğimizden dolayı burada bu kadarla
yetiniyoruz.
III. Bilinmezlik olarak cehâlet
İslâm hukukunda hukuki işlemlerle, bilhassa iki tarafa borç
yükleyen sözleşmelerde hukuki işlem konusunun biliniyor olması ve
belirlenmiş bulunması esası üzerinde önemle durulmuştur. İlgili
naslar40 ve bunlardan neşet eden çekişmeleri en az düzeye indirme
ilkesi, fakihleri bu konuda hassasiyet göstermeye yöneltmiştir.
Akdin konusu ile ilgili belirsizlik için garar, bilinmezlik için
ise cehâlet terimleri kullanılır. Ancak Karafi'nin (v.684/1285) işaret
ettiği gibi âlimler bu iki kavramı birbirinin yerine de kullanmışlardır.41
Bundan dolayı cehâlet ve garar kavramlarının akde etkisi
konusu genellikle karma bir biçimde incelenmekte ve bu arada cehâlet
kavramı için aşırı/fâhiş, orta/mutavassıta ve az/yesire şeklinde üçlü bir
derecelendirme yapılmaktadır. Bunlardan birincisi, taraflar arasında
çekişmeye yol açması kuvvetle muhtemel olan durumları kapsar ki
İslâm hukukçuları bunların akdin sıhhatine engel olduğu hususunda
ittifak etmişlerdir. Çekişmeye yol açmayacağı kuvvetle muhtemel olan
durumlar üçüncü gruba girer ve bunlar yine ittifakla kabul edildiği
üzere akdin sıhhatine engel değildir. İkincisi ise birinci veya üçüncü
gruba katılması hususunda ihtilaf edilen durumları içerir.
Cehl ve cehâlet terimlerinin temelindeki ilkelerle ilişkisi
olmakla beraber, yöneltilmesi gerekli olan ve olmayan irade beyanları,
kamuya yapılan icaplar, ödül vadi, lehtarları belirli olmayan vakıf ve
vasiyet tasarrufları gibi konuların asıl çerçevesini irade beyanı ve
hukuki tasarruf kavramlarının oluşturduğunu da belirtmek gerekir.42
Bilinmezlik başlıca şu konularda ortaya çıkar: Satılan malın,
alıcıya göre cins, nevi veya miktar olarak bilinmemesi. Satış bedelinin
karşılıksız olması, vadenin belirlenmemesi ve borç teminatlarındaki
bilinmezlik de satışı fasit kılar.43

40

Misalen: Nisa 4/29.
Dönmez, a.g.e., VII/220-222.
42
Dönmez, a.g.e., VII/221-222.
43
Hamdi Döndüren, Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali, 125, 183 vd.
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IV. Cehâleti bilerek tercih etmek
Kişinin doğuştan getirdiği bir özellik olan cehâleti/bilgisizliği
kendi tasarruflarının sonucu olarak sürdürmekten sakınması gereği
açıktır. Diğer bir ifade ile cehâleti bilerek tercih etmemek gerektir.
Birinci durumda yani hiç bir şey bilmez olarak dünyaya gelmiş olmak
insanın özelliği iken bunu sürdürmek insanın özelliği olmadığı gibi
sosyalleşmeye hazırlanan bir ferdin sorumluluklarını ifa edebilmesi
açısından sakınması da gerekir. Çünkü bu durum kendisi için mazeret
sayılmayacaktır.
Kur'an insanoğlunu doğru olana çağırmış ve her türlü
kötülükten sakındırmıştır. Onu rabbinden yana bilgilendirmiş,
kendisine, gelecekte başına nelerin geleceğini haber vermiştir. Bunun
yanında önüne iki yol konulduğunu ve bunlardan doğru olanı
seçmesini, bu nedenle gönderilmiş olan bu Kur'an'dan sorumlu
tutulacaklarını, bunu anlayıp hür iradeleriyle bir kimlik tercihinde
bulunmak suretiyle iman edip yaşamalarını istemiştir. Bunun için de
körü körüne atalarını taklid etmemelerini ve bu vesileyle akıllarını
kullanmaları gerektiğini bildirmiştir.44
Şüphesiz delil aramadan birinin sözüyle amel etmek ya da
delilini bilmeksizin bir başkasına tabi olmak anlamına gelen taklidi,
usul-i dine kadar genelleştiren, başka bir ifade ile dinin temel
esaslarını bile öğrenme ihtiyacı duymayan kitlelerin bu doğrultuda
davranmadığı açıktır. Burada mukallidin imanının sıhhatiyle ilgili
değerlendirme yapmaya girişmeden sadece bunun hemen bütün
ulemaca hoş görülmediğini ifade ederek insanların bu hususta daha
ciddi davranmaları ve dolayısıyla akıllarını kullanmaları gerektiği
noktasında bilgilendirilmeleri icap ettiğini belirtiyoruz.45
Bilindiği gibi akletme ile iman etme arasında sıkı bir ilişki
vardır. Nitekim akletme, insanoğlunun diğer yaratıklardan ayrıldığı
mümeyyiz vasfıdır. Şeytanın yoldan çıkarmasına karşı yine akletmek
gerektiği gibi, doğru yola girmenin de akletme ile sıkı bir ilişkisi
44

Al-i İmran 3/162; Nisa 4/125; Maide 5/16; İbrahim 14/21-23; Meryem
19/58- 61; Enbiya 21/53-54; A'la 87/14-15. Krş. Tevfik Yücedoğru,
“Mukallidin İmanı”, 36.
45
Bkz. Yücedoğru, a.g.e., 22-23, 26-27; Konuyla doğrudan ilgisine binaen T.
Yücedoğru'nun şu sözlerini buraya alıntılama gereği duyuyoruz: Toplum
mukallid olmaktan memnun, toplumun önünde gidenler de bu halden
memnun gibi görünmektedir. Ülkemizin insanı Maturidi bir gelenekten
gelmiş olduğu için mukallidin imanı hiçbir zaman problem görülmemektedir.
Hâlbuki yozlaşma ve çözülmelerin altındaki temel sebep taklid olarak
görülmeli ve toplumun önderleri bu hususu ortadan kaldırabilmek için tahkik
sahibi olmalıdır. 38.
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vardır.46 Burada önemli olan kulun akıllı olmasından çok bu aklı
kullanıp kullanmadığıdır. Çünkü Kur'an aklını kullanmayanları aklı
bulunmayanlara benzetir.47 Onda akl fiili, insanlar tarafından
yapılabilen, yapılması gereken ve ihmal edilmesi kınanan bir zihin
faaliyetine işaret ediyor. Buna göre akıl bir kabiliyettir. Bir malzeme,
bir veri değildir. Akıl salt bir kabiliyet olunca onun, verisiz hiç bir
muhakeme yapamayacağı ve hiçbir sonuç üretemeyeceği gerçeği
ortaya çıkar. Tıpkı program yüklenmemiş bir bilgisayar ya da işlerlik
kazandırılmayan 'okur-yazar'lık özelliği gibi.
Ancak Kur'an'ın bu buyruğuna rağmen bugün insanımız akıl
kelimesini heva kelimesi ile aynı anlamda kullanmaktadır. Bu
demektir ki insanlar akletmenin yerine hevayı koymuşlardır. Ya da
Kur'an'ın akletmeye teşvik ettiği hemen her yerde kınamış olduğu
taklidi. Oysa bu kavramların her birinin alanı ve fonksiyonu apayrıdır.
Bunlardan, akıl ile ilme sahip çıkmak şarttır. Zira cehâletle, ne hak ile
rehberlik etmek ne de adaleti müesses hale getirmek mümkündür. Fert
olarak herkesin akletmesi ve buna göre davranmasının yanında bir de
toplum olarak akletmek icap etmektedir. Akledilecek ki hem ferdi ve
hem de toplumsal irade48 ile doğrular tercih edilebilsin ve bu yolda bir
süreç izlensin.
İrade sahibi olmak, Allah'ın (c) insanoğluna bahşettiği üstün
bir özelliktir. Bu, baskı altında kalmadan seçme yetisine sahip
olmaktır. Belki de insanoğluna emanetin veriliş gerekçesi de budur.
Onlar kendilerine verilen akıl sayesinde ve kendilerini kuşatan fıtrî
yapı, çevre ve şartların da desteğiyle, eylemlerin anlamlı ve meşru
kabul edilebilmesinin ilk şartı olan bilgi ve beceri itibariyle sıfır
noktada yaratılmış olma yani “hiçbir şey bilmez” özelliklerini bertaraf
edeceklerdir. Böylece kendilerini hayata hazırlayacaklardır.
Kendilerini bekleyen ancak böylesi olanaklarla doğru bir şekilde
keşfedemeyecekleri ve künhüne esaslıca vakıf olamayacakları
akıbetlerinden yana ise 'Kitap' ile muttali olacaklardır. Fakat âdemoğlu
kendisindeki bu özellikleri (akıl-irade) kullanmaz yahut başkalarının
kullanımına terk ederse ya da bizzat kendisi, biraz da koşulların
etkisiyle bu özelliklerini farklı alanlarda kullanır ise bu durumda
böylesi birinin arzu edilen neticeye ulaşması düşünülemez.
Buna göre insan, İslam'ın egemen olduğu bir coğrafyada
yaşadığı için diğer bir ifade ile kendi şuur ve iradesini kullanması
neticesi olmaksızın sırf böylesi bir ortamın ferdi olmak hasebiyle
46

Şakir Kocabaş, İslam´da Bilginin Temelleri, 130-132.
Ahkaf 46/5; Yunus 10/35, 36, 66.
48
Bakara 2/113-119; Taha 20//79; Saffat 37/27-30; Zümer 39/39-41.
47
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'hükmen Müslüman' olmakla, yani kendisinden sadır olan fiilî bir
iman olmadan Allah'ın vadettiği mükâfatlara nail olamaz. 49 Zira
insanoğlu özgür irade sahibi bir varlıktır. Muhatap olduğu şeylere
karşılık verme, iradesini dilediği şekilde tayin etme olanağına sahiptir.
Bu noktada iki yönlü bir olgudan söz edilebilir. İradeyi kullanıp
kullanmama anlamında biri, hazır bulduğunu olduğu gibi taklit; diğeri
ise, bulduğu veya duyduğu şeylere yönelik tercihte bulunmasıdır.
Kişi devraldığı yahut karşılaştığı şeylere karşı hür iradesini
devreye sokmak durumundadır. Nitekim emanetin arz edilmesi de
ondaki bu istidadına binaendir. O bu kabiliyetini etkin kılarak
önündekine karşı bir tepkide bulunacak ve bu tavrına göre de bir
sonuçla karşılaşacaktır. Diğer bir ifadeyle özgür irade sahibi fertlerden
oluşan toplum, kendine ait teşekkül eden iradesini Allah'ın (c)
kendisine tevdi ettiği emanete karşı faal bir şekilde kullanma
olanağına sahiptir. Muhatap olduğu bu hususa karşı tavrını ister
olumlu, isterse olumsuz bir şekilde ortaya koyacaktır. Bu tavır,
sözgelimi Yunus'un (a) kavmi gibi50 olumlu olursa bu zaten ilahî
iradenin de dilemiş olduğu bir vaziyettir. Yok, eğer durum bunun
aksine cereyan etmişse, bu da artık öz iradeleriyle seçmiş oldukları bir
yoldur. Bu durumdaki bir toplumu ise, artık Allah (c) dilemişse helak
etmekte veya bunlara belirli bir güne kadar mühlet vermektedir.
Bu bağlamda günümüz açısından Allah'ın kitap ve elçiler
göndermiş olması ve fertlerin/ toplumun da, kendisinden
sorumluluğun kaldırıldığı bilinen51 kişilerden müteşekkil olmaması
hasebiyle, özelde son elçinin mesajı bağlamında bilmemekten yana
mazur sayılamazlar. Kaldı ki insanların kendisinden yana mesul
tutulacağı ve ilelahire tahrif edilmeden baki kalacağı bildirilen bu
anlaşılır kitabın geliş gerekçesi de insanlara bunu ilan etmektir.52
Bu anlamda Allah (c), söz konusu ilan çerçevesinde şahitşehadet kavramları bağlamında insanları bilgilendirdiğini, böyle iken
insanların herhangi bir özürleri söz konusu olmasın diye kitap ve
bununla beraber elçiler göndermiş olduğunu, bu elçilerin tebliğleri
hususunda insanlara karşı Allah'ın şahitleri ve bizim de Allah'ın
49

Bkz. İbn-i Teymiye, a.g.e., XXVI/30-32; Al-i Ferrac, a.g.e., 86 vd.; erRaşid, a.g.e., 106, 236, 445; krş. Mutahhari, a.g.e., 350-351; Murat Sülün,
Kur'an'ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi, 401-402, 406.
50
Yunus 10/98; Saffat 37/148.
51
Bkz. Buhari, Hudud 22, Talak 11.
52
A'raf 7/172; Mülk 67/10; Zuhruf 43/44; Maide 5/19; Kasas 28/46; Secde
32/3. krş. Ebu’l-Ala Mevdudi, Tefhimu'l Kur'an, IV/167; Ahmed Şah
Veliyyullah ed-Dihlevi, Hüccetullahi’l-Baliğa, I/338-447, II/62; Ali Osman
Ateş, İslam'a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Adetleri, 499-500.
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yanında, peygamberlerin dini tebliğ ettiklerine dair şahitler
olduğumuzu bildirir. Nitekim Rasulullah'ın veda haccında 'haberiniz
olsun tebliğ ettim mi?' diye buyurması herhalde buna işarettir.
Başka bir açıdan insanın, sosyal bir varlık olarak hayatını
devam ettirebilmesi için doğuştan getirdiği zarurî bir bilgiye sahip
olmaması hasebiyle kesbî bir bilgi sahibi olmak zorunluluğu vardır.
Esasen insanî bilgi ile hayvanî bilgi arasındaki temel fark ve onun
ahlakî bir varlık olmasının da esası bu kesbî özelliğidir.53
Bu anlamda Rabbimiz, biz insanoğlunu bir tabiat kanunu
olarak sıfır bilgi düzeyinde yaratmış ve ancak bizden bunu bu
düzeyden takatimiz nispetinde ötelere taşımamızı istemiştir. Aynı
zamanda bizi, bizleri kuşatan özellik ve şartlar itibariyle böylesi bir
süreci yaşamaya da ehil kılmıştır. Esasen sözgelimi İsa (a) gibi54
mucizevî bir şekilde bir takım farklı özelliklerle dünyaya gelen
insanların bu durumları ile, normal yapı içerisindeki bir insanın sahip
olduğu özelliklerle doğmayan ve/veya imkânlara sahip olamadan
hayat sürmekte olan bir insanınki aynıdır. Çünkü birinci durum bilinen
tabiat kanunlarına muhalif olduğundan mucize sayılırken ikinci durum
da aynı şekilde bir hikmete binaen ya özelliklerden mahrumiyet
şeklinde ya da sahip olunan olanaklar bağlamında semavî bir araz
olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla normal özellik ve imkânlar
içersinde bir hayat seyreden fertlerin/ toplumların bilgilenerek hayata
hazırlanmak şeklindeki gerekli süreci yaşamamaları kendileri için
müktesep bir araz olarak mazeret olamamaktadır.55 Buna göre deli
veya bütün olanaklardan mahrum olarak dağ başında yaşayan bir fert
için mazeret kabul edilen cehâletin, bu durumda olmadığı halde
cehâleti bilerek seçen kimseler için mazeret kabul edilmesi söz konusu
bile olamamaktadır.56 Özetle istisnaî durumlar kendi özelinde ve genel
durumlar ise yine kendi bağlamında değerlendirilmek durumundadır.
Kaldı ki istisnaî/ özel durumlar genel geçer bir kısım kuralların
varlığını işaret ediyor olsa gerektir.
Buna göre, bilinebilecek durumda olan dinî esasları bilmemek
veya bilebilecek kabiliyette olan bir kimsenin bilgisizliği ya da akıl ve
53

Hanifi Özcan, Maturidide Bilgi Problemi, 79-89, 96, 127, 133, 164; Ömer
Özgültekin, Kur'an'da İlim ve Cehalet Kavramları, 83-84.
54
Al-i İmran 3/46.
55
Bkz. en-Nesefi, a.g.e., II/477.
56
Nitekim ulema da cehâletin mazeretlik boyutunu hep özel istisnai
durumları dikkate alarak ifade etmektedir. Örnek olarak bkz. İbn-i
Şihabuddin er-Remeli, Nihayetu’l-Muhtac ila Şerhi’l- Minhac, (babu hükmi
tariki’s-salat) II/418, (kitabu’r-ridde) VII/395; ayrıca bkz. Bruce Mılne, Tanrı
Öğretisi Hristiyan İnancının El Kitabı, 11-12, 298.
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idrak sahibi bir kimsenin dinî esasları bilmemesi diye tarif edilen
cehâlet, faraza mazeret olsa57 idi o zaman bu insanların, kendilerinden
kaynaklanan sebeplerden neşet etmiş bu cehâletten dolayı yapıp
ettikleri sebebiyle mazur görülmeleri gerekecekti. Değil mi ki malum
durum cehâletlerinden kaynaklanmıştır.
Şu halde insanlar yanlışa doğru diye inanmışlarsa, bunun
kendilerini bağlayıcı olması gerektir. Değilse kimse yanlışa, yanlış
olduğunu bilerek, doğru diye inanmaz. Aksine inanılan her yanlışa
doğru olduğu zannıyla iman edilmiş, teslim olunmuştur. Buna göre
birileri cehâleti sebebiyle yanlışa doğru diye inanmış yahut bu yanlışı
aynı sebeple işlemekte ise bunların bu tutumlarından sorumlu
olacakları açıktır. Bu anlamda konuya dair şu şekilde
değerlendirmeler yapılmıştır:
"Bugün bütün dünyada, gerek imanı ve küfrü tanımakda,
gerekse ibadetleri doğru yapmakda, cahillik özür değildir. Dinini
bilmediği için aldanan cehennemden kurtulamayacaktır. Allah-u Teâlâ
bugün dinini dünyanın her tarafına duyurmuş, imanı, helali, haramı
farzları öğrenmek pek kolaylaşmıştır. Bunları, lüzumu kadar
öğrenmek farzdır"58
“Velhasıl akıllı olana özür ve bahane yoktur. Eğer cahil, İslam
dinini işitmeyip nazar ile sahih marifet elde ederse, hakikaten mümin
olup, cennetlik olur. Eğer imandan ve küfürden birini elde etmezse,
mazur olup, hükmen mümin kılınıp cennet ehli olur. Küfür itikad
ederse mazur olmaz. Kâfır olur, cehennem ehli olur. Zira ehil olduğu
açıktır.”59
“Kuşkusuz toplumun sahih akideyi batıl akidelerle
karıştırmasının esas sebebi cehâlettir. Bu ise özür değildir.”60
"Bize göre bilmemek özür değildir. Akıl bilgiye götüren bir
vasıtadır."61
"Cehâlet, kitap ve sünnet nass'ı ile sabit olan hükümler
hakkında bir mazeret teşkil etmez."62
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Krş. Ahmed Ferid, Cehalet Özürdür Bid'atçı Tekfircilere Reddiye, 36, 3940, 81 vd.; Aydın, a.g.e., (Cehalet I), 251-254; a.g.mlf., a.g.e., (Cehalet II),
45, 50, 57-58, 61.
58
Hüseyin Hilmi Işık, Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye, 51, 362, 474; krş.
Ferid, a.g.e., 24, 27-28, 41, 43, 88.
59
Kadızade Emin Efendi, Büyük Amentü Şerhi, 22, 47-48.
60
Mervan İbrahim el-Kaysi, Mealimu’l-Huda ila Fehmi’l-İslam, 31, 35, 58,
96.
61
Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi, Ehli Sünnet İtikadı, 55 ve 160.
62
Ebu Zehra, a.g.e., 301.
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"Bir kimse cehâleti sebebiyle küfür olduğunu bilmeyerek
kendi arzusuyla kelime-i küfrü söylese o kimse daire-i islam'dan çıkar
ve küfrün bataklığına dâhil olur. Buhara ve Semerkand imamları
ittifak ettiler ki cahil tav'an (isteyerek) kelime-i küfrü söylese kâfir
olur. Zira cehil mazeret sayılmaz. Fetva da bu kavil üzeredir."63
"Artık bugün hiçbir millet din hususundaki cehâletinden
dolayı mazur sayılamaz... Binaen aleyh Allahu Teâlâ kendi fazl ve
keremi ile insanlara peygamberler göndermiş ve bu veçhile insanlar
hakkında 'Hüccet-i ilahiye' tamam olmuş artık kimsenin 'ne yapayım,
Allah'ı bilemedim Allah'a dair bilgi edinemedim' demeğe mecali
kalmamıştır."64
İslam'da inanç temellerini incelemek ve bilmek her ferdin
temel vazifesidir. Bu, toplumu oluşturan bütün fertlerin müçtehid
olması ya da bu seviyeye çıkması ve nihayet bunu gerçekleştirmiş
olması gerektiği anlamında değildir elbette. Ancak herkesin delil ve
burhan olmaksızın bir şeyi kabul etmemesi gerektiği de açıktır. İslam,
baba ve atalarının inançlarına körü körüne bağlılığı yererek, kulak,
göz ve kalbin sorumluluğundan yana uyarıda bulunmaktadır.65 Başka
bir ifade ile fertler, Allah'ın (c) doğru yolun bulunması tavsiyesine
karşılık daha önce bilmedikleri şu anki sahip oldukları envai türlü
bilgileri edinmişlerse bunun sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu
bilmek durumundadırlar. Çünkü bu durumda iradelerini İslamî ilkeleri
öğrenmeye yönelik harcamadıklarından dolayı bu noktada söz konusu
ilkelere cahil kalmaktadırlar. Oysa mükellef, muhatap olduğu duruma
dair bilgiyi, peşine düşmek ve sormak suretiyle öğrenmek zorundadır.
Sorarak öğrenme imkânına sahip olduğu halde bunu yapmamışsa
bunun sorumluluğu kendisine aittir.66 İşte cehâleti bilerek tercih etmiş
olmak, bu demeye gelse gerektir.67 Öyle ya mükellef, kendi gayreti/
yönelmesi olmadıkça Allah'ın, bil/biliniz68 tarzında ifade edilen
buyruklarındaki hususları ve hatta diğer bütün direktiflerini, nasıl
bilebilecektir? Oysa bilindiği gibi Mekke insanı da bilgisizce ( 
63

Mehmet Zahid Kotku, Ehl-i Sünnet Akaidi, 251 (Emali şerhi 46. madde).
Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, 19; ayrıca bkz. er-Raşid,
a.g.e., 155, 199, 209 vd.; Mustafa İslamoğlu, İman Risalesi, 10-11, 318-348;
Ali Rıza Demircan, İslam'da Batıla Benzemenin Hükmü, 143-144.
65
İsra 17/36; ayrıca bkz. Der Rah-ı Hak, Ehli Beyt Mektebine Göre İslam'da
Usul-u Din, 169; Mevdudi, a.g.e., II/307.
66
Bkz. Mustafa Sabri, İlâhî Adalet, 124-125.
67
Krş. Kaf 50/37; M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, II/245; Aydın,
a.g.e., (Cehalet II), 49 vd.
68
Bakara 2/196, 223, 235; Maide 5/92, 98; Enfal 8/28; Kasas 28/50;
Muhammed 47/19; Hadid 57/20.
64
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biğayri ilm)69 evlatlarını öldürmüş ve çeşitli haramlar ihdas etmiş
durumda idi. Keza kendilerini biğayri ilm saptıran önderler vardı.70
Ancak bu bilgisizlikleri ve de bilgisizlerin kendilerini saptırıyor oluşu
onlara bir mazeret sağlamamış ve bununla muhteddin71 olamamışlardı.
Böyle iken onlar da kendilerini doğru yol üzere zannetmiş ve bu
nedenle doğru yol arayışı içerisinde olmamışlardı.
Esasen 'teklifi ma la yutak' olamaz, ancak kişilerin müsait
oldukları zamanlarında farklı şeylere harcamış oldukları vakit, güç ve
enerjilerinin tükenmiş olması nedeniyle sunulan teklife takat
edemeyişleri farklı olmaktadır.72 Çünkü Allah'ın gönderdiği kitabına,
verdiği akıl ile zamanında çalışmamış, bunun yerine farklı şeylerin
bilgisiyle donanan ve de emeğini o uğurda harcayan insanın
sorumluluğu ayrıdır. İşte bu tür insanlar, Kur'an'ın kıyamet sahnesini
tasvir eden ifadesiyle şayet, biz akledip işitir olsaydık, buranın sakini
olmazdık,73 diyeceklerdir.
Buna göre cehâlet veya bilgisizlik, hakkında bilginin
bulunmadığı hususlarda mazeret sayılabilir. Oysa Allah'ın dini ve
O'nun istekleri hususunda böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü
O'nun kitabı, kendi metoduyla insanoğluna durmadan seslenmekte,
hayra çağırmakta ve anlaşılmayı beklemektedir.74
Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirinde Elmalılı (1878-1942) ise
şöyle diyor: “Bu bilgisizlikleri onlar için aslında müşriklikte ısrar
etme açısından bir mazeret olmamakla beraber, okuyup yazmaları
mektep ve medreseleri olmayan, okuma yazma bilmeyen bir kavim
olduklarından dolayı arap müşriklerinin çoğunluğuna nazaran bu
habersiz oluşlarında bir mazeret olma şüphesi bulunabilirdi... onun
inişi işitildikten sonra onu öğrenme ve öğretme ile meşgul olmayıp
hükümlerinden habersiz kalmanın bir mazeret teşkil etmeyeceğini
kesin olarak anlatmak gibi bir hikmeti de ihtiva etmektedir.”75
69

En'am 6/140 ve 148; A'raf 7/28, 30, 131; Enbiya 21/24, 39; Neml 27/61;
Kasas 28/57; Rum 30/56 vd.; Lokman 31/20.
70
Bkz. En'am 6/144; Nahl 16/24, 25; Lokman 31/6.
71
En'am 6/140; Kehf 18/5.
72
Krş. Adil Bebek, Maturidi'de Günah Problemi, 66; Yazır, a.g.e., II/240241; Cevdet Said, Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, 33.
73
Mülk 67/10; krş. Zuhruf 43/78-80.
74
Mevdudi, a.g.e., II/105, 307, IV/35, 61, 181, 472; a.g.mlf., Kur'an'da
Firavun, 42, 61, 137, 175, 188, 218; Muhammed Kutub, Akide Şeriat ve
Hayat Yolu La İlahe İllellah, 230; a.g.mlf., Düzeltilmesi Gereken Kavramlar,
25-27; Necati Kara, Kur'an'a Göre Hz. Musa Firavun Ve Yahudiler, 137,
138, 141, 142, 157, 166, 167.
75
Yazır, a.g.e., III/489, (En'am 6/156).
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Bilindiği gibi teslim olmak (İslam), iradeye bağlı, bilinçli bir
eylemdir. Kur'an'ın bütün mesajı, insanın iradî eylemleriyle
oluşturacağı yaşamını düzgün bir çizgide tutmaya yöneliktir. Bu
nedenle insanlar hem bireysel hem de toplumsal yönden sorguya
çekileceklerdir. Bu sorgulamanın bireysel olan yönü uhrevi, toplumsal
yönüyse dünyevi olmaktadır. Kur'an'ın ifadeleri, bireyleri
içgüdüleriyle değil, sahip oldukları hür iradeleriyle yaptıklarından
sorumlu varlıklar halinde kabul etmektedir. İşte yolunu seçme
hakkıyla doğan birey, uyumlu ya da uyumsuz rollerden birini tercih
ederken her halükârda rolünden yana davranışlar sergilemeye
çalışmak durumundadır. Özetle iki boyutlu insanın hangisini tercihi,
kendi hür iradesinde somutlaşmaktadır.76
"İslam insanı mütemadiyen, öğrenme ve öğretmeye teşvik
eder. Böyle olmasına rağmen, bir Müslüman'ın öğrenmemesi mazeret
sayılır mı? Hayır, hiç bir zaman 'cehâleti' sebebiyle iyiliği kötülükte,
itaati isyanda arayan bir kimse mazur değildir. Ancak yeni Müslüman
olmuş, henüz öğrenecek zamanı bulamamışsa, o, mazurdur. Bundan
başkası mazur olamaz. Nitekim Allah-u Teâlâ, bilmiyorsanız zikir
ehline sorunuz buyurmuşlardır."77
"Ahkâm-ı şer`iyeye cehil, dâr-ı İslâm'da özür olmadığından
bir kimse ma'siyetin, ma'siyet olduğunu bilmeyerek işlemesinden
azabından halas olması lazım gelmeyeceğine bu ayet delalet eder.
Çünkü; Fahr-i Razi'nin (v.606/1209) beyanı veçhiyle bir kimse
ma'siyetin, ma'siyet olduğunu bilmese velakin öğrenmeye muktedir
oldukça o ma'siyetin ikabından kurtulamaz. Mesela Yahudi,
yehudiyetin küfür olduğunu bilmeyerek Yehudiyette devam ettiğinde
onun hakkında cehil özür olmaz. Zira; din-i İslamın zuhuruyla edyan-ı
sairenin butlanını tahkik etse öğrenebileceğinden tahkik etmediğinden
dolayı mazur olmaz."78
Bunun gibi İslâm kültürünün egemen olmadığı diğer bir ifade
ile Hıristiyan ve Yahudilerin ya da İslam'dan habersiz insanların

76

En'am 6/49; Fatır 35/42; Said, a.g.e., 54, 61-62, 75; a.g.mlf., İslami
Mücadelede Bilginin Gücü, 76-77.
77
Altıntaş, a.g.e., 57-58, 63; ayrıca bkz. Enbiya 21/7; Ebu Hamid el-Gazali,
Kimya-yı Saadet I-II, 101-102; Fahreddin er-Razi, Tefsir-i Kebir MefatihulGayb, IV/192, 204-206, XI/40, 103-104, 145, XVIII/299, 348, XXIII/12;
Nizam el-Hemmam ve Cemaat'ün min Ulemai’l-Hind, el-Feteva el-Hindiyye,
II/276-277; Reşid Rıza, Tefsiru’l-Kur'anı’l-Hakim el-Menar, A'raf 7/172-173
tefsiri; Gamidi el-Abdeli, a.g.e., 456 vd.; Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı
Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, II/117 vd.
78
Mehmed Vehbi, Hulasatu'l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur'an, II/862.
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yaşadığı bölgelerde oryantalist vesairenin tahrif ederek79 tanıttığı ve
dolayısıyla özünden farklı ve yanlış bir şekilde algılandığı İslam'a
karşı lakayt ve dahası düşman olan insanlar mazur olmuyorsa80 eğer
bu durumda dosdoğru şekline ulaşma imkânları olduğu halde bunu
değerlendirmeyen insanlar mazur olabilir mi acaba?
Buna göre gelen elçi insanlara sorumlu oldukları hususları
kendilerine beyan ettikten daha doğru bir ifade ile gündemlerine
soktuktan itibaren81 iman etmeyenler bu davranışlarından ötürü
sorumlu tutularak hesap vermek durumunda bırakılmaktadırlar. "Bir
peygamberin davetini işitip de küfür ve şirkte ısrar edenler
cehennemde azap olunacaktır. Bunda hiç bir niza ve ihtilaf yoktur."82
Son Peygamber'in gelişinden bu yana mesajın gündemde
oluşu, daha doğru bir ifade ile tahrif edilmemiş olarak dileyenin
ulaşabilme olanağına sahip olması hasebiyle bir fetret döneminden
bahsetmek de olası değildir.83 Çünkü her ne sebeple olursa olsun İslâm
düşüncesini öğrenmek yerine başka şeylerin peşine düşen insanların
burada cehâleti bilerek tercih ve öte şeylerin de bilerek âlimi olmaları
realitesi söz konusudur. Bu nedenle böylesi sebeplerden kaynaklanan
bilgisizliği, fetret olarak izah etmek imkânsızdır. Zira böylesi bir
iddia, bir düşünce, İslam'ın evrenselliğini iptal manasına geleceği gibi
artık elçi gelmeyecek ve Muhammed son elçidir şeklindeki İslam'ın
temel hükümlerinden birini geçersiz kılarak yeni bir peygamber
beklemek gerektiği sonucunu doğuracaktır. Şimdi insanlar onu kulak
ardı etmiş, öğrenmeye gayret göstermemiş yahut gerek görmemişse
bunun kendileri için mazeret sayılması doğru olmasa gerektir.
Konuyla ilgili kaynaklarda peygamberin mesajının ulaştığı
kimselerin cehâletinin mazeret olup olmadığından öte peygamber
mesajı ulaşmamış, bundan haberdar olamamış kişilerin bile mazur
sayılıp sayılamayacağı tartışması yapılmaktadır.84 Bu durum günümüz
79

Sözgelimi Müsteşriklerin hazırlamış olduğu ve Türkçeye uzun bir süreçte
tercüme edilmiş olan, üstelik adına da İslâm Ansiklopedisi dedikleri ciltlerce
kitap bunun bir örneğidir. Ayrıca bkz. Rudi Paret, Kur'an Üzerine Makaleler,
19, 53-71, 101-104, 134-135; Lütfi Ekinci- John Gilchrist, Kitabı Mukaddes
Tanrı Sözü'dür, 53-55, 60, 78-82, 94.
80
Krş. Süleyman Dünya, İmam Gazali ve İman-Küfür Sınırı, 186-188; erRazi, a.g.e., VII/431-432.
81
Krş. Buhari, Keşfu’l-Esrar, III/1466-1467.
82
Naim- Miras, a.g.e., IV/543 (Cenaze, no: 665).
83
Krş. Kitabı Mukaddes, (İncil) Yuhanna, 15/22.
84
Bkz. Ebu Mansur Maturidi, Kitabü't Tevhid, 79 vd., 248 vd.; Hanifi Özcan,
Maturidi'de Dinî Çoğulculuk, 47, 57, 80, 88, 96; Kuşkusuz Allah'tan mesaj
almayan/ alamayan ya da kendisine mesajın ulaşmadığı insanların, üzerinde
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şartlarında
ve
özellikle
bölge
coğrafyası
açısından
değerlendirildiğinde ise insanlara tebliğin ulaştığı, herkesin
peygamberin mesajından haberdar olduğu, cehâletlerinin bunu
önemsemeyişlerinden yahut edindikleri kanaat önderlerine tabi
olmaktan kaynaklandığı görülmektedir.85
V. Durum ve mekân açısından cehâlet
Cehâletin/bilmemenin iki ayrı ortamı vardır. Biri, İslam'ın
egemen olduğu ülke olan Dârü'l-İslâm, diğeri İslam'ın dışında bir
inancın/ hayat tarzının egemen olduğu ülke olarak Dârü'l-Harp'tir.86
Bunların birincisinde söz konusu şeyin (bilmemek) mazeret olmadığı

bulundukları hale binaen sorumlu tutulmaları ilahî adalete uygun
düşmeyecektir. Zira bilindiği gibi Allah (c) kendisi hakkındaki doğru bilgiye
(tevhid), insanların akıllarıyla yapacakları muhakeme sonucu ulaşmalarını
şart koşmamış yahut mükellefiyeti sırf buna yüklememiş; aksine aynı
zamanda elçiler de göndermiş ve mesuliyeti bunların risaletlerinden haberdar
olup olmamaya bağlamıştır. Esasen risaletten habersiz bir toplum
bırakılmamıştır. Ancak süreç içerisinde tahrifatın yapıldığı da bir realitedir.
İşte bu tahrifatın yapıldığı bölgelerde doğan/ yaşayan ve bu tahrifata varis
olan kimselerin çevrelerinde bulduklarından ötürü sapıklıkta kalmaları, -bu
sapıklıklarının kendileri için 'doğru' kabul edildiği anlamında değil fakat
sorumluluğun şartları olan akıl ve risaletten ikincisinden sağlıklı bir şekilde
haberdar olamadıkları için- kendilerini ahiret ahkâmı açısından sorumlu
kılmamaktadır. Öte yandan nihaî referansı İlahî Hikmet'te mündemiç,
kötülük(ğ)'ün varlığı da yadsınamaz. Nitekim araştırmacıların çeşitli
açılardan değerlendirdiği (bkz. Charles Werner, Kötülük Problemi, 13 vd.) bu
problemi kimileri Tanrının yokluğuna gerekçe saymıştır (bkz. C. Sadık
Yaran, Kötülük ve Theodise, 10, 36-37; Mutahhari, a.g.e., 81). Ancak kudret,
adalet ve merhamet sahibi Allah'ın kullarını bunun tasallutuna terk etmediği
de ayrı bir gerçektir. Zira 'kötülük' denilenin, inkârı gerektirecek çapta
olmadığı açıktır. Kaldı ki Kadir, Adil ve Rahim olan Allah'ın, insanoğlunu
maruz kaldığı böylesi şeylere terk etmediği, aksine çeşitli vasıtalarla temas ve
desteğini sürdürdüğü malumdur. Nihayet kötülüğün varlığı, terbiye, uyarı,
disiplin, imtihan, ceza vs. açılardan kullar için bir bakıma gereklidir de.
Ancak yine de ferdin mesajla sağlıklı buluşmasına engel teşkil ediyorsa
bunun da mesuliyete mani bir durum oluşturacağı ve dolayısıyla ahiret
ahkâmı açısından cezaya müstahak kılmayacağı anlaşılmaktadır. -Allahu
a'lem85
Akman, a.g.e., 164-189; a.g.mlf., Kitab’a Varis Olanlar, 101 vd.; Aktaş,
a.g.e., 256-271.
86
Zeydan, a.g.e., 145; a.g.mlf., İslam'da Fert ve Devlet, 23-24.
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noktasında konuyla ilgili hiçbir ihtilaf varit değildir. "Dârü'l-İslâm'da
bilmemek mazeret değildir."87
Dârü'l-İslâm'da bilgisizliğin özür sayılmadığı bir kaidedir.
Çünkü Dârü'l-İslâm'daki kişilerin bilgi sahibi oldukları farz
edilmektedir. Bu nedenle Müslüman, bilmesi gereken hususları
bilmemekle mazur sayılmaz. Dolayısıyla şer'i hükümlere bilgisizlik/
cehâlet iddiasıyla kimse muhalefette bulunamaz. Çünkü burada
cehâlet özür sayılamaz. Buna göre İslam diyarında oturan herkesin
farzları da, yasakları gösteren genel esasları da bilmesi gerekir. Onları
bilmemek özür sayılmaz. Ancak delili kesin olmayan hususlar bunun
dışındadır. Aslında bu gibi delili kesin olan hususları bilmemek
suçtur. Suç ise başka bir suçu meşru kılmaz.88
Fakihlerin cumhuru, İslâm ülkesi olmayan memleketlerde
İslamî hükümler hakkındaki cehâletin şer'î teklifleri kaldıracak
derecede kuvvetli bir mazeret olduğunu kabul etmiştir. Sözgelimi bir
kimse Dârü'l-Harp'te Müslüman olsa ve İslâm diyarına göçmese; bu
yüzden de namaz, oruç ve zekât gibi farzları bilmediği için yerine
getirmese, öğrendiği zaman onları kaza etmekle mükellef olmaz. 89
Çünkü Dârü'l-Harp, şer'î hükümlerin bilinmesine elverişli değildir.
Hükümlerin kaynakları orada meşhur olacak şekilde herkese
ulaşmamıştır. Oradaki bilgisizlik, delili bilmemektir. Delile dair
cehâlet ise teklifi düşürür. Çünkü Dârü'l-Harp'te Müslüman olan
kimseye hitap, teveccüh etmez.90
Esasen Dârü'l-Harp'te Müslümanların İslamî hükümler
hakkında bilgi sahibi oldukları farz edilemez. Çünkü Dârü'l-Harp şer'i
hükümlerin öğrenildiği, bilinebileceği yer değil, aksine onların
öğretilmediği, bilinmediği bir yerdir. Başka bir ifade ile Dârü'l-Harp,
İslamî hükümlerin yayılıp tanındığı bir memleket değildir. 91 Ancak
yine de “aslında İslâm diyarı olup sonra Dârü'l-Harb'e dönüşen
memleketlerin halkı, bilmemelerinden dolayı mazur sayılamazlar.” 92
87

Damad, Mecmeu’l-Enhür fi Şerhi Mülteka el-Ebhur Mülteka Şerhi Damad,
I/147 (Geçmiş namazların kazası babı); “Her ne kadar bazı kimseler bunun
küfür olduğunu bilmeyerek taklid ile bu itikada düşüyorlarsa da, mazur
değillerdir. Zira hiçbir mazeret küfrü ortadan kaldırmaz.” İbn-i Teymiye,
Kulluk, 54; ayrıca bkz. Yusuf Kardavi, Tevhidin Hakikatı, 20, 41, 68-70.
88
Abdulkerim Zeydan, İslâm Hukukuna Giriş, 145, 147; Ebu Zehra, a.g.e.,
297-299.
89
Hasan Karakaya, Fıkıh Usulü, 415.
90
Bkz. Ebu Zehra, a.g.e., 300-301; Molla Hüsrev, a.g.e., 348; Aydın, a.g.e.,
(Cehalet I), 271-272.
91
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Dârü'l-Harp'te Müslüman olup da emirleri yerine getirmeyen
kişi hakkında Ebu Hanife (v.150/767) ve İmameyn'in görüşü şöyledir:
"Bu husustaki dini hitap-delil o kimseye kavuşmadığından, bilgisizliği
özür sayılır. Çünkü bu durumda kendisi kusurlu değildir. Bilgisizlik,
delilin kendisinin kapalı ve gizli kalmasından ileri gelmiştir... Dârü'lHarp üzerinde tebliğ velayeti kesik olduğundan, şer'i hitap oradaki
mükelleflere takdiren ulaşmış sayılmaz... Buna mukabil Dârü'lİslâm'da bir kimsenin bu husustaki bilgisizliği özür kabul edilmez.
Çünkü Dârü'l-İslâm'da bulunmakla onun hakkında hükmen bu ilim
sabittir. Bilgisizliği kendi şahsi kusuruna dayandığından özür
sayılamaz."93 Ancak mezhep imamları, Dârü'l-Harp'te İslam'a giren
kimsenin, Müslümanlara farz olan hükümleri, güvenilir bir yolla
öğrenmesi halinde, yapması gerekeni terkte ve terk etmesi gerekenleri
yapmada mazur sayılamayacağında müttefiktirler.94
Buradaki temel espri şudur: Bir şeyi bilmekten öte, o şeye
ulaşabilme olanağının olup olmadığı daha önemlidir. Bu nedenle söz
konusu mevzuda bilgisizliğin, mükellefin kendi kusuru olup olmaması
çok mühimdir. Çünkü vücup için bilfiil bilgi değil de hükmü bilme
imkânının bulunması yeterlidir. Dârü'l-İslâm'da bu imkân var
olmasına karşın Dârü'l-Harp'te yoktur.
Nitekim beşerî kanunlar da bilfiil bilme yerine bilebilme
olanağına sahip olmayı esas almışlardır. Bu kanunlara göre
hükümlerin, sözgelimi resmi gazetede yayınlanması gibi bilinen neşir
yoluyla neşr edilmesi durumunda artık bu hükümlerin herkes
tarafından bilindiği kabul edilir. Dolayısıyla kanunu bilmemekle hiç
kimse mazur görülmemektedir. Buna göre kaide şudur: Kanunun
bilinmemesi itirazı kabul olunamaz.95
Başka bir ifade ile çağdaş kanunlar da, kanun hakkında bilgi
edinme imkânı ile yetinmekte, bilfiil bilgi sahibi olmayı şart
koşmamaktadır. Milletin her ferdi için bilgi edinme imkânı hâsıl
olunca cehâlet özür sayılmamakta ve dolayısıyla kişi, bilfiil bilgi
sahibi olmasa bile, biliyor farz edilmektedir.96
Anlaşıldığı gibi bilgisizliğin kişinin kendi kusurundan dolayı
olması durumunda bunun özür olamayacağı açıktır. Bunun yanında
esas olan, doğrudan doğruya bilmek değil, bilebilme imkânının var
olmasıdır. Nitekim Fakih Kasani (v.587/1191) de buna dikkat
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çekmekte ve Dârü'l-İslâm'ı ilim yurdu olmakla nitelemekte ve buna
bağlı olarak da bilmemenin mazeret olamayacağını belirtmektedir. 97
Ancak bilmemek/cehâlet ayrı, bilmeye çalışmamak ayrıdır.
Gene bilmek için imkân olduğu halde cahil kalmak bambaşkadır. Bu,
doğrudan kişinin kendi kusurudur. Ve zaten başlı başına bir suçtur.98
"Şu kadar var ki ilmin/bilginin gerçekten var olması şart değildir.
Aksine ona ulaşma imkânının var olması yeterlidir. Bu ise Dârü'lİslâm'da mümkündür. Çünkü o şer'î ahkâmın bilindiği, Dârü'l-İlim'dir.
Bu imkân Dârü'l-Harp'te bulunmaz. Çünkü orası Dârü'l-Cehâlet,
İslam'dan yana bilgisizlik yurdudur. Yalnız bu, iman, şükr-i nimet,
küfrün haramlığı, küfran ve sair benzer konularda farklıdır. Çünkü bu
ahkâm şeriatın vacib kılmasıyla kayıtlı değildir. Aksine bu, bize
(Hanefiler) göre mücerred akılla vacibdir. Bu ibareyi Ebu Yusuf
(v.182/798) Ebu Hanife'den (v.150/767) rivayet etmiştir. Ebu Yusuf
şöyle dedi: Ebu Hanife şöyle diyordu: "Yaratıklardan hiç kimse için
yaratıcısına dair bilgi hususunda cehâlet mazeret değildir. Çünkü
bütün yaratıklara Rabbi bilme ve onun tevhidi noktasında vücubiyet
vardır. Bilmekle mükelleftirler... Farzlara gelince bunlara dair bilgiye
sahip olamaz, bu bilgi ona ulaşmaz ise bu durumda onun hakkında
hükmi delil kaim olmaz. Sorumlu olmaz... Dârü'l-Harp'te Allah'a iman
konusunda bilmemek bir mazeret değildir."99
Buradaki temel espri şu olmaktadır. Dârü'l-Harp diye tesmiye
edilen vasatta sadece İslamî değerlerin o bölgeye ulaşması cihetiyle
bazı istisnalar söz konusudur. Orada gayri İslâmî bir yönetimin
egemen oluşundan kaynaklanan bir durum mevcuttur. Söz konusu
otorite orada İslam'ın yayılmasına, anlatılmasına mani olmakta bu
nedenle İslamî hükümler bilinememektedir. Bu anlamda böylesi bir
yerde değil bilfiil bilmek, bilebilme olanağına sahip olmak dahi söz
konusu değildir.
Keşfu'l-Esrar'ın
yazarı
konuyu
şu
şekilde
100
“Dârü'l-İslâm'da yaşayan kişiye hitap, ya
değerlendirmektedir:
tebliğ suretiyle gerçekten ya da bu ortamda yaygınlığına binaen
97
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takdiren ulaşmış sayılır. Nitekim o da bu ülkenin bir ferdidir. Onun
inkârı taannüt ve cehâlettir. Cehâletin taannüt şeklinde olmayanı
mazeret sayılmaz. Taannütle beraber olanı ise hiç mazeret sayılamaz. ”
“Dârü'l-Harp'ten hicret etmemiş Müslüman'ın cehâleti kendisi
için mazerettir. Öyle ki bunlar onu bağlamaz bile. Çünkü inmiş
emirler onun açısından gizli sayılır. Dolayısıyla hakkındaki cehâlet
özür sayılır. Kaldı ki onun bunda bir kusuru (ihmali) bile yoktur.
Çünkü bu cehâlet bizzat delilin ortada olmayışından kaynaklanmıştır.
Nitekim hitap da ilkin inerken böyledir. Kendisine ulaşmamış olan
kişi mazurdur. Kuba ehli kıssası ile içkinin haram kılınışıyla ilgili
rivayetlerde olduğu gibi. Ancak hitap, İslâm ülkesinde yaygınlaşınca
şüphesiz şeriat sahibince tebliğ tamamlanmış sayılır. Kim bu andan
sonra cahil kalırsa kesinlikle bu tamamıyla kendi kusuru ve ihmali
sonucunda olup delilin gizli oluşundan dolayı olmamaktadır. Bu
nedenle mazur olamaz. Tıpkı şehirde su bulunmasına rağmen peşine
düşmeyip teyemmüm ederek namaz kılanın durumu gibi. Bunun
namazı caiz değildir.”
“Esasen Dârü'l-Harp, cehâlet ve ahkâmın kaybolma ülkesidir.
Bu nedenle orada yaşayanın cehâleti hadleri kaldırmada bir şüphe
olarak kabul edilebilir. Ne ki zina hakkındaki cehâleti kaale alınamaz.
Çünkü zina bütün dinlerde haramdır. Onun haramlığına dair bilgi şer'î
hitabın ulaşmasına bağlı değildir. Ta ki onun nezdinde haramlığı
kesinleşmiş olsun. Bu nedenle böylesi bir şüphe haddin ıskatına vesile
olamaz. Keza zımminin, içkinin haram olduğuna dair cehâleti de
böyledir. Çünkü o, İslâm ülkesinin bir ferdidir. Ve içkinin haram
olduğu ilkesi de her tarafta yaygındır. Bu yüzden onun bu konudaki
cehâleti hadler açısından şüphe sayılamaz. Acaba işitmiş midir diye
tereddüde sebep sayılamaz. Bilakis onun bilgisizliği onun öğrenme
isteyişindeki ihmalkârlığından kaynaklanmış olup ve bu da mazeret
sayılamaz. Dârü'l-Harp'teki hicret etmemiş Müslüman'ın şeriat
konusundaki cehâleti özürdür. Öyle ki bir müddet orda kalsa namaz
kılmasa da oruç tutmasa da keza namaz kılıp oruç tutması gerektiğini
bilmese de bunları kaza etmesi gerekmez. Şüphesiz nazil olmuş hitap
onun açısından gizlidir. Çünkü hitap ona ne işitmiş olması suretiyle
gerçekte ve ne de yayılmış olması ve şöhreti dolayısıyla takdiren
ulaşmamıştır. Bilindiği gibi Dârü'l-Harp, İslam ahkâmının yayılıp
şöhret bulduğu bir ortam değildir. Bu sebeple hitaba dair cehâlet
mazerettir. Çünkü o delili aramada kusur etmemiştir. Aksine buradaki
cehâlet bizzat delillerin gizli kalmış olmasından kaynaklanmıştır.
Şöyle ki onlara yapılan tebliğin kesik olması sebebiyle orada
yayılamamıştır.”
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“Anlatılanlardan anlaşılmıştır ki şüphesiz hitabın/ mesajın
hükmü, muhatap ondan haberdar olmadıkça kesinleşmez. Çünkü
onun, ondan haberdar olmadan ona inanması gücünü aşar. Bu
sebepten dolayı mazur görülür. Fakat hitap İslâm beldesinde
yaygınlaştığında artık dinin sahibince tebliğ kesinlikle tamamlanmış
demektir. Çünkü onun, herkese teke tek tebliğ etmesi, gücünü aşar.
Şüphesiz onun yapabileceği, daveti yaymak (gündeme sokmak)tır.
Nitekim Peygamber (s), çevredeki krallara mektup ve elçiler
göndermek suretiyle kendisini herkese tebliğci yapmıştır. Öyle ki o
şöyle diyordu: ‘Agâh olun. Ben tebliğ ettim mi? Allah'ım sen şahit ol.’
Bundan şu anlaşılır: Tebliğ, hitabın şöhret bulması ve yayılmasıyla
tamam olur. Kim de onun şöhret bulmasından sonra cahil kalırsa bu
tamamıyla onun kendi kusurundan kaynaklanmıştır. Yani o, bu
sebepten dolayı cahil kalmıştır. Çünkü hitap, gizli kalışının aksine
şöhretinden dolayı rahatlıkla bulunabilecek hale gelmiştir. Bu nedenle
biz, Dârü'l-İslâm'da bir zımmi Müslüman olduğunda bir müddet
geçtiği halde vacip olduğunu bilmediğinden namaz kılmayacak olursa
onun bunları kaza etmesi gerekir demiştik. Çünkü o, hükümlerin şüyu
bulduğu beldededir. Keza o insanların toplanmalarını görmekte ve
ayrıca İslam'ın ahkâmını sorma imkânına sahiptir. Kaldı ki sormamak
ve öğrenmemek ondan kaynaklanan bir kusurdur. Bu nedenle o mazur
görülemez. Şöyle ki şehirde su bulunmasına rağmen, olmadığı
zannıyla su talep etmeyip (aramayıp) teyemmüm ederek namaz kılan
kişinin namazı geçerli değildir. Çünkü o normalde suyun bulunduğu
bir yerdedir. Ve onu temin etmemekle de kusurludur.”
Sonuç
Cehâlet'in tefsir, ahlak, hadis ve fıkıh dallarında öne çıkan
farklı anlamları vardır. Bunlardan fıkhî yönüyle cehâletin, kişinin
sorumluluğuna etkisi hususunda geçmişten bu yana değişik görüşler
ifade edilmiştir. Ancak bunların hiçbirinde ne cehâletin kendisi ne de
sahibi takdire şayan görülmüştür. Cehâletin bilgisizlik, bilinmezlik ve
bilerek tercih edilmesi gibi boyutları ile durum ve mekân gibi
pozisyonları vardır. Şüphesiz bunlar kişinin sorumluluğunu doğrudan
etkileme özelliğine sahiptir. Bu bağlamda cehâletin faili, dünyevî
hukuk ve akıbet olarak değerlendirme kapsamına alınmış, kimileri
‘hükmî İslam’ nitelemesi ile kimileri de ‘mukallidin imanı’
çerçevesinde değerlendirmelerde bulunmuştur.
Günümüzde İslam'ın ilkeleri, insanlardan ne istediği, nelerden
sakınmaları gerektiği hususu âleme yayılmış durumdadır. Kimse bu
bilgilere, söz konusu mesaja ulaşamadığını iddia edemez. Yahut
kimsenin buna ulaşması noktasında bir bahane, bir mazeret ileri
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sürmesi mümkün değildir. Yaşadığımız coğrafyada bu inancı tercih
edip de, öğrenmek için gayret gösterdiği halde ulaşamayan, öğrenme
imkânı bulamayan tek kişiden bahsedilmesi mümkün olmasa gerektir.
Bilindiği gibi öğrenmemekten dolayı veya bilmek için gayret
göstermemekten dolayı bilmemek ayrıdır, gayretine rağmen
öğrenememiş, istediği halde imkân bulamamış dolayısıyla bilememiş
ve cahil kalmış olmak bambaşkadır. Buna göre her halükârda
bilmemenin, farkında olarak, bile bile bir tercihle olmaması esastır.
Şayet bu böyle olmasaydı, bu durumda cehâlet, ilimden daha
üstün olurdu. Çünkü eğer cahil cehlinden ötürü mazur sayılsaydı
bilgisizlik ilimden üstün tutulmuş olurdu. Öyle ya bilen, öğrenmiş
olan mükellef olacak, noksanından sorumlu tutulacak, ötekisi mazur
görülecek, affedilecek. Bu, mantığın temel parametrelerine terstir.
Çünkü fert öğrenmek istemiyor, kendisinde ve içinde olduğundan
yana bir kaygı duymuyor; hatta bunu kendince bir bahane kabul edip
kalkan olarak kullanıyor ise onun bu tavrına prim verilmesi doğru
olmayacaktır. Kaldı ki insanların, işledikleri amellerden dolayı felah
yahut helake duçar olduklarına ve kesp ettikleri sıfatlarıyla muaheze
edildiklerine dair gelen naslarda, bunları bilerek yahut bilmeyerek hak
ettiklerine bakılmadan bahsedilen akıbete maruz kaldıkları
belirtilmektedir.
Peygamberler gereken nasihat ve tebliğde bulunmuş ve
kitaplarda da şükretme ve küfretmenin yolları açık açık
kaydedilmiştir. Bu iki yola gidilmemesinin sonuçları da bütün
çıplaklığı ile gözler önüne serilmiştir. Bu nedenle “Senin zikrini
unuttular ve böylece yıkıma uğrayan bir kavim oldular." (Furkan
25/17-19; bkz. En'am 6/44, 70; A'raf 7/51; Saffat 37/28, 34) ayetinin
de ışığında kişiler nerede bulunursa bulunsunlar, hangi 'dâr'da
yaşıyorlarsa yaşasınlar içinde bulundukları durumun hükmünü alırlar.
Diğer bir ifade ile İslâm, fertleri fiil-fail ayırımı yaparak değil, herkesi
fiiline göre değerlendirmektedir (Bkz. Tevbe 9/6; Al-i Ferrac, a.g.e.,
44 vd., 234-235; Aktaş, a.g.e., 271-280). Yalnız bu hükmetmeyi, azap
etmek hususundan ayrı tutmaktadır. Yani mesaj, gerçek anlamda
ikame edilmeden ve insanlar da çeşitli vesilelerle bilgilendikleri bu
İslam'a karşı olumsuz/ ilgisiz bir tavır sergilemedikleri sürece azap
etmemekte ve fakat değer hükmünü vermekten de imtina
etmemektedir. Buna göre cehaletin mazeret olması söz konusu
değildir.
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MATURİDİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
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eyup.akturk79@hotmail.com

Özet
Vahiy olgusu, eskiden beri bütün dinlerde, en azından fikirsel
boyutuyla da olsa, tartışılan bir konu olup insanların düşünce dünyasında
kendisine yer edinmiştir. Vahye duyulan ihtiyaç, vahyi algılamada aklın
statüsü, vahyin bilgi değeri gibi konular tarihsel süreç boyunca tartışılmıştır.
Bunlarla ilgili her ne kadar farklı yaklaşımlar ortaya çıkmış olsa da İslam
düşünürleri vahyi, Allah’ın insanlarla iletişim kurma yolu olarak ele
almışlardır. Dolayısıyla vahyin Tanrısal referansı da dikkate alındığında bu
kavramın içerik olarak bir bilgi veya yeni bir haber getirmek amacıyla meydana
geldiği, genel anlamda kabul görmüştür. Maturidi epistemolojik sistemini
temellendirmeye çalışırken ‘vahye dayalı bilgi karşısında insani bilginin
konumunu’ da irdelemektedir. Denilebilir ki bu tartışmalar boyunca Maturidi,
vahiy-akıl-rivayet ilişkisini koruyarak epistemolojik sistemini oluşturmuştur.
Başka bir ifadeyle Maturidi, vahiy-akıl bütünlüğünü koruyarak İslam
dünyasında ortaya çıkan farklı yaklaşımlarda ‘akılcı’ anlayışın en önemli
temsilcilerinden birisi olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Akıl, Vahiy, Bilgi, Maturidi
Abstract
Revelation has been an issue, at least in its intellectual dimension,
discussed in all religions since the ancient times and gained a ground in the
world of ideas. Such issues as the need for revelation, the place of reason in
its understanding, the informative value of it have been debated throughout
the history. Although there emerged different approaches about these, Islam
scholars have dealt with it as a way of communication with people by the
God. Therefore, considering the reference to God, it has widely accepted that
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the concept of revelation formed as a result of introducing new information
or news. Maturidi also analysed the position of human knowledge against the
knowledge based on revelation while trying to establishing his
epistemological system. It could be stated that he established his
epistemological system keeping the relation of revelation-reason-narration
throughout all these discussions. In other words, he has become one of the
most important representatives of different rationalistic approaches emerged
in Islamic world by keeping revelation-reason unity.
Key Words: Reason, Revalation, Knowledge, Maturidi

Vahiy Kavramı
Bir dinin en temel kavramlarından birisi olan vahiy, o dinin
Tanrı, iman, kutsal kitap ve teoloji anlayışını, büyük ölçüde,
şekillendiren bir konuma sahiptir. Dinler vahye sahip olup olmamaları
açısından olduğu kadar, vahye yükledikleri anlam açısından da
birbirlerinden ayrılırlar.1Öyle ki bir dinin en güçlü veya en zayıf tarafı o
dinin vahye yüklemiş olduğu anlamla orantılıdır.
Vahiy sözlükte, gizli ve süratli bir şekilde bildirmek anlamlarına
geldiği gibi, ilham etmek, ima ve işaret etmek, fısıldamak, emretmek,
telkin etmek ve yazmak gibi manalara da gelmektedir.2 İngilizcede
vahyin karşılığı olarak kullanılan “revalation” kelimesinin de ilk anlamı
gizli olan bir sır, mesaj veya işaretin Tanrı tarafından insanlara
bildirilmesi ya da açıklanması şeklindedir.3
Bu çalışmanın odak noktasını oluşturan Maturidi ise vahyi
kelime olarak bir tür ‘hızlı atma (istikzaf)’ olarak açıklamaktadır.
Maturidi vahiy kavramını, kalpte vuku ve nüfuzunun süratinden dolayı
bu şekilde ifade ettiğini belirtmektedir. Bu boyutu dikkate alındığında
vahiy, bir bilgi verme işlemini ifade etmektedir. Nitekim Maturidi,
vahyi, kendisinden şüphe bulunmayan bir bilme yolu olarak
tanımlamaktadır. Öyle ki, vahye dayanan haberde yalan bulunmadığı
gibi o, doğru bir bilgiye de kaynaklık etmektedir. 4Maturidi’nin bilgi
verme işlemi olarak ele aldığı vahiy olgusu geleneksel vahiy anlayışında
daha net bir karşılık bulmaktadır. Nitekim geleneksel vahiy anlayışı
“önerme veya doktrin merkezli olarak isimlendirilir. Çünkü bu anlayış
vahyi, esas anlamıyla doğru önermelerin veya doktrinlerin Tanrı
1

.Recep Kılıç, Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, Ötüken Yay., İstanbul,
2004, s. 17
2
. Muhsin Demirci, Vahiy Gerçeği, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Vakfı Yay., İstanbul, 1996, s.24
3
. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, ( Ed. Sally Wehmeier ), Oxford
University Pres, 2002, s. 1094
4
. Hanifi Özcan, Maturidi’de Bilgi Problemi, Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul, 1993, s. 64
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tarafından insana bildirilmesi olarak kabul etmektedir.”5 Bu durum
dikkate alındığında denilebilir ki vahiy, insan erişiminin dışında olan bir
hakikat olup Tanrı’nın dışarıdan bilgi aktarmış olduğu bir süreci ifade
etmektedir.
İslam kültüründe de, genel anlamda, vahiy, Allah’ın
peygamberlere vahiy meleği aracılığıyla mesaj iletmesi şeklinde
anlaşılmıştır. Hâlbuki kimi yorumculara göre bu tanımlama, vahyin
yalnız dini terminolojideki yerini ifade etmektedir. Vahyin bu
kurumsal/özel boyutunun yanında bir de genel boyutu vardır ki o da,
yaratıcı kudretin bütün varlıklara, yaratılış düzenine uygun hareket
tarzlarını bildirmesidir. Bu anlamda vahiy, yaratılış düzeninin varlıklar
tarafından algılanması ve bu düzene uygun hareketlerin sergilenmesi
sistemidir.6 Vahyin bu genel niteliği dikkate alındığında vahiy, biri
genel diğeri de özel olmak üzere iki boyutlu bir anlam içermektedir.
Başka bir deyişle genel anlamda bütün varlıkları muhatap alırken, özel
anlamda ise yalnızca peygamberleri muhatap almaktadır. Dolayısıyla
vahyi sadece “Allah’tan peygamberlerine gelen mesajlar”7 şeklinde
tanımlamak çoğu zaman daraltıcı bir tanımlama olarak kabul edilmiştir.
Vahiy kavramının Kur’an-ı Kerimdeki kullanılış biçimlerine
bakıldığında söz konusu terimin, bir varlıktan diğer bir varlığa bir
şeylerin ilkası ve iletilmesi anlamını ifade ettiği görülecektir. Bu
anlamda Kur’an-i Kerim şeytanların (En’am 112–121) ve insanların*
vahyetmesinden de söz eder. Peki, bu türden tanımlamalar felsefi ve
teolojik tartışmalara konu olan ‘vahiy’ kavramını tam olarak
karşılayabilmekte midir? Denilebilir ki bunlar her ne kadar ‘vahiy’
teriminin türemiş olduğu fiilden türemiş olsalar da ilahi vahiy olarak
kabul edilmemektedirler. Çünkü söz konusu Vahiy olgusunun her iki
ucunda da varlıklar bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle burada vahyeden
de vahye muhatap olan da ilahi nitelikler taşımayan
mahlûk/varlıklardır.8
Böylelikle vahiyle ilgili yukarıdaki açıklama dikkate alındığında
denilebilir ki bu tarzdaki kullanımlar fısıldamak, haber vermek, telkin
etmek, anlamlarının dışına çıkamamaktadır. Bu da referansını/kaynağını
Tanrı’dan alan ya da bir ucunda Tanrı diğer ucunda varlıkların olduğu
bir vahiy tasavvurunu karşılayamamaktadır. Çünkü daha önce de
belirtildiği gibi vahiy, Tanrı’nın, genel olarak varlıklara hareket
5

. Recep Kılıç, Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, s. 71
. Muhsin Demirci, a. g. e., s. 23
7
. Muhsin Demirci, a. g. e., s. 26
*. “Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara:
“sabah akşam tesbihte bulunun” diye işaret etti.” (Meryem- 11)
8
. Muhsin Demirci, a. g. e., s. 23
6
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tarzlarını bildirmesi, özel olarak da insanlara ulaştırmak istediği ilahi
emir, yasak ve haberlerin tümünü vasıtalı veya vasıtasız bir tarzda, gizli
ve suratlı bir yolla peygamberlerine iletmesidir. Nitekim bir şekilde
Tanrı’nın içinde olmadığı vahiy tasavvurları eksik kalmaktadır.
Netice itibariyle vahiy, iki boyutlu bir kavram olarak ele
alınmalıdır. Bir boyutuyla Allah’ın peygamberlerine olağanüstü bir
tarzda haber iletmesi, diğer boyutu ile de peygamberler tarafından
insanlığa tebliğ edilen verilerin yani vahyin muhtevasının (din) manasını
ifade etmesidir. Bundan hareketle denilebilir ki, vahiy bir boyutuyla
gaybi alem ile ilintiliyken, diğer boyutuyla da fenomen/müşahede
alanına ait bir olgudur.9 Vahyin gaybi/metafizik alanı dikkate
alındığında bu kavramın içerik olarak bir bilgi, haber getirdiği rahatlıkla
ifade edilebilecektir. Bu boyutuyla bilgi ve haber anlamına gelmektedir.
Görüldüğü kadarıyla vahiy, “hem bir bilme ve bilgi yolu, hem de aynı
yol ile elde edilen bilgi”10 anlamına gelmektedir.
Daha sonra da değineceğimiz gibi vahye duyulan ihtiyaç, vahyi
algılamada aklın rolü, vahyin bilgi değeri ve temellendirilmesi gibi
konularda İslam düşünce sisteminde farklı yaklaşımlar ortaya çıkmasına
rağmen İslam düşünürleri vahyi, Allah’ın insanlarla irtibat kurduğu ilahi
bir faaliyet olarak tanımlama konusunda hemfikirdirler.
Vahyin Temellendirilmesi ve Kaynağı Problemi
Vahyin temellendirilmesi problemi işlendiğinde, öncellikle, var
olduğu iddia edilen vahyin geçekliği ve bu gerçeklik olgusunun
açıklanabilir olup olmadığı sorunsalı ele alınmaktadır. Başka bir
ifadeyle temellendirme problemi “vahyin vuku bulduğunu
düşünebilmemiz için yeterli mantıki gerekçelerimiz var mıdır?”11
sorusuna cevap arama sürecidir
Her dinin, en azından, fikirsel boyutta da olsa bir vahiy
tasavvuruna sahip olduğu kabul görmektedir. Fakat söz konusu olan bu
vahyin meydana geldiğini makul bir biçimde ortaya koyabilmek belki
de vahyin ne olduğundan daha da önemli hale gelmektedir. Dolayısıyla
yukarıda ifade ettiğimiz ‘vahyin vuku bulduğunu düşünebilmemiz için

9

. Muhsin Demirci, a. g. e., s. 50
10. Hanifi Özcan, a. g. e., s. 132
11. Recep Kılıç, “Vahiy, İman ve Mucize Kavramları”, Din ve Ahlak
felsefesi, ( Ed. Recep Kılıç), Ankuzem Yay., Ankara, 2006, s. 80
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yeterli mantıki gerekçelerimiz var mıdır’ sorusu ile “vahiy mümkün
müdür?” 12sorusu arasında ciddi bir ilinti bulunmaktadır.
Vahyin mümkün olduğunu gösterebilmek için, Tanrı’nın var
olduğunu makul bir şekilde ortaya koymak yeterli bir açıklama olacak
mıdır? Ya da Tanrı’nın varlığı ile ilgili deliller rasyonel bir şekilde
ortaya konulduktan sonra vahyin temellendirme ve kaynağı ile ilgili
sorun ortadan kalkmış olur mu?
Dinlerin Tanrı tasavvurları arasında önemli farklılıkların
bulunduğunu dikkate aldığımızda burada kastedilen Tanrı’nın ‘hangi
Tanrı tasavvuru?’ olduğu kanaatimizce önemli bir sorun teşkil
etmektedir. Örneğin Tanrı teistik dinlerde mutlak ve aşkın bir varlıktır.
Dolayısıyla Tanrı her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten bir zattır. Başka
bir ifadeyle “ teizmin Tanrı’ya kişisel/zati bir takım nitelikler yüklemesi
ve böylece onu, deyim yerindeyse bir ‘zat’ olarak tasavvur etmesi”13
diğer Tanrı tasavvurlarıyla önemli bir ayrışmaya gitmesine neden
olmaktadır.
Burada farklı Tanrı tasavvurlarıyla karşımıza çıkan ‘deizm’,
‘panteizm’ ve ‘panenteizm’in teistik Tanrı tasavvurlarından ayrışan
yönlerini kısaca belirttiğimizde teistik bir Tanrı tasavvurundan neyi
kastettiğimiz daha da anlaşılır hale gelecektir.
Hatırlanacağı üzere teizmde Tanrı her şeye gücü yeten bir varlık
olduğu için istediği zaman evrene müdahale edebilir. Fakat deizm böyle
bir müdahaleyi kabul etmemektedir. Başka bir ifadeye deizm Tanrı’nın
evreni yarattığını kabul eder, fakat yarattıktan sonra evrene
müdahalesini reddeder. O nedenle teizmin kabul ettiği ‘Tanrı’nın
vahiyle evrene müdahale etme’ düşüncesi deizm tarafından
reddedilmektedir.14 Aynı şekilde panteizm de Tanrı ve diğer varlıklar
arasında ontolojik bir ayrıma gitmemektedir. Bu düşüncenin en önemli
savunucularından olan Spinoza’ya göre tek cevher vardır o da Tanrı’dır.
Dolayısıyla evrende birden fazla cevher bulunmadığı için var olan her
şeyde bir ‘bir’lik oluşturmaktadır. Ona göre var olan her şey Tanrı’nın
tabiatının zorunlu bir sonucudur.15 Görüldüğü gibi teizmin öngördüğü
aşkın Tanrı anlayışı panteizm’de içkin bir hal alıp Tanrı/yaratan ve
tabiat/yaratılan arasında bulunan farkı da ortadan kaldırmaktadır.
Teizmin önemli rakiplerinden olan panenteizm’in Tanrısı da
teistik anlamda bir yaratıcı Tanrı değildir. Teizmin Tanrı’sının ontolojik
12

. Recep Kılıç, Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, s. 158
. M. Sait Reçber, “ Tanrı: Tasavvurları, Sıfatları ve Delilleri”, Din ve Ahlak
felsefesi, ( Ed. Recep Kılıç), Ankuzem Yay., Ankara, 2006, s. 24
14
. M. Sait Reçber, a. g. m., s. 25
15
. Spinoza, Etika, ( Çev. Hilmi Ziya Ülken ), Dost Yay., İstanbul, 2004, s.
45-52
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olarak dünyadan bağımsız bir varlık olduğunu tekrar hatırladığımızda
iki düşünce arasındaki ayrışma daha da anlaşılır olacaktır. Nitekim
panenteist anlayışta Tanrı ontolojik olarak dünya ile birbirine bağlı ve
karşılıklı ilişki içerisinde bulunan bir Tanrı’dır. Birinci anlayışta Tanrı,
evreni yoktan yaratırken ikinci yaklaşımda yoktan yaratma fikri kabul
edilmemektedir. Başka bir ifadeyle panenteizm yaratma fikrini
bütünüyle reddeder. Böylelikle bu felsefi yaklaşımda Whitehead’ın
deyimiyle Tanrı, bütün yaratıklardan önce değil, bütün yaratıklarla
beraberdir.16 Bu da tanrı- âlem ilişkisi noktasında teizm ve
panenteizm’in farklı Tanrı tasavvurlarına sahip olduğunu ortaya
koymaktadır.
Birbirinden farklı Tanrı tasavvurlarını kısaca belirttikten sonra
denilebilir ki vahyin mümkün olduğunu gösterebilmek için, Tanrı’nın
var olduğunu makul bir şekilde ortaya koymak yetmemektedir. Çünkü
var olduğuna inanılan Tanrı, teistik sıfatlara sahip olmadığı müddetçe,
mümkün hale gelmemektedir.17 Bundan dolayı vahyin imkânı konusu
işlenirken Tanrı’nın ne tür sıfatlara sahip olduğu konusu da işlenmeye
değer görünmektedir.
Peki, Tanrı’nın tarihe müdahale ettiğini ortaya koyan mantıki
gerekçeler var mıdır?
Bu anlamda Maturidi’nin söylediklerine baktığımızda ona göre
insanları uzlaştıracak, çöküşe ve yok oluşa sebep olan çekişmeye ve
ayrılığa düşmekten alıkoyacak bir ‘asl’ın var olması kaçınılmazdır.
Böylelikle insanların üzerinde uzlaşabileceği bu asli unsurun/dinin nihai
bir arama olması gerekmektedir. Bu asli unsurun aranması sürecinde
bilinmesi gereken insanların bir yaratıcısı ve yöneticisinin olduğu
gerçeğidir. Maturidi’ye göre kısmi eksikliklerle yaratılan insan o
yaratıcı tarafından yalnız bırakılmadığı yani doğasındaki bilgisizlikten
dolayı eksik olan varlığın Tanrı tarafından lüzumlu bilgiler verilerek
korunmaktadır. Böylelikle Maturidi, faydalı bilgilerle donatılıp
gönderilen peygamberlerin, bu anlamda, insanlara kılavuzluk ettiğini
söylemektedir. O nedenle mutlak bilgiden yoksun olan ya da eksik bir
bilgi ile yaratılan insanlar için bu ilahi bilgi bir sığınak/koruma görevi
görmektedir.18 Bu da gösteriyor ki vahiy, ancak tabiata ve tarihe
müdahale edebilen bir Tanrı ile mümkün hale gelebilmektedir.
Nitekim Kılıç’a göre “vahyin imkânının makul gerekçeleri ile
Tanrı’nın varlığı lehindeki makul gerekçeler arasında çok yakın bir

16

. Mevlüt Albayrak, Tanrı ve Süreç, Fakülte Yay., Isparta, 2000, s. 112
. Recep Kılıç, Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, s. 159
18
. Ebu Mansur el- Maturidi, Kitabü’t- Tevhid, ( Çev. Bekir Topaloğlu ),
İsam Yay., Ankara, 2005, s. 5
17
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ilişki vardır. Çünkü her şeye gücü yeten ve mutlak anlamda iyi olan,
âlemi yaratan ve ondaki düzeni devam ettiren Tanrı’nın varlığı lehindeki
bir delil, aynı zamanda onun bazı şeyleri bildirmek için tarihe müdahale
edebileceğinin delili olarak da düşünülebilir.”19 Böylelikle gücü hiçbir
şekilde sınırlanmamış teistik bir Tanrı’nın var olması ve aynı zamanda
evrene istediği zaman müdahale edebilmesi teistik Tanrı tasavvurunun
diğer Tanrı tasavvurlarından üstünlüğünün de bir göstergesidir.
Vahiy – Bilgi ilişkisi
Her bilgi teorisi ya da epistemoloji bilginin mahiyeti, alanı,
kaynağı ve değeri gibi problemleri açıklığa kavuşturmaya çalışır. Fakat
biz burada epistemolojik sistemin temel argümanlarını tartışmak yerine,
özellikle Maturidi bağlamında, vahyin bilgi ile olan ilişkisi ya da vahyin
bilgiye kaynaklık edip edemeyeceği sorunsalıyla ilgileneceğiz.
Daha önceki başlıklar altında tanımlanan vahiy kavramı tekrar
hatırlandığında denilebilir ki, ister bir hakikatin ‘bildirim’ yoluyla
bildirilmesi anlamında olsun, isterse bizlerce bilinemeyen herhangi bir
şeyin üzerindeki gizlilik örtüsünün kaldırılarak bizlere bilinir duruma
getirilmesi olsun. Her iki durumda da vahyin, bilme, öğrenme ve bilgi
ile çok yakın bir ilişki içinde olduğu görülecektir.20Başka bir ifadeyle
vahiysel süreç iletişime geçtiği muhataba ya bir şeyler öğretmeyi ya da
herhangi bir konuda muhatabını bilgilendirmeyi hedeflemektedir.
Maturidi, bilgi sistemini oluştururken öncelikle bilgi
kaynaklarını irdelemekle işe başlamaktadır. Ona göre, “bilgimizin
kaynakları duyular, haberler ve akıl/nazar olmak üzere üç kısma
ayrılmaktadır.” 21Bilgi elde etme sürecinde bu kaynakların hiçbirisinden
vazgeçilemez. Nitekim ona göre, bu kaynaklardan her biri ayrı bir bilgi
vermektedir. Başka bir deyişle bu kaynaklardan birinin sağladığı bilgiyi
diğeri sağlayamaz. Dolayısıyla bahsedilen bu bilgi kaynaklarından birisi
diğerinin görevini yapamadığı gibi diğerinin yerini de dolduramaz.
Nitekim Maturidi bu bilgi kaynaklarından her birisinin ayrı bir alanda
geçerli olduğunu söyleyerek, sözgelimi, fiziki dünya ile ilgili bilgimizin
kaynağının duyular, geçmişle ilgili bilgimizin kaynağının da haberler
olduğunu ifade etmektedir. 22 Burada ifade edilen haberin iki kategoride
ele alındığını söylemekte fayda vardır. “Bunlardan bir tanesi mütevatir
haber olup bu haber türü ile elde edilen bilgilerin kesinlik taşıdıkları
söylenebilir. Tevatürün şartlarını taşımayan diğer haber türü de ahad

19

. Recep Kılıç, “Vahiy, İman ve Mucize Kavramları”, s. 80
. Recep Kılıç, Moden Batı Düşüncesinde Vahiy, s. 19
21
. Maturidi, a. g. e., s. 9
22
.Hanefi Özcan, a. g. e., s. 57
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haber olarak kabul edilip zan ifade eden haberler olarak
nitelendirilmişlerdir.”23 Buna mukabil, Maturidi’ye göre, duyulara konu
olmayan ğayb âlemi konusunda da bir fikre ulaşabilmek için ya istidlale,
ya da peygamberin haberine ihtiyaç duyulmaktadır.24 Bu anlamda
denilebilir ki duyular ve akıl ile elde edilen bilgi doğrudan bizim
erişimimizdeyken; peygamberler aracılığıyla bizlere ulaşılan ‘haber’ ise
vasıtalı bir bilgidir.
Maturidi’nin de düşünsel anlamda bağlı bulunduğu ehl-i Sünnet
camiası insanın bilgi vasıtalarından birisi olarak vahyi kabul
etmektedirler. Onlara göre Tanrı insanlarla irtibat kurup onları
bilgilendirirken bu yolu tercih etmektedir. Bu süreci de peygamberleri
vasıtasıyla gerçekleştirir. Böylelikle peygamberler aracılığıyla insanlara
ulaştırılan vahiy, bireyleri aynı duyguda, aynı anlayışta ve aynı inanışta
bir araya getiren yegâne unsur sayılmaktadır.25 Anlaşıldığı kadarıyla bu
anlamda vahiy, hem bir bilme ve bilgi yolu hem de aynı yolla gelen
kesin ve objektif bir bilgi türüdür.
Maturidi, bilginin kaynağı olarak haberlerin mütevatir ve ahad
haber olmak üzere iki kısma ayrıldığını ifade ederek akılların tek başına
kavrayamadığı iyilikler ile kötülüklerin duyu ve haber yoluyla
öğrenilmesinin, ancak algılayanların “konuşması” ve diğerlerinin de
kulak verip “ dinlemesi” ile mümkün olduğunu belirtir. Dolayısıyla
Maturidi’ye göre haberlerin bilgi vasıtalarından kabul edilmesi akli bir
zorunluluk niteliğinde ortaya çıktığına göre, mucizeyle desteklenmiş
peygamberlerin getirdiği haberlerin de benimsenmesinin zorunlu olduğu
ortaya çıkmaktadır.26 Bu anlatılanlardan hareketle Maturidi
peygamberlerin önemini şu cümlelerle anlatmaktadır. Ona göre insan
aklının varabildiği nihai nokta, kendini destekleyecek ve yaratılış
amacını oluşturan bilgiye yönlendirecek birine başvurmaktan ibarettir.
Anlaşıldığı kadarıyla bu hadiseyi akılları yaratıp varlık alanına
çıkarandan daha iyi bilecek biri de yoktur. Bu düşüncenin akabinde
yaratıcı nezdinden geldiğini bildiren bir peygamberin varlığına işaret
etmenin gereği bulunmaktadır. Nitekim Maturidi’ye göre insanların
yararına olan fakat insanlarda bulunamayan bilgiyi Allah peygamberleri
aracılığıyla kullarına gönderir.27
Maturidi’ye göre hayatı düzenleyen akılların birçok
meşgalelerinin bulunması yanında onları örten nefsanî arzular da vardır.

23

.Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, Dem Yay., İstanbul, 2009, s.95
. Hanefi Özcan, a. g. e., s. 57
25
. Muhsin Demirci, a. g.e., s. 139
26
. Maturidi, a. g. e., s. 11
27
. Maturid, a.g.e., s. 228
24
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Bu hadise karşısında peygamber gönderilmesi insanlara yönelik bir
yardım ve yol gösterme fonksiyonu oynamaktadır. Bu durum da
akılların yaratılıştan temayül göstereceği bir husustur. Bununla birlikte
peygamber göndermede hatırlatma, insanları uyarma ve yanlış yola
dikkat çekme gibi faydalar vardır. Bu durum kişileri istidlale özendirir,
akıllarını kullanıp tefekkürde bulunmaya çağırır. Netice itibari ile
denilebilir ki nefsanî duygu aklın rakibi kılınmış, ayrıca bu duygu
insana özgü arzu ve şehvetlerle bunları cazip gösteren şeytanlardan
oluşan yardımcılarla desteklenmiştir. Bu realite karşısında akıllara da
bazı yardımcıların verilmesi yadırganabilecek bir durum değildir.
Maturidi’ye göre bu görevin en uygun elemanları peygamberlerdir. 28
Dolayısıyla bu durumda insan hem vahye hem de onu insanlara
iletmekle görevli olan peygambere ciddi anlamda ihtiyaç duymaktadır.
Maturidi’nin bilginin kaynakları olarak ifade ettiği ‘duyular’ ve
‘akıl’ konuları gelecek başlıklar altında işleneceği için şimdilik bunlarla
ilgili bir açıklama yapılmayacaktır. Fakat bilginin kaynaklarından kabul
edilen ‘haber’ ile ilgili cevaplanmayı bekleyen bazı sorular
bulunmaktadır. Sözgelimi, Maturidi, vahiy ile peygamberden gelen
haberleri özdeşleştirmekte midir? Ya da değer itibarıyla bir ayrışmaya
gitmekte midir?
Maturidi’nin bilgi sisteminde haber, kaynağı bakımından ikiye
ayrılmaktadır. Birisi kaynağı bizzat Allah olup, peygamber ve ondan
işiten diğer kişiler aracılığıyla bize ulaşan haberdir. Ona göre bu habere,
Allah’tan gelirken vahiy, peygamberden bizlere ulaşırken de haber-i
resul denilmektedir. Diğer haber ise, insanlardan kaynaklanan ve bize
çeşitli şekillerde gelen haberdir.29Bizler daha çok birinci şıkla
ilgilendiğimiz için onu biraz daha irdelemeye devam edeceğiz
Maturidi,’ye göre peygamberden gelen haberler haber-i
sadık/doğru haber oldukları için doğruluk bakımından bunlardan daha
açık ve kesin haberler bulunmamaktadır. Çünkü ona göre, peygamberin
doğruluğunu gösteren açık deliller bulunmaktadır. Bu yüzden Maturidi,
kalbi tatmin etme bakımından, doğruluğu peygamberin haberinden daha
açık olan hiçbir haberin bulunmadığını söylemektedir. Yani bu haber,
doğruluğu teyit edilmiş bir peygamberin haberi durumundadır. Maturidi,
doğruluğunu halkın açık olarak bildiği böyle bir haberin bir hüccet ve
delil olduğunu söyler.30 Burada da anlaşıldığı kadarıyla Maturidi,
kaynak bakımından bir olduğunu ifade ettiği vahiy ve peygamberden
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. Maturid, a.g.e., s.231
. Hanefi Özcan, a. g. e., s. 64
30
. Hanefi Özcan, a. g. e., s. 65
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gelen haberin bize geliş şekillerinin farklı olduğunu buna karşılık
ikisinin de açık ve kesin bilgi olduğunu söylemektedir.
Görüldüğü kadarıyla Maturidi, haberin bilgi kaynağı olarak
kabul edilmesinin akli bir zorunluluk olduğunu söylemektedir. Maturidi,
bu akli zorunluluğu peygamberin Allah’tan getirdiği haber için de iddia
etmektedir. Nitekim ona göre, peygamberin Allah’tan getirmiş olduğu
haberler mucizelerle de desteklenmiş olup bunların inkârı da imkân
dâhilinde değildir. Hal böyle olunca da bu türden haberlerin doğruluğu
akıl tarafından desteklenmiştir. Maturidi’nin düşünce sistemi tekrar
gözden geçirildiğinde onun peygamberin haberi olarak isimlendirdiği
şeyin aslında vahiy olduğu görülecektir. Çünkü Maturidi’ye göre vahiy
akli bir mucizedir. Nitekim indirildiği topluma birçok yönüyle meydan
okumuş ama herhangi birisi onun benzerini meydana getirme kudretini
gösterememiştir. Bu anlamda vahiy akli bir mucize olup, mutlak ve
doğru bir bilgi içermektedir.31
Bu düzlemden hareketle ‘vahiy, müstakil bir bilgi kaynağı
mıdır, değil midir?’ sorusuna cevap verdiğimizde, Kılıç’ın
söylediklerinden hareketle, denilebilir ki “normatif karakterde bir dinin
olabilmesi için müstakil bir bilgi kaynağı olarak vahyin bulunması
gerekir. Vahyin müstakil bir bilgi kaynağı olarak kabul edilmediği
yerde, değişmez kuralları olan normatif karakterli bir dinden bahsetmek
mümkün olmaz.”32 Bu durumda da bahsedilen dinin insanları etkileme
ve yönlendirme iddiası da olmayacaktır.
Sonuç itibariyle denilebilir ki, Atay’a göre, ‘haber’in de bilgi
kaynakları arasına alınması ve sistemli bir şekilde işlenmesi, ilk defa
Maturidi tarafından gerçekleşmiş olup; kelam ilmine çok önemli bir
katkı sağlamıştır. Atay’a göre Maturidi’den önce, bilgi kuramında
haberi bir bilgi kaynağı olarak ele alan yoktu. Nitekim Maturidi’nin,
haberi de bir bilgi kaynağı olarak ele almasındaki amacı, vahiyle gelen
bilgiyi bir bilgi olarak kabul edilmesini sağlamak veya en azında bu
konuda tartışmaya zemin hazırlamaktır.33
Akıl- Bilgi İlişkisi
Maturidi’nin düşünce sisteminin çok önemli bir ayağı olan akıl,
hatırlanacağı gibi, duyular ve haber ile birlikte bilginin kaynakları
olarak ifade edilmişti. Müstakil bir bilgi kaynağı olarak kabul edilen
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. Sönmez Kutlu, İmam Maturidi ve Maturidilik, (Der. Sönmez Kutlu),
Kitabiyat Yay., Ankara, 2003, s. 33
32
. Recep Kılıç, Moden Batı Düşüncesinde Vahiy, s. 57
33
. Hüseyin Atay, “ Ebu Mansur el- Maturidi ve Bilgi Kuramı”, Maturidilik,
(Der. Sönmez Kutlu), Kitabiyat Yay., Ankara, 2003, s. 175
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vahiy- bilgi ilişkisi bir önceki bölümde ele alındığı için burada tekrar bir
bilgi kaynağı olarak ‘vahiy’ olgusu ele alınmayacaktır. Fakat bilginin
kaynaklarından kabul edilen ‘duyular’ ve ‘ akıl’, Maturidi’ninim
sisteminde fazlasıyla iç içe oldukları için, burada bir başlık altında ele
alınacaktır.
Maturidi’nin düşünce sistemi irdelendiğinde onun akla ayrı ve
özel bir önem atfettiği rahatlıkla gözlemlenecektir. Çünkü akıl, hem
genel bilgide, hem de dini ve ahlaki bilgide bir temel teşkil etmektedir.
Hatta Maturidi’ye göre, duyu ve haberin birer bilgi kaynağı olabilmeleri
de tamamen akıl sayesindedir. Böylelikle akıl, Maturidi’nin sadece bilgi
sisteminin değil, bütün kelam sisteminin bir can damarı durumundadır. 34
Bu noktada belirtmemiz gereken bir husus da şudur ki, Maturidi bilgi
kaynaklarını açıklarken akıl ile birlikte ya da akıl yerine ‘nazar’ terimini
tercih etmektedir.
Bu düşünce sisteminde akıl çok önemli olmakla birlikte aynı
şekilde akıl, kendisine kaynak veya malzeme sağlayacak duyulara da
fazlasıyla ihtiyaç duymaktadır. Nitekim Maturidi’ye göre, aklın dış
dünyayı kavrayabilmesi için, öncelikle eşya ile irtibat kurması gerekir.
Eşya ile akıl arasındaki ilişkiyi de duyular sağlamaktadır. Bunun
neticesinde akıl, sadece dış dünyayı kavramakla kalmayıp, aynı
zamanda ondan hareketle ğaybi şeyleri de kavramakta ve onlar hakkında
bir fikre ulaşmaktadır. O halde akıl, gerek dış dünyayı, gerekse ğaybı
ancak duyu verileri üzerinde düşünmek suretiyle kavrayabilmektedir.
Bu anlamda Maturidi, beş duyunun, akıl için bir kavrama yolu olarak
yaratıldığı görüşünü ileri sürmektedir.35 Nitekim bu anlamda Maturidi,
yaratıkları esas itibariyle iki kısma ayırmakta olup bunlardan bir kısmını
idrak edip bilebildiğimizi; diğer kısmını da idrak edemediğimizi ve aynı
şekilde algılayamadığımızı ifade etmektedir.36 Görüldüğü kadarıyla
Maturidi, direk erişimizde olan alanı müşahede alanı olarak kabul
etmekte olup duyularımızın bu alanın hâkimi olduğunu ifade etmektedir.
Bu da dış dünya ile temasımızın, ilk olarak, duyularla sağlandığını
ortaya koymaktadır.
O zaman Maturidi’nin, algılama ve idrakimizin dışındadır
dediği alan ile ilgili ‘ nasıl bilgi sahibi oluyoruz?’un cevabını aramak
durumundayız.
Maturudi’ye göre bu alan hakkında bilgi sahibi olmak ancak
istidlal ile mümkün olmaktadır. Nitekim Maturidi istidlali, genellikle
delil getirme, akıl yürütme, bir delile dayanarak bir şeyden bir sonuç
34
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çıkarmak, delil vasıtasıyla anlama gibi anlamlarda kullanmaktadır.37
Böylelikle Maturidi’nin istidlali bilgiyi, bir düşünsel sürecin akabinde
deliller getirerek bir epistemoloji kurma gayreti olarak algıladığı ortaya
çıkmaktadır.
Peki, akıl müstakil bir bilgi kaynağı olarak kabul ediliyorsa,
burada duyuların, aklın alanına bir müdahalesi söz konusu mudur, değil
midir? Ya da, tekrar irdelersek, biz duyularla nereye kadar yolumuza
devam edebiliriz?
Maturidi’ye göre “duyuların, aklın bilgi alanına müdahalesi söz
konusu değildir. Çünkü onlar, eşyanın dış yüzünü ortaya koymak
suretiyle, akıl için bir hareket noktası sağlamakta ve bir basamak
oluşturmaktadır. Aslında Maturidi’ye göre, duyuların konusu olan
duyulur şeyler, üzerinde düşünülmek suretiyle ğaibe ulaşılmasını
sağlayan bir delil olarak var edilmişlerdir. O halde aklın bilgi alanı,
duyuların sınırını aşan bir alandır.”38 Dolayısıyla duyuları aşan her şey
ancak istidlal ve haberle bilinir.
Maturidi’ye göre “duyuların algılayamadığı, yani deneyle
anlaşılamayan/ispatlanamayan şeyler de vardır. O halde deneyin
yokluğuna hükmettiği bir şeyin varlığı akıl kabul edebilir. Zaten bir
şeyin var olmasının imkânsızlığını bilmek, deneyin sınırları dışındadır.
Dolayısıyla deneyin bu konuda bilgi vermesi mümkün değildir. Deney
ancak bilinen şeylerin mevcut olmayanlarını bildirebilir. Bir şeyin
mevcut olmaması, onun varlığının imkânsızlığını göstermez.”39
Bindiği gibi Maturidi, dinin öğrenilmesinde başvurulacak
kaynakların iki olup bunlardan birinin nakil, diğerinin de akıl olduğunu
ortaya koymaktadır.40 Maturidi’nin aklı bu kadar öncelemesi onun bazı
düşünürlerden ayrışmasına neden olmuştur. Başka bir ifadeyle Maturidi
akaidin, özellikle, akıl sahasına giren konularda naklin ışığı altında akla
itimat etmesi bu ayrışmanın temelini oluşturmuştur.41 Bekli de bu durum
dikkate alınarak, tefekkür ve istidlalin terk edilmesi gerektiği aksi
takdirde doğruya ulaşmanın şüpheler barındıracağı şeklinde itirazlar ve
eleştiriler ortaya çıkmaya başladı.
Maturidi, ortaya çıkan eleştirilere şu şekilde cevap vermektedir:
O, insana düşünmemeyi telkin eden hissin şeytani bir
vesveseden başka bir şey olmadığını ifade etmektedir. Nitekim ona göre
böyle bir davranış ancak şeytanın işi olabilir. Buradaki amacı da kişiyi
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aklının ürününü toplamaktan alıkoymak, fırsatları değerlendirmesine ve
arzusuna ulaşmasına vesile olan bu ilahi emaneti kullanmak konusunda
onu korkutmaktır. Böylelikle Maturidi’ye göre insanın, nesneler
hakkında fikir yürütmek suretiyle aklını kullanması, bu sayede onların
başlangıç ve sonuçlarıyla ilgili olarak gizli kalan yönlerini ve ayrıca
sonradan vücut bulup bir yaratıcının varlığına delil oluşturmalarını tespit
edip öğrenmesi kendisini nefsanî arzulardan alıkoyacaktır. Kişi, böyle
bir engellemenin şeytanın işi olduğunu mutlaka anlayacaktır. Nasıl ki
bedenin organlarından herhangi birini kendisine tevdi edilen yararlardan
menetmek veya onu fonksiyonlarından uzaklaştırmak asla isabetli
olmayıp, aksine organı zararlı pozisyonlardan korumak ve yararlı
yollardan kullanmak, yerine getirilmesi gereken bir ödevse, yararlar ve
zararların belirlenmesine vasıta olan akıl ve istidlalin de ihmal
edilmemesi daha büyük bir önemle gereklidir. 42
Maturidi, eşyanın güzelliği ve çirkinliği, iyiliği veya kötülüğü,
fiillerden iyi veya kötü olanlar, yani genel olarak iyilik ve kötülük;
insanın lehinde ve aleyhinde olan şeyler; nimetlere nasıl şükredileceği,
zarar veya yararı elde etmek, insanın veya eşyanın yaratılış amacı gibi
dini ve ahlaki konularda da her üç bilgi kaynağına birden başvurulması
gerektiği görüşündedir. Fakat bunların içerisinde, Maturidi’ye göre,
ağırlık yine de akıl üzerindedir. Çünkü o, bir şeyin hakikatinin
bilinebilmesi için, onun üzerinde iyice düşünülmesi gerektiği
kanaatindedir. Ona göre, duyu verileri ve haberin güvenirliği de, onların
akıl süzgecinden geçirilmesine bağlıdır.43 O halde Maturidi dini ve
ahlaki konularda da neticede aklı esas almaktadır.
Peki, Maturidi’nin düşünce sisteminde aklı bu kadar önemli
kılan etmenler neler olabilir?
Maturidi, aklı diğer iki bilgi kaynağının sağladığı bilgilerin
doğruluğunu tespit etme noktasında önemli bir kıstas saymaktadır. O,
akıl yürütmenin gerekliliğini şu cümlelerle ifade etmektedir. Bilindiği
gibi duyular bizlere her zaman mutlak bilgiyi veremedikleri gibi bazı
durumlarda da yetersiz kalmaktadırlar. Bu algılama eksikliğini de
ortadan kaldıran akıldır. Aynı şekilde bilginin kaynaklarından olan
haber vasıtasıyla bize ulaşan bilgilerin anlaşılır ve makul bir zemine
oturtulması da akıl vasıtasıyla gerçekleşir. Başka bir deyişle akıl bir
‘temellendirme’ görevini görmektedir.44 Böylelikle değişik vasıtalarla
bize ulaşan çeşitli ve çelişkili haberlerin değerlendirilmesi,
yorumlanması ancak sağlıklı bir akıl yürütmeyle mümkün olabilecektir.
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Sözgelimi, Topaloğlu’na göre, “yüce yaratıcı bazen peygamberlerine
mucizeler verip onları desteklemektedir. Tanrısal bir referansı bulunan
bu mucizelerle sihirbazların oyunlarının ayırt edilme süreci de akıl
yürütmekle mümkün hale gelecektir.”45
Görüldüğü kadarıyla Maturidi’nin sisteminde akla daha çok
önem verilmekte ve onun hareket alanı daha geniş tutulmaktadır. Öyle
ki, bilginin kaynaklarından olan duyular ve haber akla müdahale
etmeyip ona yardımcı olduğu halde, akıl hem duyuların hem de haberin
verilerini kontrol etmekte olup onların doğruluk ve yanlışlıklarına işaret
etmektedir. Peki, bu duruş aklın diğer bilgi kaynaklarının alanına
müdahale ettiği anlamı taşıyor mu? Kanaatimizce Maturidi, diğer bilgi
kaynaklarının verilerinin güvenilir olup olmadıkları konusunda burada
akla, sadece bir temellendirme/süzgeç görevi vermekte olup diğer bilgi
kaynaklarının alanına, bir bilgi kaynağı olarak, müdahale etmesini kabul
etmemektedir.
Peki, Maturidi’nin akla bu kadar değer yüklemesi, her alanda
sonuna kadar akılla gidilebileceği sonucu orta ya çıkar mı? Başka bir
ifadeyle akıl nereye kadar ihtiyaçlarımızı karşılayabilecektir?
Maturidi’ye göre, bizim hiçbir zaman bilemeyeceğimiz konular
da vardır. Sözgelimi eşyanın gerisindeki gizlilikler, insanı insan yapan
anlam, işitme, görme ve aklen kavramaya vasıta olan mana,
fonksiyonları bilinse bile, duyuların mahiyet ve keyfiyeti gibi konuları
biz bilemeyiz. Bizim bilgi alanımızı aşan bu konuları da ancak Allah
bilir.46 Böylelikle Maturidi, akla önemli bir değer yüklemekle birlikte,
onun da bazı konularda bilgi elde etme noktasında sınırlılıklarını kabul
eder. Fakat yine de o, bu sınırlılığın aklın güvenirliğini etkilemediğini
de söylemektedir. Bu yüzden Maturidi, “akıl yürütmeye karşı çıkan
kişiyi aynı şekilde akla başvurarak akla karşı çıktığı için bir kısır
döngünün içinde olmakla suçlamıştır.”47
Netice itibariyle denilebilir ki Maturidi’nin düşünce dünyasında
duyu yoluyla elde edilen bilgiler, eğer tefekkür yoksa yaratılışın
hikmetini kavramaya yeterli olmadığı gibi, tecrübe alanını aşan bir
takım ğaybi konuları da idrak etmeye yeterli değildir. Dolayısıyla
eşyanın hakikatini, var oluşun gayesini, gaibi meseleleri, Allah’ın
koyduğu hükümlerin sebep ve hikmetlerini belli bir düzeyde idrak
etmek için duyu yoluyla elde edilen bilgilerin vahyin ışığında akıl
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yoluyla bir değerlendirmeye ihtiyacı vardır.48 Bu durum, Maturidi’nin
akli faaliyetlere hangi düzlemde ve hangi koşullarda önem atfettiğini
ortaya koyma adına önemlidir.
Vahiy- Akıl İlişkisi
Daha önce de belirtildiği gibi, Maturidi’nin düşünce sisteminin
en önemli öğesini akıl oluşturmaktadır. Nitekim Maturidi, aklı sadece
müstakil bir bilgi kaynağı olarak ele almaz, aynı zamanda onu, diğer
bilgi kaynaklarında bize gelen bilgilerin denetlenmesinde de önemli bir
ölçüt olarak kabul eder. Başka bir ifadeyle diğer bilgi kaynaklarının
güvenilir olup olmadığı da akıl vasıtasıyla gerçekleşmektedir.
Dolayısıyla diğer bilgi kaynaklarının epistemolojik önem kazanması
aklın denetiminden/süzgecinden geçmelerine bağlıdır.
Nitekim Maturidi aklın önemini şöyle ortaya koymaktadır. Ona
göre, Akıl yürütmeyi inkâr eden kimsenin elinde onu reddetmek için
akıl yürütmekten başka bir kanıt yoktur. Bu da akıl yürütmenin/istidlalin
gerekliğini ortaya koyma noktasında önemli bir noktadır. Çünkü aklı
dolayısıyla akıl yürütmeyi bertaraf etmenin yolu, Maturidi’ye göre, yine
aklın kendisidir49
Peki, bu durum naklin anlaşılması ve yorumlanması karşısında
aklın epistemolojik bir üstünlüğe sahip olduğu anlamına mı
gelmektedir? Ya da aklı mutlak bir bilgi kaynağı olarak görüp ona
daima nakil karşısında hata yapmaz bir hakem/denetleyici rolü vermek
doğru mudur?
“İnsan aklının birçok önemli meselede büyük gelişmeler
kaydettiği kabul edilmekle birlikte, nihai bilgiye ulaşma noktasında,
evren hakkındaki hakikatin beşeri tecrübeyi aşacak kadar derin olduğu
da kabul edilmektedir. Bu derin hakikati anlamak için Tanrı’nın inayeti
ve yardımına ihtiyaç duyulmaktadır.”50 Başka bir ifadeyle insan aklını
kullanarak bir yaratıcının var olduğunu kavrayabilir. Ancak var
olduğuna inandığı bu yaratıcını sıfatlarını, ona karşı olan
sorumluluklarını ve kendi yaratılışındaki gayeyi tam olarak tespit
edemez.51 Ya da kendisini bu yaratıcı gayeye ulaştıracak en doğru ve en
güvenilir yolu bulamayacaktır. Nitekim Maturidi’ye göre akıl,
yetenekleri belirlenmiş bir varlı olup kendisi için çizilen alanı aşamaz. 52
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O zaman ‘vahiy ile bildirilen bir takım bilgilerin akıl ile elde
edilmesi mümkün müdür?’ veya ‘ vahyin amaçladığı hakikatler akıl ile
elde edilebilir mi?’sorularını tekrar irdelemekte fayda bulunmaktadır.
Yukarıdaki soru(n)lar ekseninde gelişen problemlerin çözümü
için aklın alanı ile naklin alanı olarak ifade edilebilecek bir ayrışmaya
gidilmiştir. Aklın ve naklin etkin oldukları alanları birbirinden ayırma
çabası, böyle bir ayrışmanın temel hareket noktası olduğu söylenebilir.
Sözgelimi Eş’arilerin Allah’ın varlığı, birliği, zati ve fiili sıfatlarının
tespiti, insanların fiillerinin yaratılıp yaratılmadığı ile ilgili konuları
aklın etkinlik alanı olarak belirleyerek; akılla tespit ettikleri sonuçları
nassa onaylatma gereği duydukları söylenmesine rağmen53 Eş’arilerin
aklı yeteri düzeyde öncelemedikleri ifade edilmiştir. O nedenle, bu
sorular bağlamında gelişen akıl- nakil tartışmaları düşünce sistemleri
arasında tarihi çizgisini hiç kaybetmeyen bir konu olmuştur.
Böylelikle Maturidi’nin bütünüyle Eş’ari’yle aynı düşünmediği
ifade edilmektedir. Maturidi’ye göre, duyulur âlemin sırlarını öğrenmek,
yaratıcını varlığını bilmek ve nasları anlamak için akla başvurma
zorunluluğu vardır. Nitekim Maturidi’ye göre Allah’a iman etmek
naklen değil, aklen vaciptir.54 Yine de akıl, bütün varlığı tam olarak
kavrayacak düzeyde değildir. Yani, her ne kadar akıl, duyuların ve
haberin verilerini kontrol etme, doğru ve yanlışlarını belirleme
durumunda ise de, nihai manayı ve özellikle ilahi hakikatleri kavrayacak
düzeyde değildir.
Yukarıda bahsedilen ehl-i sünnet’in önemli kelamcıları olan
Eş’ari ve Maturidi’nin akıl konusunda fikir birliği içinde oldukları
hususlar da bulunmaktadır. Sözgelimi, her iki düşünür de dinin
kaynağının vahiy olduğu konusunda hemfikirdirler. Dolayısıyla, mutlak
anlamda, vahye duyulan ihtiyaç her iki düşünce sistematiğinde belirgin
bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu konuda bir uzlaşı olmakla birlikte,
kendisine mesaj ulaşmayan kişinin konumunun ne olduğu konusunda
ayrışmaların olduğu gözlemlenmektedir.
“Eş’arriye ekolüne göre akıl, yalnız ilahi kitapları anlamada
fonksiyonel olduğu için vahiy gelmeden o, Allah’ın varlığını ve dinin
esaslarını anlayacak durumda değildir. Buna karşılık Maturidi’ye göre
akıl, Allah’ın varlığını ve mükemmelliğini kendisine tebliğ
ulaştırılmadan önce de idrak edebilir. Ancak dini ve şer’i hükümleri
öğrenmek için mutlak vahye ihtiyaç duymaktadır”55.
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Daha önce de belirtildiği gibi Maturidi, Tanrı’nın insanlara
yardım etmek ve onları yalnız bırakmamak için peygamberler
gönderdiğini söylemişti. Maturidi’ye göre Tanrı kendi peygamberlerini
görevlendirirken de onların bu konumlarını kanıtlayan/destekleyen
belgeler de ortaya koymuştur. Dolayısıyla Maturidi’ye göre bu
kanıtların/belgelerin başında ise insan aklı yer almaktadır.56Bu anlamda
bir peygamberin sözlerini alıp kabul edebilmek için, onun kendisinin
peygamber olduğunu anlatan sözlerinin dışında bir de peygamberliğini
gösteren başka işaretlerin olması ve aklın da bu işaretleri algılayıp tespit
etmesi gerekmektedir.57
Durum böyle olmakla beraber şayet insan, metafizik alana ait
bir gerçeğin iç yüzünü kavramak için aklını ve duygularını zorlamış
olsa, acaba bu durumda başarı şansını yakalayabilir mi? Eğer bu soruya
olumlu yanıt veremeyecek isek o zaman ‘vahiy olgusunun mahiyet
itibariyle kavranmaz gibi görünen problemini nerede aramalıyız?’
İlk etapta aklın sınırını aşan alanın ğayb alanı olduğunu
söyleyebiliriz. Çünkü akıl bu konuda idrak kapasitesini aşan
problemlerle karşılaşabilir.58 Nitekim “akıl, vahyin doğrularını sağlama
noktasında bir yetkiye sahip değildir. Dolayısıyla akıl, ancak dış
dünyadan hareketle ve vahyin bildirdiklerinin aynen gerçekleşmesiyle
onun doğruluğunu bilir. Bu bilme ise, vahyin doğruluğunu temin
anlamında olmayıp, kaynağı gereği zaten doğru olan vahyin
doğruluğunu bir keşif ve anlama hüviyeti taşımaktadır.”59
Sonuç
Denilebilir ki, Maturidi’ye göre akıl, sırf bu dünya ile ilgili
işlemlerimizi yürütebilmemiz için bizlere verilmiş olmayıp aynı
zamanda ebedi hakikatleri de anlayıp kavrayalım diye verilmiştir. Fakat
akıl, nihai manayı ifade eden ebedi hakikatleri tam olarak kavrayacak
boyutta değildir. Dolayısıyla Maturidi’nin sisteminde bilginin
kaynakları olarak ifade edilen duyu, haber ve akıl hep birlikte çalışıp
birbirini tamamlar niteliktedirler. Ancak sağlam bir akılın hem genel bir
ölçü olarak kabul edilmesi hem de duyu ve haberin güvenirliğini
sağlayan bir garantör durumunda olması, Maturidi’de, aklı daha da
önemli kılmaktadır.
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Özet
Bu çalışmada reel döviz kurları ile ihracat ve ithalat fiyatları
arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. İhracat sektörleri kapsamında, reel döviz
kurlarındaki değişmeler tüketim ve hammadde sektörlerinden yatırım malları
sektörleri kanalıyla yeniden döviz kurlarına yansımaktadır. İthalat sektörleri
kapsamında tüketim malları ve hammadde ithalat fiyatları, yatırım malları
ithalat fiyatlarını önemli ölçüde belirlemektedir. Nedensellik analizi sonuçları
ve Var analizinden elde edilen varyans ayrıştırması birlikte
değerlendirildiğinde, reel döviz kurlarından ihracat ve ithalat fiyatlarına
doğru nedensellik akışı söz konusudur. İhracat fiyatlarından ise reel döviz
kurlarına bir yansıma söz konudur. Reel döviz kurları hem ihracat ve hem de
ithalat fiyatlarını etkilediğinden, düşük ya da yüksek değerlenmiş bir kur
politikasının dış ticaret açığını belirlemede etkinsiz olduğu ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Reel Döviz Kuru, Dış Ticaret Fiyatları, VAR
Modeli

Abstract
In this study, the relationships between real exchange rates and
export and import prices have been analyzed. In the context of export sectors,
changes in exchange rates pass- through to exchange rates by means of
investment goods sectors from consumption goods and raw materials. In the
context import sectors, import prices of raw material and conssumption
goods determine prices of investment goods the extent important. When the
results of causality analysis and the variance decomposition obtained from
VAR analysis are evaluated together because real exchange rates affect the
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prices of both exports and imports it can be expressed that the low-or highvalued exchange rate policy is inefficient in determining the trade deficit.
Keywords: Real Exchange Rate, Foreign Trade Prices, VAR Model.

Giriş
Döviz kurları ve dış ticaret hadleri arasındaki nedenselliğin
yönü literatürde hala tartışma konusudur. Bu konuyu açıklayan iki
alternatif yaklaşım vardır. Birinci yaklaşım olan Standart teori,
nedenselliğin ticaret hadlerindeki değişimlerden reel döviz kurlarına
doğru olduğunu ileri sürer. Bu yaklaşıma göre, ticaret hadlerindeki bir
iyileşme dışarıdan içeriye doğru bir gelir transferine neden
olacağından yurtdışı fiyat düzeyine nispeten yurtiçi fiyat düzeyinde bir
yükselmeye yol açacaktır. Yansıma (pass through) olarak
isimlendirilen diğer yaklaşım, döviz kurlarındaki değişimlerden ticaret
hadlerine doğru ters yönlü nedensel bir ilişkinin varlığına işaret eder
(Zengin, 2001). Döviz kuru değişimlerinin ihracat, ithalat ve dolayısı
ile yurt içi fiyatlar üzerindeki etkisi 1990’lı yıllardan itibaren ampirik
analizlere konu olmaktadır. Kur ayarlamaları ile ihracat sektörleri
lehine nispi fiyatlar, aynı oranda ithalat sektörleri aleyhine
gelişmektedir. Kurlar ile ihracat ve ithalat fiyat endeksleri arasındaki
ilişki, özellikle ithalat fiyatları yoluyla yurtiçi fiyatları etkilemektedir.
Bu kapsamda yansıma etkisini iki safhada ifade etmek mümkündür:
(i)Kur değişimlerinin dış ticaret (ihracat ve ithalat) fiyatlarına geçişi.
(ii) kur değişimlerinin dış ticaret fiyatları yoluyla iç fiyatlara (üfe ve
tüfe) geçişi. Söz konusu literatürde döviz kurlarının dış ticaret
fiyatlarına geçişini inceleyen (Campa and Goldberg, 2005) çalışmalar
ve döviz kurlarının dış ticaret fiyatları yoluyla iç fiyatlara geçişini
inceleyen (Stulz, (2007), (McCarty, 2007), (Leigh and Rossi, 2002)
çalışmalar olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. Diğer yandan,
döviz kurları ve dış ticaret fiyatları arasındaki yansıma ilişkisi mikro
ve makro baz da analizlere konu olmaktadır (Campa and Goldberg,
2002). Zira kur hareketleri ile toplam ihracat ve ithalat fiyat
hareketleri arasındaki yansıma ilişkisi, makro bazda yapılacak bir
analize konu olurken, kur hareketleri ile ihracat ve ithalatın alt sektör
fiyat indeksleri arasında ( örneğin, tarım ve ormancılık, madencilik ve
taş ocakçılığı ve imalat sanayi) yapılacak bir yansıma analizi mikro
bazlı bir analiz niteliği taşır (Örneğin Albeni, Demir ve Demirgil,
2006). Kurlar ile ihracat ve ithalat fiyatları arasındaki yanımsa ilişkisi,
genel eğilimleri ortaya koyarken, alt sektörler bazında yapılırsa,
yansıma tüm yönleri ile ortaya konmuş olmaktadır (Zengin, 2001). Bu
çalışmanın amacı, döviz kuru değişimlerinin dış ticaret fiyatları
üzerindeki yansıma etkisini toplam (ihracat ve ithalat) ve alt sektörler
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(sermaye malları, hammadde malları, tüketim malları) itibariyle
ortaya koymaktır. Bu kapsamda çalışma beş bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm çalışmanın takdim bölümüdür. İkinci bölümde döviz
kurları ve ihracat ve ithalat fiyatları arasındaki ilişki bir matematiksel
modelle açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde, ekonometrik yöntem ve
veriler inceleme dönemine ilişkin bilgiler verilmektedir. Dördüncü
bölümde analiz yapılmakta ve elde edilen bulgular sunulmaktadır.
Beşinci bölüm çalışmadan elde edilen bulguların değerlendirildiği
sonuç bölümüdür.
Döviz Kurları Ve Dış Ticaret Fiyatları
İhracatçıların fiyatlama davranışının mikro ekonomik
temelleri, döviz kurlarındaki hareketlerin ithalat fiyatlarına geçiş
dinamiğini anlamak için kullanışlı bir başlangıç noktası
oluşturmaktadır (Campa and Goldberg, 2005). Herhangi bir j ülkesi
için ithalat fiyatı, Pt m j söz konusu ülkenin ticaret partnerinin ihracat
fiyatlarının, döviz kurlarının kullanılarak yeniden ifade edilmesidir.
Döviz kurları doğrudan kotasyon olarak ifade edilen yabancı para
başına yerli para olarak tanımlanırsa, herhangi bir j ülkesi için ithalat
fiyatları, ihracat fiyatları ve döviz kurları kullanılarak aşağıdaki gibi
ifade edilebilir.
Pt m j = Et j Pt x j
(1)
İhracatçının marjinal maliyetlerine, MCtt mark-up eklenerek

MCUPt x aşağıdaki gibi ihracatçı fiyatlarına ulaşılmaktadır. Burada
basitlik için ülkeyi gösteren j üst indisi kaldırılmıştır.

Pt x = MC tx + MCUPtx

(2)
Mark-up fiyatlara, hem belirli bir endüstrinin etkisi hem de fiyatların
makro ekonomik koşullara hassasiyetini gösteren bir unsurdur. Burada
mark-up’ın sadece döviz kurlarının bir fonksiyonu olarak yazılırsa,
mark-up aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir.
MCUPt x = φ + Φ E t
(3)
İhracatçının marjinal maliyetleri, ihracat piyasası ücretleri ve ithalatçı
piyasası talep koşullarına bağlı olarak belirlenmektedir. Burada
ithalatçı ülkenin GSYH’sı, ithalatçı ülkenin talep koşullarını
göstermek üzere vekil değişken olarak kullanılırsa, ihracatçı ülkenin
marjinal maliyeti, ithalatçı ülkenin GSYH ve ihracat piyasası
ücretlerinin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir.
MCtx = c0Yt + c1Wt x
(4)
Böylece ithalatçı fiyatları genel olarak aşağıdaki şekilde yazılabilir.
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Pt m = φ + (1 + Φ ) E t + c 0Yt + c1Wt x

(5)
Burada döviz kurlarındaki hareketlerin ithalat fiyatlarına geçişini
(1 + Φ ) terimi göstermektedir. (1 + Φ ) = β olarak ifade edilirse,
ithalatçı fiyatları, döviz kurlarının ve ihracatçı ülkenin marjinal
maliyetlerinin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
(6)
Pmt = φ + βE t + MCtx
Bu eşitlik döviz kuru geçişinin endüstrideki rekabettin yapısına bağlı
olduğunu göstermektedir. Bu eşitlik aynı zamanda, yerel para ile
fiyatlama ve üretici parası ile fiyatlama tartışmasına ışık tutmaktadır.
(5) nolu eşitlikteki Φ = 0 ise üretici parası ile fiyatlama meydana
gelir, Φ = - 1 ise, yerel para ile fiyatlama söz konu olur.
Ekonometrik Yöntem
Vektör otoregression modeli (VAR), değişkenler sistemi
üzerine tesadüfî bozucuların dinamik etkisini analiz etmek ve
birbirleriyle ilişkili zaman serilerinin tahmin sistemleri için yaygın
olarak kullanılmaktadır. VAR tekniğinin bir avantajı dışsallıkla ilgili
her hangi bir kısıt gerektirmeden değişkenler arası ilişkileri
incelemeye olanak vermesidir. Her hangi bir i . değişkenine
doğrudan bir şok sadece i . değişkenini etkilemez, aynı zamanda
VAR’ın dinamik (gecikme) yapısı dolayısıyla diğer içsel
değişkenlerin tümüne geçebilir. Bir etki-tepki fonksiyonu,
değişkenlerin birine verilen bir zaman şokunun içsel değişkenlerin cari
ve gelecekteki değerleri üzerine etkisini incelemektedir. Etki- tepki
fonksiyonları, bir içsel değişkene verilen bir şokun VAR’daki diğer
değişkenler üzerine etkisini ortaya koyarken, varyans ayrıştırması bir
içsel değişkendeki değişimi VAR’daki birleşik şoklardan ayırır.
Böylece varyans ayrıştırması VAR’daki değişkenleri etkilemede
herbir tesadüfî şokların nispi önemi ile ilgili bilgi sağlar. Varyans
ayrıştırması, her bir değişkendeki değişimin ne kadarının kendisi, ne
kadarının diğer değişkenlerde meydana gelen değişimlerden
kaynaklandığını yüzde olarak ifade eder (Onis and Ozmucur, 1990).
Diğer yandan, varyans ayrıştırması bir değişkenin sistemdeki her bir
değişkene atfedilen tahmin hata varyansının oranını gösterir. VAR
modelinde değişkenleri sıralamak için tek bir yol yoktur. Tablolarda
hata tahmin varyansı bütün dönem ortalaması olarak takdim
edilmektedir. Herhangi bir VAR analizinde, sisteme dâhil edilen
değişken seti ve gecikme uzunlukları bir derece keyfidir.
Döviz kurları ihracat ve ithalat fiyatları arasındaki ilişkinin
belirlenmesi süreci üç safhada yapılmaktadır. Birinci safhada döviz
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kurları, toplam ihracat fiyatları ve ithalat fiyatları arasındaki ilişkiler
analiz edilmektedir. İkinci safhada döviz kurları ile sektörel ihracat
fiyatları (sermaye malları, hammadde malları ve tüketim malları
ihracat fiyatları) arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Üçüncü safhada
ise döviz kurları ve sektörel ithalat fiyatları (sermaye malları,
hammadde malları ve tüketim malları ithalat fiyatları) arasındaki
ilişkilere ilişkin analizler yapılmaktadır.
Analiz ve Bulgular
Çalışmada reel döviz kurları (rer ) , toplam ihracat fiyatları

(ex ) , toplam ithalat fiyatları (im ) , sermaye malları ihracat fiyatları
(igex ) , hammadde malları ihracat fiyatları (rgex ) , tüketim malları
ihracat fiyatları (cgex ) , sermaye malları ithalat fiyatları (igim ) ,
hammadde malları ithalat fiyatları (rgim ) , tüketim malları ithalat
fiyatları (cgim ) ile ifade edilmektedir. Gerek toplam, gerekse sektörel
ihracat ve ithalat fiyatları olarak fiyat endeksleri kullanılmıştır.
Verilerin tamamı TCMB’dan alınmıştır. İnceleme dönemi 2001
krizinden günümüze kadar olan dönemi kapsamaktadır. Çalışmada
aylık veriler kullanılmıştır.
Tablo 1: ADF (Augmented Dickey- Fuller ) Test Sonuçları
Değişken
ADF Test
Kritik Değerler
(C, T,L)
İstatistiği
(%5)
rer
C, T, 2
-3.231878
-3.463547
drer
C, -, 3
-4.812078
-2.896346
ex
C, - ,1
-1.568124
-2.897678
dex
C, -, 0
-5.165979
-2.897678
im
C, -, 1
-1.422937
-2.897678
dim
C, -, 0
-5.308256
-2.897678
igex
C;-;0
-1.643840
-2.895109
digex
C, -, 0
-8.214051
-2.895512
rgex
C, T, 1
-2.661771
-3.462912
drgex
C, -, 0
-4.437682
-2.895512
cgex
C, T, 1
-2.545940
-3.462912
dcgex
C, -, 0
-6.622863
-2.895512
igim
C, T, 0
-3.427117
-3.462292
digim
C, -, 0
-12.80325
-2.895512
rgim
C, T, 3
-3.389798
-3.464198
digim
C, -, 0
-4.996508
-2.895512

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

cgim
-2.454190
-3.462292
dcgim
-9.901086
-2.895512
*C: Sabit ; **T: Trend ; ***L: Gecikme(SIC’a göre)

C, T, 0
C, -, 0

Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin birim kök istatistikleri Tablo
1’de verilmiştir. Analizde kullanılan değişkenlerin tamamı düzey
değerlerde durağan değilken, birinci farkları alındığında durağan hale
gelmektedir.
Döviz kurları dış ticaret fiyatları arasındaki ilişkilere ilişkin eş
bütünleşme test sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Sermaye malları
ithalat fiyatları hariç diğer dış ticaret fiyatları ile döviz kurları arasında
en az bir eş bütünleşme vektörü bulunmuştur. Sermaye malları ithalat
fiyatları ile reel döviz kurları arasında eş bütünleşme ilişkisi
bulunmamıştır. Durağan olmayan, ancak aralarında eş bütünleşme
ilişkisi bulunan değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri vektör
hata modeli tahmin edilerek yapılabilir. Diğer yandan, durağan
olmayan ve aynı zamanda aralarında eş bütünleşme ilişkisi
bulunmayan değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi vektör
otoregresyon modeli tahmin edilerek bulunabilir.
Tablo 2: rer’e göre Johansen Eşbütünleşme Rank Testi
Değişkenler H
Kritik
Vektör
H1
λtrace
o
Değer
sayısı
(%5)
(Prob)
r=0
r>0
ex
18.70081 15.49471
2
(0.0159)
r=0
r>0
im
19.40850
2
15.49471
(0.0122)
r=0
r>0
igex
15.55111 15.49471
2
(0.0490)
r=0
r>0
rgex
18.80258 15.49471
2
(0.0153)
r=0
r>0
cgex
19.28327 15.49471
2
(0.0128)
r=0
r>0
igim
11.61835 15.49471
0
(0.1762)
r=0
r>0
rgim
19.20593 15.49471
2
(0.0131)
r=0
r>0
cgim
16.77912 15.49471
2
(0.0492)
- Test sonuçları %5 güven aralığında elde edilmiştir.
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Döviz kurları ile dış ticaret fiyatları arasındaki nedensellik
ilişkileri Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3’de hücrelerdeki birinci değer
ki – kare değeri, ( ) içindeki değer serbestlik derecesi, [ ] içindeki
değer ise prob değerleridir. Döviz kurları, toplam ihracat fiyatları ve
toplam ithalat fiyatları arasındaki nedensellik sonuçları Tablo 3’ün üst
kısmında verilmiştir. Döviz kurlarından toplam ihracat ve ithalat
fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi söz konusudur. Döviz
kurları ile sektörel ihracat fiyatları arasındaki nedensellik ilişkileri
Tablo 3’ün orta kısmında verilmiştir. Sektörel bazda, döviz
kurlarından sermaye malları ihracatı ve hammadde malları ihracat
fiyatları doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Döviz
kurları ile sektörel ithalat fiyatları arasındaki ilişkiler Tablo 3’ün alt
kısmında verilmiştir. Döviz kurlarından hammadde malları ithalatına
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi dışında % 5 önem düzeyinde
nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır.

Neden
rer
ex
im

rer
igex
rgex
cgex

rer
igim
rgim

Tablo 3: Nedensellik Analizleri
Sonuç
rer
ex
im
06.45 (2)
05.34 (2) [0.06]
[0.03]
1.69 (2)
03.29 (2) [0.19]
[0.43]
1.89 (2)
01.31 (2)
[0.39]
[0.51]
rer
igex
rgex
cgex
6,65 (2)
10,97 (2)
03,22 (2)
[0.03]
[0.00]
[0.19]
1.18 (2)
[0.55]
2.24 (2)
[0.32]
1.06 (2)
[0.58]
rer
igim
rgim
cgim
4,52 (2)
6,73 (2)
4,28 (2)
[0.10]
[0.03]
[0.11]
0,26 (2)
[0.87]
4,32 (2)
[0.11]
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cgim

1.43 (2)
[0.48]

Döviz kurları ile toplam ihracat ve toplam ithalat fiyatları
arasındaki ilişkilere ilişkin varyans ayrıştırması sonuçları Tablo 4’ün
üst kısmında verilmiştir. Döviz kuru şokları ihracat fiyatlarının tahmin
hata varyansının %5.98 açıklarken, ithalat fiyatlarının tahmin hata
varyansının %8.18’ini açıklamaktadır. İhracat fiyatlarındaki
değişimlerin ithalat fiyatları üzerinde etkisi yok denecek kadar az
iken, döviz kuru değişimlerinin %2.39 gibi küçük oranda
açıklamaktadır. İthalat fiyatlarındaki değişimlerin ihracat fiyatlarının
tahmin hata varyansının %77.66’sını açıklarken, döviz kurları tahmin
hata varyansının yaklaşık %4 kadarını açıklamaktadır.

Şoklar
rer
ex
im
Şoklar
rer
tigex
rgex
cgex
Şoklar
rer
İgim
rgim
cgim

Tablo 4: Varyans Ayrıştırması
Tahmin Hata Varyansı
rer
ex
im
85.84
5.98
8.18
2.39
97.07
0.54
3.79
77.66
18.55
Tahmin Hata Varyansı
rer
igex
rgex
89.19
6.05
0.36
2.59
95.03
1.09
7.92
54.86
33.31
11.16
50.41
1.65
Tahmin Hata Varyansı
rer
igim
rgim
95.85
0.87
1.43
5.72
81.88
7.27
0.30
21.55
77.42
0.37
49.26
18.49

cgex
4.40
1.29
3.91
36.78
cgim
1.85
5.12
0.73
31.88

Tablo 4’ün orta kısmında döviz kurları ile sektörel ihracat
fiyatları arasındaki ilişkilere ilişkin varyans ayrıştırması sonuçları
verilirken, aynı tablonun alt kısmında döviz kurları ile sektörel ithalat
fiyatları arasındaki varyans ayrıştırması sonuçları sunulmaktadır. Reel
döviz kuru değişimleri, yatırım malları ihracat fiyatları tahmin hata
varyansının %6.05’ini tüketim malları ihracat fiyatları tahmin hata
varyansının
%4.40’ını
açıklamaktadır.
Tüketim malları ihracat fiyatları ve hammadde malları ihracat
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fiyatları, sermaye malları ihracat fiyatlarının tahmin hata varyansının
yaklaşık %50’sini açıklarken, reel döviz kurlarındaki değişimin
yaklaşık %10 kadarını açıklamaktadır. Reel döviz kurları ve sektörel
ithalat fiyatları arasındaki ilişkiler kapsamında, hammadde malları
ithalat fiyatları, sermaye malları ithalat fiyatlarındaki değişimin
%21.55’ini açıklarken, tüketim malları ithalat fiyatları, sermaye
malları ithalat fiyatlarındaki değişimin %49.26’ını açıklamaktadır.
Sonuç
Reel kur değişimleri yabancı para ile ifade edilen dış ticaret
fiyatları arasında anlamlı ilişkilerin olması, reel kur hareketleri ile dış
ticaret lehine değiştirilen fiyat avantajının bir kısmının veya
tamamının dış piyasalar tarafından massedildiği anlamı taşır. Bu
durum dış ticaretin kārlılığını amaçlayan reel kur değişimlerini etkisiz
kılar. Bu çalışmada reel döviz kuru değişimleri ile sektörel ihracat ve
ithalat fiyatları arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Reel döviz kuru
hareketleri ile ihracat fiyatları ve ithalat fiyatları arasındaki ilişkilerin
analizi kapsamında, reel döviz kuru hareketlerinden gerek toplam
ihracat ve ithalat fiyatlarına gerekse sektörel düzeyde tüketim malları,
sermaye malları ve hammadde sektörleri ihracat ve ithalat fiyatlarına
doğru nedensel akışlar söz konusudur.
VAR analizinden elde edilen varyans ayrıştırmaları, ihracatçı ve
ithalatçı sektörler arasında kısmi bir yansıma ilişkisinin varlığına
işaret etmektedir. Bu ilişki tüketim malları ve hammadde malları
ihracatı kanalıyla sermaye malları ihracatına geçmekte ve reel döviz
kurları ile olan nedensel bağlantı sayesinde ithalat kesimine
yansımaktadır. Reel döviz kurları ile ithalatçı sektörler arasında
yansıma ilişkisi kapsamında, yansıma ilişkisi tüketim malları ve
hammadde malları kanalıyla sermaye malları fiyatına geçmektedir.
İhracatçı sektörler arasında iki yönlü yansıma ilişkisinin görülmesi,
ithalatta ise aynı türde bir ilişkinin görülmemesi daha çok rekabet
gücünü etkilemektedir. Böyle bir bulgu, özellikle dış ticaret
dengesinin iyileştirilmesi amacıyla denge kurunun altında belirlenen
kur politikasının ihracatçı sektörlerin dış piyasalarda rekabeti
sürdürebilmeleri için nispi fiyat avantajının bir kısmını ya da
tamamını dış piyasalara yansıtmak zorunda kaldıklarını
göstermektedir. Ülke ekonomisinin ithalata olan yüksek bağımlılığı
nedeniyle, düşük değerlenme gibi ithalatı pahalılaştırıcı politikalar da
ithalatı veya ithalat fiyatlarını kısmaktan ziyade iç fiyatlara yansıması
muhtemeldir. Sonuç olarak, reel döviz kuru hareketlerinden sektörel
ihracat ve ithalat fiyatlarını, ihracat fiyatları ise reel döviz kurlarını
belirlemektedir.
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ÖĞRENCİLERİN OTOMATİK VEZNE MAKİNESİ
(ATM) TERCİHLERİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi,
İstatistik Bölümü
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Özet
Bu çalışmada öğrencilerin ATM kullanımına ilişkin tercihlerine etki
eden faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada Eskişehir Osmangazi
Üniversitesinden örneklem oluşturulmuş ve veriler örneklemi oluşturan
öğrencilerden derlenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin ATM
kullanımına ilişkin tutumlarını açıklayan 4 faktörün etkili ve anlamlı olduğu
görülmüştür.
Bu faktörlerden hareketle farklı değişkenler itibariyle
istatistiksel açıdan bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır
Anahtar Kelime: ATM, Bankacılık, Müşteri Tutumu

Student’s chose of authomatic teller machine (atm):
Eskişehir sample
Abstract
In this study, it is aimed at investigating the factors affecting
student’s choice of ATM. Sampling is composed of Eskişehir Osmangazi
University and data is obtained from the students that constitute the sampling.
In the end of the study, 4 factors that explain the student’s chose of ATM are
found to be effective and significant. Based on these factors, it is tried to
determine whether there is a statistical difference between different variables.
Keywords: ATM, Banking, Client Attitude

Giriş
Teknoloji alanındaki değişimlerin etkilerinin en belirgin
şekilde hissedildiği sektörlerin başında bankacılık sektörü
gelmektedir. Bankaların teknolojik gelişmelere ayak uydurması,
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hizmet maliyetlerinde düşüş sağlamanın yanı sıra çok çeşitli ürünlerin
müşteriye en hızlı ve etkin biçimde ulaşmasını sağlamaktadır.
Bankacılık ürün ve hizmetlerinin geleneksel olmayan kanallardan
müşterilere sunulduğu bu yeni dönemde, ATM’ler ilk ve en yaygın
kullanılan alternatif dağıtım kanalı olarak ortaya çıkmaktadır. En
önemli alternatif bankacılık dağıtım kanalları olarak nitelendirilen
ATM’ ler müşteriler açısından kullanım yararları yanında bazı riskleri
de içermektedir. Özellikle müşterilerin sosyo-demografik özellikleri
kullanıma ilişkin farklı tutum ve davranışların ortaya çıkmasına neden
olmaktadır.
ATM (Otomatik Vezne Makinesi), Çeşitli bankacılık
hizmetlerinin otomatik olarak alınmasını sağlayan ve dünyanın çeşitli
yerlerinde tesis bankaların müşterileri için açtığı makineler olarak
tanımlanmaktadır. İlk ATM, 1939 yılında Luther George Simjian
tarafından icat edilmiştir. Fakat modern anlamda başarıyla işleyen ilk
ATM, Don Wetzel tarafından 1968 yılında geliştirilmiştir. Bu ATM
ilk defa New York Chemical Bank tarafından 1969 yılında
kullanılmıştır. Türkiye’de ise ilk ATM 1980’lerda hizmete
sokulmuştur. İlk ATM sistemi ise 1987 yılında NCR tarafından
kurulmuştur. Ülkemizde ilk defa 1987 yılında ilk ATM hizmete girmiş
ve o tarihten itibaren teknolojideki gelişmelere de paralel olarak
kümülatif bir biçimde artışını süründürmüştür. Aşağıda yer alan
Grafik 1’ de, Banklara Arası Kart Merkezi verilerine göre 2003-2009
yılları arasında Türkiye’de hizmet veren ATM sayılarının değişimi
gösterilmiştir. 2003 yılında 12857 olan ATM sayısı 2009 yılında
23800’ e ulaşmıştır (BKM,2010).
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Thwaites ve Vere (1995) İngiltere’ de öğrencilerin banka
seçiminde üç ana kriterin öne çıktığını vurgulamaktadır.
Araştırmacılar bu üç kriteri, ATM’ nin okula olan yakınlığı, ücretsiz
bankacılık hizmetleri ve bu hizmetlerden tüm öğrencilerin
faydalanmasına dönük olanaklar olarak sıralamışladır. Thwaites ve
arkadaşlarının (1997) yılında yeniledikleri çalışmalarında ise
öğrencilerin banka seçimini hızlı ve tkili bankacılığın belirlediğini
ortaya koymuşlardır. Banka çalışanlarının arkadaşça tutumu ve
bankanın güvenirliliği diğer faktörler olarak belirlenmiştir.
Almossawi (2001), gençlerin banka tercih edenlerini
belirlediği çalışmasında önemli faktörler olarak ATM’ leri
belirlemiştir. Araştırmacı çalışması sonucunda ATM’lerin uygun
yerde bulunmasının ve ATM’ lere istenildiği zaman ulaşılabilmesinin
banka tercihinde önemli faktörler olduğunu belirlemiştir. Almossawi
ayrıca, bankanın itibarı ve bankaya yakın bir yerde uygun bir
otoparkın olması banka tercihinde önemli boyutlar olarak
tanımlamıştır.
Korkmaz ve Gövdeli (2004), bankacılık sistemimizde
alternatif dağıtım kanallarının gelişiminde ve pazarlanmasında
eğitimin etkisini ölçecek bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.
Araştırmacılar çalışmalarının sonucunda bankacılıkta alternatif
dağıtım kanallarının gelişimi ve pazarlanmasında eğitimin etkili
olduğunu ve müşterilerin alternatif dağıtım kanalları konusundaki
bilgi düzeylerinin eksik ve kendi çabalarıyla bilgi sahibi olma
konusunda yetersiz olduklarını tespit etmişledir.
Karamustafa ve Yıldırım (2007), Kayseri’ de tüketicilerin
bireysel banka tercihlerine ilişkin yaptıkları çalışmada; bankanın
güvenilir ve ATM’lerinin yaygın ve hizmet çeşidinin fazla olmasının
banka tercihi üzerinde oldukça yüksek etki derecesine sahip olduğunu
açıklamışladır.
Cengiz (2008), 623 kişiyle yürüttüğü çalışmasında banka
hizmetlerinden beklenen fayda kıstasını pazar bölümlendirmesi başlığı
altında incelemiş ve belirlediği kümeleri birbirinden en iyi ayıran
beklenen fayda kriteri boyutunun güvenirlilik faktörü olduğu bunu ise
sırasıyla itibar, banka atmosferi, ATM’ler, fiyat ve uygun hizmet
faktörlerinin izlediğini belirlemiştir.
Girginer ve ark. (2008), 210 öğrenci üzerinde yaptıkları
çalışmada, örneklem grubunu alt örneklemelere ayırarak öğrenci
tutumlarını incelemişlerdir. Çalışmada araştırmacılar, kredi kartı
kullanımına dönük olarak öğrencilerin duygusallık ve güvenirliliğinin
etkili olduğunu betimlemişlerdir. Aynı çalışmada geliri düşün
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öğrencilerin kredi kartına ilişkin daha düşük düzeyde duygusal kaygı
tutumu taşıdıkları belirlenmiştir.
Mokhlis (2009), Malezya’ daki banka tercihlerini cinsiyete
göre incelediği çalışmasında, müşterilerin banka tercihinde ATM’
lerin önemli ve belirleyici bir faktör olduğunu belirtmiştir.
Rao ve Sharma (2010), Delhi’ de 312 öğrencinden elde
ettikleri verilerden hareketle, banka seçiminde en önemli faktörün
güvenirlilik olduğunu daha sonar ise bankacılık hizmetlerinin ücretsiz
olması, hizmetleri hızlı bir şekilde yerine getirilmesi ve fazilerin
düşük oranlı olmasıdır.
ATM kullanımı; para taşıma riskini azaltması ve kullanım
kolaylığı ile birlikte hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Rekabet
ortamında, ATM hizmeti sunan bankaların müşteriyi tanıyabilmeleri
ve müşteri isteklerini tatmin edebilmelerine ATM’ lerinin daha yaygın
topluluklar tarafından kullanılmasını sağlamaktadır. Buradan
hareketle, bankacılıkta alternatif dağıtım kanallarından biri olan
ATM’lerin hizmet kalitesi ilişkin öğrencilerin ATM’lere olan tutum
ve davranışlarını betimlemek ve bu betimle ışığında geleceğe ilişkin
sonuçlar çıkartmak bu çalışmanın ana hedefi oluşturmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda öğrenciler açısından; ATM’lere ait özelliklerin
ATM kullanımını nasıl etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır.
Metodoloji
Çalışma
kapsamına
alınan
Eskişehir
Osmangazi
Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerden rassal olarak seçilen 300
öğrencinin ATM kullanımına ilişkin tutumlarıyla ilgili verilere
ulaşılmıştır. Bu 300 birimlik örneklem hacmi belirlenirken 0.05
anlamlılık düzeyine karşılık gelen z =1.96, d(duyarlılık) = 0.05 ve p =
0.8 ve q = 0.2 alınmış ve en küçük örneklem büyüklüğü 246 birim
olması gerektiği belirlenmiştir. Basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle
2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılının Bahar döneminde Eskişehir
Osmangazi Üniversitesinde okuyan öğrencilerden nihai olarak 300
kişiye anket uygulanmıştır.
Araştırma sonucunda öğrencilerden elde edilen verilerden
hareketle uygun boyutların belirlenmesi amacıyla faktör analizi ile
boyut indirgenmiş ve elde edilen faktör skorları kullanılarak sosyodemografik değişkenler itibariyle bir farklılığın olup olmadığı t-testi
ve tek yönlü varyans analizi ile araştırılmıştır.
Bulgular
Öğrencilere uygulanan ölçme aracının birinci kısmından elde
edilen sosyo-demografik ve ATM kullanımına ilişkin sonuçlar aşağıda
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özet bir şekilde aktarılmıştır. Örneklemi oluşturan öğrencilerden 165’i
(%55) kadın, 135’ i (%45) erkektir. Yaş grupları itibariye; % 37.7’ si
(113 kişi) 18-20 yaş gurubunda, %47.3’ü (142 kişi) 21-23 yaş
grubunda ve % 15’ i 24 ve daha üstü yaş grubunda yer almaktadır.
Gelir gruplarına göre en fazla gözlenen gelir grubu % 34.3 ile 201-400
TL gelir grubu olurken, en az gözlenen gelir grubu % 9 ile 801 TL ve
üstü grubu olmuştur. Diğer gelir gruplarıysa, %12.3 ile 200 TL ve altı,
% 25 ile 401-600 TL arası ve son olarak % 19 ile 601-800 TL arası
grubudur.
Öğrencilerin % 94.7’ si en sık olarak ATM’ leri para çekmek
için kullandığını belirtmiştir. İkincil olarak ATM kullanma nedenini
% 34.7’ si havale yapmak, üçüncü sırada ise % 26.3 ile kredi kartı
borcu kullanmak olarak sıralamışlardır. Öğrencilerin ATM kullanma
sıkları incelendiğinde; %49.7’ sinin haftada 2-3 kez, % 31’inin
haftada 1 kez, % 13.3’ünün ayda 1 kez ve % 5.3’ünündr her gün
kullandığı görülmüştür. Öğrenciler arasında kullanılan ATM’ lerin ait
olduğu bankalar sorulduğunda ilk 3 sırayı; Ziraat Bankası (%30.3), İş
Bankası (%26.7) ve Vakıfbank (%10.3) almıştır. Öğrencilerin % 36.7’
si mevcut kullandıkları ATM’ yi seçmelerinin nedeni olarak
ebeveynlerinin kullandığı ATM olması olarak belirtmişledir. Diğer
tercih nedenleri ise sırasıyla; ikamet yerine olan yakınlık (% 25),
bankaya olan güven(% 19.3), kullanım kolaylığı(% 10.7), yoğunluğu
(% 7) ve son olarak en düşük oranla ATM’ nin güvenliği (% 1.3)
oluşturmuştur.
ATM kullanımına ilişkin tutumları betimlemekte kullanılan 14
likert tipi, eşit aralıklı ölçekle ölçülmüş soru için temel bileşenler
yöntemi temel alınarak faktör analizi uygulanmış ve 14 sorunun 4
faktör altında tasnif edilebildiği görülmüştür. Belirlenen faktörler
sırasıyla; Fiziksel ve Kullanım Özelliği, Menü İşlemleri, Güvenirlilik
ve Lokasyondur. Değişkenlerin tutarlılığının değerlendirilmesinde
kullanılan KMO istatistiği 0.869’ dur. Bu test istatistiği verileri faktör
analizi ile anlamlı topluluklar haline getirmede yeterli olduğunu
göstermektedir. Bu 4 faktör toplam değişkeliğin % 61.77’ sini
açıklamıştır. Birinci faktör olan ATM’ lerin fiziksel ve kullanım
özellikleri toplam değişkenliğin % 22.96’ sını açıklarken diğer
faktörler; menü işlemleri % 15.52’sini, güvenirlilik % 13.79’ unu ve
lokasyon % 9.50’ sini açıklamıştır. 14 soruya ilişkin güvenirlik analizi
sonucu incelendiğinde Cronbach Alpha değeri 0.828 olarak bulunmuş
ve bu değer öğrencilerin ATM’ lere ilişkin tutumlarını ölçmede
oldukça güvenilir olduğunu göstermiştir. Faktör analizi sonuçları
aşağıda yer alan Tablo 1’ de ayrıntısıyla verilmiştir.
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Tablo
1. Faktör
FaktörAnalizi
Analizi
Sonuçları
Tablo 1.
Sonuçları
Faktör
Faktör
Faktörler
/
Maddeler
1
Faktörler / Maddeler
1
2
32
43
Fiziksel
ve
Kullanım
Özelliği
Fiziksel ve Kullanım Özelliği
ATM’lerin
bankaişlemlerini
işlemlerini
kolaylaştırdığını
ATM’lerin banka
kolaylaştırdığını
0,811 0,811
düşünüyorum.
düşünüyorum.
ATM
zamankazandırır.
kazandırır.
ATM kullanımı
kullanımı zaman
0,777 0,777
ATM
faydalıdır.
ATM kullanımı
kullanımı faydalıdır.
0,727 0,727
Kullandığım
ATM
ihtiyaçlarımı
karşılıyor.
Kullandığım ATM ihtiyaçlarımı karşılıyor.
0,652 0,652
Bütün
ATM’lerin
bozuk
para
vermesi
gerektiğini
Bütün ATM’lerin bozuk para vermesi gerektiğini
0,623 0,623
düşünüyorum.
düşünüyorum.
ATM’ler
ergonomiktir.(ATM’lerin
(ATM’lerin
fiziksel
tasarımı
ATM’ler ergonomiktir.
fiziksel
tasarımı
0,615 0,615
kullanıcılar
açısından
kolaylık
sağlar)
kullanıcılar açısından kolaylık sağlar)
Menü
Menü İşlemleri
İşlemleri
ATM
çeşitliliği(hizmet
(hizmet
çeşitliliği)
yeterlidir.
ATM menü
menü çeşitliliği
çeşitliliği)
yeterlidir.
0,765 0,765
ATM’
menülerarası
arası
geçişlerin
kolay
olduğunu
ATM’ deki
deki menüler
geçişlerin
kolay
olduğunu
0,727 0,727
düşünüyorum.
düşünüyorum.
ATM’lerin
yeterliteknolojik
teknolojik
donanıma
sahip
olduğunu
ATM’lerin yeterli
donanıma
sahip
olduğunu
0,65 0,65
düşünüyorum.
düşünüyorum.
ATM’ler tüm
karşılıyor.
0,597 0,597
ATM’ler
tümbeklentilerimi
beklentilerimi
karşılıyor.
Güvenirlilik
Güvenirlilik
ATM’nin kabin
bana
güven
veriyor.
0,811 0,811
ATM’nin
kabiniçinde
içindeolması
olması
bana
güven
veriyor.
ATM kullanımı
kullanımı güvenlidir.
0,797 0,797
ATM
güvenlidir.
ATM işlemleri
işlemleri tüm
yapmak
güvenilirdir.
0,569 0,569
ATM
tümişlemleri
işlemleri
yapmak
güvenilirdir.
Lokasyon
Lokasyon
ATM’lere ihtiyaç
kolay
ulaşabiliyorum.
0,788
ATM’lere
ihtiyaçduyduğumda
duyduğumda
kolay
ulaşabiliyorum.
ATM
sayısının
yetersiz
olduğunu
düşünüyorum.
0,666
ATM sayısının yetersiz olduğunu düşünüyorum.
Özdeğer
5,07 5,07
1,86 1,19
Özdeğer
1,86 1,14
1,19
22,96
15,52
13,79
9,50
Açıklanan
Varyans
22,96 15,52 13,79
Açıklanan Varyans
Croncbach’s Alpha
0.838 0.838
0.722 0.705
Croncbach’s
Alpha
0.722 0.691
0.705

Öğrencilerin cinsiyet
itibariyle
faktörler
arasında
bir farklılık
olup olup
Öğrencilerin
cinsiyet
itibariyle
faktörler
arasında
bir farklılık
olmadığı
ttesti
ile
araştırılmıştır.
Yapılan
analiz
sonucunda
cinsiyetin
olmadığı t- testi ile araştırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda cinsiyetin
tüm faktörlerin
faktörlerin ortalama
üzerinde
etkilietkili
olmadığı
göstermiştir
tüm
ortalamapuanları
puanları
üzerinde
olmadığı
göstermiştir
(p
>
0.01).
Yaş
grupları
itibariyle
faktör
skorlarının
farklılığın
(p > 0.01). Yaş grupları itibariyle faktör skorlarının
farklılığın
belirlemesi için
sonucunda,
ATM’
lerin fiziksel
ve
belirlemesi
içinyapılan
yapılanANOVA
ANOVA
sonucunda,
ATM’
lerin fiziksel
ve
kullanım
özellikleri,
menü
işlemleri
ve
lokasyon
açısından
istatistiksel
kullanım özellikleri, menü işlemleri ve lokasyon açısından istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık olmadığı (p > 0.01) ancak güvenirlilik
olarak
anlamlı bir farklılık olmadığı (p > 0.01) ancak güvenirlilik
faktörü açısından anlamlı bir farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir (p <
faktörü açısından anlamlı bir farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir (p <
0.01). Bu farklılığın ortaya çıkmasının nedeni 18-20 yaş gurubundaki
0.01). Bu farklılığın ortaya çıkmasının nedeni 18-20 yaş gurubundaki
öğrencilerin diğer yaş gurubundaki öğrencilere göre ATM
öğrencilerin diğer yaş gurubundaki öğrencilere göre ATM

4

0,788
0,666
1,14
9,50
0.691
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güvenirliliğine daha fazla önem vermelerinden kaynaklanmıştır.
Öğrencilerin % 48.7’ si ATM kullanımına ilişkin herhangi bir sorun
ile karşılaştığını bildirmiştir. Herhangi bir sorun ile karşılaşan
öğrenciler ile karşılaşmayan öğrencilerin tutum eğilimleri
karşılaştırıldığında menü işlemleri faktörüne ilişkin ortalamalar
arasında istatistiksel açıdan bir farklılaşma olduğu belirlenmiştir (p <
0.05). Gelir grupları baz alınarak öğrencilerin ortalama faktör puanları
arasında bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0.01).
Değerlendirme ve Sonuç
Çalışmada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinin
ATM kullanımına yönelik tutumlarını etkileyen faktörlerin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere
uygulanan ölçme aracından elde edilen verilere faktör analizi
uygulanmış ve 4 anlamlı faktörün ortaya çıktığı görülmüştür. ATM’
ye ilişkin faktörler; ATM’ nin fiziksel ve kullanım özellikleri, menü
işlemleri, güvenirlilik ve ATM’ nin lokasyonu olarak adlandırılmıştır.
Bu faktörlerin ATM kullanımına ilişkin tutumları yordamakta yeterli
olduğu belirlenmiştir.
Öğrencilere yönlendirilen tutum sorularından, ATM kullanımı
zaman kazandırır maddesi 4.21 puanla en yüksek puana sahip iken en
düşük ortalama puana sahip soru ATM kullanımının güvenliği olduğu
sorusudur (3.26 puan).
Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan önemli sonuçlardan
biri yaş gurubu daha düşük olan öğrencilerin güvenirlilik konusunda
daha düşük düzeyde tutumlara sahip olduğudur. Aynı zamanda düşük
yaş grubundaki öğrencilerin kabinli ATM kullanmayı tercih ettikleri
gözlemlenmiştir.
Öğrencilere kullandıkları ATM’ nin hizmet kalitesini göz
önünde bulundurarak 10 üzerinden bir puan vermeleri istenmiş ve
6.83 ± 1.27 değeri bulunmuştur. Öğrencilerin genel memnuniyet
düzeyinin orta düzeyde tanımlandığı görülmüştür. Bunun en önemli
nedeni öğrencinin ATM tercihinin ebeveynleri tarafından
belirlenmesidir. Öğrencinin kullandığı ATM kişisel tercihleri sonucu
ortaya çıkmamaktadır. Ancak bankaların bu tercihi sürekli hale
getirecek ve memnuniyet düzeyini artıracak girişimlerde bulunması
kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Bankaların yerleşkeler içindeki ATM’ lerini güvenirlilik
revize ederek, öğrencilerle iletişimlerini artırmaları gerekmektedir.
Teknolojik yatırımların yanında, öğrencileri müşteri segmentinin bir
parçası olarak görmek ve buna uygun strateji geliştirmede önemli
adımlar atılmalıdır.
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DİYARBAKIR ÇEŞMELERİNDEN FARKLI BİR ÖRNEK
ASLANLI ÇEŞMESİ

Yrd. Doç. Dr. İrfan YILDIZ
Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi,
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
e-mail : irfanyildiz21@mynet.com

Özet
Diyarbakır merkezde günümüze ulaşan 33 adet tarihi çeşme
mevcuttur. Bu çeşmeler içinde Aslanlı Çeşmesi farklı bir öneme sahiptir.
Aslanlı Çeşmesi hem üçgen alınlık kısmı ve üç dilimli kemerli çeşme nişi
hem de aslan şeklindeki lüleleri ile Diyarbakır’daki diğer çeşmelerden farklı
özellikler göstermektedir. Bağımsız meydan çeşmeleri grubuna giren eserin
inşasında siyah renkli bazalt taş malzeme kullanılmıştır. Yapı bugünkü
mevcut haliyle XIX. yüzyılda inşa edilen eserlerin özelliklerini göstermesine
rağmen, XIII. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çeşme, Lüle, Yalak, Aynalık, Üçgen Alınlık

Abstract
There are 33 surviving historical fountains in the city centre. Among
the fountains, The Lion Fountain has a different significance. The Lion
Fountain shows different features from the other fountains in Diyarbakir both
with its triangular pediment and niches of the three segmented arches and
with its curls in the shape of a lion. Black basalt stones are used in the
construction of the monument which is in the group of independent fountains.
Although the structure today in its current form shows the characteristics of
works built in the XIX th century, it is estimated to have been built in the
XIII th century.
Keywords: fountain, curl, basin, backboard, triangular pediment

Giriş
Diyarbakır ili tarih boyunca Amidi, Amid, Amida, Augusta,
Kara Amid, Karakale, Karacakale, Diyar-Bekr, Diyarbekir, Diyarbakır
gibi isimlerle anılmıştır.
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Dicle Nehri’nin suladığı topraklara sahip olan Diyarbakır, ilk
medeniyetlerin ortaya çıktığı, insanlık tarihinin en eski yerleşim
merkezlerinden biridir. Bu özelliklerinden dolayı kent tarihin her
döneminde önemini korumuş Anadolu ile Irak, İran ve Suriye arasında
bir köprü görevi üstlenmiştir. Diyarbakır büyük uygarlıklara, kültürel
ve ekonomik açıdan merkezlik yapmıştır. İl birbirini izleyen 26
değişik uygarlığa beşiklik etmiştir.
İ.Ö. 3000 yıllarından itibaren Saburu, Hurri, Mittaniler, İ.Ö.
1260-653'te Asurlular ve Urartular, İ.Ö. 331-23'te Makedonyalı
İskender, İ.Ö. 323-140’da Selevkoslar, İ.Ö. 140-85’te Partlar, İ.Ö. 8569’da Büyük Tiran, İ.Ö. 69- İ.S. 63’te Romalılar, İ.S. 53-336'da
Partlar ve Romalılar, 226-395’de Sasaniler ve Romalılar, 395-639’da
Bizanslılar şehirde hüküm sürmüşlerdir.1
Hz. Ömer'in halifeliği sırasında, 640 yılında İyaz Bin Ganem
komutasındaki İslam orduları kenti almayı başarmıştır.2 Diyarbakır,
661-750'de Emeviler, 750-869'da Abbasiler, 869-899'da Şeyhoğulları,
899-930'da Hamdaniler, 978-984'te Büveyhoğulları, 984-1085'te
Mervanilerin hâkimiyetinde kalmıştır.3
Büyük Selçuklular (1083–93), Şam Selçukluları (1093–97),
İnaloğulları (1097–1142), Nisanoğulları (1142–1183), Hasankeyf
Artukluları (1183–1232)4, Mısır ve Şam Eyyubileri (1232–40),
Anadolu Selçukluları (1240–302)5, Mardin Artukluları (1302-94),
Timurlular (1394-401), Akkoyunlular (1401-507), Safeviler (150715), Osmanlılar (1515-1922) yılları arasında ilde hüküm
sürmüşlerdir.6
Hurrilerden
başlayarak
Cumhuriyet
Dönemine
kadar
Diyarbakır’da yaşayan uygarlıklar, yaptıkları anıtsal eserlerle kenti
ölümsüzleştirmişlerdir. Bu makale kapsamında tanıttığımız Aslanlı
Çeşmesi de bu dönemlerde yapılan eserlerden biridir. Aslanlı
Çeşmesi Evindar Yeşilbaş tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak
hazırlanan Diyarbakır’da Su Mimarisi adlı tezin katalog bölümünde
incelenmiştir. Adı geçen yazar tez kapsamında çeşmeyi kısa bir
şekilde tanıtmış ve yapıdaki üçgen alınlıktan dolayı çeşmeyi XIX.
yüzyıla tarihlendirmiştir. Hem çeşmenin bu tarihten önce yapıldığını
1

Anonim: "Diyarbakır" Meydan Larousse III, 1988, s.766.
Şevket Beysanoğlu: Anıtları ve Kitabeleri İle Diyarbakır Tarihi - I,
Ankara 1996, s.154.
3
Şevket Beysanoğlu: a.g.e., s.3.
4
Mehmet O. Bayrak:Türkiye Tarihi Yerler Kılavuzu, İstanbu 1979, s.169.
5
Anonim: 2000'e Beş Kala Diyarbakır, Diyarbakır 1995, s.2.
6
Şevket Beysanoğlu: Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır Tarihi II,
Ankara 1996, s.462.
2
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belirtmek hem de böyle önemli bir yapıyı bütün yönleriyle daha
ayrıntılı bir şekilde ele alıp tanıtmak amacıyla bu makaleyi yazma
gereği duydum. Bu eseri tek başına elle alıp incelememin sebebi
eserin, plan, form ve süslemeleri bakımından ildeki diğer çeşmelerden
farklı özelikler göstermesidir.
Yapının Tanıtımı
Halk arasında İçkale Çeşmesi, daha çok da “Aslanlı Çeşme”
olarak bilinen yapı, Diyarbakır İç Kale’de Cevat Paşa Mahallesi 41.
pafta, 54. ada, 3. parseldedir (Fotoğraf–1). Diyarbakır Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.01.1980 tarih ve A–
2082 sayılı kararıyla tescillenen eser günümüzde sağlamdır.
Yapının üzerinde kitabesi olmadığından tarihlendirilme
konusunda bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bazı araştırmacılar yapının
bugünkü mevcut halini göz önüne alarak çeşmeyi XIX. yüzyıla
tarihlendirmektedirler.7 Eserin önünde bulunan ve iç kaleye açılan
kemerin iki yanındaki kitabeye göre bu kemer açıklığı Artuklular
döneminde XIII. yüzyılda inşa edilmiştir. Kemer açıklığının iki
yanında simetrik bir şekilde aslan ve boğa mücadelesinin sergilendiği
sahneler vardır (Fotoğraf-1). Diyarbakır surlarındaki aslan8 figürlerini
incelediğimizde bu figürlerin çoğunun Artuklu döneminde yapıldığı
anlaşılmaktadır. Aslanlı Çeşmesi’nin iki lülesi de aslan şeklindedir.
7

Geniş bilgi için bakınız., Evindar Yeşilbaş: Diyarbakır’da Su Mimarisi
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2007, s.71.
8
Aslan Figürü: Artuklu figürlü kabartmaları arasında en çok kullanılanıdır.
Heykel olarak da yapılan aslan figürü, çoğunlukla çift ve simetrik olarak
kullanılır. Çeşitli devir ve kültürlerde daima kuvvet ve kudret sembolü olarak
görülmüştür. Bu nedenle bulunduğu yapıyı kötülükten, düşmandan koruyan
bir unsur olarak kullanılmıştır. Aslan heykellerine kervansaray, saray, kale
gibi yapılarda rastlarız. Çok stilize ve oldukça kaba bir şekilde işlenen aslan
heykelleri mimariye sıkı sıkıya bağlıdırlar. Diyarbakır’daki eserlerde aslan
figürünün Ulu Cami, On Gözlü Köprü ve Diyarbakır Kalesi’nde kullanıldığı
görülmektedir. Her dönemde koruyucu kuvvet ve kudret sembolü olarak
kullanılan aslan, İslam döneminde daha ziyade hükümdar ve yiğitlikle ilgili
bir sembol olarak kullanılmıştır. Mimaride yer alan aslanların tahtı ve
hükümdarı her türlü kötülükten koruyan nazarlık, tılsım yerine geçtiği kabul
edilmektedir. Pratik yaşamda da aslanların zaman zaman hükümdar bekçileri
olarak kullanılmaktadır. Geniş bilgi için bakınız; Gönül Öney: Anadolu
Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara 1988, s.37–40; Gülsen
Baş: “Diyarbakır’daki Mimari Yapılarda Figürlü Kabartmalar”, IX.
Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları
Sempozyumu, 2002, s. 47-56.
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Gerek iç kaleye girişi sağlayan kemer açıklığın üzerindeki kitabeden,
gerek iç kalenin Artuklu dönemindeki kullanımı ve gerekse aslan
şeklindeki lülelerden yola çıkarak çeşmenin Artuklu döneminde XIII.
yüzyılda yapıldığını söylemek mümkündür. Yapı bugünkü mevcut
haliyle özellikle de çeşmelerde uygulanan üçgen alınlık özelliği
bakımında XIX. yüzyılın özelliklerini yansıtmaktadır. Muhtemelen
çeşitli nedenlerden dolayı tahrip olan çeşme XIX. yüzyılda
yenilenerek bugünkü son şeklini almıştır.
Eser dilimli kemerli, bağımsız meydan çeşmeleri grubuna
girmektedir.
Çeşme, 4.86 m. yüksekliğinde, 4.10 m. genişliğinde ve 0.64
m. derinliğinde düşey bir kütleden ibarettir (Fotoğraf:2–3).
Lülelerin bulunduğu asıl çeşme nişi üç dilimli kemerlidir. Üç
dilimli kemer dıştan içe doğru dört kademeli silmelerle
hareketlendirilmiştir. Niş, 1.60 m. yüksekliğinde 0.74 m.
genişliğinde ve 0.60 m. derinliktedir (Fotoğraf–4). Nişin içine aslan
figürü şeklinde olan iki adet lüle yerleştirilmiştir. Su bu aslanların
ağzından akmaktaydı. Anadolu’da yaygın bir inanca göre aslanın
ağzından akan sudan abdest alınır ve şifa niyetine içilirdi. Aslanlı
çeşmesinde aslanın ağzında akan su, bu inancın bir sonucu olarak
düzenlenmiş olabildiği gibi aynı zamanda yiğit hükümdarın tebaasına
karşı olan cömertliğini de sembolize ediyor olabilir. Aslan heykelli
şeklindeki bu lülelerden biri günümüzde çalınmıştır (Fotoğraf:5–6).
Diğeri ise Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’ne kaldırılarak koruma altına
alınmıştır. Aslanlar yürür vaziyette verilmiş, stilize edilmiş ve yüzü
insan yüzüne yaklaşan bir görünüme kavuşturulmuş, başta da yeleler
özellikle belirtilmiştir. Çeşme nişinin üzerinde nişi vurgulayan 0.25 x
0.29 m. ölçülerinde dışa taşıntılı kare formlu beyaz kalker taşı
bulunmaktadır.
Çeşme nişi, 3.01 m. yüksekliğinde, 3.41 m. genişliğinde, 0.64
m. derinliğinde bursa kemerli ikinci bir nişle kuşatılmıştır. Bursa
kemer iki yanda ayaklara oturmaktadır. Kesme taştan yapılan ayaklar,
dışa taşırılan taş sıralarıyla hareketlendirilmiştir (Fotoğraf–2). Bu
nişin içine doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen formlu yalak
yerleştirilmiştir. Kesme taş malzemeden yapılan yalak 0.45 m.
derinliğindedir.
Çeşmenin saçak kısmı içbükey iki kademeli bir silmeyle
sınırlandırılmıştır. Çeşmenin üst kısmında iki beyaz kısa sütun üzerine
üçgen bir alınlık konmuş, çeşmenin dikine çizgileri uzatılmıştır.
Mermerden yapılan üçgen alınlık, dıştan içe doğru kademelenme
yapan taş silmelerle kuşatılmıştır. Üçgen alınlığın oturduğu sütunların
gövdeleri mermerden, altık ve başlıkları ise siyah renkli bazalt taştan
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yapılmıştır (Fotoğraf:2-3). Sütunların altlıkları silmelerle bezenmiştir.
Sütun
başlıkları
ise
bitkisel
süslemeler
ve
silmelerle
hareketlendirilmiştir.
Çeşmenin saçak kısmındaki silmelerden, üçgen alınlık
bölümünün çeşmeye sonradan eklendiği anlaşılmaktadır.
Değerlendirme ve Sonuç
Aslanlı Çeşmesi hem aslan şeklindeki lüleleri hem de üçgen
alınlık bölümüyle Diyarbakır çeşmeleri içerisinde tek örnektir.
Çeşme, dilimli kemerli bağımsız meydan çeşmeleri grubunda
değerlendirilebilir.
Aslanlı Çeşmesi, bağımsız meydan çeşmesi olması
bakımından, Diyarbakır Kurtoğlu Çeşmesi (1875), Diyarbakır
Bağcılar Sokak Çeşmesi, Diyarbakır Hatun Katsal Çeşmesi,
Diyarbakır Çarıklı Çeşmesi9, Mardin Cevheriye Çeşmesi (XII.-XIII.
yy), Mardin İcrun Çeşmesi (1853), Mardin Maristan Çeşmesi (1108–
1123), Mardin Saray Çeşmesi (XVIII.-XIX. yy)10, Savur Meydan
Çeşmesi (1903)11, Bitlis Alemdar II Çeşmesi (XIX. yy), Bitlis Şor
Çeşmesi (XIX. yy), Bitlis Dinhavur Çeşmesi (XIX yy)12, Karaman
Çarşı Çeşmesi (1594), Karaman İsmail Ağa Çeşmesi (1708)13, Kayseri
Hacı Veled Çeşmesi (1545), Kayseri Kadı Çeşmesi (XVI. yy), Kayseri
Mıhlım I Çeşmesi (1771), Kayseri Gevher Nesibe Çeşmesi (1871)14,
Karapınar II. Selim Çeşmesi (1569)15, Konya Köprübaşı Çeşmesi
(1878) ve Şebinkarahisar Hüseyin Efendi Çeşmesi (1802)16 ile
benzerlik göstermektedir.
Diyarbakır şehir merkezindeki yapılarda çok sık
karşılaştığımız bir kemer formu olan dilimli kemer, Aslanlı
Çeşmesi’nde asıl çeşme nişinde kullanılmıştır. Aynı form Diyarbakır
Lale Bey Çeşmesi’nde (1899)17, Mardin Şehidiye Medresesi
9

Evindar Yeşilbaş: a.g.e., s.117.
İrfan Yıldız, Erkan Koç: “Mardin Çeşmelerinden Üç Örnek”, Makalelerle
Mardin II., 2007, s.299–308; İrfan Yıldız: Mardin’deki Su Mimarisi
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Van 2008, s.181.
11
İrfan Yıldız: Savur’daki Mimari Eserler (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Van 2003, s.84; Yıldız, a.g.e., 2008, s.182.
12
Şahabettin Öztürk: Bitlis Su Mimarisi, Malatya 2004, s.117.
13
Mustafa Denktaş: Karaman Çeşmeleri, Kayseri 2000, s.195.
14
Mustafa Denktaş: Kayseri’deki Tarihi Su Yapıları, Kayseri, 2000, s.255.
15
Mehmet Bildirici: Tarihi Su Yapıları, Ankara 1994, s.257.
16
Mustafa Denktaş: Karaman......., s.6; Haşim Karpuz: Şebinkarahisar,
Ankara 1989, s.42.
17
Evindar Yeşilbaş: a.g.e., s.119.
10

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çeşmesi’nde (1239-1260) ve Mardin Şehşaran Çeşmesi’nde (XVIII.XIX. yy)18 de uygulanmıştır.
Diyarbakır Aslanlı Çeşmesi üçgen alınlık bölümüne sahiptir.
Bu uygulamanın görüldüğü çeşmelerde dikdörtgen prizmal gövdenin
üzeri üçgen alınlıkla sonlandırılmaktadır. Üçgen alınlık, daha çok 19.
yüzyılda inşa edilen çeşme örneklerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu
uygulama 19. yüzyıldaki batılılaşma etkisi olarak değerlendirilebilir.
İstanbul Mehmet Ağa Çeşmesi, Kayseri Talas Meydan Çeşmesi,
Kayseri Talas Salih Ağa Çeşmesi19, Trabzon Abdullah Paşa
Çeşmesi20, Konya Şeref Şirin Çeşmesi21 üçgen alınlık bölümüne sahip
olma özelikleriyle Diyarbakır Aslanlı Çeşme ile benzeşmektedirler.
Talas Meydan Çeşmesi, Aslanlı Çeşme ile iki kademeli, yani
dikdörtgen gövde üzerine üçgen alınlık yerleştirilmesi bakımından
benzerdir. Diğer çeşmelerde, çeşme saçağının gövde ile beraber üçgen
alınlıkla sonlandırıldığı görülmektedir.
Diyarbakır Aslanı Çeşmesi’nin lüleleri aslan heykeli şeklinde
tanzim edilmiştir. Lülesi aslan heykeli şeklinde düzenlenen diğer bir
örnek ise Nevşehir Hacıbektaş Aslanlı Çeşmesi (1554)’dir.22 Mardin
Sultan Salih Köşkünün Eyvanındaki Selsebilin yalağının iki yanına
birer aslan heykeli yerleştirilmiştir.23 Aslan Heykeline sahip diğer
çeşmeler ise İspanya Nure Saray’ındaki Çeşme ve Yunanistan’daki
Korinthos Çeşmesidir.24 Diyarbakır Aslanlı Çeşmesi bünyesinde
barındırdığı aslan heykelli özelliği ile Mardin Sultan Salih Köşkü
18

İrfan Yıldız: a.g.e., 2010, s.134-135; İrfan Yıldız: a.g.e., 2008, s.185.
Mustafa Denktaş: Kayseri…..., s.262.
20
Haşim Karpuz: a.g.e., s.70.
21
Haşim Karpuz-O. Nuri Dülgerler: “Konya Çeşmeleri Üzerine Bir Tipoloji
Denemesi”, Sanatta Anadolu Asya İlişkileri, Prof. Dr. Beyhan
Karamağaralı’ya Armağan, 2006, s.329.
22
Bu çeşmeye Mısır Prenseslerinden Kara Fatma Sultan 1853 tarihinde
Mısır’dan mermer bir aslan heykeli göndermiş ve bu yüzden de çeşmeye
Aslanlı Çeşme ismi verilmiştir. Bu çeşmede aslan heykeline yer verilmesinin
ana sebebi Bektaşilerden aslana verilen önemdir. Bektaşilerde aslan haydar
adıyla anılır ve Hz. Ali’nin sembolü olarak kabul edilir. Hazreti Ali “Haydarı Kerrardır” yani tekrar tekrar aslandır. Hacıbektaş İlçesi’ndeki Aslanlı
Çeşmede aslan heykellinin kullanılması Hz. Ali’nin sembolü olarak kabul
edilmesinden de kaynaklanmaktadır.
23
Abdüsselam Uluçam: “Mardin’de Az Bilinen Bir Artuklu Sultan Köşkü”,
X. Ortaçağ –Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları
Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Örcün Barışta’ya Armağan, 2009,
s.785-804.
24
Semavi Eyice: “Çeşme”, Diyanet İslam Ansiklopedisi VIII., 1993, s.27788.
19
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Selsebili (XIII. yy), Nevşehir Hacıbektaş Aslanlı Çeşme (1554)
(Fotoğraf–7), Yunanistan Korinthos Çeşmesi ve İspanya Nure Sarayı
Çeşmesi ile benzerlik göstermektedir.
Anadolu’da lülesi aslan heykeli formunda düzenlenen
çeşmelerin yanında ikinci bir örnek olarak da lülesi ejder başı formu
şeklinde düzenlenen çeşmeler de mevcuttur. Bu çeşmelerin en güzel
örneği Tokat Pazar Hatun Hanı Çeşmesi (1239)25 ve Ayaş Karakaya
Kaplıcası Çeşmesi (XVI. yy) dir.26
Sonuç olarak kaynaklarda Aslanlı Çeşmesi’nin XIX. yüzyılda
inşa edildiği belirtilirse de çeşmenin XIII. yüzyılda inşa edildiği ve
XIX. yüzyılda onarıldığını söyleyebiliriz. Yapı, aslan heykeli
şeklindeki lülesi, dilimli kemer formlu çeşme nişi ve üçgen alınlıklı
uygulamasıyla Türk çeşme mimarisinin önemli eserlerinden biri olup
farklı bir örnek olma özelliğini taşımaktadır.
Aslanlı Çeşmesi’nin aslan heykeli formlu lülelerinin yerine
konularak eskiden olduğu gibi bu lülelerden suyun tekrar akıtılmasının
sağlanılması gerekmektedir.
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VAN TÜRKÜLERİNİN YAPILARI VE KONULARI
ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yrd. Doç. Dr. Abdulselam ARVAS
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi
karapapag@hotmail.com

Özet
Bu makalede, Van Halk Müziğine Giriş isimli eserde yer alan yüz
yirmi türkü metni ele alınarak, Van türküleri üzerine bir inceleme yapılmıştır.
Çalışmada öncelikle, daha önceki araştırmalardan hareketle türkü kavramı
hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bu genel bilgiler verildikten sonra Van
türküleri, şekil ve konu açısından bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Gerek şekil açısından gerekse konu açısından Van türküleriyle ilgili bilgiler
verilirken, açıklamalarla birlikte örnekler de sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Van, Van türküleri, türkü.

Abstract
In this article, have been examining one hundred and twenty folk
songs in the work Introduction to the Folk Songs of Van, the folk songs of
Van have been evaluated. Firstly, it has been given information on the
concept of folk song, based on the previous studies. After this given general
information, the folk songs of Van have been examined in terms of
morphology and theme. While information is given in terms of morphology
and theme, explanations are also given together with examples.
Key words: Van, Van’s folk songs, folk song

Giriş: Türkü Kavramı
“Türkü” kavramının “Türk” kelimesine Arapça “î” nispet
ekinin getirilmesi sonucu ortaya çıktığı, yaygın bir kanıdır. Türk’e has
manasına gelen Türkî, zamanla halk dilinde “türkü” şeklinde telaffuz
edilmeye başlanmıştır. Bu kavram, Azerbaycan’da mahnı,
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Başkurdistan’da halk yırı, Kırgızistan’da eldik ır, Türkmenistan’da
halk aydımı, Özbekistan’da halk koşiğı, Kazakistan’da halık eni olarak
adlandırılmıştır (Bekki, 2004: 25).
Türkü kavramının bugüne kadar değişik tanımları yapılmıştır.
İlk tanımı yapan Ali Şir Nevayi’ye göre türkü, çok beğenilen, ruha
ferahlık veren, zevk düşkünlerine faydalı ve meclisleri süsleyen bir
şarkı türüdür (Nevayi, 1993: 118). Türkü, Nevayi’nin dışında
Anadolu’daki alan uzmanları tarafından da açıklanmıştır.
Araştırmacılar tarafından, “Türklere mahsus lahn ile söylenen
şarkılardır (Onay, 1996: 63).”; “Türklere mahsus bir besteyle söylenen
ve diğer halk şiiri türlerinden ezgisi ile ayrılan anonim halk
şarkılarıdır (Köprülü, 1976: 246).”; “Sözlü ve yazılı edebiyatımızda
duyulan, söylenen veya görülen türküler, atalar sözü, masallar,
bilmeceler ve maniler gibi yaygın mahsullerdir. Bu mahsullere Doğu
ve Kuzey Türkleri aynı kökten gelen yır veya cır adını vermişlerdir.
Batı Türkleri, Türk kelimesinden doğan ve Türklere mahsus ezgi
manasına gelen türküyü kullanmaktadırlar (Elçin, 1998: 195).” vs.
gibi tarifler yapılmıştır.
Boratav, bu kavramı, düzenleyicisi bilinmeyen, halkın sözlü
geleneğinde oluşup gelişen, çağdan çağa ve yerden yere içeriğinde
olsun biçiminde olsun değişikliklere uğrayabilen ve her zaman bir
ezgiye koşulmuş olarak söylenen şiirler biçiminde tarif eder. Yazar,
içerik ve biçimdeki değişiklikleri zenginleşmeler, bozulmalar ve
kırpılmalar şeklinde değerlendirmektedir (Boratav, 2003: 182). Son
dönemde, biri Doğan Kaya, diğeri Selahaddin Bekki tarafından
yapılan iki tanım daha vardır: “Halkın ruh halini, neşesini, derdini,
zevkini, dünya görüşünü, inancını, karşılaştığı hadiseleri yansıtan;
hece ölçüsüyle ve bir veya dört mısralı bentlere çoğu defa
bağlantıların getirilmesiyle söylenen; manzum ve ezgili ürünlere türkü
denir (Kaya, 1999: 132)”; “Diğer halk şiiri türlerinden ezgisi ile
ayrılan, milli nazım ölçüsü hece ile vücuda getirilen, bentlerdeki dize
sayısı iki ila dört arasında, bağlantılardaki dize sayısı genellikle bir ila
beş ve daha çok sayıda olabilen, halkın durum, fikir ve hissiyâtını tüm
yönleriyle işleyen Türklere mahsus anonim ürünlere türkü denir
(Bekki, 2004: 26-27)”.
Farklı araştırmacılar tarafından dile getirilen bu türkü
tanımlarına, çalışmamızda yeni bir tanım eklenmeyecektir. Bu
araştırmada âşık şiiri, mani ve tekerleme türkünün dışında tutulmuştur.
Ancak, Boratav’ın görüşüne paralel olarak ninni ve ağıtlar türkü
türüne dahil edilmiştir. Başgöz, J. W. Miller’in “Her tarif keyfilik
taşır.” sözünü aktardıktan sonra bir türün tarifini yapmak yerine, o
türün niteliklerini belirtmek gerektiğini söyler (Başgöz, 1999: 3). Bu
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düşünceden hareketle yukarıda değişik tanımları yapılan türkünün
ortak özellikleri şöyle sıralanabilir:
a) Türk kelimesine “î” nispet eki getirilmesi sonucu Türk’e
has manasını kazanan Türkî kavramı oluşur.
b) Türklere mahsus besteyle (ezgiyle) söylenir.
c) Anonimdir.
d) Hece ölçüsüyle kullanılır.
e) Halkın hissiyâtını yansıtır.
Türkü kavramının anlam çerçevesi bu şekilde belirlendikten
ve bu kavram hakkında verilen kısa bilgilerden sonra Van türküleri
üzerine yapılan çalışmaları tanıtmakta fayda görüyoruz.
1. Van Türküleri Üzerine Yapılan Çalışmalar
Türküler üzerine bugüne kadar birçok çalışmanın ortaya
konulduğu bilinmektedir. Araştırmacılar, ya bazı yörelerin türkülerini
derlemişler ya da derlenen ürünler üzerine incelemeler yapmışlardır.
Yöre türküleri üzerine yapılan çalışmaların haricinde, türküler için
genel değerlendirmelerde bulunan eserler de yayımlanmıştır. Fakat şu
ana kadar Anadolu’nun her yöresinden malzeme toplamak suretiyle
genel olarak Anadolu türkülerinin özelliklerini ortaya koyan bir
araştırma yapılmamıştır. Evlerinin Önü…(Bütün Halk Türküleri)
(Öztelli, 1953), Anadolu Halk Türküleri ve Ezgileri (Turhan, 1992),
Anadolu Türküleri (Esen, 1999) gibi eserler Anadolu türküleri üzerine
topluca yorumlar ortaya koyan araştırmalardır. Sivas Türküleri (Bekki,
2004), Ankara Halk Müziği (Tan-Turhan, 1998), Çankırı Halk Müziği
(Tan-Turhan, 1999), Eğin Türküleri (Gökçe, 2001), Van Halk
Müziğine Giriş (Tan-Turhan, 2001) vb. araştırmalar ise çeşitli
yörelerin türküleriyle ilgili çalışmalara örnek gösterilebilir.
Van türkülerine ilişkin kitap halinde yayımlanan tek çalışma,
Nail Tan ve Salih Turhan tarafından müşterek olarak hazırlanan Van
Halk Müziğine Giriş isimli eserdir. Eserde Van tarihi hakkında bilgi
verildikten sonra, Van Halk Müziğine Toplu Bir Bakış başlığı altında
Van türküleriyle ilgili araştırmalardan bahsedilmiştir. Sözlü Ezgiler
eserin birinci, Sözsüz Ezgiler ikinci ve Uzun Havalar üçüncü
bölümünü meydana getirmiştir. Son olarak, iki türkünün hikâyesi,
kaynaklar ve Vanlı sanatçılar kitabın ekler kısmını oluşturmuştur. Bu
eser, yörede türkülere ilişkin yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler
vermektedir.
1948 yılında Ahmet Caferoğlu’nun 44 türkü metni derlediğini
biliyoruz. 1950 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tarafından 83
türkü metni ve 1961 yılında Ankara Radyosu tarafından ise sayısı
bilinmeyen türkü metinleri derlenmiştir. 1967’de TRT’nin “I. Folklor
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Derleme Gezisi”nde 662 ezgi, 1978 yılında “HAGEM”in düzenlediği
gezide ise sayısı bilinmeyen ezgiler derlenmiştir (Tan-Turhan, 2001:
14). Türküler üzerine araştırma yapan Mehmet A. Özbek’in, Nejat
Birdoğan’ın, Salih Turhan’ın eserlerinde sırasıyla 3, 5, 8 tane Van’a
ait türkü metni yayımladığı da edindiğimiz bilgiler arasında yer
almaktadır (Tan-Turhan, 2001: 26). Tan ve Turhan, bu bilgilerin
dışında konuyla ilgili olmayan oyun havalarından ve ezgilerinden de
bahseder. Derlenen türkülerin birçoğu, âşıklar tarafından söylenmiştir.
Vanlı âşıkların türkü derlemelerinde kaynak kişi olarak görülmeleri,
âşık kültürünün türkü geleneğini etkilediğini göstermektedir. Ayrıca,
Cumhuriyet’in 75. Yılında Van (1998) adlı il yıllığında yörenin 26
türkü metni yer almıştır. 1992’de yayımlanan Van Kütüğü isimli
eserde de 14 türküye yer verilmiştir (Abdulkadiroğlu vb., 1992). Fevzi
Levendoğlu (1993), Aydın Talay (1998) gibi Vanlı araştırmacılar
çeşitli açılardan Van’ı tanıttıkları araştırmalarında türkü metinlerine
yer vermişlerdir.
Kısaca ifade edilirse, Van Halk Müziğine Giriş kitabı dâhil,
Van türküleriyle alakalı çalışmalar, sadece derlemelerden oluşmuştur.
Bu kitabın yöre türkülerini sözlü, sözsüz, uzun hava gibi bölümler
halinde ele almış olması, eserin belirli bir düzen içerisinde
hazırlandığını göstermektedir. Ancak türküler, ne şekil ne ezgi ne de
konu açısından tasnif edilmiştir. Zaten eserin Van Halk Müziğine Giriş
adını taşıması, onun yöre türkülerini incelemeden ziyade metinleri
yayımlama amacında olduğunu göstermektedir. Eserde yalnızca
türkülere değil, oyun havalarına da yer verilmesi de bunu teyit
etmektedir.
Bu makalede, türkü metinlerini derlemek yerine, daha önce
Van Halk Müziğine Giriş (Tan-Turhan, 2001) isimli eserde derli toplu
olarak bir araya getirilen Van türküleri üzerine bir inceleme
yapılmıştır. Dolayısıyla söz konusu eser, türkü sözlerinin yer aldığı
Sözlü Ezgiler bölümündeki 120 türkü metni temel alınarak
incelenmiştir. Ayrıca çalışmada, Baş Yastıkta Göz Yolda-Sivas
Türküleri isimli kitap örnek alınarak Van türküleri şekil açısından
tasnif edilmiş ve birer örnek verilmiştir. Alt başlıkların yanındaki
parantez içinde bulunan sayılar ise Van Halk Müziğine Giriş adlı
eserde yer alan türkü numaralarını göstermektedir. Böylece hangi alt
başlık altında kaç türkü metni yer aldığı da görülmüş olacaktır. Mesela
“2.1. İkiliklerle Kurulu Türküler” başlığının alt başlığı olan “a.
Bağlantıları Olmayan İkiliklerle Kurulu Türküler”in yanındaki
parantez içerisinde bulunan 31 ve 48 sayıları Van Halk Müziğine Giriş
eserindeki numaralarıdır. Dolayısıyla bu başlıkta iki türkü metninin
yer aldığı anlaşılmalıdır. Ezgi hususu, teknik bir konu olduğu ve biz
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şu anda bu bilgiye sahip olmadığımız için türküleri ezgi açısından
tasnif edemedik. Aynı zamanda, türküler konularına göre tasnif
edilmeyerek incelenmiş ve türkülerden birer kıta örnek verilmiştir.
2. Van Türkülerinin Şekil Açısından Tasnifi
Bugüne kadar türküleri şekil açısından tasnif eden birçok
araştırmacı olmuştur. Hikmet Dizdaroğlu (1969), Nevzat Gözaydın
(1989), Mehmet Özbek (1994), Selahaddin Bekki (2004) ve Doğan
Kaya (1999) türküleri sınıflandıran araştırmacılardır. Bu uzmanların
tasnifleri genel itibariyle birbirine yakındır. Sınıflandırmalar, mani
kıtalarına, dörtlüklere, üçlüklere ve ikiliklere göre düzenlenmiştir.
Araştırmacıların ortaya koyduğu tasniflerde sadece belli bir yörenin
türküleri yahut sınırlı sayıdaki malzeme üzerine bir çalışma yaptıkları
görülmektedir. Bekki’nin (2004) tasnifine göre Van türküleri, şekil
açısından aşağıda belirtildiği gibi bir sınıflamaya tabi tutulabilir:
2.1. İkiliklerle Kurulu Türküler
a. Bağlantıları Olmayan İkiliklerle Kurulu Türküler (31, 48)
Can Maral Can
“Can maral can yar eylen eylen eylen
Dur gelin dur yaralı bülbülüm maralım
Can gülüm can kal eylen eylen eylen
Vurdun beni yaralı canım bülbülüm gel
Gel gelin gel yar gelin eylen eylen
Kurban maral yaralı bülbülüm maralım gel” (TanTurhan, 2001: 87)
b. Bağlantıları Olan İkiliklerle Kurulu Türküler (58, 84, 105)
Kure Koymuş Yol Üstüne Çıkrığı
“Ah… kure koymuş yol üstüne çıkrığı
Aydın havasına büker ipliği
Nenni nenni kekliğim nenni
Palazım nenni bir danem nenni neni
Evlerinin önü yeşil ot olur
Herkes sevdiceği için feth olur
Bağlantı1
Gittim gördüm gözüm ile Konya’yı
Yar senin için fethederim dünyayı
Bağlantı” (Tan-Turhan, 2001: 148)
2.2. Üçlüklerle Kurulu Türküler
a. Bağlantıları Olmayan Üçlüklerle Kurulu Türküler (28)
1

Metinde yer alan bağlantı terimi, nakarat sözcüğünü karşılamaktadır.
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Bu Dere Buz Bağlamış
“Bu dere buz bağlamış
Bir acem kızı gördüm bu nişanda
Güler aklımı alır konuşanda
Yanı yarpuz bağlamış
Bir acem kızı gördüm bu nişanda
Güler aklımı alır konuşanda” (Tan-Turhan,
2001: 83)
b. Bağlantıları Olan Üçlüklerle Kurulu Türküler (3, 8, 21, 81,
115)
Akşam Oldu Yakamadım Gazımı
“Akşam oldu yakamadım gazımı
Doya doya sevemedim kuzumu
Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı
Uyu balam uyu sana kurban olayım
Sen uyu da sana ninni diyeyim
Cümle kuşlar destur almış ötüyor
Şehit baban gelmiş bize bakıyor
Yarasından kızıl kanlar akıyor
Bağlantı” (Tan-Turhan, 2001: 52)
2.3. Mani Kıtalarından Kurulu Türküler
a. Bağlantıları Olmayan Mani Kıtalarından Kurulu Türküler
(52, 54, 55, 60, 76, 97)
Giden Ay Tutulur Mu
“Giden ay tutulur mu
Bala tuz katılır mı
Sev Gule nare
Gönlümün hükümdarı
Gidene bak gidene
Boyu benzer fidana
Allah sabırlar versin
Gizli sevda çekene” (Tan-Turhan, 2001: 112)
b. Bağlantıları Olan Mani Kıtalarından Kurulu Türküler (51,
53, 56, 73, 77, 90, 93, 98, 99, 100)
Mendi Mendili Mendi
“Mendilim karalıdır
Mendi mendi de mendili sevdi
Sevdiğim buralıdır
Bağlantı
Geçme kapım önünden
Bağlantı
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Üreğim yaralıdır
Bağlantı” (Tan-Turhan, 2001: 155)
2.4. Dörtlüklerle Kurulu Türküler
a. Bağlantıları Olmayan Dörtlüklerle Kurulu Türküler (6, 7,
9, 10, 13, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 50, 62, 63, 66,
67, 68, 71, 75, 80, 82, 83, 86, 87, 91, 111, 114, 116, 117, 118)
Kindireyi Vurdu Pişiğe
“Kindireyi vurdu pişiğe
Pişik düştü eşiğe
Gız sebo elin gırıla
Niye vurdun pişiğe
Lopi getir goy divana
Otursun büyük ana
Ateşi at semavara
Maşayı da as duvara” (Tan-Turhan, 2001: 146)
b. Bağlantıları Olan Dörtlüklerle Kurulu Türküler (1, 17, 22,
23, 24, 29, 32, 33, 36, 37, 40, 44, 45, 57, 61, 64, 65, 69, 70, 72, 74, 85,
92, 94, 96, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 113, 119, 120)
Su Gelir Millendirir
“Su gelir millendirir
Çimeni güllendirir
Öyle bir yar sevmişim
Erdişi dillendirir
Leyla Leyla
Bir su doldur
Yavaş yörü
Sevdan öldürür meni
Derelerin suyunu
Sevdim yarin huyunu
Çok aradım bulmadım
Sevdiğimin köyünü
Bağlantı” (Tan-Turhan, 2001: 172)
2.5. Yapılarında Kararlılık Bulunmayan Türküler
(2, 4, 5, 11, 12, 14, 1 5, 20, 26, 34, 47, 59, 78, 79, 88, 89, 95,
101, 104, 106, 112)
Bahçalarda Çedene
“Hey Keje hey Keje
Bahçalarda çedene
Keje hey Keje
Topladım dane dane
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Allah sabırlar versin
Keje hey Keje
Sevip sevip gidene
Evleri Kürt evleri
Kürt değil bey evleri
Karşıda ot arıyor
Yarimin develeri” (Tan-Turhan, 2001: 61)
3. Konularına Göre Van Türküleri
Türkülerin şekil olarak tasnifi dışında konu olarak
sınıflandırıldığı da bilinmektedir. Bu başlık altında herhangi bir tasnif
yapılmaksızın genel olarak Van türkülerindeki belli başlı temaları
işleyen türkü örneklerine yer verilecektir. Ancak konu açısından
türkülerin tasnifini yapan Boratav’ın sınıflamasını yazmak faydalı
olacaktır.
1.Lirik Türküler
a) Ninniler
b) Aşk Türküleri
c) Gurbet Türküleri, Askerlik Türküleri, Hapishane
Türküleri
d) Ağıtlar
e) Çeşitli Başkaca Duyguluk Konular Üzerine Türküler
2.Taşlama, Yergi ve Güldürü Türküleri
3.Anlatı Türküleri
a) Efsane Konulu Türküler
b) Bölgelere ya da Bireylere Özgü Konuları Olan
Türküler
c) Tarihlik Konuları Olan Türküler
4.İş Türküleri
5.Tören Türküleri
a) Bayram Türküleri
b) Düğün Türküleri
c) Dinlik veya Mezheplik Törenlere Değin Türküler
d) Ağıt Töreninde Söylenen Türküler
6.Oyun ve Dans Türküleri
a) Çocuk Oyunlarında Söylenenler
b) Büyüklerin Oyunlarında Söylenenler (Boratav, 2003:
183)
Van türkülerine bakıldığı zaman aşk, sevda, sitem, gurbet,
doğa, güzellik, yiğitlik, hüzün gibi temaların yanında öğretici
temaların olduğu da görülmektedir. Bu temaların yöre türkülerine
yansıması, insanoğlunun benzer duyguları yaşayabilmesindendir. Bir
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Eskimolu, Afrikalı, Avrupalı ya da Türk, mekânı biraz daha daraltarak
ifade edersek, bir Vanlı veya bir Erzurumlu yakını öldüğünde yahut
kötü bir olay yaşadığında hüzünlü bir şeyler terennüm edecektir.
İnsanlığın ortak duygularına herkesin farklı bir elbise giydirmesine
coğrafya, bölge, iklim, yaşam tarzı vs. koşullar neden olmaktadır.
Eğin Türküleri adlı esere bir giriş yazan ve bu konuya dikkat çeken
Boratav, gurbetle ilgili bir Alman türküsüyle Anadolu türküsü
arasındaki çarpıcı benzerliği göstermiştir.
Tez gel ağam tez gel, olma muhannet;
Gurbet icat eden görmesin cennet!
Ay ayrılık, daima ayrılık!
Seni kim icat etti! (Gökçe, 2001: 33)
Gurbetlikten bahseden ilk beyit, bir Anadolu türküsüdür. Bir
Alman türküsünden alınan ikinci beyit de gurbetle alakalıdır. Çünkü
iki türkünün de teması ayrılıktır. Gurbet kelimesi telaffuz edildiğinde
hemen ayrılık akla gelmektedir. “Ala Boz Dumanlı Şahım Karlı
Dağları” isimli Van türküsünün bir dörtlüğü olan şu dizelerde de
ayrılık ve gurbet teması öne çıkmaktadır:
“Divanan gelmişem şahım kollarım bağlı
Bu aşkın elinden şahım ciğerim dağlı
Tavlada bağlıdır şahım Arap atları
Gidiyor dönmüyor şahım ağabeyleri” (Tan-Turhan, 2001: 55)
Aşk ve sevda üzerine yakılan Van türkülerinin olduğu daha
önce belirtilmişti. Sanki sevdiğiyle istediği gibi buluşmak ve elin
dilinden kurtulmak isteyen bir sevdalıya ait:
“Su kenarı pıtırak le ana le ana
At minderi oturak üç bacılar bir ana
Sen al meni men seni le ana le ana
El dilinden kurtulak üç bacılar bir ana” (Tan-Turhan, 2001:
50)
dörtlükleri, aşkı anlatan dizeler olarak göze çarpmaktadır. Yeri
gelmişken Boratav’ın da bahsettiği türkülere yapılan ilave sözler
üzerine bir açıklama yapmanın faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Boratav, ilave kelime, ünlem ve eklerin tüm milletlerin türkülerinde
bulunduğuna işaret ederek bunların ezgide meydana gelen eksik
noktaları doldurduğunu söylemektedir (Boratav, 1991: 337).
Hakikaten de, yukarıda verilen Van türküsünün aslı;
“Su kenarı pıtırak
At minderi oturak
Sen al meni men seni
El dilinden kurtulak” (Tan-Turhan, 2001: 50)
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biçimindeyken bunun besteyle okunmaya başlamasıyla “le ana le ana”
ve “üç bacılar bir ana” kelimeleri eklenmiştir. Ancak türküyü son
haline getiren kişinin kimliği belirsizdir. Zaten türküler anonim
mahsuller olduğu için ilk yaratıcısı da bilinmez. Ninniler ve ağıtların
türküler içinde ele alınacağı daha evvel söylenmişti. Van türküleri
arasında ninni ve ağıtlara rastlamak da mümkündür.
“Akşam oldu yakamadım gazımı
Doya doya sevemedim kuzumu
Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı
Uyu balam uyu sana kurban olayım
Sen uyu da sana ninni diyeyim” (Tan-Turhan, 2001: 52)
“Giderem belesine vay lele le lele lolo
Garipler mehlesine can lele le ben ölüm
Burada bir garip ölmüş vay lele le vay lolo
Gelin gidek yasına can gülüm yar ömrüm yar” (TanTurhan, 2001: 114)
dörtlükleri, yörenin ninni ve ağıt şeklindeki türkülerine birer örnektir.
Aşağıdaki yöre türkülerinden verilmiş birer kıtalık örnekler
güzelleme, güldürü ve sitem konularını işlemektedir.
“Çarpanak’ta bir güzel var
Uzun örük saçları var
Yanağında benleri var
Çenesinde gamzesi var” (Tan-Turhan, 2001: 88)
“Ata vurdum belleme
Gir koynuma terleme
Her yanım senin olsun
Saç bağımı elleme” (Tan-Turhan, 2001: 121)
“Ne haldayım sormadın niye gönül niye
Vallah derdim bilmedin he gönül he he
Sararıp soluyorum niye gönül niye niye
Sen kavlinde durmadın he gönül he he” (Tan-Turhan, 2001:
160)
İkinci kıtada, güldürü öğesi yanında cinsellik konusunun da işlendiği
görülmektedir. Bazı türkülerde ise günlük yaşantı bütün çıplaklığıyla
dile getirilmiştir:
“Sebo teşi eğiri
Bak aba gözi seğiri
Soğan yemiş geğiri
Sufatını yer süpüri” (Tan-Turhan, 2001: 146)
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Sonuç
Netice itibariyle, Van Halk Müziğine Giriş eserinde yer alan
120 türkü metni, şekil ve konu açısından incelenmiştir. Türküler, şekil
açısından tasnif edildiği halde konu açısından böyle bir yola
başvurulmamıştır. Sadece türkünün işlediği temadan bahsedip örnek
vermekle yetinilmiştir. Ezgi hususu ise şimdilik bizi aşan bir problem
olduğu için türküler bu yönüyle incelenip tasnif edilememiştir.
Dolayısıyla yöre türküleri şekil açısından tasnif edilmiş ve konuları
bakımından ele alınmıştır. Çalışmamızın amacı, Van türkülerini her
yönüyle araştırmaktan ziyade türkülerin bazı hususlarına dikkat
çekmek olduğu için bu çalışma kapsamlı bir araştırma değildir. Fakat
Van türkülerinin ele alınması gereken bir konu ve çalışmamızın da bu
yönde atılan bir adım olduğunu ifade etmekte yarar vardır. Van
türküleri üzerine kapsamlı bir araştırmanın yapılması durumunda daha
iyi neticelere varılacağını da düşünmekteyiz. Örneğin Van türküleri
konu ve ezgi açısından da tasnif edilebilir. Özellikle ezgi hususu, bu
konuda uzman olan şahıslar tarafından değerlendirilip tasnif edilirse
Van türküleri bu eksik kalmış yönüyle de ele alınmış olacaktır.
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