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MUŞ/MALAZGİRT YÖRESİNDEN BİR URARTU TAPINAK
YAZITI İLE MENİZAİ KENTİNİN LOKALİZASYONU
Kenan IŞIK
Özet
Malazgirt yöresi, Urartu’nun batı sefer güzergâhı üzerinde stratejik
bir noktada bulunmaktadır. Malazgirt ve civarında 19. yüzyılın sonunda
Urartu Kralı Minua’ya ait bazı yazıtlar keşfedilmiştir. Kayıt altına alınan bu
yazıtlar içinde yer alan bir de susi tapınağı yazıtı yer almaktadır. Yazıt 1896
yılında kayıt altına alındıktan birkaç yıl sonra kaybolur. Aynı yazıt yaklaşık
bir asır sonra Malazgirt’te tekrar bulunur ve Van Müze’sine taşınır. Yazıtta
Minua’nın burada bir susi tapınağı ile bir kale inşa ettirdiği belirtilmektedir.
Söz konusu kale ve tapınak, büyük bir ihtimalle yazıtın bulunduğu Malazgirt
ilçe merkezine yapılmıştır. Bu merkez Urartu Kralı Minua’ya ait
Bulanık/Kotanlı yazıtında adı geçen Menizai kenti olmalıdır. Bu isim
muhtemelen Malazgirt adıyla günümüze değin varlığını sürdürmüştür.
Anahtar kelimeler: Malazgirt, Menizai, Minua, Susi Tapınağı.

AN URARTIAN TEMPLE INSCRIPTION FROM
MUŞ/MALAZGİRT AND THE LOCALIZATION OF MENIZAI
CITY
Abstract
Malazgirt is located at a strategic point on western expedition route
in Urartu. Here some inscriptions of Urartian king Minua were discovered.
Among the documented inscriptions, the inscription of Susi Temple was
discovered again a century later in Malazgirt, and subsequently transferred to
Van Museum. In this inscription, it is mentioned that Minua was built as a
Susi Temple and a fortress. This temple and the fortress were most probably
built in the centre of Malazgirt town. This centre must be the city of Menizai
mentioned in Bulanık/Kotanlı inscription. Perhaps this name has survived in
the form of Malazgirt till modern times.
Keywords: Malazgirti, Menizai, Minua, Temple of Susi
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Giriş
Urartu arkeolojisine yönelik araştırmalarda 19. yüzyılın son
yarısında ciddi bir ilerleme görülür. Bu dönemde özellikle Urartu
yazıtlarının keşfi dikkat çekmektedir. Sayıları artan yazıtlar
beraberinde yazıt korpuslarının oluşturulması sürecini getirmiştir.
Böylece birçok yazıtın kopyası çıkarılarak, transkript ve tercümeleri
yapılmıştır. Urartu’nun yayılım coğrafyasını oluşturan Doğu Anadolu,
Ermenistan ve Kuzeybatı İran’da yoğunlaşan söz konusu çalışmalar
savaşlar vb. nedenlerle belirli dönemlerde kesintiye uğramasına karşın
20. yüzyılın ilk yarısı boyunca devam eder. Bu süreçte kayıt altına
alınmasına rağmen yaklaşık 100 yıldır akıbetlerinden haber
alınamayan bazı yazıtlar mevcuttur. Bu yazıtlardan biri de Muş İli,
Malazgirt İlçe merkezinde keşfedilen tapınak yazıtıdır.
Söz konusu yazıt ilk olarak Fransız AssirologJean-Vincent
Scheil tarafından 1896 yılında bilim dünyasına tanıtılmıştır. Scheil
“InscriptionVannique de Melasgert” adlı çalışmasında yazıtın
bulunuşu ile ilgili şu bilgiyi verir.
“Bu yazıt yakın bir zamanda Malazgirt’te keşfedildi. Yerel
yetkililer tarafından İstanbul Eski Eserler Kurumuna bildirildi. Yakın
da başkent Müzesine getirilecek. Bizim yayınımızdaki Kopya’nın
kaynağı ilçe mühendisidir. Taşın asıl ölçüleri, uzunluk 1 m20 cm,
yüksekliği ise 0 m 50 cm’dir” 1
Buradaki pasajdan Scheil’in yazıtı görmediğini ayrıca kendi
yayınında kullandığı kopyanın ise bölgede yaşayan bir mühendis
tarafından çıkartıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Scheil’in yayınladığı
yazıtın kopya çizimi üzerinde çizimi yapan kişi tarafından konulmuş
Arapça karakterde Türkçe bazı ibareler mevcuttur. Bu ibareler “kırık,
kırık olduğu, kırıktır” şeklinde yazıtın kırık kısımlarını gösteren kısa
bilgilendirme yazılarıdır. (Çizim. 1) Çizimden de anlaşılacağı üzere
bir Osmanlı mühendisi Urartulara ait bir yazıtın kopyasını çıkarmış ve
dönemin İstanbul Eski Eserler Kurumuna bildirmiştir. Çizim aynı
dönemde İstanbul Müzesi’nde çalışma yürüten Scheil’in eline geçmiş
olmalıdır.2
* Susi Urartu Kalelerinde yer alan ve genellikle kare plana sahip tapınaklara verilen
Urartuca addır. Susi “kule tapınak” olarakda bilinmektedir. Mirjo Salvini: “Una
‘bilingue’ assiro-urartea”, StudiaMediterranea Piero Meriggidicata, Vol. 1, Pavia,
1979,s. 575-593.
1
Jean-VincentScheil, “Inscription Vannique de Melasgert”, Recueil de travauxrelatifs
à la philologie et à l’archéologieégiyptiennes et assyriennes 18, 1896, Paris, s.75.
2
Scheil 1896-1898 yılları arasında 2 yıl boyuncaİstanbul Müzesinde yer alan tabletler
üzerinde çalışmış ve buradaki inceleme ve tespitlerini yayınlamıştır. Bakınız. JeanVincent Scheil: Muséeimpérialottoman :Monumentségyptiens. Noticesommaire,
Constantinople, F. Loêffler, 1898.

Yazıt bundan sonra Sandalgian’ın 1900 yılında yayınladığı
Urartu yazıt korpusunda yerini almıştır.3 Sandalgian, Scheil’in
aktardıklarına yeni bir şey katmaz. Fakat Scheil’in haberini göz
önünde bulundurup hiç görmediği yazıtın İstanbul Müzesi’ne
getirildiğini not düşmüştür.4 Oysaki yazıt İstanbul’a hiç
getirilmemiştir. Aslında yazıtı ilk olarak gören Avrupalı bir gezgin
olan Henry Finnis Blosse Lynch’ti. Lynch 1901 yılında yayınladığı
eserinde 1898 yılının yaz aylarında Malazgirt’i de içine alan gezisinde
gördüğü yazıtla ilgili şu izlenimlerini aktarır.
“Sitadelin dışında, toprak yüzeyinde, granit taşından yapılmış
bir bloğun iki yüzü üzerinde iyi korunmuş bir yazıt metnini inceledik.
Bu taş çevrede bulunan taşlara benzemiyordu. Bende bu taşın
hâlihazırda keşfedildiği ve tercüme edildiği izlenimi uyandı. Bu
yüzden kopyasını çıkarmadım. Fakat şimdi anladım ki iyi bir
kopyasını çıkarmalıydık. Scheil (Recueil de travauxrelatifs à la
philologie et à l’archéologieégyptiennes et assyr., Paris, 1896, vol.
xviii, sayfa. 75-77) bir yazıtı tanıtıp tercümesini veriyor. O (Scheil)
diyor ki yazıt son zamanlarda Malazgirt’te bir ilçe/lokal mühendisi
tarafından keşfedilmiştir. Ama bu kişinin tam olarak kim olduğundan
söz etmiyor. Menua’ya ait yazıt bir restorasyon kaydıdır.”5
Bu anlatımdan taşın yüzyılın başında Malazgirt Kalesi dışında
bulunduğu anlaşılmaktadır. Yazıt üzerine çalışmaların 20. yüzyılın
başlangıcında devam ettiği görülür. Rus Assirolog Mikhail Vasileviç
Nikolsky 1910 yılında yayınladığı “Klinoobrazniyanadpis iz
Melazgerda” adlı çalışmasında yazıtı yeniden değerlendirmiştir.6 Yine
Alman Hititolog Johannes Friedrich yazıtı Urartu yazıtları üzerine
yaptığı çalışmalara dâhil eder.7 Bundan sonra yazıt Musevi asıllı
Alman gezginve AssirologCarl Ferdinand FriedrichLehmannHaupt’un Urartu yazıtları için hazırladığı korpusta yerini almıştır.8
Lehmann-Haupt yazıtın 1898 yılındaki bölge gezisinde tercümanları
3
Joseph Sandalgian, LesInscriptionsCunéiformesUrartiques, 1900, Venise, no.61,
s.260-262.
4
Joseph Sandalgian: a.g.e., s. 262.
5
Henry FinnisBlosse Lynch, Armenia,TravelsandStudies, Vol. I-II, 1901, London, s.
275.
6
Mikhail Vasileviç Nikolsky, “Klinoobrazniyanadpis iz Melazgerda”, Zapiski
Klassiçeskogootdeleniyaimperatorskogo Russkogoarheologiçeskogoobşçestva 6,
1910, s.182-184.
7
Johannes
Friedrich,
“Chaldische(Urartaische)
Texte,in:
Kleinasiatische
Sprachdenkmäler”, Kleinetextefür Vorlesungenund Übungen 163, 1932, Berlin, no.
3b; Johannes Friedrich, “Einführungins Urartäische”, Mitteilungen der
Vorderasiatisch-Ägyptischen Gesellschaft 37 (3), 1933, Leipzig, no.6.
8
CICh: Carl Friedrich Lehmann-Haupt, Corpus Inscriptionum Chaldicarum.
VerlagvonWalter de Gruyter&Co, Berlin-Leipzig,1928-1935, no. 64/65.

Faradi tarafından kendilerine bildirildiğini not eder. Lehmann-Haupt
devamla Scheil’in yazıtın İstanbul’a hemen götürüleceği konusunda
yanıldığını belirtir. Kendisi yazıtın ön yüzüne ait bir kopyasını
yayınlamıştır. (Resim. 1) Anlaşılan o ki yazıt 1900 yılların başlarında
kayboluyor.
Nitekim
Lehmann-Haupt
yazıtı
görmediğini
bildirir.9Lehmann-Haupt’un yayınladığı kopya ise muhtemelen
tercüman Faradi tarafından çıkarılmıştır. Yazıt 1950’den sonra
sırasıyla König10, Melikişvili11, Arutyunyan12 ve son olarak
Salvini’nin13 hazırladığı Urartu yazıt korpuslarında yer almıştır. Tüm
bu çalışmalarda Scheil’in verileri esas alınmıştır.
Bir yüzyılı aşan süredir kayıp olan yazıt, Muş İli ve ilçelerinde
2010 yılında yürütülen yüzey araştırmaları sırasında Malazgirt İlçe
merkezinde tekrar keşfedilmiştir.14 Malazgirt Emniyet Müdürlüğü
bahçesine götürülen yazıt 26.05.2012 tarihinde ise Van Müze’sine
taşınmıştır.
Yazıt metni dikdörtgen formunda gri-beyaz renklerde bir granit
bloğun sol ve ön yüzlerine işlenmiştir. (Resim. 2) Yazıt metni
Lynch’in 100 yıl önce kaydettiği gibi çok iyi korunmuştur. Sadece sol
dar yüzünde küçük bir oyuk açılmıştır. (Resim 3) Yan taraflardaki
diğer kırıklar adını bilmediğimiz Osmanlı mühendisinin kendi
çiziminde not düştüğü kırıklarla örtüşmektedir. Taşın yüksekliği 56
cm. genişliği 138 cm, kalınlığı ise 48 cm’dir.15 Taşın düzleştirilmiş ön
yüzünde ve sol yan yüzünde 9 satırlık çivi yazısı mevcuttur. Satır
aralıkları 5-5,5 cm ölçülerindedir.16 Yazıtın transkript ve tercümesi
aşağıda verilmiştir.
9

CICh: Carl Friedrich Lehmann-Haupt, a.g.e, s. 98.
Hchl: Friedrich W. König, Handbuch der ChaldischenInschriften. Vol. I-II,
Archivfür Orientforschung,Graz, 1955–1957, no. 47.
11
UKN : Giorgi A. Melikişvili, Urartaskie Klioobrazny Nadpisi, İzdatelstvo
Akademii Nauk SSSR, Moskva, 1960, no.72.
12
KUKN: Nicolay V. Arutyunyan, Korpus Urartskiy Klinoobraznyii Nadpisii,
Nacional’naja Akademija Nauk Respubliki ArmeniiInstitut Vostokovedenija,
Yerevan, 2001, no.90.
13
CTU I : Mirjo Salvini, Corpus Dei Testi Urartei, Vol. I, Istitutodi Studi
Civiltàdell’ Egeo e Del Vicino Oriente, Roma, 2008, no. A5-51.
14
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr.
Hanifi BİBER başkanlığında, Muş İli ve ilçelerinde yürütülen survey esnasında
yazıta rastlanılmış ve söz konusu yazıt Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden Van
Müzesine bildirilmiştir. Yapılan bildirim sayesinde, yazıtın Müzemize
kazandırılmasına vesile olan Yrd. Doç. Dr. Hanifi BİBER’e buradan teşekkür ederim.
15
Bu ölçüler korpuslarda Scheil’e dayandırılarak verilen yüksekliği50 cm. genişliği
120 cm, kalınlığı ise 50 cm ölçüleri ile tezat oluşturmaktadır.
16
Salvini satır aralıklarının yaklaşık 4,5 cm. olduğunu iddia etmiştir. CTU I: Mirjo
Salvini, a.g.e, s.236.
10

Transkript:
1 ┌D┐ al-di-i-ni-niuš-ma-a-ši-niD al-di-e e-[ú-ri]-e
2 [m]mì-i-nu-ú-a-šemiš-pu-ú-i-ni-e- i-i-ni-e-[še]
3 i-ni su-si-e ši-di-iš-tú-ú-ni É.GAL ši-di-iš-tú-ú-ni
4 ba-a- du -ú-si-i-e mmì-nu-a-nimiš-pu-ú-i-ni-e- i
5 [MA]N tar- a -i-e MAN al-a-su-ú-i-ni-e MAN KURšú-ú-ra-aú-e
6 [MA]N KUR bi-i-a-i-na-a-ú-e MAN e-ri-e-la-a-ú-e a-lu-si
7 [UR]U u-uš-pa-a pa-a-ta-riD al-di-i-ni-niuš-ma-a-ši-ni
8 [D] al-di-i- e e-ú-ri-i-e mmì-i-nu-ú-a-še
9 [miš]-pu-ú-i-[ni]-e- i-ni-še i-ni su-si ši-di-iš-tú-ú-ni
Tercüme:
“Tanrı Haldi’nin gücü sayesinde, efendi Tanrı Haldi’ye,
İšpuini oğlu Minua bu susi’yi inşa etti. Mükemmel bir şekilde bir kale
inşa etti. İšpuini oğlu Minua güçlü kral, büyük kral, Šura Ülkesi kralı,
Biaini Ülkesi kralı, krallar kralı, Tušpa şehrinin beyidir. Tanrı
Haldi'nin gücü sayesinde İšpuini oğlu Minua bu susi’yi inşa etti.”
Urartu Kralı Minua’ya (810-785/780) ait bu yazıt tipik bir
Urartu inşa yazıtıdır. Dolayısıyla yazıtın olduğu taş blok ayrıca yapı
taşı olarak kullanılmıştır. Nitekim yazıtta geçen “ i-ni su-si-e ši-di-ištú-ú-ni” yani “ bu susi’yi (kule tapınak) inşa etti” ibaresinde geçen bu
işaret zamiri söz konusu taşın orijinalde susi tapınağının duvarında
olduğunu göstermektedir. Adeta bir bazalt cenneti olan Malazgirt’te
bazalt yerine yazıt için tanrı Haldi’nin susi’sinde granit tercih edilmesi
ilginç bir durumdur. Çünkü Urartu’nun bu tip yazıtlar için tercih ettiği
taş bazalttır. Bunun sebebi farkındalık yaratma ve özellikle süsleme
amaçlı olabilir. Böylece büyük olasılıkla yakınlarda bulunan Süphan
Dağının püskürttüğü simsiyah bazalt bloklarla inşa edilen susi
tapınağının duvarlarında açık gri rengi ile duran yazıt, kontrast özelliği
ile estetik görüntü vermiş olmalıdır.
Malazgirt Urartu’nun batı sefer güzergâhı üzerindeki stratejik
bir nokta da yer almaktadır. Bu güzergâh boyunca özellikle Urartu
Kralı Minua’ya ait yazıtlar olduğu görülür. (Harita) Batı sefer hattı
Urartu başkenti Tušpa’dan (Van Kalesi) başlayarak Van Gölü’nün
doğu ve kuzey kıyılarını dolaşır. Yol burada Erciş-Patnos ovaları
üzerinden Malazgirt-Bulanık-Varto ovalarına, buradan Murat Nehrini

takip ederek Genç-Palu-Elazığ hattı boyunca ilerler.17Söz konusu
güzergâh üzerinde yer alan Malazgirt’te Urartu merkezlerinin olması
çok olasıdır. Tam bu nokta da Malazgirt susi tapınağı yazıtı bir imar
yazıtı olarak Malazgirt civarında bir Urartu yerleşiminin olduğuna
işaret etmektedir. Bu yerleşim susi yazıtında bahsi geçen tapınak ve
kalenin yapıldığı merkez olabilir. Yazıt bahse konu Urartu merkezinin
adını vermez. Fakat Malazgirt ve çevresinde ele geçen Urartu kralı
Minua’ya ait bazı yazıtlar bu merkezin adıyla ilgili bazı ipuçları
taşıyor olmalıdır. (Harita.1) Söz konusu yazıtlara göre bu merkezin
adı büyük bir ihtimalle Menizai’dir.
Menizai kenti adı Urartu yazıtları içinde şimdilik sadece
Minua’ya ait Kotanlı yazıtında geçmektedir.18Bu yazıttan ayrıca
Minua’nın Minua Kanalı (Minuai pili) adıyla kendi ismini verdiği bir
su kanalı inşa ettirdiğini öğrenmekteyiz.19 Yazıtın devamında adı
geçen kanalın Menizai kentinde açıldığı buradan Uqu’a kentine
oradan da Zugu i, İrnunie ve en son Abbasi kentine kadar ulaştığı
bildirilir. Bu anlatıma göre Menizai kentinin inşa edilen kanalın
başlangıç noktasında veya hemen yakınında yer aldığı ve kanaldan ilk
yararlanan yer olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre kentin yeri ile ilgili
kilit nokta Minua Kanalı’nın başladığı yerdir.
Minua Kanalı’nın başladığı yer kuşkusuz Malazgirt ilçe
merkezinin hemen güneybatısındaki Adalar Mevkii’dir. Günümüzde
de Malazgirt İlçesinin su ihtiyacını karşılayan Adalar suyu Süphan
Dağının uzantısı bazalt yataklar arasından fışkırmaktadır. Kaynağa
yakın keşfedilen Kral Minua’ya ait bir kaya yazıtı üzerinde burada
Minua Kanalı (Minuai pili) adında bir su kanalı inşasından söz
edilmektedir.20Böylece Kotanlı ve Adalar yazıtlarının aynı
kanala(Minuai pili) atfedildiği anlaşılmaktadır.21 Buna göre Menizai
kentini Adalar civarına yani bu günkü Malazgirt ilçe merkezine
17

Rafet Çavuşoğlu-Kenan Işık-Mirjo Salvini, “New Urartian Inscriptions from East
Turkey”, Orientalia Volume. 79/1, 2010, 40 vdd.
18
CTU I: Mirjo Salvini, a.g.e, no. A 5-21.
19
Şuana kadar ele geçen Urartu yazıtlarına göre Kral Minua kendi adıyla iki kanal
inşa ettirmiştir. Bunlardan birincisi Gürpınar-Edremit-Van hattı boyunca ilerleyen
Şamran Kanalı (Minuai pili) diğeri ise Malazgirt-Adalar ile Bulanık- Kotanlı
yazıtlarında sözü edilen kanaldır (Minuai pili).
20
CTU I:Mirjo Salvini, a.g.e, no. A 5-20.
21
Yazıtlardan birinin yer aldığı Kotanlı köyü Bulanık İlçesinin 6 km. kuzeyinde yer
almaktadır. Kotanlı ile su kaynağının yer aldığı Adalar arasındaki mesafe yaklaşık 26
km.dir. Bu kanal Minua’nın 50 km’nin üzerinde bir uzunluğa sahip, GürpınarEdremit-Van hattı boyunca ilerleyen Şamran Kanalından (Minua Kanalı) sonra ikinci
büyük sulama kanalı projesi olabilir. Kanalın belirli noktalarına yazıt bırakma
uygulamasını Şamran Kanalı örneğinde olduğu gibi Adalar-Kotanlı kanalında da
görmek mümkündür.

lokalize edebiliriz. Yazıtların bulunduğu merkezleri esas alan
Diakonoff-Kashkai, Menizai’nin yeri ile ilgili hatalı olarak hem
Kotanlı hem de Adalar yakınlarını belirtirler.22 Buna karşın
Arutyunyan Menizai kentini Malazgirt İlçesinin güneybatısına
lokalize eder.23
Menizai’nin lokalizasyonu ile ilgili bir başka veri Malazgirt
adının kökeninde yatmaktadır. Ortaçağ boyunca Malazgirt için
Minyas-Manzikert-Man jird-Manazgerd-Malazkirt
gibi
adlar
kullanılmıştır.24 Malazgirt adına ait ilk kayıtlarda geçen
Manzi=kertkelimesindeki –kert eki Ermenice toponomik isimlere
“tarafından kurulan, inşa edilen” manasını katan bir sonektir.25 Bu
durumda Manzi=kert kelimesi “Menzi tarafından kurulan” anlamına
gelmektedir. Bu çıkarımdan hareketle Lehmann-Haupt, Malazgirt
adının Ortaçağ kullanımları olan Manavaz-Manazkert’in Urartu Kralı
Minua’nın adına işaret ettiğini belirtir. Lehmann-Haupt devamla
Manavaz’ın Minua’nın adı olduğunu ve kentin adının “Minua’nın
kurduğu” anlamında “Menuaskert” şeklinde olabileceğini ekler.26
Fakat yazıtlarda kurduğu kent adlarını veren Minua’ya ait Malazgirt
susi tapınağı, Adalar ve Kotanlı yazıtlarında böyle bir kent adı
geçmez. Buna karşın Kotanlı yazıtında bahsi geçen Menizai kenti adı,
Malazgirt ile hem lokalizasyon hem de fonetik anlamda uyuşmaktadır.
Muhtemelen Urartu Kralı Minua hâlihazırda Malazgirt’te yer alan
Menizai kentinin adını değiştirmeden burada tapınak ve kale inşa
ettirmiş olabilir. Nitekim Erbuni kenti (Arin-berd) dışında Urartu
Kralları tarafından kurulan tüm merkezlerin tanrı veya kral adı
taşıdığını yazıtlardan biliyoruz.
Menizai örneğindeki benzer
uygulamayı Patnos İlçesinin 2 km. kuzeybatısında yer alan
Aznavurtepe Kalesi örneğinde görebiliriz. Burada Minua Aludiri kenti
için yaptırdığı Haldi Kapıları vekale’den övgüyle söz etmektedir.27
Gerek Menizai gerekse de Aludiri adı başkent Tušpa isminde olduğu
gibi Urartu Krallığından önceki dönemlerden gelen yer adları
olmalıdır.
Sonuç olarak Malazgirt ve civarında bulunan Urartu Kralı
Minua dönemine ait epigrafik verilerden burada susi tapınağı ve
22
İgorMikhailoviç Diakonoff-SeyidaliMiraliKaşkai, Geographical Name saccording
to UrartianTexts, Wiesbaden, 1981, s.56.
23
Nikolay Vasileviç Arutyunyan, Toponimika Urartu, Xurrity i Urarty 1, İzdatel’stvo
Akademii Nauk Armyanskoy SSR, Yerevan, 1985, s.141.
24
Robert H.Hewsen, “Geography of Ananias of Sirak”, Asxarhacoyc, the Longandthe
Short Recensions, Wiesbaden, 1992, s.165-166, not.80.
25
Robert H.Hewsen, a.g.e, s.339.
26
CICh:Carl Friedrich Lehmann-Haupt, a.g.e, s. 100.
27
CTU I:Mirjo Salvini, a.g.e, no. A 5-11A –B.

kaleden oluşan bir merkez ile kaynağını Malazgirt yakınlarında
bulunan Adalar mevkiinden alan bir sulama kanalının olduğu
anlaşılmaktadır. Bu merkezin adı büyük bir olasılıkla Malazgirt adıyla
günümüze değin gelen Menizai kenti’ idi. Yörede yapılacak
araştırmalarda hem Menizai kenti hem de Adalar-Kotanlı arasındaki
sulama kanalı ile ilgili daha detaylı verilere ulaşılacaktır.
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Çizim 1. Osmanlı Mühendisi tarafından yapılan ve Scheil’e
gönderilen yazıt çizimi (Scheil 1896, sayfa.76)

Resim 1. Yazıtın Lehmann-Haupt tarafından yayınlanan ön
yüz kopyası.
(CICh: Tafel. LV, Foto. LIX)

Resim 2. Van Müzesi bahçesine konulan Malazgirt Susi
Tapınağı yazıtı

Resim 3.Malazgirt Susi Tapınağı yazıtının sol dar yüzü

SINN- UND BEDEUTUNGSPRODUKTIVITÄT
LESERORIENTIERTE KREATIVITÄT DURCH
LITERARISCHE TEXTE IM LITERATURUNTERRICHT
Melik Bülbül
ANLAM ÜRETİMİ VE EDEBİYAT DERSLERİNDE
KULLANILAN YAZINSAL METİNLER SAYESİNDE
GELİŞEN OKUR ODAKLI YARATICILIK BECERİSİ
Özet
Yazınsal metinlerin okur odaklı olarak ders ortamında
kullanılmasının getirileri temel dil becerilerini geliştirmesi açısından büyük
öneme sahiptir. Yazınsallık değerleri olarak metinlerde yer alan öğelerin
okurun düşünce ve düş dünyasında olumlu devinimler yaptığı bilinmektedir.
Okur/öğrenen bu sayede yabancı dilde yazılmış yazınsal metinlerin anlam
kuşağının izlerini takip ederek, kendi dünya görüşünü sınama ortamı yakalar
ve temel dil becerilerini geliştirir. Bu çalışma yazınsal metinlerin okurun
düşünce dünyasında etkinleştirdiği açılımları üretim odaklı olarak irdelemeyi
amaçlamaktadır. Çalışma yöntemi bu bakımdan, okur odaklı olarak yazınsal
metinlerle yüzleşmek, sınıf ortamında yazınsal metinlerin çağrışım yapılarını
yeniden düzenlemek, yorumlamak, kurgulamak ve yeni düşünce modelleriyle
elde edilen yorum alanlarına belli bir bilinç-farkındalık düzeyi ile açıklık
getirmek olmuştur.
Anahtar Sözcükler: Edebi metinler, okur, yabancı dil, anlam
üretimi.

READER ORIENTED CREATIVITY SKILLS IMPROVED
THROUGH LITERARY TEXTS USED IN MEANING
PRODUCTION AND LITERATURE COURSES
Abstract
The profit of utilization of the literary texts as reader oriented in
classroom has a great importance in terms of developing language skills. It is
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known that items which are in texts as being the values of literariness have a
positive effect in the readers’ world of thought and dreams. By this, the
reader has a chance for testing his own world view and improves his basic
language skills by following the origins of the meanings of literary texts
written in foreign language. This study aims to examine the development
based on production in the reader’s mind through literary texts. The
investigation method, in this regard, has been confronting the written texts
through a reader centered view, reorganizing, interpreting and building the
improvisation structures of the written texts in classroom settings and
clarifying interpreting fields obtained by means of novel thought models
through a certain conscious-awareness level.
Keywords: Literary texts, reader, foreign language, production of
meaning.

Einleitung
Dass das Umdenken den StudentInnen schwer fällt, hängt
davon ab, dass sie jedoch nur selten vom Auswendiglernen
abweichen. Wenn man das Ziel der Lehrveranstaltungen vor Augen
schleppt, sieht man klipp und klar, dass das Abstraktionsvermögen bei
den StudentInnen zuallererst auszubilden ist. Die literarischen Texte,
die deutschsprachig sind, enthalten optische, sprachliche und bildliche
Besonderheiten. Auf der ersten Stufe reicht es den StudentInnen aus,
wenn sie wissen, dass diese betreffenden festgestellten Besonderheiten
für die Unterstützung der Interpretation und zum besseren Verstehen
der impliziten Strukturen nötig sind.
Mein Ziel in diesem Beitrag ist die folgenden Probleme an
den Tag zu bringen: Wie führt man die StudentInnen zum produktiven
Denken? Wie kann man die Abstraktionskraft der freien Denkübung
der StudentInnen entwickeln? Wie kann man die StudentInnen mit
dem ästhetischen Genuss der Literatur vertraut machen?
Ich brauche hier nicht die überwiegend pessimistischen
Angaben zu wiederholen. Ich möchte mich hier noch einmal mit den
Maßstäben beschäftigen, die ich in meinem Beitrag zum Abschaffen
der Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung der Sinn_ und
Bedeutungskonstitutionen der literarischen Texte aufgestellt habe.
Ich bin der Meinung, dass solche Arbeiten auch in unserem
Land das Interesse von Menschen aus verschiedenen Universitäten
wecken und zu den Forschungen, die bis heute auf diesem Gebiet
gemacht werden und die als Pioniere in diesem Land dienen, in
kürzerer Zeit viele neue hinzugefügt werden. Solche Forschungen
werden das Bewusstsein der Menschen in der ganzen Welt wachhalten
und sensibilisieren. Das soll unter den Zielen der Literatur einen
prominenten Platz genommen haben.

In dieser Arbeit wird interkulturell die Problematik des
Verstehens und der Interpretation in vielerlei Punkten diskutiert:
Wozu dient eigentlich die Behandlung der literarischen Texte. Der
Ansatz wurde praktisch mit den StudentInnen in der 3. Klasse im
Fach- Deutschdidaktik der Pädagogischen Fakultät der Atatürk
Universität erprobt.
Die literarischen Texte sind besonders im Hinblick auf die
Verständlichkeit häufig optimierungsbedürftig. Meine Arbeit sollte
eigentlich nicht als abgeschlossen/fertiggestellt betrachtet werden. Es
besteht nämlich noch riesige Leere an konkreten Ergebnissen solcher
Arbeiten. Es ist erforderlich, dass auf diesem Gebiet weiterhin
geforscht wird. Mein Beitrag sollte nur eine Anregung für weitere
Forschungen sein.
Wenn wir zur Anwendung mit der Arbeitsgruppe in der
Klasse kommen, kann ich mit einer großen Ruhe sagen, dass ich eine
aktive und produktive Atmosphäre mit der StudentInnen-Gruppe
erfuhr und klar sehe, wie kreativ und innerlich sie an den
Diskussionen in der Klasse teilnahmen. Anhand der Erzählung von
Keuner-Geschichten von Bertolt Brecht ‚Erfolg’ wurden ihre
Haltungen und Annäherungen an die Geschichte in Zusammenhang
mit den betreffenden StudentInnen (Zahl: 50) untersucht, die das
Eigene dem Fremden gegenüber entweder hochschatzt noch verachtet.
Die Ergebnisse werden unten ausführlich diskutiert.
Kreativer Leser als Lerner
Wenn die Rede von der literarische Analyse ist, soll der Leser
allerhand manche abweichende Besonderheiten(Fähigkeiten) besitzen
sowie: Er soll mündig sein, er soll fähig sein, er soll erfahren sein.
Kurz gesagt, er soll imstande sein, über vielschichtige Perspektive zu
verfügen und zur Technisierung und Modernisierung parallel laufende
Neuigkeiten in der ganzen Welt zu verfolgen. Der Leser als
zeitgenössischer Rezipient im Bereich der Literatur soll unter den
veränderten gesellschaftlichen Bedingungen und kulturellen
Bedürfnissen zweifellos in den Vordergrund gerückt werden. Erst
dann spricht man von einem „fähigen“ Leser. In den letzten Jahren hat
sich der Leser im Bereiche der Literaturdidaktik bemerkbar gemacht.
Es ergab sich aus den praktischen Bedürfnissen im menschlichen
Leben. Der Leser sollte unbedingt nicht in Gleichgültigkeit den
veränderten und vorwärts kommenden Fortschritten gegenüber
bleiben. Eben daher wird das Lesen als ein Fertigkeitsbereich eine
zentrale Bedeutung beigemessen und es ist als eine eigenständige
Fertigkeit zu entwickeln (vgl. Kast 1985; 36).

Was ist dem fähigen Leser als Lerner unterscheidendes
Merkmal zuzuschreiben, liegt darin, dass die Literaturprodukte eine
nicht leicht zu decodierende Komplexität darstellt. Die Komplexität
des Umgangs der literarischen Texte insbesondere in den
Fremdsprachenabteilungen
kann
nicht
übersehen
werden.
Literaturdidaktische Lektüre fordert einen Leser heraus, der sich auf
andersartige Lese- und Lebensgewohnheiten bezieht. (Hunfeld 1986;
35)
Für die besten Motivationen zum Lesen sind die literarischen
Texte gut geeignet. Erst dadurch kann der mündige Leser die
kulturellen Differenzen und interkulturelle Voraussetzungen
berücksichtigen.
Um dem mündigen Leser mehr Spielraum für kreative
Entscheidungen und Gedanken einräumen zu können, soll er sich zu
aller erst mit den fremdkulturellen Texten in Dialog versetzen. Der
Leser als Lerner findet vieles in der Fremdliteratur- hier in der
deutschen Literatur heraus. In den fremdsprachigen Texten nimmt
eine kulturelle Andersartigkeit Platz, wodurch der türkische Leser als
Lerner einerseits zu Vorkenntnissen über fremde Kultur andererseits
einen besonderen ästhetischen Geschmack in dem betreffenden
Kulturgut erlangt. Der türkische Leser lernt bei der Entgegenstellung
durch die fremde Kultur geprägte Werte, die in den literarischen
Texten angesiedelt sind, reihenweise positive, gemeinsame und das
Eigene von dem Fremden abweichende Weltauffassungen in
Darstellungen kennen. Das ermöglicht dem türkischen Leser einen
scharfen Blick, offen gestanden, ich habe den Grundsatz, dass ein
„fremdes“ Auge immer mehr jedes Mal scharfer sieht. In den
fremdsprachlichen Texten findet der türkische Leser mehr bildliche
Ausdrücke, als rhetorische Figuren erscheinen, angeboten. Da ein Bild
wie ein Image entsteht, trägt es je nach der Situation und Anwendung
im Texte vielschichtige Dimensionen, die die Sinn_ und
Bedeutungskonstitutionen laut dem Hintergrund erleuchtet.
Die Bestandteile, die den Leser als kreativ zu noch mehr
dynamischen Zustand bei der Interpretation der literarischen Texte
treiben, können folgenderweise dargestellt werden:
- Der Leser soll freie Denkübungen haben.
- Er soll imstande sein, Unklarheiten im Text auszuräumen.
- Da die deutschsprachigen Texte eine Fremdkultur herstellen, soll
er die kulturelle „Alterität“ bemerken. Dann kann er sich gut testen.
- Er soll sich die Fremdkultur als ein Reichtum annehmen.
- Interkulturelle Annäherungen vermitteln ihm einen scharfen und
kritischen Blick.

- Kulturelle Vielfalt ermöglicht ihm, die Zustände in der (Lebens)Wirklichkeit mit Selbstsicherheit wahrzunehmen. Und
- Intellektuelle Flexibilität und Kommunikation.
Lesen als eine geistige Tätigkeit
Das Lesen soll laut meisten Literaturtheoretikern die
notwendigen Erwartungen im Leser für seine Wirksamkeit erwecken.
Erst dadurch ist das Neue vom Leser zu erschließen. Das bedingt ohne
Zweifel eine gesunde Kommunikation durch wirksames Lesen. Dann
taucht die Frage auf: Wie kommt diese Produktivität betreffende
Kommunikation zustande? Dafür zitiere ich nach Iser:
„ Es gilt vielmehr, den Sinn des Neuen in der Lektüre zu erschließen,
und diese Tätigkeit bildet eine wesentliche Bedingung dafür, dass
Kommunikation überhaupt zustande kommt. Dazu bedarf es ohne
Zweifel rhetorische Signale, doch diese lenken nur die verschiedenen
Akte, in deren Verlauf der Leser den Sinn des Textes konstituiert.“
(Iser 1988; 436)
Wie nach dem oben angeführten Zitat ist das Lesen eine produktive
Tätigkeit für Leser, der sie im Kommunikationsprozess noch mehr
dynamisch macht. Freilich ist die Rolle der passenden Textauswahl im
Literaturunterricht nicht außer acht zu lassen. Noch eine andere Frage,
die zu stellen ist: Wie kann der fähige Leser im Akt des Lesens mit
literarischen Texten Kontakt nehmen? Das kostet viel Zeit, Energie
und Mühe. Die literarischen Texte sind viel dimensional, d.h. in den
literarischen Texten sind viele Sinnschichten vorhanden. Das macht
die Texte literarisch und das Literarischsein setzt Mehrdeutigkeit
voraus. All das Erwähnte zwingt die Leseart zu noch mehr aktiven
Tätigkeiten, die im Leser neue Denkungsformen (Denkprozesse)
auslösen. Die Beseitigung der inhaltlichen Komplexität der
Bedeutungssituationen in den literarischen Texten hängt zum großen
Grad davon ab, dass der Leser sich der kulturellen Andersartigkeit in
den literarischen Texten im Unterricht bewusst sein soll. Das lässt ihm
eine affirmative Akzeptierbarkeit des Fremden gewinnen.
Das Vorhanden der Sinn_ und Bedeutungsproduktivität führt
den Leser zu Gedanken, um als Rezipient durch seine geistige
Tätigkeiten neue gedankliche Strukturen zu generieren. Dadurch
enthüllt jedes Geheimnis im Text als versteckter Sinn. Durch den
Leser (im Akt des Lesens) ist die ästhetische Erfassung des Werkes
(literarisch) zu erscheinen. Die Ästhetik hier kommt erst durch den
Leser zustande. Indem er ohne zeitgebundene Gedanken seine eigenen
individuellen Betrachtungen aktiviert, kommt die Ästhetik als eine
Rezeption vor, da die zeitgebundenen Gedanken Hemmungen vor

kreativem Denken sind. Das fordert beim Leser neue Denkungsart zur
Kritik. Das ist Ziel der Literatur(Didaktik), den Leser in eine kritische
Haltung zu bringen (Vgl. Abraham U. Kepser M. 2009, 29).
Nach der Behauptung von Ingarden „Das literarische Werk,
und insbesondere das literarische Kunstwerk, ist eine schematische
Gebilde. Mindestens einige seiner Schichten, und besonders die
gegenständliche Schicht, enthalten in sich eine Reihe von
‚Unbestimmtheitsstellen’„ (Ingarden 1988; 44). Wie man sieht, ist das
Vorhanden der Unbestimmtheitsstellen nicht zufällig. Es ist für jedes
literarische Werk notwendig. In diesem Zusammenhang fährt
Ingarden mit seiner Behauptung fort:
„ …mit Hilfe einer endlichen Zahl Wörter, bzw. Sätze, auf eindeutige
und erschöpfende Weise die unendliche Mannigfaltigkeit der
Bestimmtheiten der individuellen, im Werk dargestellten Gegenstände
festzulegen; immer müssen irgendwelche Bestimmtheiten fehlen.“
(ebenda; 45)
Daraus lässt sich folgern, dass die betreffenden
Unbestimmtheiten selber den Leser fordern, da das Ungesagte erst
durch ein kreatives Lesen im Leseprozess auszufüllen ist. Das ist dem
fähigen Leser zu überlassen. Eben deswegen hat das Lesen als eine
geistige Tätigkeit eine bedeutende Rolle beim literarischen Text. Es
wird nicht umsonst von Iser auf die Leserrolle aufmerksam gemacht.
Diese Rolle wird noch bedeutender, wenn man es vor Augen führt,
dass in den literarischen Texten die Zustände bildlich dargestellt
werden, und sich der fähige Leser mit seinem Erwartungshorizont den
literarischen Texten nähert. Die Unbestimmtheiten, die Unklarheiten,
die Leerstellen und die Ungesagten im Text treiben zusammen den
Leser in eine gedankliche Spannung. Um sich von dieser Spannung
fernhalten zu können, muss der Leser den Text zum alltäglichen
Dasein bringen, d.h. konkretisieren, und nach dem Hintergrund des
Textes fragen, indem er den literarischen Text als ein mehrschichtiges
Gebilde sprachlich, stilistisch und inhaltlich klar gesagt nach seiner
Mannigfaltigkeit (Viel- Dimensionalität) in Teile zerstücken kann.
Erst dadurch erreicht der Leser eine Möglichkeit, durch seine
Kreativität den Sinn und Bedeutung nach eigenen Denkprozessen und
Bedingungen zu produzieren. Das fordert unbedingt eine selbständige
Denkungsart. Somit wird ein Interpretationsversuch durchgeführt.
Diese geistige Lesetätigkeit nennt man „aktives“ Lesen.
Die Zeit und der Boden, wo der Leser sein Leben fortsetzt,
sind von Neubestimmungen geprägt. Deswegen soll der Leser den
Text mit seinem Alltag verbinden, um ihn aus eigener Perspektive zu
verdeutlichen. Ich zitiere hier nach Gadamer: „ Einen Text zu

verstehen heißt ihn auf die gegenwärtige Situation anwenden und in
solcher Anwendung zu konkretisieren“ (Warning 1988; 20)
Wie Naumann ausdrückte, ist der Text eine strukturierte
Vorgabe für seine Leser. (Vgl. Naumann 1973; 35). Das fordert eine
Kommunikation mit dem Leser im Leseakt. Das bedarf jedoch der
Aktualisierung durch den Leser, um sich einlösen zu können. Der Text
als
Bewusstseinkorrelat
erscheint
im
Leser
(als
Kommunikationssituation). Diese Kommunikation aber ist nicht
abgeschlossen, sondern ist ein Prozess, der sich auf die unendliche
Kreativität der Rezeption bezieht. Erst dann ist das Lesen als Prozess
einer dynamischen Wechselwirkung. Der Umgang mit den
literarischen Texten ist wie ein Spiel zwischen Autor und Leser.
Dieses Spiel hat die vorgeplanten Regeln, die aber nicht mit
zeitgebundenen Gegenständen begrenzt sind. Iser formuliert diese
Spielsituation mit seiner eigenen Annäherung:
„ Autor und Leser also teilen in sich das Spiel der Phantasie, das
überhaupt nicht in Gang käme, beanspruchte der Text mehr, als nur
Spielregeln zu sein. Denn das Lesen wird erst dort zum Vergnügen,
wo unsere Produktivität ins Spiel kommt, und das heißt, wo Texte
eine Chance bieten, unsere Vermögen zu betätigen.“ (Iser 1990; 176)
Didaktik der literarischen Texte:
Wie es unter den Zeilen oben erwähnt wird, bedarf der
literarische Text eines besonderen Interpretationsversuches, da er
bildliche Zustände darstellt und öfters hinter solchen Zuständen eine
ironische Kritik versteckt ist. Das Geheimnis in diesen Zuständen und
Sinnzusammenhängen zu enthüllen, ist dem Leser überlassen. Die
Leserrolle geht gewiss über diese Enthüllung des versteckten
Geheimnisses hinaus, was den Text literarisch macht, weil die
Gesellschaft mit menschlichem Leben mit vielschichtigen
Dimensionen einige (sprachlich, historisch, kulturell und sozial)
Widerspiegelungen besitzt (vgl. Schroder K. und Weller R. 1990; 68).
Darüber hinaus benötigt man weitere Informationen zum
Aufschlüsseln der literarischen Texte.
Wenn die Rede von Literatur ist, dann taucht die Frage auf:
Welche Besonderheiten machen den Text literarisch? Also beim
Literarischsein sind etliche Eigenschaften bedingt. Im Gegensatz zu
den Gebrauchtexten oder Informationstexten enthält der literarische
Text überdeckte Sinn- und Bedeutungsschichten, Bilder, Motive,
Rhetorik, Tiefenstrukturen, Hintergrundsebene. Nämlich, man findet
sogar
darin
Menschenleben,
Tagesgeschehen,
normale
Lebensabschnitte und in Draußen stehende Wirklichkeit. Aber man

muss gewiss nicht übersehen, dass die oben angeführten Sachverhalte
unter der Wirkung der Literaturgewalt auf eigene Art behandelt
werden, was auf das Denken des Lesers, also StudentInnen ganz
anders wirken. Dabei sind die angebrachten Annäherungsformen,
nämlich Methoden insbesondere zu erwähnen.
In den letzten Jahren wurde auf den Leser einen großen Wert
gelegt. Die Literaturtheoretiker haben den Leser aus seiner klassischen
Stelle herausgenommen und ihn in den zeitgemäßen Vordergrund
gerückt. Dazu haben die modernen literaturtheoretischen
Betrachtungen einen bedeutenden Beitrag geleistet. Was die Literaten
und Interessenten in einen gemeinsamen Punkt führt, ist die Ansicht,
dass die literarischen Texte im Akt des Lesens meines Erachtens
Produktivität und Kreativität beim Leser (StudentInnen) anzuregen.
In dieser Arbeit geht es in erster Linie um die Rezeption und
Behandlung der deutschsprachigen literarischen Texte im
Literaturunterricht mit türkischen LehrerstudentInnen. Die
Gruppenarbeiten in Klassen und kollektive Lernerkreativität spielen
im literaturdidaktischen Unterricht eine bedeutende Rolle. Als eine
Gattung bezeichnet man die sprachdidaktischen Sachverhalte und
Konflikte in den literarischen Texten, die die reale Wirklichkeit
nachahmen, indem sie verschiedene soziale, kulturelle und politische
Tagesgeschehen thematisieren.
Es stellt sich heraus, dass die StudentInnen in meiner
Arbeitsgruppe mehr an dem Inhalt der literarischen Texte interessiert
sind. Die interkulturellen, geschichtlichen und ästhetischen
Blickwinkel stellen sie in den Hintergrund. Die Aktualisierung
besitzenden Texte werden meist bevorzugt. Das ist den StudentInnen
zur Gewohnheit geworden, sich mit der inhaltlichen Seite des
literarischen Textes zu kommunizieren. Wie es uns geläufig ist, sind
die prosaischen Texte als ein dynamisches Sozialprodukt für
Kreativität der Gedanken der StudentInnen als Leser geeignet. Das
vorliegende Unterrichtskonzept ist unter Berücksichtigung der
leserorientierten Rezeption der deutschsprachigen literarischen Texte
vorbereitet worden. StudentInnen interpretieren Brechts Text ‚Erfolg’
(Brecht 1977; 35) und benennen sprachliche Besonderheiten des
Textes. Als passive Rezipienten leiten appellative Strukturen des
Themenbereichs und erweitern dann sie mit eigenen Ausdrücken. Das
zeigt die produktive Seite des literarischen Textes im Unterricht,
wodurch sich die StudentInnen dazu gezwungen fühlen, durch den
literarischen Text miteinander in Kommunikation zu kommen. Ab und
zu finden sie einen spielerischen Umgang mit dem Text, was sie noch
zur Kommunikation treibt, das ist auch das Ziel unter den

unterrichtsmethodischen
Lernzielen.
Literaturunterricht
mit
literarischen Texten gestaltet dient auf diese Weise den StudentInnen
auch dazu, neue Ausdrucksmöglichkeiten, Wortschatz und
Ausdruckfähigkeiten zu erwerben und sie zu erweitern. Daher wird
Literaturunterricht unter dem Aspekt der Kommunikation
(Sprechfähigkeiten) betrachtet (Vgl. Krull 1985; 45).
Literaturunterricht
soll
den
StudentInnen
freie
Denkungsformen ermöglichen. Noch einmal sollte hier betont werden,
dass flexibles Denken und Handeln im Literaturunterricht – es soll
nach Lernprozessen meist in jedem Unterricht ermuntert werdenproduktive Bestrebungen vermitteln. So steigt die didaktische Qualität
des Unterrichts auf. Es soll unbedingt nicht übersehen werden, dass
der literarische Text, der in Fremdenkultur gestaltet ist, bietet
ineinander gegangene Konstitutionen in einer Komplexität an.
Das Anliegen des Autors ist vom Leser zu verlangen, dass er
diese Komplexität im Text, als ein vielschichtiges Gebilde entsteht,
aufschlüsseln soll. Das bedarf der Fähigkeit und Kreativität von ihm.
Das Interesse erweckende und die StudentInnen motivierende Kraft
des Textes schafft eine Denkungsart zur Kritik. Das ist auch zu den
Lernzielen zu zählen, kritisch und vorurteilslos an den literarischen
Text anzunähern, weil der Text, der deutsprachig ist, fremde
Kulturdifferenz herstellt.
Kommen wir zum Text ‚Erfolg’ von Brecht wieder zurück,
wird diese Geschichte als eine sehr kleine (minimale) Form der
Gattung bezeichnet. Der Text besteht aus einigen Zeilen. Obschon er
mit wenigen Wörtern geschrieben ist, ist er tiefenstrukturell
vielschichtig, was bei Brecht wie den anderen Schriftstellern
(Bernhard, Kafka, Jandl und Handke) eigene Schreibweise ist. Die
Keuner-Geschichten enthalten wie gesagt viele Sinnschichten, die
soziokulturell und politisch erscheinen. In gleicher Parallelität
produzieren die StudentInnen in meiner Arbeitsgruppe viele
Gedanken über den kleinen Text. Intensive Gedanken kommen zur
Sprache, weil innere Atmosphäre des Textes mehrdeutig ist.
Im Text ist dem Leser klar, dass die minimale Geschichte
einen spannenden, den Leser (StudentInnen) in Frage stellenden
Zustand enthält:
„ Herr K. sah eine Schauspielerin vorbeigehen und sagt: ‚sie
ist schön.’ Sein Begleiter sagte: ‚Sie hat neulich Erfolg gehabt, weil
sie schön ist.’ Herr K. ärgerte sich und sagte: ‚ Sie ist schön, weil sie
Erfolg gehabt hat.’„ (Brecht, ebenda)
Wie man sich klar versteht, stellt die minimale Geschichte
einen krisenhaften und fragwürdigen Zustand dar, auch wenn die

Wörter-Zahl sehr begrenzt ist. Das geführte Gespräch zwischen Herrn
K. und dem Begleiter trieb die Arbeitsgruppe in der Klasse zu
verschiedenartigen Gedanken, so dass die StudentInnen im Anschluss
an die innere Atmosphäre des Textes appellative Meinungen
produzieren, unter denen merkwürdige Verschiedenheiten entstehen,
die sich auf Umwelt- und Familienfaktoren beziehen. Außerdem soll
man ihre Kulturstufe und Ausbildungsniveau nicht außer Acht lassen.
Die Geschichte ist sehr kurz, aber besitzt eine geheimnisvolle Dichte.
Diese Dichte trieb StudentInnen in Spannung. Die gespannte Lage
verursachte sie neue Fragen auf die Geschichte zu stellen. In der
Geschichte wird eine fiktive Situation durch Er-Form dargeboten.
Eigentlich war in dieser Geschichte spürbar, dass der Schriftsteller
durch spannendes Gespräch zwischen Herrn K. und dem Begleiter im
Leser kritische Denkprozesse auszulösen beabsichtigte. Aus diesem
Grunde fühlten die StudentInnen sich dazu benötigt, über die inneren
Zustände der Geschichte eigene Ansichten zur Sprache zu bringen, die
folgenderweise lauten:
- Manche von den StudentInnen in der Arbeitsgruppe behaupteten
die Meinung, dass es in der Geschichte ein merkwürdiges
Entscheidungsverständnis gab, das der Schriftsteller mit Absicht in
den Text hingesetzt hatte. Das stellte sie in Diskussion, indem sie sich
gegenseitig über die Problematik geäußert haben, ob die Kunst mit der
Schönheit oder dem Erfolg im Leben zu tun hat. Anders ausgedrückt,
ob die Schönheit dem Erfolg voraus ist oder umgekehrt.
- Die eine Gruppe war der Ansicht, dass der Schriftsteller eine
scharfe Frage in Art einer These aufgestellt hat, damit der Leser sich
für das Richtige, das er im Text verborgen hatte, gemäß seiner
Weltanschauung entscheidet. Nach ihnen wurde der Grund, um den
die StudentInnen kämpfen, vom Schriftsteller dargestellt, ob sie ihre
Denkprozesse nach Abwehrmechanismen oder rationalen Haltungen
betätigen. (Schön sein oder Erfolg haben).
- Nur wenige StudentInnen vertraten die Meinung, dass das
Gespräch in der Geschichte für politisch zu halten war. Die
Geschichte ist wegen der kritischen Zustände in der Gesellschaft
geschrieben, die nach eigenen Interessen als Schönsein oder als Erfolg
zustande kommen. Nach ihnen werden im Text die
Meinungsverschiedenheiten in der Gesellschaft über fest verwurzelte
Werturteile und Ideen unter dem kritischen Aspekt zum Ausdruck
gebracht.
- Einige StudentInnen hatten eigene Perspektive, die bestimmte
gesellschaftliche Beziehungen mit Normen und Sanktionen
ausgestattet in den Vordergrund stellen. Dazu verursachte die

Betonung bestimmter Wörter in der Geschichte: Erfolg- Schönsein.
Das führte sie in Diskussion, die so heftig in der Klasse verlief.
Dadurch konnten die StudentInnen freiwillig und so fließend die
deutschen Ausdrücke verwenden. Das regte sogar auch
die
Vorkenntnisse in ihrem Gedächtnis an, die bis dahin noch nie
angewendet wurden. Diese Lage motivierte sie noch kräftiger. Das
lenkte auch die Aufmerksamkeit betreffender StudentInnen in der
Gruppe. Die Diskussion erweckte ausreichendes Interesse und
motivierte sie noch mehr dynamisch zu neuen Denkungsformen.
- Manche StudentInnen betonen auf die Bedeutung der kulturellen
Alterität, weil die Geschichte deutschsprachig war. Der
fremdkulturelle Text, der in einer Andersartigkeit herzustellen war,
trägt in sich viele sprachlichen, kulturellen, erdkundlichen und
sozialpolitischen Lebensabschnitte und Bestimmtheiten, die die
Vielschichtigkeit des Textes entstehen lassen.
Der Grund dafür, dass die Geschichte die oben genannten
Gegenstände enthält, kann der Meinung nach den StudentInnen
interkulturell angedeutet werden. Das bedarf aber zu einem gewissen
Grad bestimmten Vorwissens, worüber die StudentInnen verfügen
sollen. Sonst bleiben die Lücken unter den Zeilen, also wie Iser
hingewiesen hat, als Leerstellen im Text, unausgefüllt. Dass diese
Gruppe eine interkulturelle Beziehung zur deutschsprachigen
Geschichte herstellte, machte m.E. eine vernünftige Feststellung.
Dann aber tauchte die Frage auf, wie können die türkischen
StudentInnen als Leser diese betreffenden Leerstellen und
Unbestimmtheiten in der Geschichte, also all die Ängste vor
Fernhaltung zu eigenem Kulturgut überwältigend, ohne Vorurteile
ausfüllen, die die Kommunikation zur Geschichte grundlegend stört,
da diese Faktoren im Kommunikationsprozess und bei der Rezeption
der deutschsprachigen Texte eine bedeutende Rolle spielen (Vgl.
Müller; 183). Diese interkulturellen Auseinandersetzungen trieben
auch die StudentInnen zur Diskussion, die zum Erwerb und zum
Gebrauch vieler deutschsprachiger Ausdrücke in der Klasse einen
wichtigen Beitrag geleistet hat.
Wenn wir die all oben angeführten Annäherungen von
StudentInnen an die deutsche Geschichte bewerten wollen, haben wir
wie folgt einen viel breiten Spektrum der Interpretationen in Hinblick
auf den Text:
- Literatur kann den Unterricht didaktischer machen.
- Dadurch können die StudentInnen ihre Denkprozesse auf
dynamischer Weise
betätigen.

- Die gut ausgewählten literarischen Texte können die
StudentInnen zu neuen Gedanken anregen.
- Die StudentInnen haben Gelegenheiten durch den
Literaturunterricht, eigene
Lebenserfahrungen im praktischen
Leben zu erproben.
- Literatur vermittelt einen scharfen kritischen Blick zur
sachlichen Welt.
- Neben den fremdsprachlichen Ausdrücken können die
StudentInnen auch durch
literarische Texte neue Gesichtskreise
erwerben.
- Anhand Didaktik der literarischen Texte kann man auch
rhetorische Figuren und
ästhetischen Genuss vermitteln, worin
die gegenständliche Welt und Wirklichkeit als fiktiv
darzustellen
sind.
- Vermittels Literaturdidaktik kann man StudentInnen über
das Eigene und das
Fremde befriedigende Wissen beibringen.
- Die zwischen Kulturen angesiedelten literarischen Texte
bilden m.E. mit dem Verräumlichungsprozess
konkreter
Erfahrungen andere imaginäre Orte
(Topographie) in Bezug auf
multikulturell überlagerter Lebensweisen (Vgl. Bachmann-Wedick
1996; 62).
- Literatur ermöglicht den StudentInnen analytisches und
demokratisches Denken, das unentbehrliche Handlung für den
Zeitmenschen zum praktischen Leben ist. Demokratisierungsprozess
führt die StudentInnen in die Multiperspektivität- Situation, also in
eine Strategie gegen den Dogmatismus und Vorurteile (vgl. Öztürk /
Dellal 2004; 20), da Literatur ein kulturelles Erbe für jeden in jeder
Nation ist.
Produktivität der Bedeutung
Im Gegensatz zu den klassischen Betrachtungen zu den
literarischen Textinterpretationen sind heutzutage neue Perspektive
zur Textanalyse entwickelt. Die Bedeutung als Problematik
beschäftigte seit langer Zeit die Literaten und Interessenten mit
Literatur als Theoretiker oder Kritiker. Da die Bedeutung als
versteckte Spur im Text problematisch erscheint, bedarf man zeitfreier
Perspektive bei der Analyse der literarischen Texte. Die Frage, was
für einen Stellenwert die Bedeutung in Bezug auf den literarischen
Text hat, soll hier verdeutlicht werden.
Es entsteht meistens im Akt des Lesens eine Erschwerung
zwischen Lesen und Verstehen. Ich würde sogar soweit gehen und
betonen, dass der Text als Bedeutungskonstitution das Verstehen zu

einem großen Grad bewirkt. Die Bedeutung als eine Struktur stellt
dem Leser eine Welt dar, die aus Worten besteht und zum größten
Teil vom Leser selbst hergestellt wird, indem er grammatikalische
und semantische Operationen durchführt. D.h. die Bedeutung weckt
die Reaktionen des Lesers. Was als fraglich bleibt, ist, weshalb man
sich mit ihr beschäftigt. Die Antwort darauf soll so lauten: da der Text
eine fiktive Welt d.h. eine Illusion beinhaltet, die sichtbare und
unfassbare Wirklichkeiten haben. In gleicher Parallelität drückt Fish
seine Ansichten so aus:
„Es ist die Illusion der Selbständigkeit und der Vollständigkeit. Eine
Druckseile oder eine Seite oder ein Buch sind so offensichtlich daman kann sie in die hand nehmen, fotografieren oder wieder fortlegen, so dass es scheint, in ihnen seien alle Werte und Bedeutungen
enthalten, die wir mit ihnen verbinden. So lautet natürlich die
unausgesprochene Annahme, die sich hinter dem Wort ‚Inhalt’
verbirgt. Die Zeile oder Seite oder das Buch ‚beinhalten’ - alles“ (Fish
1988; 210).
Es sollte jedoch aufgemerkt werden, dass die StudentInnen viele
Fehler beim Lesen und Verstehen machen. Diese entstehen, weil sie
unangemessene
Strategien
der
Verarbeitung
von
Oberflächenstrukturen angenommen haben. Normalerweise sollen die
Textstrategien beim Lesen lenkend sein. D.h. die Aufdeckung der
Tiefenstruktur und Hervorholen der Tiefenbedeutung sind das einzige
Ziel. In Weiterführung setzt Fish fort:
„Es wird vom Leser verlangt, die Bedeutung des vor ihm liegenden
Gedruckten herauszufinden. Für mich ist der Lesevorgang (und
Verstehen im Allgemeinen) ein Ereignis, von dem kein Bestandteil
aufgegeben werden kann. In diesem Ereignis, das die Aktualisierung
von Bedeutung ist, spielt die Tiefenstruktur eine bedeutende Rolle,
doch sie ist nicht alles; denn wir verstehen nicht allein gemäß den
Bedingungen, die die Tiefenstruktur vorgibt, sondern im Rahmen
einer Beziehung zwischen der sich in der Zeit entfaltenden
Oberflächenstruktur und ihrer ständigen Überprüfung auf dem
Hintergrund unserer Vorstellung […] von der zu erwartenden
Tiefenstruktur.“ (Fish, ebenda, 215).
Im Ganzen lässt sich leicht erklären, dass es im Werk (Text) viele
Ausdrucksmittel zur Erforschung gibt, die wirksam sind. Seine
Wirkung aber ist auf den Leser ausgerichtet. Der Leser, dem der Text
mit seinen Bedeutungen überlassen ist, soll produktiv sein. Seine
Produktivität ist auf den Rezeptionsvorgängen aufgewiesen. Seine
eigene Rezeptions- und Verständnisweise nuanciert die Sinn- und
Bedeutungskonstitutionen im Leservorgang, indem er im Text

erhaltende Sinnschichten zu seinem alltäglichen Dasein bringt. Diese
Einstellung ist eine zeitfreie Aufschlüsselung des Textes durch die
rezeptionsästhetischen Annäherungen des Lesers. D.h. wie Wodicka
zur Sprache bringt:
„Das literarische Werk ist […] ein schematisches Gebilde. Das heißt,
dass einige Schichten, besonders die Schicht der dargestellten
Gegenständlichkeiten Unbestimmtheitsstellen enthalten. In den
Konkretisationen
des literarischen Werkes vollendet sich die
‚Ausfüllung’ der Unbestimmtheitsstellen, jedoch werden nicht alle
gefüllt und auch nicht immer in gleicher Weise„ (Vodicka 1988; 90)
Man aktualisiert den Text durch die Lektüre. Der Text muss aber
gewiss einen Spielraum - wie es in der Geschichte von Brecht ‚Erfolg’
der Fall ist- von Aktualisierungsmöglichkeiten gewähren, da er zu
verschiedenen Zeiten von unterschiedlichen Lesern immer ein wenig
anders verstanden worden ist, und Unbestimmtheiten im Text eine
elementare Wirkungsbedingung verkörpert. Klar gesagt, das
Verhältnis zwischen Text und Leser ist immer veränderlich; es steht
stets offen der Aufschlüsselung. Das aber zeigt die magische
produktive Seite und Gewalt der Bedeutung. Wie Iser darauf
hingewiesen hat:
„Bedeutungen literarischer Texte werden überhaupt erst im
Lesevorgang generiert; sie sind Produkt einer Interaktion vom Text
und Leser und keine im Text versteckten Größen, die aufzuspüren
allen der Interpretationen vorbehalten bleibt. Generiert der Leser die
Bedeutung eines Textes, so ist es nur zwangsläufig, wenn diese in
einer je individuellen Gestalt erscheint.“ (Iser 1988; 229)
Die deutschsprachigen Texte, in denen eine anregende
Kulturwelt angesiedelt ist, bieten dem türkischen Leser einen breiten
Produktions- und Interpretationsraum dar. Der wichtigste Grund dafür
ist, dass das Fremde für den Leser ausreichend anregend ist, da er
durch eine fremde Welt verschiedenunterschiedliche Sachverhalte
erreichen kann und eine fremdkulturelle Text ihn provoziert. Der
türkische Leser nähert sich solchen Texten mit einer großen Neugier,
was ihn in mehrmaligem Lesen und an sich selbst zu denken treibt.
Wenn die Zeitgeschehen, soziale und politische Zustände des Autors
mit einzubeziehen sind, dann ist die Haltung des Lesers zum Text
noch bestimmter, und noch dazu die sprachlich stilistischen Angaben
im Text.
Durch Literatur kann man vertieft Sprache lernen, wenn
überhaupt der Unterricht kommunikationsorientiert ist. Literatur, die
in der Fremdkultur geprägt ist, ist im Sprachunterricht gut geeignet,
die Motivation der StudentInnen zu erwecken und dadurch ist ein

kommunikativer Unterricht realisiert. Dabei wird besonders
berücksichtigt, dass literarische Texte kurz, leicht verständlich und
aktuell sind. Als rezeptionsästhetisch betrachtet, spielt die subjektive
Rezeption des Lesers eine wichtige Rolle, in dem Fall die
Studentinnen-perspektive über den Text herauszubekommen.
Unvermeidliche Kraft der Literatur im Unterricht ist insbesondere
durch Einprägung des Inhalts, Produktivität der Texte, die
Problemstellung, kultivierte Unterhaltung, interkulturelle Ansätze,
landeskundlichen Einfluss bestimmt. Die Texte, die oben genannten
Besonderheiten enthalten, sind für StudentInnen geeignet und sollen
zur Diskussion gestellt werden, da die Fremdsprache durch
Kommunikation gelernt werden kann. Die StudentInnen können mit
den literarischen Texten kreativ arbeiten. Allein ist es durch
literarische Texte ein Kulturvergleich möglich, da sie in einer
Fremdkultur entstehen. Die literarischen Texte vermitteln den
StudentInnen das Gefühl der Selbstsicherheit und leisten einen
bedeutenden Beitrag zum Erkennen und Bewältigen der Probleme, die
innerhalb und außerhalb des Unterrichts stattfinden. (Vgl. Akbulut
1996; 201). D.h. die StudentInnen können auf diese Weise auch zu
den praktischen Bedürfnissen in der Außenwelt vorbereitet werden.
Der literarische Text ist selbständig ein Produkt.
Textproduktion und -rezeption setzen das Lesen und Verstehen als
produktiv und kreativ voraus. Der Leser kann erst dadurch m.E.
eigene Gedanken im Anschluss an Aktualisierung des Textes
generieren. Das Eigene und das Fremde werden dann im Leser
verschmelzen. In Anlehnung an die Behauptung von Wierlacher (Vgl.
Wierlacher 1980; 335) verläuft der Kommunikationsprozess zwischen
dem Leser und Text auf fremdkultureller Ebene. Dieser Prozess kann
erst durch die Abschaffung etlicher Mängel realisiert werden. Die
Schwierigkeiten bei der Rezeption der fremdkulturellen literarischen
Texte sind das Thema, das den Kommunikationsprozess im
Literaturunterricht stört. Das bedeutet, dass die Rezeption und
Wirkung von fremdkulturellen Texten Produktivität und Kreativität
der StudentInnen grundlegend beeinflussen.
Die Faktoren, die die Wirkung der Produktivität der
StudentInnen beim Interpretationsversuch vermehren, können wie
folgt gereiht werden:
- Individuelle Produktivität und Kreativität werden im
Kommunikationsprozess mit den literarischen Texten entwickelt.
- Die StudentInnen erwerben durch den Umgang mit den
literarischen Texten einen kritischen Blick.

- Die Welt des Fremden wird somit nicht vom Eigenen für ein Störund Angstfaktor gehalten.
- Die StudentInnen können durch ein kritisches Auge die
Außenwelt noch scharfer wahrnehmen.
- Produktionsmechanismen, die bei Kommunikationsprozess
notwendig sind, werden im Umgang mit den literarischen Texten zu
einem gewissen Grad bekräftigt.
- Durch das Erkennen des Fremden besitzen die StudentInnen
eigene Selbstsicherheit und nehmen eigene Kulturwelt durch objektive
Maßstäbe wahr.
- Die StudentInnen erweitern durch die Lektüre der literarischen
Texte ihre geistige Sehweise und Kulturwelt, die sprachlichstilistische, soziokulturelle und gesellschaftliche Wissensbereiche
enthalten müssen.
- Im Literaturunterricht werden außerdem den StudentInnen ein
bestimmtes demokratisches Verständnis und ein vorurteilsloses
Denken vermittelt, was heutzutage für Menschenfrieden
unentbehrlichste Haltung in der ganzen Welt ist und sein wird.
Schlussfolgerung
Der deutschsprachige literarische Text, der mit sich eine
Fremdkultur und
-welt trägt, beinhaltet Sinn- und
Bedeutungsoffenheit. Dem türkischen Leser ist es überlassen, durch
die Kraft und Fähigkeit seiner Produktivität und Kreativität diese
betreffende Offenheit im Text auszufüllen. Der Umgang mit den
literarischen Texten bietet dem Leser neben den kritischen
Perspektiven auch einen ästhetischen Geschmack an, wodurch er die
Texte zum Vergnügen zu behandeln beginnt. Das bringt eine weitere
behagliche Atmosphäre zu ihm mit. Höchstwahrscheinlich trifft der
Leser im Lesevorgang vielen Defiziten der fremden Kultur, die sich
aus den eigenen Werturteilen und Lebensweisen ergeben. Diese
Störfaktoren zu beseitigen, hängt davon ab, dass der Leser zuallererst
m.E. kreativ und fähig zur Interpretation der Fremdenwelt sein soll.
Anders ausgedrückt, er soll ausreichendes Wissen über das Lebensart
und Weltauffassung der fremden Welt verfügen. Es lässt sich noch
einmal betonen, dass die literarischen Texte mit ihren
Bedeutungskonstitutionen, Sinnschichten und vielfältige Dimensionen
(sprachliche, kulturelle, historische und stilistische…) eine
geschlossene Tiefe in sich tragen. Zum Aufschlüsseln dieser
Unklarheiten im Text bedarf man einer bestimmten Mündigkeit im
Lesen, Verstehen und Analysieren. Der Leser soll sogar auch die
fremdkulturellen Begriffe, Erzähltechniken, literarische Figuren,

gesellschaftliche und ästhetische Bestimmtheiten herausfinden. Das
setzt aber eine Annäherung an die Fremdkultur ohne Vorurteile
voraus. In diesem Beitrag war es für mich zu erhellen, unter welchen
Umständen der türkische Leser die deutschsprachigen literarischen
Texte analysieren kann, indem er viele impliziten und als fremd
angesiedelten
Faktoren,
sowie
Ungesagten,
Leerstellen,
Unbestimmtheiten und Unklarheiten kurz mit allerhand Kontrasten
beladene Bestandteile herausfindet.
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ALMANCA BİRLEŞİK TÜMCELERDE DEVRİKLEME
Süleyman ERATALAY
Özet
Almanca yan tümcelerde öğelerin sırasında bazı değişiklikler
gözlenmektedir. Bu değişiklikler eylem ve yardımcı eylemin olağan
konumunun dışında bir yere konumlanması şeklinde olmaktadır. Kısaca
devrikleme denen bu olay özellikle yerleşme yoluyla kurulan yan tümcelerde
karşımıza çıkmaktadır. Almancanın tarihsel gelişimi sırasında değişme
uğramış bazı özelliklerinden kalıntılar, bu devriklemenin olası kaynağı olarak
görülebilir. Çalışmada, ağaç çizimi yönteminden yararlanarak Almancadaki
birleşik tümceler incelenmiş ve devriklemenin boyutları gösterilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Sözdizim, Sözcük Türleri, Ağaç Çizimi, Yan
Tümce, Devrikleme.

ANASTROPHE IN GERMAN COMPOUND SENTENCES
Abstract
Some changes on the items order of the German clause has been
observed. These changes are being located of the verb and auxiliary verb in
somewhere different than their usual position. In short, this event which is
called anastrophe, especially appears in the subordinate clauses. The rest of
some features that had been modified during the historical development of
the German, may be seen as a potential source of anastrophe. In this study,
the tree diagram was used to examine the combined sentence in German and
it is aimed to show the traits of the anastrophe.
Key Words: Syntax, Word Formation, Tree Diagram, Subordinate
Clause, Anastrophe.
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Giriş
Hint-Avrupa dil ailesinin tipik örneklerinden biri olan
Almancada, tümcelerin sözdizimsel dizilişi özne-eylem-nesne sırasını
takip etmektedir. Bu diziliş soru ve emir kipindeki tümceler dışında
genellikle böyledir. Almancada emir kipi oluşturmak için tümcenin
eylemi, soru kipi oluşturmak için tümcenin yardımcı eylemi özne ile
yer değiştirerek birinci sıraya geçmektedir. Yani sözdizimsel sıralama
eylem-özne-nesne şekline dönüşebilmektedir. Bu kural İngilizce ve
Fransızca gibi diğer Hint-Avrupa dilleri olan için de geçerlidir.
Ancak İngilizcenin aksine Almanca birleşik tümcelerde yan
tümcenin sözdiziminin değiştiği gözlenmektedir. Yani yan tümcedeki
sözcükler tümce içindeki olağan dizilişlerini kaybederek devrik bir
dizilişe geçerler. Devrikleme (anastrophe) Türkçe gibi dillerde
oldukça sık ve işlevsel bir biçimde kullanılan bir özelliktir.
Almancanın da dâhil olduğu Hint-Avrupa dil ailesindeki İngilizce ve
Fransızca gibi dillerdeki yan tümcelerde genellikle görünmemektedir.
Ancak Almancada bu olgu özellikle Türkçede ulaçlı olarak
adlandırılan yan tümcelerde görülmektedir. Bu yan tümce türlerinde
eylem yer değiştirerek yapının sonuna gitmektedir. Kısacası yan
tümcenin sözdizimi değişerek Türkçedeki gibi özne-nesne-eylem
dizilişine girmektedir.
Çalışmamızın odak noktasını bu ve benzeri yapılardaki
devrikleme oluşturmaktadır. Çalışma ile Chomsky’nin Üretici
Dönüşümsel Dilbilgisi kuramının ilk evresinde -1957 yılındageliştirdiği ağaç çizimi 1 (tree diagram) kullanılarak elde edilen
çözümlemeler çerçevesinde, ana tümce ile yan tümcenin farklı
özelliklerini gözler önüne sermek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda
Almancadaki birleşik tümceler sınıflandırılarak, sözdizimsel
özellikleri belirgin hale getirilmeye çalışılmıştır.
1. Almanca Birleşik Tümceler
Birden fazla yargı, dolayısıyla birden fazla eylem barındıran
tümcelere birleşik tümce denir. Birçok dilbilgisi kitabında birleşik
tümce böyle tanımlanmıştır 2 . Birçok dilde birleşik tümceler temel
olarak iki bölüme ayrılabilir. Bu bölümlerden birincisi bağlanma

1

N. Engin Uzun: “Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe”, Multilingual, 2000, s.15.
İbrahim Delice: “Türkçe Sözdizimi” Kitapevi: 184, 2003, s.142; Fuat Bozkurt:
“Türkiye Türkçesi”, Hatiboğlu Yayınları: 122, 2000, s.206; Mustafa Özkan-Veysi
Sevinçli: “Türkiye Türkçesi Sözdizimi”, Akademik Kitaplar, 2009, s.172 vs.
2

yoluyla kurulaan yan tümceleer, ikincisi ise yerleşme yoluy
yla kurulan
yan tümcelerddir3.
Aşağıdda Almancadakki birleşik tümceeler gösterilmek
ktedir.

Bağım
msız konumdakii bağlaçla kuruulan birleşik tü
ümceler, iki
ana tümcenin herhangi bir sözzdizimsel değişşime uğramadan
n bir bağlaç
aracılığıyla birleşmesiyle
b
oluşmaktadır. Öte yandan
n bağımlı
konumdaki baağlayıcılarla kuurulan birleşik tümceler ana tümce yan
tümce ilişkisii içinde birleşşik tümce oluuşturmaktadır ve bu tür
tümcelerde bazı sözdizimsel farklılıklar
f
gözllenmektedir.
A
B
Bağlanma
Yolluyla Kurulan
n Birleşik
1.1. Almancada
Tümceler
Almanncada und, aberr, denn, oder, soondern (ve, amaa, çünkü, ya
da, bilakis) bağlaçları
b
iki tümceyi bağlaarken bağımsızz konumda
bulunurlar. Buu bağlaçları takkip eden tümcee normal diziliişe sahiptir.
“Ebeveynler İttalya’ya gidiyorr ve çocuklarla teyze ilgileniyo
or.”

3

Süleyman Erataalay: “Sümerce ile Türkçe’nin Biçim
mbilimsel ve Sözdizzimsel Açıdan
İncelenmesi” (Yaayınlanmamış Dok
ktora Tezi), 2014, s.340.

Çizim
m bize iki bağım
msız tümcenin und (ve) bağlaacıyla nasıl
4
. İki tümcenin de tüm öğelerii tamdır ve
bağlandığını göstermektedir
g
herhangi bir devrikleme bulunmamaktad
b
dır. Bağımsız konumdaki
bağlaçla kuruulanlar dışındakki tüm bileşikk tümce yapılaarında, yan
tümcenin dizillişi değişmekteddir.
1.2. Almancada
A
Y
Yerleşme
Yoluyla Kurulan
n Birleşik
Tümceler
Bu tüür birleşik tüm
mceler, Almancaada bağımsız konumdaki
bağlaçlarla kuurulan tümceleerden farklı özzelliklere sahiptir. Bu tür
birleşik tümceelerde, Almancaanın normal tüm
mce dizilişinin biraz
b
dışına
çıkılarak bağlaaç özne konumuuna yerleştirilir..
“Kesinnlikle çok işi vaar yoksa gelmiş olurdu.”

4

Çaalışmada kullanılann kısaltma tablosu kaynakçadan
k
önce verilmiştir.

Yukarıdaki örrnekte sonst (yooksa) bağlacı özne
ö
konumund
daki er (o)
adılının yerinni işgal etm
miş ve er söözcüğü eylem
min sağına
konumlanmışttır. Almancadakki önemli bir sıralama kuraalı olan bu
duruma göre, yan tümceye dönüşen
d
bir tüm
mcede bağlaç çizimde de
görüldüğü gibi özne konumunndaki sözcüğünn yerini alır.
T
1.2.1. Almancada daaß’lı Birleşik Tümce
y tümcede mu
utlaka özne
Bu türr birleşik tümceelerde bulunan yan
kullanılmalıdırr. Fakat yan tümcenin sıraalamasında bir değişiklik
meydana gelirr ve eylem yan tümcenin
t
sonunna yerleştirilir5.

“Seni yakın zamandaa tekrar görmeyii umuyorum.”
i özne konum
munda herhang
gi bir yapı
Mastaarlı yapılarda ise
bulunmaz. Buu nedenle eylem
m de çekimli biir yapı haline dönüşemez.
d
Mastar halindee bulunan ayrıllabilen eylemlerre zu ilgeci bir içek yapısı
kazanarak eyylemin bölüm
mleri arasına yerleşirken, ayrılamayan
a
eylemlere zu ilgeci eylemden önce gelir. Tümcenin
T
anlam
mı daβ (ki)
bağlacıyla oluuşturulan tümcee ile aynıdır6. daβ’lı
d
birleşik tümceler
t
ve
mastarlı tümcceler belirli eyllemlere bağlıdıır. daβ’lı yan tümcelerde
daima bir özneeye ihtiyaç duyuulurken mastarllı yan tümcelerd
de herhangi
bir özne yoktuur ve bu yüzden de eylem çekim
mlenemez7.

5
Jean Boase-Beier – Ken Lodge: “The
“
German Langguage”, Blackwelll Publishing,
2003, s.37.
6
Hilke Dreyer – Richart Schmiidt: “Lehr – Undd Übungsbuch Deer Deutschen
Grammatik”, Verrlag Für Deutsch, 1985, s.71.
7
Hilke Dreyer – Richart
R
Schmidt: a.g.e.,
a
s.71.

1.2.2. Almancada İlggi Yan Tümcesi
b ada bağlanm
mış olan yan tümcelerdir.
t
İlgi yan tümceleri bir
B açıklama
Genelde bağlıı bulunduğu adıı açıklama işlevvi üstlenirler. Bu
tümcenin dahaa iyi anlaşılmassını sağlar. Geneellikle bu tür yaan tümceler
doğrudan addaan sonra gelir ama
a bazen ad ilee ilgi yan tümceesi arasında
eylem, zarf gibbi yapılar da buulunabilir8.
Almanncada ilgi yann tümceleri çooğunlukla ad durumlarını
d
belirtmeye yaarayan tanımlıkklar sayesinde yapılır. İlgi yaan tümcesi
oluşturan tanım
mlık artık bir ilgi adılı konumuundadır. Tanımllıklar yalın,
belirtme, yöneelme ve ilgi durrumunu gösterm
mek için değişm
mektedirler.
Bu değişiklikkler ilgi yan tümcesinin genelinin durum
muna göre
belirlenir. Tannımlıklar bir yön
y
ilgeciyle kullanılmışsa
k
wo
w (nerede)
sözcüğü ilgi addılı olarak kullaanılır.
Tanım
mlıklar dışında wer,
w wessen, wem
m, wen (kim, kiimin, kime,
kimi) ve waas (ne) gibi soru ilgeçlerri de ilgi ad
dılı olarak
kullanılmaktaddır. Bu addıllar çizimleerde tümleyicci olarak
değerlendirilm
mektedirler9.
“Sorduğğum adam burallı değil.”

Bu taarz birleşik tüm
mcelerde bulunnan yan tümcee, anlamsal
olarak gerekli bir parçayken,, yapısal olarakk vazgeçilmez değildir.
d
Bu
yan tümce tam
mamen atılsa daa ana tümce tüm
m öğelere sahip anlamlı bir
tümce halindedir ve bu durum
m yukarıdaki çizzimden de anlaşşılmaktadır.
Yukarıdaki biirleşik tümceninn yan tümcesi incelenirse tü
ümleyiciden
8
9

Hilke Dreyer – Richart
R
Schmidt: a.g.e.,
a
s.157.
Ayrıntılı bilgi iççin bkz. N. Engin Uzun:
U
a.g.e., s.38.

sonraki yapının biraz farklı olduğu anlaşılabilir. Normal durumda
yardımcı eylem bir tümcenin ana eyleminden önce gelmektedir. Ancak
buradaki yan tümcede yardımcı eylemin en sonda olduğu
görülmektedir. Bu, Almanca yan tümcelerde sözdiziminin nasıl
değiştiğini gösteren bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.
1.2.3. Almancada Bağlaçlı Yan Tümceler
Bu tür yan tümceler anlamsal olarak eksik tümcelerdir. Ana
tümceleri tamamlarlar ve yalnız başlarına bulunamazlar. Bunun
yanında dilbilgisel olarak eksik değildirler. Yani her zaman bir özneye
ve çekimli bir eyleme ihtiyaç duyarlar.
Er sprang in den Fluβ, als er Hilfe rufe hörte.
Yan tümcelerde özne genellikle bağlaçtan sonra gelir. Eylem
ise yan tümcenin sonuna gönderilir. Yan tümceler ana tümceden önce
veya sonra gelebilir. Eğer yan tümce ana tümceden önce gelirse, ana
tümcenin eylemi öznesiyle yer değiştirir10.
Als er Geld brauchte, schrieb er an seine Tante.
Bu durumda hem ana tümcenin hem de yan tümcenin normal
dizilişlerinde değişim oluşmaktadır. Aşağıda bu tür birleşik tümceler
ağaç çizimleri ile gösterilecektir.
1.2.3.1. Zaman Yan Tümceleri
Almancada zaman yan tümceleri wenn (-dığında), als (-dığı
zaman), während (esnasında), solange (-dığı sürece), bevor (-madan
önce), nachdem (-dıktan sonra), sobald (-r -mez), bis (-a kadar), seit (dan beri), seitdem (o zamandan beri) gibi öncelik, sonralık, eş
zamanlılık vs. bildiren bağlaçlarla yapılır.
“Yangını fark ettiğinde derhal kapıya doğru koştu.”

10

Hilke Dreyer – Richart Schmidt: a.g.e., s.128.

Yukarııdaki örnek tüm
mcede yan tüm
mcenin sözdizim
msel olarak
Türkçe gibi özne-nesne-eylem
m sırasını takipp ettiği görüleb
bilir. Bunun
yanında yukaarıdaki tümceede yan tümcce ana tümceeden önce
kullanıldığından, ana tümcennin öznesi ile eyylemin yerinin değiştiği
d
de
açıkça görülm
mektedir. Ana tüümce bu değişikklik nedeniyle eylem-öznenesne dizilişinne geçmiştir11. Bu
B aslında soru tümcesi dizilişşidir. Ancak
böyle bir kullanımda
k
anaa tümce en ufak bir so
oru anlamı
taşımamaktadıır.
1.2.3.22. Neden Yan Tümceleri
T
Almanncada neden yan tümceleri weiil (-dığı için, çü
ünkü), da (dığı için, çünkkü), zumal (heele, çünkü) gibii neden bildiren
n bağlaçlar
kullanılarak yapılır.
y
Weil bağğlacı ile da bağğlacı aynı anlamdadır. İki
bağlacın kullaanımında küçükk anlamsal farkklılıklar bulunu
ur. Weil ile
ana tümceye bağlanan
b
yan tümce
t
olayın yaa da durumun bilinmeyen
bir nedene meeydana geldiğinni, da ile bağlaanan yan tümce ise genel
olarak bilinenn bir sebeple oluştuğuna işareet etmektedir 12 . Bu ayrım
sadece anlam bilimsel bir faarklılık oluşturuur. Tümcede herhangi bir
sözdizimsel farklılık gözllemlenmez. Bu
B
bağlaçlardaan weil’ın
kullanımı ile illgili örnek aşağğıdadır.
“Çok güçlü çığların olabbileceği tahminn edildiğinden
n gezimizi
ertelememiz gerekti.”
g

11

Sally Johnson – Natalie Braberr: Exploring the German
G
Language, Cambridge
University Presss, 2008, s.183.
12
Hilke Dreyer – Richart Schmidt: a.g.e.,
a
s.135.

Bu örrnek tümce birr önceki örnekk tümceden faarklı olarak
geçmiş zamannlıdır. Bu neddenle yardımcıı eylemler kullanılmıştır.
Kullanılan yaardımcı eylemleer sözdizimsel değişimden ilk
k etkilenen
yapılar olarakk karşımıza çıkmaktadırlar. Hint-Avrupa dillerinde
kullanılan yaardımcı eylemller (modal veerb) olağan sözdizimsel
s
durumda ana eylemin yerini alarak, ana eylemi
e
tümceleerin sonuna
göndermekteddirler. Ancak bir
b tümce yann tümce halinee gelmişse,
yardımcı eyleem yan tümcenin en sonunaa gitmektedir. Bu durum
yukarıdaki örnnekte görülebilm
mektedir.
Örnekkteki ana tüm
mceye dikkat edilirse -dahaa önce de
değinildiği gibbi- ana tümceniin baş tarafına geçmesi
g
gerekeen eylemsel
yapının yine yardımcı eylem
m olduğu görüülür. Ana tümcce yardımcı
eylemle başlayyıp ana eylemlle bitmiştir. Buu duruma eylem
m çerçevesi
(verbal brackeet, satz kalmmerr, satz rahmen) denmektedir13.
T
1.2.3.33. Koşul Yan Tümceleri
Bu türr yan tümceler Almancada weenn (eğer) ve falls
f
(eğer,)
gibi bağlaçlarla kurulur14. Bu bağlaçların dışında
d
koşul yan
y tümcesi
oluşturan yapılar da gözlenm
mektedir. Angeenommen, daβ…
… (diyelim
ki…), es sei denn,
d
daβ… (bööyle olursa, anccak …ise), geseetz den fall,
daβ… (varsayyalım ki…), im
m fall, daβ… (eğer …ise), unter der
13
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bedingung, daaβ… (şartıyla), vorausgesetzt, daβ… (şu şartlla ki…) vs.
gibi yapılar kooşul yan tümcessi oluşturabilmeektedir15.
“Bursuu aldığımda ilk önce kendime bir
b bisiklet alaccağım.”

Koşul yan tümceleri bağlaç
b
kullanılm
mayarak da yap
pılmaktadır.
Bu durumdaa bağlaç yeriine çekimlenm
miş eylem geeçmektedir.
Sözdizimsel açıdan
a
yan tüm
mce bir soru tüm
mcesi biçiminee bürünerek
falls bağlacınnın görevini üstlenmektedir.. Bu yetenek
k Almanca
tümcelerde gözlemlenen
g
döönüşümün bir başka kullanımı olarak
karşımıza çıkm
maktadır.
“Onunnla karşılaşırsam
m paketi ona verrmek isterim.”
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Çizim
mdeki (Ø) işareeti düşmüş olaan falls bağlacıının yerine
kullanılmıştır. Treffen (karşıllaşmak) eylemii ise yan tümceenin başına
geçmiştir. Bağğlacın kullanılmadığı bu türr koşul tümcelerinde yan
tümcenin baş tarafta olması gerekir. Eğer yan tümce son
n taraftaysa
bağlacın kesinnlikle kullanılmaası gerekmekteddir.
1.2.3.44. Sonuç Yan Tümceleri
T
So daββ (öyle ki), so…
…, daβ (öyle …kki), solch-…, da
aβ (o kadar
…ki), “dermaaβen…, daβ (o kadar …ki) giibi bağlaçlarla oluşturulan
sonuç yan tüm
mceleri ana tüm
mcedeki olayınn, durumun vs. sonucunu
açıklar. So daββ ile kurulan yaan tümce her zaman ana tümcceden sonra
yer alır. Eğer ana tümcede bir
b belirteç bullunuyorsa so bu
u belirtecin
önüne gelerekk ana tümce içerrisine yerleşir. Eğer
E
bir tümced
de özellikle
vurgulanmak istenen bir add varsa bu durrumda solch- o ada göre
16
çekimlenerek kullanılır
k
.
“Müştteri garsona çarpptı öyle ki çorbaa döküldü.”
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Örnekkteki yan tüm
mcenin bağlacınndan sonraki bölüm “O
(kadın) çorbaayı döktü.” şeklindedir.
ş
B birebir çev
Bu
viriden de
anlaşılacağı gibi
g
yan tümccedeki sözdizim
msel değişim, Türkçenin
dizilişi gibi birr yapının oluşm
masını sağlamıştır.
1.2.3.55. Zıtlık Yan Tümceleri
Almanncada zıtlık yann tümceleri obw
wohl (-dığı haldee), obgleich
(-dığı halde), obschon
o
(-dığı halde), trotz (-ee rağmen), trotzzdem (buna
rağmen) ve wenn…auch
w
nooch so (-mesinne karşın) gibi bağlaçlar
kullanılarak yapılır.
y
Obwohhl, obgleich, obschon bağlaaçları aynı
anlamda kullaanılır. Obschon sadece biraz daaha az kullanılır. Trotzdem
Almancada faarklı bir durumdda karşımıza çııkmaktadır. Bu bağlaç ana
tümcede kullaanılırken diğer bağlaçlar gibii obwohl bağlaacı da yan
tümce içinde konumlanmakktadır. Wenn…aauch noch so bağlacının
kullanımı ise şöyledir.
ş
Yan tüümcenin başınaa wenn getirilir. Bu bağlacı
yan tümcenin öznesi takip eder ve özneden sonra
s
auch noch
h so gelir.
“Devaamlı kavga ettiğğimiz halde yinee de iyi arkadaşıız.”
1.2.3.66. Tarz Yan Tü
ümceleri
Als (-ddan), je…, desto (ne kadar …o
… kadar), je…, umso (ne
kadar …o kaddar) gibi karşılaaştırma ve wie (gibi, nasıl), in
ndem (-mak
suretiyle, -arakk) gibi tarz ve durum bildirenn bağlaçlarla yapılır. Eğer
birleşik tüm
mcedeki fikirlee gerçek uyyuşuyorsa wiee bağlacı,
uyuşmuyorsa als bağlacı kullanılır.
k
Je…
…, desto ve je…,
j
umso
bağlaçları sıfaatlar ve belirteçllerle kullanılır. Je ile başlayan
n yan tümce

bir sıfat ya da belirteçle devaam eder. Ana tüümce ise desto ile
i başlayıp
yine uygun biir sıfat ya da belirteçle
b
devam
m eder. Sonra çekimli bir
eylem ve öznee kullanılır17.
“Tahm
min ettiğimden daha
d
zengindir.””

1.2.3.77. Amaç Yan Tümceleri
T
Damitt (-mek için), um
m …zu (-mek iççin) bağlaçları Almancada
amaç yan tüm
mceleri oluşturm
maktadırlar. Dam
mit bağlacıyla isstek, duygu
vb. bildiren tarz
t
eylemler kullanılmamakt
k
tadır. Çünkü bu
b bağlaçla
kurulan yan tümce
t
zaten buu tür bir anlam
m içermektedirr. Eğer yan
tümce ile ana tümcenin özneesi aynı ise um …zu bağlacının
n kullanımı
daha uygun ollur18.
“Dahaa kolay uyuyabiilmek için uyku ilacı aldı.”
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d
çıktı.”
“Üniversite eğğitimi için yurt dışına
1.2.3.88. Soru Yan Tü
ümceleri
Eğer bir
b soru tümceesi yan tümce olarak kullanılacaksa bir
bağlaca ihtiyaç vardır. Bu bağğlaç yan tümcede herhangi birr soru ilgeci
bulunmuyorsaa ob (-ıp -madığğı) bağlacıdır. Yan
Y tümcede birr soru ilgeci
bulunuyorsa bağlaç
b
görevinii bu soru ilgecii üstlenir. Soru
u ilgeci yan
tümce gerektirriyorsa başka ilggeçlerle birleştirilerek kullanılıır.
Türkçede bu yapıya benzer yan tüümce oluşumlarrı –DIk eki
kullanılarak kuurulmaktadır. Örnek
Ö
olarak aşaağıdaki Almancca tümcenin
Türkçe karşılıığını ele alırsaak “Onun neden saklanması gerek-tiğini
g
biliyorum.” Tümcesinde
T
b ek kullanıılmış ve “On
bu
nun neden
saklanması geerek?” şeklindeeki soru tümceesi bir yan tüm
mce olarak
kullanılmıştır.
Bu tüümce “Onun neden saklanm
ması gerek, biliyorum.”
b
şeklinde de söylenebilir.
s
B durumda heerhangi bir ek
Bu
k kullanımı
görülmediği halde bir birleşikk tümce oluşmuuş gibi görünmektedir.
“Onunn neden saklanm
ması gerektiğinii biliyorum.”

Almancanın birleşik tümcelerindeki sözdizimsel özelliklerine
kısaca değindik. Almanca tür olarak Türkçeden farklı sınıflarda
değerlendirilen bir dildir. Türkçe ÖNE (Özne-Nesne-Eylem) diliyken,
Almanca ÖEN (Özne-Eylem-Nesne) dilidir. Türkçe sola dallanan
yalın-belirtili bir dilken 19 , Almanca sağa dallanan bir dildir. Buna
karşın Almancada yan tümcelerde sözdiziminin değişim geçirerek sola
dallanan bir yapıya bürünmesi gözlemlenmektedir. Almanca diğer
Hint-Avrupa dilleri gibi eylemin tümce ortasında bulunduğu bir dildir.
Fakat bağlı konumda yan tümce oluşturulurken yan tümcenin eylemi
ya da eylem grubu yan tümcenin sonuna gönderilmektedir. Bu durum
yan tümcenin sözdizimini Türkçe tümcelerin sözdizimi gibi
yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca gibi diğer Hint-Avrupa dillerinde
görülmeyen bu özellik dikkat çekicidir.
Dünya üzerindeki tüm diller değişim içerisindedir. Bu
değişimler öğelerin dizilişini de etkileyebilmektedir. Almancadaki
yerleşme yoluyla kurulan tümcelerde görülen devrikleme olasılıkla
eski devirlerindeki dizilişinin yansımasıdır 20 . Almancanın yazıya
geçmemiş devirlerinden günümüze ulaşan bu özellik, bize o
devirlerdeki Almancanı sözdizimi konusunda ipuçları vermektedir. Bu
yönüyle almanca yan tümcelerdeki devrikleme oldukça önemli bir
konumdadır.
Türkçedeki devrik tümce yapısının Almancada çok sınırlı
olması iki dil arasında hemen dikkati çekmektedir. Almancada
tümcenin dilbilgisel olabilmesi için ÖEN yapısının kesinlikle
korunması gerekmektedir. Yan tümceler dışında tek istisna eylemin ve
yardımcı eylemin başa alınmasıdır ki bu durumda tümce soru veya
emir anlamı kazanır. Türkçede ise tümce Almancaya göre bir hayli
esnektir.
Eğer Türkçede devrik yapı kullanılmıyorsa yan tümce ana
tümceden önce gelmelidir. Almancada ise yan tümce ana tümce sırası
önemli değildir. İstenirse önce yan tümce getirilebildiği gibi ana tümce
de getirilebilir. Almancada bağlacın bulunduğu tümce yan tümcedir.
Türkçede de aynı şekilde yan tümce oluşturmak için kullanılan ekin
eklendiği eyleme bağlı olan tümce yan tümcedir.
Kısaltmalar
A
Ad
Ad
Adıl
AÖ
Ad Öbeği
19
20
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B
Ba
Bağ
BÖ
E
EÖ
İ
İÖ
Olz
S
SA
SÖ
T
Tan
TÜM
YE

Belirteç
Bağlayıcı Öğe
Bağlaç
Belirteç Öbeği
Eylem
Eylem Öbeği
İlgeç
İlgeç Öbeği
Olumsuzluk
Sıfat
Soru Adılı
Sıfat Öbeği
Tümce
Tanımlık
Tümleyici
Yardımcı Eylem
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OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINA YÖNELİK
ALGI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Fuat TANHAN
Zafer KORKMAZ
Özet
Öğretmenlerin okul psikolojik danışmanlarına yönelik olarak
algılarını belirlemek amacıyla bir ölçek geliştirmek bu araştırmanın amacını
oluşturmaktadır. Literatürde konuyla ilgili bir ölçek çalışmasına
rastlanmamıştır. İlgili ölçeğin geliştirilmesinde öncelikle madde havuzu
oluşturulmuş ve uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşleri
doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak ölçek uygulamaya hazır hale
getirilmiştir. Batman İlinde görev yapmakta olan idareci ve öğretmenler
üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, geliştirilen ölçeğin faktör yapısı
temel bileşenler analizi ile elde edilmiş ve doğrulayıcı faktör analizi ile de
elde edilen yapı doğrulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği, güvenirlik katsayısı ile
değerlendirilmiştir. Tüm analizler sonucunda elde edilen bulgulara dayalı
olarak alanda geçerli ve güvenilir olan bir ölçme aracı elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ölçek, öğretmen, psikolojik danışman, okul
Abstract
Progressing a scale for specifying perception intended school
psychological advisors of teachers creates purpose of this research. It was
not encountered with a scale study about subject in literature. First item
pool was created and submitted to expert opinion for progressing related
scale. In the direction of expert opinions, required revisions were made and
scale was prepared to apply. In this study that was carried out on directors
and teachers working in Batman province, factor structure of reformed scale
was obtained with base components analysis and obtained structure was
confirmed with confirmatory factor analysis. Solidity of scale was evaluated
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with reliability co-efficient. An assessment instrument that is valid and
reliable in area, was obtained in terms of findings obtained in consequence
of all analyzes.
Keywords: Scale, teacher, psychological counselling, school

Giriş
Okullarda rehberlik hizmetleri; okul psikolojik danışmanları,
sınıf rehber öğretmenleri ve okul idari personelinin işbirliğiyle
yürütülür. Rehberlik, okul ortamında öğretim ve yönetim
faaliyetleriyle birlikte yürütülmesi gereken “Öğrenci Kişilik
Hizmetleri” içerisinde önemli bir yere sahiptir. Öğrencinin bir bütün
olarak ele alınıp onun gelişimini hedefleyen rehberlik çalışmaları
aynı
zamanda
öğretim
ve
yönetim
faaliyetlerini
destekleyebilmektedir. Okullarımızda rehberlik hizmetleri esas
olarak okullarımızda okul psikolojik danışmanları tarafından
yürütülmektedir. Rehberlik hizmetlerinin gereği olan çalışmalar
uzmanlık gerektirmekte ve ayrı bir hizmet alanı oluşturmaktadır.
Ancak bütün okullarımızda rehberlik servisinin bulunmaması,
olanlarda da servisin tek uzmanla sınırlı kalması gibi pek çok zorluk
yaşanmaktadır. Bu zorluklar rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde
destek hizmetlerini gerekli kılmaktadır. Bu destek hizmetleri,
ülkemizdeki rehberlik uygulamalarında model olarak benimsenmiştir
(Kepçeoğlu, 2001). Bu konudaki en büyük destek sınıf rehber
öğretmenlerinden gelmektedir. Sınıf rehber öğretmenlerinin bu
hizmetleri yürütme noktasında bazı avantajları da vardır. Öğrenciyle
uzun süre birlikte olabilme şansı, doğru bir yaklaşımla onları
tanıyabilme ve bireysel farklılıkların farkında olmayı, öğrencinin
gelişiminin sürekli ve daha uzun süre takip edilebilmesini
beraberinde getirmektedir.
Alanyazın incelendiğinde, yapılan pek çok araştırmanın
rehberlik hizmetlerinin etkililiği ile ilgili olduğu görülmektedir.
Okuldaki öğretmen, veli ve öğrencilerin rehberlik hizmetlerinin
etkililiğine ilişkin görüşlerini yansıtan ölçekler geliştirildiği
görülmüş fakat söz konusu rehberlik hizmetlerini yürüten rehber
öğretmenlerin bu rehberlik hizmetlerini yürütürken diğer öğretmenler
tarafından nasıl algılandıklarını belirleyen bir algı ölçeğine
rastlanmamıştır. Buna karşın söz konuş durumla ilgili doğrudan bir
ölçek çalışması olmasa da okul rehberlik hizmetlerine ilişkin algıları
görmeye dönük bazı anketlerin hazırlandığı görülmüştür (Kuzgun,
2000; Poyraz, 2007).

Kişilerin algıları yaşantıları ve deneyimleri çerçevesinde
oluşur. Bu özelliğinden dolayı algı son derece öznel bir süreç olup,
değişmeye açıktır (Cüceloğlu, 1997). Okulda rehberlik hizmetlerinin
yürütülmesinde asli unsur olan rehber öğretmenlerin nasıl
algılandığını bilmek, rehberlik hizmetlerinin daha sağlıklı
yürütülebilmesine dönük önemli verilerin ortaya konmasına olanak
tanıyabilir. Okul ortamında olumlu bir algı geliştiren bir okul
psikolojik danışmanının diğer öğretmenlerle amaca dönük başarılı
işbirlikleri kurabilmesi, bu işbirliğini kuramamış bir okul psikolojik
danışmanına göre daha kolay olabilecektir. Bu algı sadece okul
psikolojik danışmanlarının çalışmalarına bağlı olmamakla birlikte,
çalışma ortamı, yönetim desteği, personel yeterliği, öğretmenlerin
kişisel yaşantıları gibi pek çok konu okul psikolojik danışmanların
algıları üzerinde etkili olabilecektir.
Hem okul psikolojik
danışmanlarına yönelik algının ortaya konması, hem de bu algıyı
etkileyen etkenlerin belirlenmesi süreçlerinde uygun ölçme
araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma
kapsamında geliştirilen “Okul Psikolojik Danışmanlarını Algılama
Ölçeği”nin (OPDAÖ) yukarıda özeti yapılan önemin hayata
geçirilmesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.
Söz konusu OPDAÖ geliştirilmesi amacıyla öncelikle
literatür taraması yapılmıştır. Ardından Batman İli Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan 17 sınıf rehber öğretmeninden
okul psikolojik danışmanlarını nasıl algıladıklarına dair bir
kompozisyon yazmaları istenmiştir. Ardından da 12 okul psikolojik
danışmanına, okullarında çalışan diğer öğretmenlerin onları nasıl
algıladığı ile ilgili düşüncelerini bir kompozisyon ile ortaya
koymaları istenmiştir. Yapılan bu çalışmaların ardından elde edilen
bulgulara dayalı olarak oluşturulan maddeler, Türk Dili ve Edebiyatı,
Psikolojik Danışma ve Rehberlik ile Ölçme ve Değerlendirme alan
uzmanlarının
görüşlerine
sunulmuştur.
Uzman
görüşleri
doğrultusunda gerekli elemeler ve düzeltmeler yapıldıktan sonra,
uygulama öncesi ölçek formu 7’si olumsuz 37’si olumlu olmak üzere
toplam 44 madde ile uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Elde edilen
ölçek maddeleri Likertölçekleme tekniğine uygun olarak beşli
derecelendirmeye dayalı olarak yapılandırılmıştır (Tezbaşaran,1997).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni, Batman il merkezinde bulunan ilkokul,
ortaokul ve lisede görev yapmakta olan idareci ve öğretmenlerden
oluşmaktadır. Araştırma evreni toplam 51 okuldan oluşmaktadır. Bu

evren öncelikle ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç tabakaya
ayrılmış ve her tabakadan seçkisiz yönteme dayalı olarak çekilen
(Büyüköztürk ve ark.,2008) 17 okul ve bu okulda görev yapmakta
olan idareci ve öğretmenlerden oluşan 300 kişi araştırmanın
örneklemini oluşturmuştur.
İşlem Ve Verilerin Analizi
Basit seçkisiz örneklem yöntemi ile belirlenen okullarda
görev yapmakta olan 300 öğretmene ölçek formu ile kişisel bilgi
formu dağıtılmış ve 240 civarında formun geri dönüş olmuştur.
Gelen bu verilerden 6 form geçersiz sayılıp değerlendirilmeye
alınmadığından toplam 234 öğretmenden gelen veriler paket
programına (SPSS 17) girilmiştir. OPDAÖ yapı geçerliği için
açımlayıcı (exploratory) faktör analizi, edinilen faktör yapısının
doğruluğunu test etmek için de doğrulayıcı (confirmatory) faktör
analizi yöntem olarak belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizinde
temel bileşenler analiz yöntemi, doğrulayıcı faktör analizinde ise
maksimum olabilirlik yöntemi esas alınmıştır. Ölçeğin güvenirliği
için de iç tutarlılık katsayısını elde etmeyi hedefleyen Cronbach alfa
değeri ölçüt olarak alınmıştır.
Faktör analizi, ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Birbiriyle ilişkili p tane
değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak
anlamlı yeni değişkenler bulmayı amaçlayan çok değişkenli bir
istatistik yöntemi olan faktör analizi (Büyüköztürk,2009; Köklü,
Bökeoğlu ve Büyüköztürk, 2008; Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2008),
açımlayıcı ve doğrulayıcı olmak üzere iki biçimde ele alınmaktadır.
Açımlayıcı faktör analizi, maddeler arasındaki ilişki yapısını
inceleyerek, ölçme aracının yapı geçerliğini keşfetmeye çalışır.
Doğrulayıcı faktör analizi ise, bazı ölçütler doğrultusunda açımlayıcı
yöntemin iddia ettiği modeli sınamayı ve modelin uygunluğunu
(model fit) test etmeyi amaçlamaktadır (Tabachnink ve Fidell, 2001).
Faktör analizinin yapılabilmesi için Kaiser-Mayer-Olkin
(KMO) (örnekleme yeterliliği istatistiği) ve Bartlett’s Test of
Sphericity (Bartlett Küresellik Testi) uygulanıp sonuçlarına bakılır.
Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) örnekleme yeterliliği değişkenler arası
korelâsyonların faktör analizine uygunluğunu test eder. KMO değeri
0 ile 1 arasında değişir. KMO değer 1’e ulaştığında değişkenlerin
birbirlerini hatasız şekilde tahmin edebileceği söylenebilir. KMO
örnekleme yeterliliği için kabul edilebilecek en alt sınır 0,50’dir.

Barlett küresellik testinin P değeri 0,05 anlamlılık derecesinden
düşük ise değişkenler arasında faktör analizi yapmaya yetecek yeterli
düzeyde bir ilişkinin olduğu kabul edilir (Erkuş,2003; Sipahi,
Yurtkoru ve Çinko, 2008).
Açımlayıcı Faktör Analizi
Açımlayıcı faktör analizinin uygulanabilirliği Kaiser-MeyerOlkin (KMO) ve Barlett testi ile analiz edilmiştir. Örneklem
uygunluğunun belirleyicisi olan KMO değeri yüksek bir seviye ile
.967 ve benzer şekilde Barlett Küresellik (Sphericity) testine ilişkin
değer de anlamlı düzeyde bulunmuştur (X2=5158,584; p.000).
KMO ve Barlett Küresellik (Sphericity) testine ilişkin değer de
anlamlı bulunduğundan veri seti faktör analizine tabi tutulmuştur.
Analizde ölçeğin bir birinden bağımsız alt faktörlerini
belirlemek için döndürme yöntemi olarak varimax (dik döndürme)
yöntemi kullanılmıştır. Faktör analizinde öz değeri (eigenvalue) 1’in
üzerinde olan faktörler dikkate alınabilmektedir. Söz konusu
çalışmada tek boyutlu ilişkiye dair yığılma grafiği (ScreePlot) elde
edilince sadece 1. boyuttaki faktör yük değerlerine bakılmıştır. 1.
boyut altında çalışmayan 12 madde (m36, m24, m31, m13, m33,
m43, m4, m10, m44, m7, m2, m37) ölçekten elenmiştir. 12 madde
ölçekten çıkarılıp tekrar faktör analizine tabi tutulduğunda 4 madde
(m1, m11, m26, m9) daha elenmiş olup nihayetinde ölçekte28 madde
kalmıştır. Kalan 28 maddenin faktör yük değeri aşağıdaki Tablo 1’de
gösterilmiştir. Tek boyutlu açıklanabilen ölçeğimize ilişkin açıklanan
varyans(değişimin ölçüsü) % 57,348 olarak elde edilmiştir.
Tablo 1. Tek boyutlu yapıdaki ölçek maddelerin faktör yük değerleri

Madd
e
m29

Faktör
yükü

Faktör
yükü

,856

Madd
e
m25

Faktör
yükü

,766

Madd
e
m18

Faktör
yükü

,791

Madd
e
m19

m17

,836

m34

,761

m35

,791

m30

,696

m20

,811

m38

,759

m16

,791

m23

,695

m22

,802

m27

,756

m12

,790

m32

,666

m21

,800

m8

,747

m15

,780

m3

,665

m40

,797

m6

,729

m41

,778

m14

,664

m28

,795

m39

,698

m42

,778

m5

,653

,697

Öz Değer

Yukarıdaki Tablo 1’de belirtildiği gibi maddelere ilişkin yük
değeri 0.856 ile 0.653 arasında değişim göstermiştir. Bu durumda
tüm maddelerin 0.30 kritiğinin üzerinde bir değere sahip olduğu
gözlenmiştir.

Faktör Sayısı

Şekil 1. Maddelere ilişkin yığılmagrafiği (screeplot)
Tablo 2.Madde toplam korelasyon değerleri
Madd
e
Numa
rası
m3
m5
m6
m8
m12

Aldığı
Değer
,642
,629
,708
,725
,770

Madd
e
Numa
rası
m23
m25
m27
m28
m29

Aldığ
ı
Değer
,669
,743
,735
,776
,840

m14
m15
m16
m17
m18
m19
m20
m21
m22

,639
,759
,770
,818
,772
,672
,792
,780
,783

m30
m32
m34
m35
m38
m39
m40
m41
m42

,672
,642
,738
,771
,737
,674
,779
,757
,758

Tek boyutlu yapıya ilişkin yığılma grafiği de (screeplot)
Şekil 1’de gösterilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı gibi maddeler tek
boyut altında toplanmıştır.
Tablo 2’de madde toplam korelasyon
değerlerine baktığımızda değerlerin 0,629 ile 0,818 arasında değiştiği
görülmüştür. Ölçeğe ilişkin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha)
0,97 olarak hesaplanmıştır. Cronbach’s Alpha değerinin 0,70 ve üstü

olduğu durumlarda ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilir(Köklü,
Bökeoğlu ve Büyüköztürk, 2008; Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2008).
Doğrulayıcı Faktör Analizi
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen 28 maddelik
tek faktörlü yapı doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir.
Elde edilen modelin uygunluğu (fit of model); RMSEA
(RootMeanSquareErrorApproximation), CFI (Comparative Fit
Index) ve GFI (Goodness of Fit Index) uyum ölçütleri ile test
edilmiştir. Yapılan analiz sonucu, modelin uygunluğuna ilişkin
RMSEA değeri 0.000 olarak tespit edilmiştir. RMSEA değerinin
sıfıra yaklaşması modelin uygun düzeyde olduğunu göstermektedir
(Tabachnick ve Fidell, 2001; Browne ve Cudeck, 1993).Analiz
sonucu CFI değerinin 1,00 ve GFI değerinin de 0,81 olduğu
görülmüştür. İyi bir model için CFI ve GFI değerlerinin 1’e
yaklaşması gerekmektedir. CFI ve GFI değerinin eşik sınırı 0,70
olabileceği düşünüldüğünde, çalışmada elde edilen değerlerin iyi bir
seviyede olduğu kabul edilebilir. Doğrulayıcı faktör analizinde
yordanmaya çalışılan modele ilişkin diyagram (pathdiagram) Şekil
2’de gösterilmektedir.
Şekil 2’de her bir maddenin örtük bağımlı değişken
üzerindeki etki miktarları ve korelasyon katsayıları görülmektedir.
Maddelere ilişkin korelasyon katsayılarının .65 ile .98 arasında
değişim gösterdiği gözlenmiştir. Ayrıca, Şekil 2, modelin uygun
olduğunu ve maddeler arasındaki korelasyonun
iyi düzeyde
olduğunu göstermektedir (X2 = 88,61; p <0.01). Ancak, alanyazınX2
istatistiğinin tek başına iyi bir modelin habercisi olamayacağını
bildirmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2001). Bundan dolayı, uyum
iyiliği ölçütlerinden RMSEA, CFI ve GFI değerleri de incelenmiştir.
Araştırmada maddeler arasındaki korelasyonun ve 28 maddenin tek
boyutla tanımlanmasının uygunluğu X2 ve RMSEA ölçütleri ile
oldukça anlamlı bulunmuştur. Ayrıca, CFI ve GFI değerleri de iyi bir
modelin göstergeleri olarak kabul edilebilir. Alanyazında ağırlıklı
olarak, korelasyon ilişkisindeki yaklaşıma benzer şekilde, modele
dair mükemmel bir ilişki için CFI ve GFI değerlerinin 0.90’nın
üstünde çıkması beklenmektedir. Daha genelleyici bir yaklaşım ile,
CFI ve GFI değerlerinin mümkün mertebe 1 sınırına yaklaşması
beklenmektedir. Ancak, .70’in altındaki değerler modeli iyi bir
seviyeden aşağılara doğru düşürmektedir. Çalışmada Lisrel yazılımı
ile elde edilen CFI ve GFI değerlerinin kabul sınırlarında olduğu
görülmektedir. Analiz sonucunda, açıklanan varyans değerinin

0.30’dan yüksek (57,348)ve iç tutarlılık katsayısının da oldukça iyi
bir düzeyde (0,97) olması ölçeğin kullanılabilir olduğu görülmüştür.
Zira,alanyazın, tek faktörlü ölçeklerde açıklanan varyansın %30 ve
daha
fazla
olmasını
yeterli
görmektedir
0. 72

M 3_ 1

0. 90

M 5_ 1

0. 70

M 6_ 1

0. 59

M 8_ 1

0. 52

M 12 _1

0. 59

M 14 _1

0. 53

M 15 _1

0. 49

M 16 _1

0. 37

M 17 _1

0. 46

M 18 _1

0. 74

M 19 _1

0. 43

M 20 _1

0. 45

M 21 _1

0. 44

M 22 _1

0. 72
0. 78
0. 85
0. 83
0. 90
0. 66
0. 88
0. 89
0. 92
0. 85
0. 81
0. 90
0. 87
0. 87
0. 77
0. 67

M 23 _1

0. 51

M 25 _1

0. 95

M 26 _1

0. 55

M 28 _1

0. 30

M 29 _1

0. 77

M 30 _1

0. 76

M 32 _1

0. 53

M 34 _1

0. 49

M 35 _1

0. 50

M 38 _1

0. 87

M 39 _1

0. 49

M 40 _1

0. 65

M 41 _1

0. 49

M 42 _1

0. 83
0. 65
0. 92
0. 89
0. 82
0. 75
0. 84
0. 87
0. 80
0. 86
0. 89
0. 98
0. 85

Chi- Square =88.61, df=350 , P-va lue=1.0 0000, R MSEA=0 .000

(Büyüköztürk,2009,Tezbaşaran,1997)
Şekil 2. Doğrulayıcı Faktör Analizine ilişkin diyagram

ALGI

1. 00

Geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılarak 28 algı maddesiyle
oluşturulan OPDAÖ’ndealgı düzeyleri beşli likert dereceleme ile
ölçeklendirilmiştir. Likert tarzındaki ifadeler; “Hiç katılmıyorum, Az
katılıyorum, Katılıyorum, Çok katılıyorum, Tamamen katılıyorum”
biçimindedir. Ölçekten alınacak toplam puan 28 ile 140 arasında
değişmektedir. Ölçekten elde edilen toplam puana ilişkin normallik
dağılımı
KolmogorovSmirnov
ile
test
edilmiştir.
KolmogorovSimirnov testine göre (K-S= .151, ≥ .05) toplam puan
değişkenlerinin normal dağılım gösterdiği gözlenmiştir. Ayrıca
homojenliği test etmek için yapılan Levene’sStatistics’e bakılmış
olup ‘P’ değerinin 0.05 ten büyük olduğu, yani homojen olduğu
görülmüştür.
Sonuç
ÖPDAÖ geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda elde
edilen değerler kabul sınırları içinde olduğu görülmüştür. Ölçek tek
boyutlu olarak elde edilmiştir. Ölçeğe ilişkin yapı geçerliği ve
boyutlandırma işlemleri açımlayıcı faktör analizi ile yapılmıştır. Yapı
geçerliği ile önemli ilişkisi olduğu bilinen iç tutarlılık güvenirlik
analizi de yapılmış ve elde edilen alfa değerinin yüksek iç tutarlılığa
işaret ettiği tespit edilmiştir ( = 0.97). Bu çalışmadaki örneklem
büyüklüğünün uygunluğu KMO ve Barlett istatistiği ile
onaylanmıştır (KMO = .96; X2 = 5158,584 p  0.000). Açımlayıcı
faktör analizinde elde edilen modelin uygunluğu doğrulayıcı faktör
analizi ile test edilmiştir. Alanyazın, doğrulayıcı faktör analizinde
X2, RMSEA, CFI ve GFI ölçütlerinin uygun modelin belirleyicisi
olduğunu belirtmiş (Tabachnick ve Fidell, 2001; Brown, 2006), bu
çalışma için de söz konusu uyum ölçütleri dikkate alınmıştır. Uyum
ölçütlerine ilişkin değerler ölçeğin tek faktör altında
toplanabileceğini ve korelasyon katsayıları da ölçekteki maddelerin
birbirleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir.
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BİR EĞİTİM GELENEĞİNİN MENŞEİ VE MERKEZİ
OLARAK TAĞ MEDRESESİ
Hasan ÇİÇEK
Özet
Hizan’a 36 km uzakta bulunan Tağ köyündeki Tağ Medresesi 18.
yüzyılın sonlarından itibaren bölgenin önemli eğitim kurumlarından biri
olmuştur. Bu konuda medresenin kalıntılarının yanı başında bulunan,
medresenin kurucularının ve ona hamilik edenlerin mezarlarındaki mezar
taşları önemli bilgiler içermektedir. Tağ Medresesini bir mir kızı, mir gelini
ve mir eşi olan Miranete, eşine kurduruyor ve Abdurrahman-ı Taği’nin
babası Mele Mahmud’a teslim ediyor.
1.Dünya Savaşına kadar varlığını devam ettiren medrese aynı
zamanda bölgede bir eğitim geleneğinin merkezi olmuştur. Tağ Medresesi,
Said Nursi gibi düşünürleri yetiştirme yanında, Abdurrrahman-ı Tağî
vasıtasıyla farklı yörelerdeki medreselerin eğitim anlayışına da kaynaklık
etmiştir. Tağî ömrünün sonunu Norşin’de geçirdiğinden geleneğin bir ayağı
Norşin, bir ayağı öğrencisi Fethullah Varkanisî vasıtasıyla Oxin, diğer bir
kolu Ahmed Haznevi vasıtasıyla Kuzey Suriye ve Mardin yöresindedir.
Günümüze kadar gelen âlim yetiştirme geleneğinin birçok ferdi ve
kendilerini ilim konusunda ispatlayan şahsiyetler de Norşin’de eğitim
gördüğünden Tağ geleneğinin bir devamı sayılabilirler.
Tağ Medresesi, Platon’un Akademisi gibi üretken, kendi sınırlarını
aşan, farklı öğrenciler yetiştiren bir okul ve ekoldür. Anlatılanlara bakılırsa
Tağî de Aristoteles ve onun takipçileri olan Farabi, İbn Sina vd. gibi akarsu
kenarlarında ve çiçek bahçelerinde ya da manzarası güzel tepelerde gezerek
ders verdiği için öğretim tekniği konusunda peripatosçu ya da meşşai bir
yöntem izlemiştir. Medresenin kurulduğu yer de bunu yansıtırcasına, iki
tarafı dere olan bir tepenin üstüdür.
Tağ Medresesi, bölgenin 20. Yüzyıla kadarki ilim ve irfan
merkezidir. Kendi döneminin akademisi gibi, kendine özgü ritüelleri olan bir
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medrese olan Tağ Medresesi bu gün de etkisini birçok yerde sürdürmektedir.
Bu nedenle bu medrese, hem bir geleneğin menşei, hem de merkezi görevini
yerine getirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tağ, Tağ Medresesi, Abdurrahman Tağî, Miranete, Said
Nursî.

TAĞ MADRASAH: AS A CENTER AND ORIGIN OF
TRADITION OF EDUCATION
Abstract
Tağ madrasah which is 36 km far from Hizan was one of the main
education center of the region since the end of the 18th. century. Tombstones,
right beside the relics of Madrasah, of the founders and people have been
protected and they have important information about this subject. Miranete
who was daughter, daughter-in-law and wife of a mir, made her husband to
construct it and then handed it to Mele Mahmud father of Abdurrahman-i
Taği.
Madrasah which continued to subsist till the First World War, was
also a center of tradition of education in the region. It upbrought thinkers like
Said Nursi and also served as a source for the understandings of education of
madrasahs from different regions by Abdurrrahman-ı Taği. He spent his last
year at Norşin that’s why one of the pillars of tradition is at Norşin, the other
one is at Oxin because of his student Fethullah Varkanisi and the other one is
at Nothern Syria and Mardin by Ahmed Haznevi. To the present, people who
proved themselves about wisdom with many individuals of tradition of
scholars had trained at Norşin and for that they could be accepted as a
continuation of Tağ’s tradition.
Tağ madrasah is a school and ecole which is as productive as Plato’s
Academia, exceeds its limits and trains different students. Acccording to
rumors, Taği traced the methods of peripatetics or meşşai about the practices
of teachings for he wandered around the hills with beautiful views or at
paterres like Aristotle and his successors Farabi, Avicenna etc. Location
where the Madrasah was founded, reflects this for it is on a hill which has
creeks at two sides.
Tağ Madrasah was the knowledge and wisdom center of the region
till the 20.th century. It was a madrasah which has its own rituals like the
academy of its period and continues to keep its effects at many places. Thus,
this madrasah was both an origin of a tradition and fulfilled its central task.
Key words: Tağ, Tağ madrasah, Abdurrahman Tağî, Miranete, Said
Nursî.

Giriş
Medreseler, bölgenin 20.Yüzyıldan önceki entelektüel
faaliyetlerin ardalanıdır. Osmanlı’ya bağlı Kürt Mir(Bey)likleri kendi

bölgelerinde birçok medresenin hayat bulmasını sağlamışlardır. Bu
gün Hizan olarak bilinen bölgede de Osmanlılar döneminde birçok
medrese kurulmuş ve bölgenin ilim hayatının zenginleşmesini
sağlamıştır. Hizan Medreseleri sadece alim ve/veya din adamı
yetiştirmiyor, başka medreselere kaynaklık da ediyor. Günümüzde
birkaç üniversiteyi içinde barındıran şehirlerin eğitim merkezleri
olması gibi, Özellikle bu gün Nefsi Hizan (diğer bir adı Gayda) olarak
bilinen Sur civarı Osmanlılar döneminde adeta bir üniversiteler kenti
görünümündedir.1 Bölgenin Müslümanlaşmasıyla beraber medreseler
de boy göstermiş; 16.yüzyıldan itibaren de yaygınlaşmış ve etkili
medreseler kurulmuştur.
Fakat 1924’teki Tevhid-i Tedrisat
Kanunu’yla varlıklarını fiilen sona erdirmek zorunda kalmışlardır. Bu
medreselerden bazıları, diğer medreselere yöntem ve yetişmiş insan
konusunda katkı sunuyor. Bu medreselerden biri de dönemin Sıpayirt
Beyliğinin sınırlarında bulunan Tağ Medresesi’dir. Tağ Medresesi
hem birçok medresenin kuruluşuna; yeni anlayış ve bakışların
gelişmesine yol açan bir menşe (kaynak) hem de birçok düşünürün
1

Hizan, Hititlerden bu yana bir medeniyet merkezidir. Tarihi kayıtlara göre M.Ö.
2000’li yıllardan itibaren insan yerleşimleri bilinmektedir. Hititlerle başlayan insan
yerleşimleri Pers, Roma, Bizans ve Arap egemenliğiyle süregelmiştir. 11. yüzyılda
Selçuklu, 16. yüzyılda da Osmanlı devrini yaşayan Hizan, 1936 yılında genç Türkiye
Cumhuriyeti’nin Bitlis iline bağlı bir ilçesi olmuştur. Hizan’ın, “Arart” olarak
kayıtlarda görülen ilk ismini muhtemelen Urartular kullanmıştı. Daha sonra Farsların
verdiği “Seherhizan”, “seherlerde kalkanlar” anlamına gelmektedir. Sonraları
“Hizan” diye kısaltılan isim, “erken kalkan milletin yeri” olarak tarihe geçmiştir.
Şeref Han bu ismin gerekçesini şöyle açıklar: “Bölgede, bu ülkenin halkı, gece ve
seherlerde kalkıp ibadet etmekle günahlardan sakınmakla, dindarlıkla, güvenilir
olmakla ve dine sımsıkı sarılmakla ün yapmışlardı” (Şeref Han, Şerefname, çev.
M.Emin Bozarslan, 3.Baskı, Diyarbakır, 2006, s.161). Hizan, coğrafyamızın kadim
kültür ve eğitim merkezi olma özelliğini hep diri tutmuştur. Kadim şehir Hizan,
özellikle Osmanlılar döneminde yani 16.yüzyıldan, 20.Yüzyılın başına kadar, bir
eğitim ve kültür merkezi olmuştur. Bu yüzyıllarda Eski Hizan (Nefsi Hizan) (bugünkü
Gayda) bir medreseler şehridir. Buradaki; İsivi Veli Medresesi, Mir Davut Medresesi,
Atik Medresesi, Meydan Medresesi, Şehzade Medresesi ve Sigal Medresesi; bunun
yanında 18.yüzyılın sonlarında faaliyete başlayan Tağ Medresesi, dönemin âlimlerini,
düşünürlerini, entelektüellerini, ilim dünyamıza kazandırmıştır. Tağ, Meydan ve
benzeri medreselerde bölgenin ilim seçkinleri yetişmiştir. Dönemin en iyi eğitim
öğretim organları olan medreseler, aynı zamanda bölgenin yetişmiş seçkin eleman
ihtiyacını da karşılamıştır. Bu medreselerde birçok ünlü, yetişmiştir. Birkaçını
anmamız, meselenin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Feqiyê Teyran, Molla Halil,
Sıbgatullah Arvasi (Gavsı Hizani), Abdurrahmanı Taği, Fetullah Varkanisi,
Bediüzzaman Said Nursi, Muhammed Ziyaüddin vb. Bkz. Hasan Çiçek, “Hizan’ın
Kültürel Zenginliğinin Tarihsel Arka Planı”, I. Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan
ve Çevresi Sempozyumu, 31 Agustos- 2Eylül 2007, Bildirileri Kitabı, s.659- 672.

yetişmesini sağlayan bir merkez olmuştur. Bu çalışmada, konu ile
ilgili elde edilen bulgular irdelenecektir.
Tağ Medresesi (Medresa Tağê)
Tağ Medresesi, Hizan’a 36 km uzakta, Bahçesaray yolu
üzerinde olan Tağ köyünde bulunmaktadır. Tağ, mahalle demektir.
Anlaşılan o ki, burası daha önce bir köyün mahallesidir, sonraları bu
isimle kalmıştır. Bu köyde şu anda kimse ikamet etmemektedir.
Medresenin güney doğusunda bulunan caminin sadece içinde minber
olan duvarı sağlam olarak durmaktadır.2 Medresenin ilk bakışta sekiz
gözden oluştuğu anlaşılmaktadır. Yatakhane, yemekhane, dershane ve
metin ezberleme yerlerinin ayrı ayrı olduğu, medresenin
kalıntılarından anlaşılmaktadır.
Medrese’nin eğitim dilinin Kürtçe, Arapça ve Farsça olduğu
belirtilmektedir. Medrese yakınındaki mezar taşlarında da bu dillerde
yazılar bulunmaktadır. Tağ Medresesi’nin her iki yanında ve
yakınında dereler bulunmaktadır. İki tarafı dere olan bir tepenin
üstünde kurulan medresenin etrafı karadut ağaçlarıyla kaplıdır.
Öğrencilerin bazı derslerini bu derelerin kenarında yürüyerek
aldıkları, öğrendikleri ve ezberledikleri3 söylenmektedir.
Üretkenlik konusunda daha çok Platon (M.Ö.427-347)’un
akademisine benzetilebilir. Çünkü Bu okuldan farklı ekoller ve okullar
çıkmış ve ünlü alimler yetişmiştir.
Tağ Medresesi’nin ayırıcı bir özelliği de gayrimenkul zengini
olmasıdır. Bu medresenin en az 12 köyde gayrimenkulü var.
Aşağıdaki köy ve mezralarda medresenin gayrimenkulü olduğu
söyleniyor: Kalkanlı (Çılçağ), Akçay (Çürünan), Esendere (Üsp),
Soğuksu (Cemiurus) ve mezrası Kesrasan, Doğancık (Suzan),
Çatakdeğirmen (Sercün) ve mezrası Giş, Kepirli (Nurs) ve mezrası
Oğiş (Oğiş’in bütün arazileri ve üç yaylası tamamen medreseye
aitmiş), Ayvacık (Gütüs) ve mezraları Sévkar ile Oğent4, Sürücüler
(Üçüm), Arıncık, Güç, Devtağ, Spendan.

2

Bu duvarın dış tarafında sadece orada gördüğüm belaluk adında bir bitkinin ağacı
çıkmıştır. Bu bitkinin kansere iyi geldiği iddia edilir. Duvarın iç tarafında da Genêr
adında başka bir bitki var. Acımsı bir tadı var.
3
Yöredeki yaşlılar Tağ Medresesi’nin farklı bir eğitim- öğretim yönteminden söz
etmektedirler: Medresede Aristoteles (M.Ö.384-322)’in peripatosu, Farabi (870-950)
ve İbn Sina (980-1037)’nın meşaiyyun geleneğine benzer bir biçimde öğrenciler su
kenarlarında gezerek ders yapmakta imşler.
4
Oğent’te medrese ile ilgili ilginç bir gelenek anlatılır: Her Sonbahar’da belli bir gün
medresenin talebeleri Oğent’e gider, akşam sürü köye dönünce, sürünün önündeki ilk
küçükbaş hayvan, o akşam talebelerin yemeği olurmuş.

Burada öğrenim gören öğrencilerin bütün ihtiyaçları –
yaşlıların anlattığına göre-köylüler tarafından karşılanmıştır. 1.Dünya
Savaşından önce burada 70 talebenin eğitim gördüğü rivayet
edilmektedir. Hala hayatta olan 67 yaşındaki Hacı Salih Arıcı (Tağ’lı)
babasının yaşadığı dönemde eğitim-öğretimin devam ettiğini bize
anlatanlardan biridir.
Kanaatimce Birinci Dünya Savaşında öğrenciler de savaşa
katıldığı için medresenin aktifliği bu dönemde zayıflamış olabilir.
1924’teki Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ndan sonra yani 20.Yüzyılın
birinci çeyreğinden sonra da tamamen işlevi sona ermiştir.
Medresenin kurucularının ve ona hamilik edenlerin mezarları
medresenin kalıntılarının yanı başında bulunmaktadır. Fakat
Medresenin ne zaman kurulduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.
Kurucuları olan ailenin mezar taşlarından çıkardığımız ölüm
tarihlerinden ancak bir yorum yaparak tahmini bir tarih verme
imkânımız olabilir. Medrese ile ilgili bilgiler sadece orayı veya yöreyi
bilen kişilerden alınmıştır. Ayrıca birçok ünlü kişiyi yetiştirdiği için
adı bilinmektedir.
Tağ Medresesinin Kuruluşu
Medresenin batısında medresenin kurucusu olan Bey’in
eşlerinin ve çocuklarının mezarları bulunmaktadır. O dönemin Mir’i
olan Avdi Bey, Miranete ve Pakize adında iki hanımıyla beraber
buraya defnedilmişlerdir. Avdi Bey Tağ kalesinin yani Sıpayirt
bölgesinin miridir. Abdi Bey, Süleyman Bey’in oğludur. Kale,
medresenin tam karşısında bulunmaktadır. Avdi Bey’in mezar taşında5
ölüm tarihi olarak Hicri 1241 (M.1825) yazılmış; Eşi Miranete’nin
ölüm tarihi H. 1237 (M.1821), diğer eşi Esad Bey’in kızı Pakize’nin
ölüm tarihi ise H. 1256 (M.1840 ) olarak kaydedilmiştir.6
5

Abdi Bey’in mezarı Miranete’nin mezarının solunda bulunmaktadır. Mezar taşında
Arapça şu şiir yazılmıştır. “Ela ya ağabeyren fenzur mezari/ Te’attaf biye bil-hamdi
ve cârî/ Ve in zidte bi ihlasın selasin/ Tesebbebte bi tamiri’d-diyari” (Şirin Türkçesi:
Ey ibret alan kişi mezarıma bak/ Hamd (Fatiha) ile bana ve komşuma iyilik et/ Eğer
üç ihlası da eklersen/ Diyarı tamire sebep olursun.)
6
Pakize’nin mezar taşında Farsça şu şiir bulunmaktadır.
Hergizem nakş-ı tu ez levh-ı dil u can nerevet
Her giz ezyad-ı men ann servi hıraman nerevet
Ez dimağ-ı men sergeşte hayali lebb-ı tu
Becefar-i felek vegassay-ı devran nerevet
Her çi ez bar gamet berdil-i mecruh kenest
Serdevran ten-ı men ve ez dil-i hen nerevet
(Şiirin Türkçesi: Senin nakşın (şeklin) gönül ve can levhasından hiçbir zaman
gitmedi/ Benim hatıramdan bu selvi bahçesi hiç gitmedi/ Hafızamdan senin dudağının
hayali macerası/ Feleğin cefası ve devranın kederi ile gitmedi/ Yaralı gönül ile senin

Miranete Hatun Müküslü (Bahçesaray) Eyüphan Bey’in
kızıdır. Rivayetlere göre, Miranete’nin hiç çocuğu olmamış. Bunun
üzerine kocası ikinci bir evlilik yaparak Pakize adında başka biriyle
evlenmiş. Pakize’nin birçok çocuğu olmuş. Pakize çocuklarıyla
övünürken, Miranete demiş ki: ‘Benim öyle çocuklarım olacak ki,
sonu hiç gelmeyecek, hep yaşamaya devam edecekler. Ama senin
çocukların ölecek adın kalmayacak, benimkiler ise sürekli yaşayacağı
için, ölümsüz olacağım..’ Bunun üzerine eşinin de yardımıyla, Tağ
medresesini kurdurmuştur. Onun ölüm tarihi Miladi 1821 olduğuna
göre, bu medresenin bu tarihten önce kurulduğu anlaşılmaktadır. Yani
medresenin kurulma tarihi 1800 dolaylarındadır. Muhtemelen ya 18.
Yüzyılın sonlarında, ya da 19. Yüzyılın başlarında kurulmuştur.7
Medrese yaptırıldıktan sonra Abdurrahman-ı Taği (1831- 1886)’nin
babası Mele Mahmud’a teslim edilmiştir.
Tağ Medresesi’nde Ders Veren Hocalar
Tağ Medresesi’nde Abdurrahman-ı Tâğî’nin kendisi ve babası
Mele Mahmud yanında; Müderris Mehmed (Muhammed)Emin
Efendi8 ve Molla Abdullah (Said Nursi’nin Abisi) ders verenler
arasındadır.
Medresenin adını ölümsüzleştiren kişilerden biri şüphesiz
Abdurrahman Tâğî’dir. Abdurrahman Taği, bu medresenin
ünlülerinden ve oraya en önemli ilmi katkıyı sağlayanların başında
gelir. Onun medresenin yakınındaki evinin kalıntılarının etrafı bu gün
bile, saygıdan çitlerle örülmüş ve korumaya alınmıştır.
Tağ Medresesi’nin Etkileri
Tağ Medresesi yetiştirdiği öğrencileriyle de anılmaktadır. Bu
da onun etkisini yaymıştır. Tağ Medresesi’nde Yetişen öğrenciler
arasında
Fethullah
Verkanisi9
(Ö.1899),
Muhammed
10
Diyauddin/Ziyauddin (1855-1923) ve Said Nursi (1878-1960) gibi
gamından kederinden her şey kandır/ Devranın başından beri bedenimden ve
gönlümden hiç gitmedi (çıkmadı))
Başka bir mezar taşında da şöyle yazar: Cihan kadeh, felek saki, ecel mey/ Mahluklar
içiyorlar hep o mecliste/
(Mezar taşlarındaki Arapça ve Farsça ibareleri, şiirleri okuyup analizine katkı
sağlayan değerli bilim adamı, dostum Doç. Dr. Hüsnü Koyunoğlu’na şükran
borçluyum).
7
Her ne kadar bazı kaynaklarda Tağ Medresesi’nin “Selçuklu hükümdarı Keyhüsrev
döneminde yapıldığı” yazılıyorsa da bunu doğrulayan bir bilgi bulunmamaktadır.
8
Bkz. Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayatı, İstanbul, 2006, s.34
9
Abdurrahman-ı Tâği’nin damadıdır.
10
Abdurrahman-ı Taği’nin oğludur.

tanınan şahsiyetler vardır. Bunlar, Tağ Medresesi’ni geliştirip, etkisini
yayanlardandır.
Tağ Medresesi’nin bir kolu Norşin’dir; dolayısıyla etkisini
orada da sürdürmüştür. Abdurrahman Taği ömrünün sonunu
Norşin’de geçirdiğinden, geleneği kendisi oraya taşımıştır. Taği, 1886
yılında Güroymak’ta vefat eder ve buraya defnedilir. Onun
Güroymak’ta 20 yıl kaldığı söylenir. O, 20 yıl Güroymak’ta kaldığına
ve vefat tarihi de 1886 olduğuna göre, 1866’da Tağ’dan ayrıldığı
söylenebilir.
Tağ Medresesi’nin bir devamı da Fethullah Varkanisi11
dolayısıyla Oxin’dir. Varkanisi, Tağ Medresesi’nin etkisini oraya
taşımıştır.
Said Nursi vasıtasıyla bir kolu daha çok yayılmıştır. Said
Nursi ilk eğitim ve öğrenimine Tağ’da başlar bu nedenle o da Tağ
geleneğinin mensubu sayılır. Bediüzzaman Said Nursî’nin de Tağ
Medresesi’nin adının anılmasında büyük payı var. Onu anlatan bir
kaynakta, Tağ Medresesi şöyle anılmaktadır: “O zamanlardaki
okulların adı medreseydi. Said de eğitim ve öğretim görmek için Tağ
köyündeki bir medreseye başlamıştı. Dokuz yaşındaydı. Ancak, bu
medresedeki bir öğrenciyle kavga edince orayı bırakmıştı. Bu yörede
meşhur bir eğitim yuvası daha vardı: Tağ Medresesi. Abdurrahman
Taği Hazretleri de buranın hocasıydı. Sık sık öğrencilerine şu öğüdü
verir: Bu Nurslu öğrencilere iyi bakın. Bunlardan biri İslâm dinine
büyük hizmetler yapacak. Fakat hangisi olduğunu şimdilik
bilemiyorum.”12
Said Nursi’yi anlatan kaynaklar yanında, kendisi de Tağ
Medresesi’ni övgüyle ve saygıyla anarak, bu eğitim kurumunu
ölümsüzleştirenler arasına katılmıştır. Orada eğitim gören ve oradan
övgü ile söz eden Said Nursî, Tağ Medresesi’nin o gün için durumunu
bakın nasıl betimliyor:
“…Nahiyemiz olan Hizan kazasına tâbi İsparit'te, birden bire,
meşhur Seyda namında Şeyh Abdurrahman-ı Tâğî himmetiyle o kadar
çok talebeler ve hocalar ve âlimler çıktılar ki, bütün Kürdistan onlarla
iftihar eder bir şekil aldığı zaman, içlerinde münazara-i ilmiye ve pek
11

Fethullah Verkanisi, Siirt’in Baykan ilçesinin Verkanis köyünde dünyaya gelmiş,
Abdurrahman Taği’nin öğrencisi olmuş, farklı medreselerde müdderislik yapmış ve
1899 (h.1345) yılında Bitlis’te vefat etmiştir. Daha detaylı bilgi için bkz. Sahip
Beroje, “Şeyh Fethullah El-Verkanisi Bazı Fikhi Görüşleri ve Fıkhi Anlayışı”, I.
Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, 31 Agustos- 2Eylül
2007, Bildirileri Kitabı, s.721-742.
12
http://www.asyanur.8m.net/2Hikayeler/3CanimUstadim/Canim_ustadim.htm
Erişim: 01. 05, 2007

büyük bir himmetle ve pek geniş bir daire-i ilim ve tarikat içinde öyle
bir vaziyet hissediyordum ki, güya rû-yi zemini fethedecek bu
hocalardır... âlimler, ilimde, dinde büyük bir fütuhat yapmışlar gibi
vaziyet alıyorlardı. Bir talebenin bir parça ziyade zekâveti olsaydı,
büyük bir ehemmiyet verilirdi. Münazarada, bir meselede birisi galebe
çalsa büyük bir iftihar alırdı. Ben de hayret ediyordum, o hissiyat
bende de vardı. Hattâ tarikat şeyhleri ve dairelerinde medar-ı hayret
bir müsabaka, hem nahiye, hem kaza, hem vilayetimizde vardı. O
hâletleri başka memleketlerde o derece göremedim.”13 Bu ifadeler,
medresenin ilim ve irfan sahasında ne derece yüksek bir hizmete
ulaştığını göstermektedir.
Said Nursî aynı dönemde Bahçesaray’da bölgenin eğitim öğretim
hayatına katkı sağlayan bir başka medreseyi de anar ve şöyle der: “O
dönemde Mir Hasan Veli Medresesi” vardır.14
Tağ Medresesinin bir kolu Ahmed Haznevi’nin devam ettirdiği
tasavvuf geleneğidir. Ahmed Haznevî son devirde Tağ Medresesi
geleneğini Suriye’de yaşatan âlimlerdendir. İsmi Ahmed'dir. Babası
Hoca Murâd Efendi, Mardin ilinin İdil (Hazah) ilçesine bağlı Banihe
köyündendir. Ahmed, Suriye'nin Kamışlı kazâsına bağlı Hızna veya
Hazne köyünde doğduğu için Haznevî olarak anılır. Doğum târihi
bilinmemektedir. H.1369 (M.1949)’da Suriye'de Kamışlı kazâsına
bağlı Telma'rûf köyünde vefat eder. Kabri oradadır.
Babasının İmâm-Hatiplik yaptığı Hazne köyünde dünyâya gelen
Ahmed-i Haznevî, tahsil çağına gelince, zamânının âlimlerinden ders
alır. Diyarbakır'ın Silvan ilçesine gidip, o civarda meşhûr olan
Müderris molla Hüseyin Küçük Efendi’den ders alır. Daha sonra
icâzet/diploma alır.
Kuzey Suriye ve Mardin bölgelerinde etkili olan Ahmed-i
Haznevi Tağ geleneğinin yetiştirdiği önemli âlim ve mürşitlerden
biridir. Tasavvufa karşı ilgi duymuştur. Abdurrahmân-ı Tâgî'nin
halîfesi Hizanlı Şeyh Abdülkâdir Efendinin sohbetlerine katılmış;
Brinci Dünya Savaşı’ndan önce hocası Şeyh Abdülkâdir Efendinin
vefâtından sonra Abdurrahmân-ı Tâgî'nin oğlu Muhammed
Ziyâüddîn/Diyauddin’in talebesi olmuştur.15

13

Bkz. Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lahikası, RNK Neşriyat, İstanbul, 2006,
s.55- 56
14
Bkz. Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayatı, RNK Neşriyat, İstanbul, 2006,
s.35
15
http://www.biriz.biz/evliyalar/ea0185.htm, 8.3.2012.

Günümüzde Menzil-Adıyaman olarak bilinen dergahın ilk sahibi
Şeyh Abdülhakim de Haznevi'nin halifesidir. Buradan bakınca Tağ
geleneğinin ne kadar etkili olduğu ve yayıldığı anlaşılır.
Sonuç
Tağ Medresesi, kurulduğu günden itibaren, diğer medreseler
gibi, bölgenin alim insanını yetiştirmiş, özellikle din adamı ihtiyacını
giderme konusunda önemli bir rol üstlenmiştir. Tağ Medresesi aynı
zamanda bölgede tanınmış, etkili olmuş, sözü dinlenmiş birçok
şahsiyetin yetişmesine da vesile olmuştur. Bu nedenle bölgedeki etkisi
bilinmektedir.
Bölge medreseleri din adamı yetiştiren kurumlardır. Bu
kurumların bölge kültürünün yaşamasındaki önemi ve rolü inkâr
edilemez. Medreseler, geçmişte önemli ve değerli bir işlev yerine
getirmişlerdir. Medreseler geçmişteki üniversitelerdir. Bu gün de
demokrasinin bir gereği olarak, alternatif eğitim kurumları olarak
varlıklarını devam ettirebilirler. Medrese, farklı bir eğitim kurumu
olarak varlığını sürdürebilir. Medrese dünün ihtiyaçlarını karşılıyordu.
O günün paradigmasına, konseptine uygundu. Bundandır ki
Abdurahman Taği ve Said Nursi gibi düşünürler yetişebilmiştir.
Tek tahsillinin/okumuş-yazmışın imam olduğu bir köyde veya
mahallede medreseli birinin din adamlığı yeterliydi ve uygundu. Ama
günümüzde hangi köye/mahalleye giderseniz gidin, her evde birkaç
üniversite mezunu var. Medreselerden yetişen; sosyoloji, felsefe,
psikoloji, tarih, coğrafya edebiyat vs bilmeyen din adamlarının bu
gençleri düşünse olarak tatmin etmeleri mümkün değildir.
Günümüzde Batı’dan/Roma’dan gelen din adamlarıyla
karşılaşıyoruz zaman zaman; çoğunlukla doktoralı; bunlarla nasıl
rekabet edecek bir medreseli?
Mevcut haliyle medreseler, bu günün bütün ihtiyaçları
karşılamaktan uzaktır. Günümüzde Medrese, zamanın ruhunu
kavrayan, Türkiye’nin ve dünyanın nereye evrildiğini gören alimler,
aydınlar yetiştirmelidir. 12.Yüzyıldan kalma metodolojiyle teknik ve
müfredatla bu olmaz. Program ve müfredat yeniden dizayn edilmeli,
çağın gerektirdiği donanımı sağlayacak dersler ve konular eğitim
anlayışında yer almalıdır. Medreseler süregelen haliyle, mevcut
müfredat, program içerik ve dersleriyle, çağı yakalayan entelektüel din
adamı yetiştiremez.
Medrese, sosyolojiden felsefeye, psikolojiden halkla ilişkilere,
ekonomiden matematiğe yeni alanlarla tanışmalı; hayata, toplumun
sorunlarına teğet geçmemeli ve topluma dokunmalıdır.

Dün var olan, bugün var olan medrese yarın da var olmak
istiyorsa, yani gelecekte de olmak istiyorsa, yenilenmelidir. Geçmişle
övünmek geleceği kurmuyor. Medrese geleceği inşa etmede kaynak
olabilir ancak.
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POPÜLER SANATIN SIRADAN OLANI SANAT ESERİNE
DÖNÜŞTÜRME EKSENİNDE ARTHUR DANTO
Burçak İSMET ÖZSOY
Özet
Arthur Danto’ya göre Popüler Sanat, gündelik kullanım nesneleri ve
sanat eseri arasındaki fark edilemez olanın keşfi ile birlikte Platon’dan beri
hem sanat felsefecilerinin hem de sanatçıların aklını meşgul eden sanatın
ontolojik statüsünün ne olduğu sorusuna bir çözüm sunmuştur. Bu bağlamda
sanat ve dış dünyanın gerçekliği arasında bir ayrım kalmamış ve sanat eseri
mimesis teorisi dâhilinde yerleştirildiği ikincil gerçeklik kategorisinden
kurtarılmıştır. Danto, ayırt edilemez olan teorisini sanat eserinin materyal ve
görsel olan bütün niteliklerini dışlayarak oluşturmuştur. Bu makalede,
Danto’nun bu teoriyi kullanarak oluşturduğu yeni gerçekçilik anlayışının
Popüler Sanat eserlerini ne denli doğru biçimde kavradığı sorunu kaleme
alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Ayırt edilemez olan, Popüler Sanat, Danto,
Warhol

ARTHUR DANTO: POP ART’S TRANSFIGURATION OF THE
COMMONPLACE ASAN ART
Abstract
According to Arthur Danto, with the discovery of indiscernibles
between the readymade and the works of art, Pop Art provides a solution for
the ontological status of art which preoccupies both art theorists and artists
ever since Plato. In this context there is left no distinction between the reality
of the world and the art, and the work of art is ceased to be inferior to reality
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within the theory of mimesis. Danto generates his theory of indiscernibles by
means of the exclusion and elimination of all the material and visual aspects
of artworks. And the subject matter of this article is to examine how truly
Danto’s new realism which is generated by means of the theory of
indiscernibles realizes the Pop Artworks.
Keywords: Indiscernibles, Pop Art, Danto, Warhol

Popüler Sanat
Sanat Felsefesi ve Sanat tarihinde uzun süre geçerliliğini
korumuş sorunlardan biri sanat eserinin gerçekliğinin ne olduğu
sorusudur. Platon’dan modernizme kadar sanat eserleri mimesis
(taklit) olarak kabul görmüştür. Mimesis teorisi sanat eserlerini
fiziksel nesnelere ve doğaya kıyasla ikincil ve aşağı bir derecede
değerlendirir ve buna bağlı olarak sanat eserlerini ontolojik açıdan
gerçek denen dış dünyaya ve onun nesnelerine tabi kılar. Gerek Platon
gerekse Aristoteles, sanat eserini doğanın ya da doğal durumların birer
kopyası ve taklidi olarak kabul eder. Platon ve Aristoteles’e göre
resim sanatı doğası gereği tıpatıp benzerliği amaçlamış ve ressamlar
nesnelerin ve doğanın görüntüsünü taklit ederek resmetmişlerdir. Bu
nedenle mimesis teorisi, sanatı gerçek dünyanın, insan edimlerinin,
duygularının, duyum ve algılarının yeniden temsili olarak
değerlendirmiş ve bu bağlamda sanat eserleri gerçek olarak
nitelendirilen dünyanın birebir kopyası olarak sınıflandırılmıştır.
Sanatçılar modernizme kadar gerçeklikle mücadele etmiş ve
dünyayı en iyi biçimde taklit etmenin yollarını aramışlardır. Gerçek
dünyanın, sanatın ulaşamayacağı ayrı bir ontolojik boyutta var
olduğunu kabul etmeleriyle sanatçılar, sanatın sadece gerçeğe
benzeyebileceği ama asla gerçek olamayacağı fikriyle yetinmek
zorunda kalmışlardır. modernizme kadar etkin olmuş bu geleneksel
gerçekçilik tanımı, sanat eserlerini görüngülerin yeniden temsili olarak
kabul ederek onları doğal gerçekliğe kıyasla ontolojik olarak ikincil
kabul eder. Geleneksel gerçekçilik akımlarının en geniş kapsamıyla
yanılsama teorileri olarak nitelendirilen bu taklit ve benzetme teorileri
modernizm ile reddedilerek yeni bir gerçeklik teorisi ortaya konulur.
1960’ların başlarında New York’ta ortaya çıkan Popüler Sanat
akımı, modernizmin temellerini atar. Popüler Sanatın, kullanıma hazır
gerçek nesneleri materyal olarak kullanması ve sıradan nesneleri sanat
eseri olarak ortaya koymasıyla birlikte sanat felsefesinde yepyeni bir
gerçeklik kavramı ortaya çıkar. Andy Warhol’un olağan bir deterjan
kolisini sergilediği kontrplak BrilloKutuları ya da Marcel Duchamp’ın
sıradan bir pisuarı sanat eseri haline dönüştüren Fountain adlı
yapıtların örnek teşkil ettiği Popüler Sanat, sanat eserlerini salt
“şeylerden” ibaret kabul edip bir paradigma değişimi ortaya çıkarır.

Sonuç itibariyle, Platon’dan günümüze kadar gelen ‘Sanat eserleri
gerçek midir?’ sorusunun yerini ‘Sanat eserleri ne dereceye kadar
gerçek olmalıdır?’ sorusu alır.
“Sanırım birçoğumuz için bir eserin sanat eseri olarak kabul
görülmesinin mutlak koşulu sanat eseri ile o eserin [nesnel] deneyimi
arasında bir mesafe olmasıdır. O halde, mutlak bir estetik mesafe sanat
eseri için gerekli ise, bizim neredeyse nesnenin ta kendisi olduğu bir
şeyle karşılaşmamızda estetik deneyim mümkün olabilir mi?”1İşte bu
yeni felsefi sorunsal Popüler Sanatın ekseninde meydana gelen bütün
sanatsal ve felsefi tartışmaların temel konusu olmuştur. Kimi sanat
kuramcıları Popüler sanat eserlerini sıradan nesnelerin ve eşyaların
değersiz kopyaları olarak görürken, kimi kuramcılar da Popüler sanat
eserlerinin mantıksal gerçekçilik gereği bize tam da gerçek olanı
sundukları için değer teşkil ettiğini kabul ederler. Popüler Sanat’ın
yeni gerçekçiliğini geleneksel gerçekçilikten ayırt eden nokta
kullanıma hazır eşyaların, bir sanat eserine dönüştürülmesini sağlayan
olanağın ne olduğudur. Kullanıma hazır eşyalarla karşı karşıya
geldiğimizde bizi farklı türden bir deneyime maruz bırakan ve
karşımızdaki şeyleri bir sanat eseri olarak görmemizi sağlayan asıl
nüve, bu nesnelerin bizde yarattığı duyusal etkilerin sıradan
deneyimimizi aşan özelliğidir. Sıradan bir nesneyle karşılaştığımızda
yaşadığımız deneyimin çok ötesinde bir estetik haz ya da rahatsızlık
duyduğumuz aşkın bir deneyim boyutuna ulaşmamızın nedeni,
Popüler sanat eserlerinin tıpkı sıradan nesnelerin kendisi gibi
göründüğü halde, bundan daha fazla ve de daha başka bir niteliğe
sahip oluşlarıdır.
John Ashbery’nin2 de belirttiği üzere Yeni Gerçekçi sanat
eserleriyle karşı karşıya geldiğimizde izleyici olarak bizim
deneyimlediğimiz şey, fiziksel özelliklerinin etkisiyle maruz
kaldığımız şiddetli bir algı durumudur. Yaşadığı deneyimin gerçek mi
yoksa yanılsama mı olduğunu ayırt edemeyecek raddede izleyeni
duyusal olarak kuşatan etkileme gücüyle Popüler sanat eserleri, bizi
yeni bir gerçeklik anlayışına davet eder. Bu eserlerin gündelik olanla
karşılaşmamızın ötesinde sundukları deneyimle algısal olarak bizi
değiştirmeleri sonucunda sıradan olan eşyalar birer sanat eserine
dönüşür. Bu dönüşümün ortaya çıktığı yer de izleyici olarak biz
olduğumuzdan, bizim deneyimlerimiz Popüler sanat eserlerinin somut
olarak meydana gelmesi anlamını taşır. Bu bağlamda sıradan bir
nesnenin sanat eserine dönüşmesi bizim duyumlarımızın dönüşümüne
1
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bağlıdır ve de sanatçıdan ziyade izleyici olarak bizler bu eserlerin
yaratıcısı konumunu teşkil ederiz. Başka bir deyişle, nesnel olarak
birebir gerçeğinin kopyası olan eserleri asıl tam da izleyici olarak biz,
duyumlarımızın dönüşümüyle cisimleştirir ve somutlaştırırız.
Popüler Sanat eserlerinin duyusal özelliklerinin bizim
duyularımızı değiştirip dönüştürme yetkinliği, geleneksel anlamda
dünyayı resmederek onu temsil etmenin ötesinde, şiddetli bir biçimde
algılarımızla oynayan materyal özelliklerinin gücünden kaynaklanır.
Görsel dünya ya da onun resimsel temsili, Popüler Sanat tablolarının
sunduğu gerçekliğin sadece bir bölümüdür. Asıl ayırt edici olan bu
tabloların ya da heykellerin bize sunduğu duyusal ve duygusal
niteliklerdir. Bu duygu deneyimine ulaşabilmemiz için izleyici olarak
bizim, bu eserlerin sıradan ve gündelik olan şeylerle paylaştığı
materyal özelliklerinin ötesine geçebilmemiz; yani, sanat eserini
materyal olarak değişip dönüştürmeden olduğu gibi bırakmamız
gerekmektedir. Bu eserlerin, tıpkı kullanıma hazır seri üretim
nesneleri gibi materyal olarak olduğu gibi kalmasıyla, (object-leftalone) izleyici olarak bizim değişip dönüşmemize olanak tanınmış
olur.
Özetle, sanattaki bu yeni gerçekçilik anlayışının geleneksel
olandan farkı doğayı ya da dünyayı değil; bizi dönüştürme çabasıdır.
Bu nedenle, sanat artık gerçek dünyayı taklit etmenin bir yolu
olmaktan çıkmış ve onu somut bir biçimde deneyimlediğimiz bir
gerçekliğe bürünmüştür. Popüler sanatçıların asıl uğraşı, dış dünyayı
resmetmek değil; yaşamlarımızın sosyo-kültürel, tarihsel ve politik
çok katmanlılığının oluşturduğu zihinsel ve ruhsal durumlarımıza
işaret etmek ve bu çok katmanlı yapımızı ifade etmektir. Tam da bu
sebeple Popüler sanat resimlerinde cansız doğa temsilleriyle değil;
bütün zenginliği ve karmaşıklığıyla hayatın ve yaşamın ifade ediliş
biçimleriyle karşılaşırız.
Danto’nun Ayırt Edilemez Olanlar (Indiscernibles) Teorisi
Çağımızın en önemli sanat felsefecilerinden biri olan Arthur
Danto için de geleneksel gerçekçi sanat anlayışı, Popüler sanat
eserlerinin duyusal ve materyal niteliklerini değerlendirmede yetersiz
kalmıştır. Danto’ya göre, herhangi bir süpermarket standındaki
kutularla birebir aynı olan sanat galerisindeki Andy Warhol’un Brillo
Kutuları sanattaki gerçekçiliğe geleneksel anlamda son vermiştir.
Arthur Danto’ya göre, Andy Warhol sanatı tamamıyla felsefenin etki
alanına
yönlendirmiş
olan
bir
‘sanatçı
filozof’tur.
Danto’nunWarhol’un Brillo Kutusu’nda keşfettiği şey, bir nesnenin
sanat eseri olmasını sağlayan koşulun o nesnenin fiziksel görünümü

değil; o nesneye sanat eseri vasfını veren bir sanat teorisi olduğudur.
“Ona bu statüyü veren gerekçeler sistemi [sanat teorisi] olmadığı
sürece hiçbir şey bir sanat eseri olamaz; sanat eserleri doğası gereği
öyle değildir”3; yani, öğrenilmeleri gerekir. Bu bağlamda, Danto için
sanat eseri ancak ona bu statüyü veren teori oluşmuşsa ortaya
çıkabilir. Bu teori bizim sanat eserini yorumlayıp ona bir anlam
atfetme yeteneğimize başvurarak ortaya çıkar ve “bir eseri
yorumlamak onun ne ile ilgili olduğunu ve konusunun ne olduğunu
belirten teoriyi sunmak demektir.”4 Danto, bire bir özdeş olan iki
nesneden birinin sıradan bir kullanım eşyası olarak görülüp, bir
diğerinin sanat eseri olarak galeride sergilenmesinin nedenini
sorgulamanın sanat tarihi boyunca sanatın felsefeye ilk defa bu denli
yer açmasına olanak tanıdığını söyler.
Warhol’un kutularını gördüğü zaman Danto’yu sarsan tam da
sıradan deterjan kutularından görsel olarak ayırt edilemez oluşudur.
Bu bağlamda sanat ve gerçekliğin arasındaki ontolojik ayrım
tamamıyla ortadan kalkmıştır. Ayırt edilemez olan kavramı Danto’nun
sanat felsefesi anlayışında son derece önemli bir yere sahiptir ve sanat
ontolojisini bu kavramın üzerine kurar. Başka bir deyişle, sanat olan
ve olmayan arasındaki farkı, görsel ve duyusal özelliklerin değil;
kavramsal ve teorik olanın üzerine inşa etmiştir. Bu nedenle, birebir
özdeş olan nesnelerin arasındaki ontolojik ayrım görsel sanatlardaki
geleneksel gerçekçilik anlayışı tarafından doğru biçimde
değerlendirilemez ve Danto yeni bir gerçekçilik anlayışına ihtiyaç
duyar.
Doğayı ya da dışsal nesneleri benzerlik ya da taklit ilişkisi
dâhilinde resmeden görsel sanatların yetersizliği, Popüler Sanat’ın
sanat eseri olmayan nesnelerin özdeşi olarak sanat eseri yaratma
kapasitesi sayesinde açığa çıkar. Marcel Duchamp’ın Fountain adlı
eserini, seri üretim bandındaki özdeş kopyalarıyla görsel olarak birebir
aynı olduğu halde bir sanat eseri olarak görebilmemizi Popüler
Sanat’ın yeni gerçeklik anlayışı sağlar. Fountain örneğinde görüldüğü
gibi, Danto için bu eserin sanat olarak nitelenmesinin sebebi onun
gündelik olan özdeşiyle görsel olarak aynı olduğu halde, görsel
sanatların gerçekçilik anlayışını görsel algının ötesine taşımış
olmasıdır.
Görsel sanatlarda geleneksel gerçekçiliği temsil eden YeniWittgensteincı akıma göre bir sanat eseri ancak sahip olduğu fiziksel
3
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özelliklerine göre sanat eseri olarak sınıflandırılabilir ve bunun için
daha önceden sanat eseri olarak kabul edilmiş olan herhangi bir esere
benzemesi yeterlidir. İşte bu görsel sanatlarda hâkim olan YeniWittgeinsteincı anlayış, bize Fountain’ın bir sanat eseri olarak
görülmesinin olanaklarını sunmaktan uzaktır. “Duchamp’tan önce
sanat eserleri ve diğer şeyler arasındaki farkların, sözgelimi bir resmin
bir gülden farkının algısal olduğu gayet açık zannedilirdi. Duchamp ve
O’nun takipçileri ile birlikte bu farkların gözle görülür olmadığı
felsefi olarak apaçık bir hal alır”5ifadesinde belirttiği üzere birebir
özdeş olan nesneler, haller, durumlar, görüngüler arasındaki kategorik
ayrım Danto için felsefenin esas konusudur.
İşte Danto’nun Popüler Sanat’ın devrimi olarak nitelediği bu
yeni anlayış, görsel olarak ayırt edilemez olanı sanatın konusu haline
getirmiş olmasıdır. Bir sanat eserinin, onun sanat eseri olmayan özdeş
kopyası ile arasındaki fark; başka bir deyişle gündelik kullanıma tabi
eşyaların sanat eseri olarak yorumlanabilmesine olanak tanıyan şey,
sanat eserinin semantik özelliklerinin olmasıdır. Gündelik bir pisuarın
sahip olmadığı; fakat Fountain’ın sahip olduğu bu semantik özellik,
Arthur Danto’ya göre, bize sanatın doğasına dair soru sordurmasıdır.
Daha açık bir şekilde izah etmek gerekirse, Popüler Sanat’ın tam da
gündelik eşyaların ya da sıradan nesnelerin kullanımı vasıtasıyla
ortaya çıkardığı eserler, sanatın ne olduğu; bir eserin sanat eseri olarak
kabul edilebilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerektiği
sorularına cevap aramamıza olanak tanır.
Meta-sanat felsefesine ait bir düzlemde ortaya çıkan bu
eserler, gerek Arthur Danto gerekse İngiliz sanat felsefecisi Richard
Wollheim için değer arz eder. Sözü geçen iki sanat kuramcısına göre
bir sanat eserinin semantik içeriği, yani onun ne hakkında olduğu,
bizim onu yorumlamamıza imkân tanıyan şeydir. Materyal
özelliklerinin dışında onun sahip olduğu temsil gücü, bize bir eserin
neyi temsil ettiğini sorduran ve üstünde düşünmemizi sağlayan
nüvedir. İşte, fiziksel olarak özdeş olsalar da sıradan bir nesneyle
sanat eseri arasında yatan ayrım, sanat eserinin temsili özelliklerinin
olmasıdır. Sıradan bir nesne yorumlanmaya ihtiyaç duymazken, bir
nesnenin sanat eseri olarak nitelendirilebilmesi onun yorumlanmasına;
bir anlamı olmasına, yani semantik içeriğe sahip olmasına bağlıdır.
Bu sebepten, Arthur Danto’ya göre Fountain ile sıradan
özdeşi arasında yatan fark algının konusu olmaktan ziyade bir yorum
meselesidir. Başka bir deyişle, bir sanat eserini tanımlayan özellik, o
5
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eserin görsel, fiziksel nitelikleri değil; onun temsili, yani semantik
nitelikleridir. Bir sanat eserinin semantik niteliklerini bize sunan, yani
onu sanat eseri olarak yorumlayabilmemizi sağlayan şey de Danto’ya
göre sanat tarihini ve sanat teorilerini bilmemizde yatar. Bir sanatçının
kavramsal dünyası ile izleyici olarak bizim, sanatçının yarattığı eseri
anlama ve kavrama yeteneğimizin birleştiği yer bu sanat teorileri
tarihidir.
Bu nedenle Danto için sanat algısal ya da görsel değil;
kavramsal ve de teorik bir edimdir. İçinde yer aldığımız sanat teorileri
sistemi olmaksızın hiçbir eser, sanat eseri olarak nitelenemez.
Danto’nun Sıradan Olanın Başkalaşımı adlı eserinden önce ortaya
koyduğu “Sanat Dünyası”6teorisi tam da neyin sanat eseri olduğunu
belirleyen mercidir. Sanat Dünyası teorisi netice itibariyle, bizim bir
sanat yapıtını yorumlamamızı ve ona bir anlam yüklememizi sağlar.
Popüler sanat eserleri, tikel bir nesneye çok katmanlı anlamlar ithaf
etmesi sayesinde bizim görsel ufkumuzu genişletir ve basit bir
nesnenin altında gömülü olan semantik hazineleri açığa çıkararak
nesneyle olan deneyimimizi fazlasıyla çoğaltan felsefi bir nüve taşır.
İşte, görsel olarak özdeş olan sıradan bir nesneyi, bir sanat eseri olarak
görebilmemiz için görsel kabiliyetimizin sınırlarını aşmamız gerekir.
Bu sınırları da ancak Sanat Dünyası teorisi sayesinde aşabilir ve
böylece sıradan bir nesneyi bir sanat eserine, gündelik dünyayı da bir
sanat dünyası haline dönüştürebiliriz.
Bu bağlamda Danto için bir yapıtı yorumlamak, o yapıtın
anlamının ne olduğunu bize sunan bir teoriyi ortaya koymak demektir.
Kısacası, bir eser ancak ve ancak beraberinde bir sanat teorisi ortaya
koyduğu takdirde sanat eseridir. Bir nesnenin ne anlama geldiğini bize
sunan, başka bir deyişle taşıdığı gizil anlamları somut bir biçimde
nesnede görebilmemizi sağlayan şey sanat teorisidir. Danto’nun Sanat
Dünyası teorisini kendi sanat ontolojisi sürecinde ayırt edilemez olan
teorisine evrilmiştir. Özcü bir filozof olarak sanatın da özsel tanımını
belirlemeye çalışan Danto, bir yapıtın sanat olarak nitelenebilmesi için
gereken zorunlu ve yeterli koşulları bu teoride bulmuştur.
Bir yapıtın ayırt edilemez özellikleri bize sanatın doğasını,
yani sanatın olduğunu verir. Popüler sanat eserleri bu özelliklere sahip
olan tek sanat akımı olduğundan Danto’ya göre, Popüler Sanatçılar
sanat felsefesini en üst seviyeye taşıyan birer filozofturlar. Sanatın
neliği üzerine düşündürmesi ve de kendi öz-bilincine vakıf olması
bakımından Popüler Sanat felsefi bir tasarıdır. Warhol’un sanat
felsefesine en büyük katkısı sıradan nesneyle materyal olarak özdeş
6
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olan bir nesneyi sanat yapıtı haline dönüştürmek ve bizim gerçeklik ve
gerçekliğin temsiline dair düşünce yapımızı değiştirmek olmuştur.
Sanatın Felsefi Haklarından Mahrum Edilmesi7adlı yapıtında
“Sanatın Sonu” bölümünde Danto’nun iddia ettiği üzere kendi
doğasına dönüşlü yapısı ve kendi özsel koşullarını aşma kabiliyeti
sayesinde Popüler Sanat, sanatın sınırlarını geri dönüşsüz bir biçimde
aşar. Başka bir deyişle materyal olan, kendi doğasını ortaya koymanın,
yani kendini temsil etmenin sınırlarına ulaştığında sanat nesnesi
katıksız bir biçimde felsefi hale gelmiştir. Danto’ya göre sanat
tarihindeki her yeni gelişme ve ilerleme tarafından ortaya konulan
karşıt olgular karşısında sanatın özü her zaman için savunmasız
kalmıştır. Ancak Warhol sayesinde sıradan şeylerden ayırt edilemez
olan her ne varsa sanat eseri haline gelmesi itibariyle, gelecekte vuku
bulacak bir karşıt olgu kalmamıştır. Her an her şeyin sanat olarak
addedilebildiği bir çağda, mevcut sanat teorisinin yerini alacak yeni
bir teorik akımın ortaya çıkması beklenemez. Tam da sanat
teorilerinin daha fazla gelişemeyeceği savıyla Danto, sanatın tarihsel
olarak sonunun geldiğini iddia eder.
Tekrar edecek olursak Popüler Sanat ayırt edilemez olanın
keşfiyle birlikte sayısız gündelik eşyayı kullanarak bu üretimi aşırı
derecede genişletir. Böylelikle Popüler Sanat, sanatın doğasını açığa
çıkarma kabiliyetinin sınırlarına ulaştığında sanatın tarihsel gelişimi
sona erer. Sanat kendi doğasına dair soruyu felsefi bir yapıya
bürüyünce, felsefe bu soruyu sanattan devralarak neyin sanat olduğu
neyin olmadığı sorunu artık sanat felsefesinin meselesi haline gelir.
Felsefi doğasını keşfetmekle birlikte sanat, kendi öz-bilincinin
hududuna erişir ve neticede kendi tarihinin sonuna varır.
Popüler sanatçılar, sanatın doğasının ne olduğunu
sorgulayarak sanatı görsel değil; kavramsal kılarak sanatın gerçeklik
problemini ortadan kaldırır. Modernizm ile birlikte ortaya konduğu
üzere, sanat eserleri fiziksel nesnelerle ya da dışsal dünyayla kurduğu
benzeme ilişkisi dâhilinde gerçeğin taklidinden ziyade ta kendisidir.
Kendi doğası üzerine ortaya çıkardığı sorular doğrultusunda Popüler
Sanat, öz-bilincinin ve kendi doğasının özüne dair cevaplar bulmanın
sınırına ulaşmıştır. Danto’ya göre, ayırt edilemez olanın kullanımı
sayesinde sanatın özünün ne olduğuna dair bütün tanımlamalar
yapılmış; başka bir deyişle, sanat için kendini dışa vurmanın, kendini
açıklamanın bütün olanakları tükenmiş ve sonuç itibariyle sanatın
tarihsel evriminin sonuna gelinmiştir.
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Danto’nun Popüler Sanat’ın düşünceyi kendi üzerine
döndürerek özünü açığa çıkartması ile beraber sanatın tarihsel sürecini
tüketmiş olduğu iddiası, açıkça Hegelci bir tutumdur. Hegel’in
düşüncesinde görüldüğü üzere, düşüncenin kendi üzerine dönüş
anında Mutlak Bilgi tarihsel maddeciliğin yerini alır. Hegel’de sanat
eserlerinin duygulara ait kapsamı Tin’in kendini anlamasında bir engel
teşkil eder ve Hegel de özellikle Romantik akımın duygulara öncelik
veren yapısına tepkisel bir karşı atakla sanatın sonunun geldiğini iddia
eder. Danto’nun teorisinde de benzer bir şekilde sanat eserlerinin
kavramsal, teorik ya da temsili özellikleri duyumsal, algısal ya da
materyal niteliklerin yerini alır. Danto’ya göre bununla birlikte tarih
boyunca sanatçıların ve sanat teorisyenlerinin Platon’a karşı durarak
sanatı ontolojik olarak temize çıkarmak için onu doğru yere
yerleştirme çabaları da böylelikle son bulur.
Danto’nun sanatın doğasına dair yönelttiği soru özcü bir
yaklaşıma dayansa bile bu soruya cevaben geliştirdiği Sanat Dünyası
teorisi bizi sanat tarihini göz önünde bulundurmaya davet etmektedir.
Danto’nun sanat felsefesi boyunca bu özcü yaklaşımı ile teorisinin
tarihsel boyutu arasında küçümsenmeyecek bir gerilim sürüp gider.
Sanatın sonunu ilan ettiği savıyla da görmekteyiz ki aynı anda özcü ve
tarihçi olmanın sonucunda Danto, tercihini özcülüğünden yana
kullanır; böylece kendini kavramsal ve teorik çözümlerin güvencesine
alarak ayırt edilemez olan teorisini ortaya çıkabilecek her türlü karşıt
olgunun tehlikesinden korumaya çalışır.
Her ne kadar Danto sanatın sonunu, sanatın sanat felsefesinin
esaretinden özgürleşmesi olarak addetse de, bana kalırsa Danto bizi
gerçeklikle kurduğumuz ilişkide tamamıyla sorunlu bir konumda
bırakır. Bunu iddia etmemin sebebi, Danto’nun teorisinin sanat
eserlerinin ortaya çıkış süreci ile bireysel olarak anlaşılması arasındaki
canlı ilişkiyi açıklamakta yetersiz kalan bütünüyle teorik ve kavramsal
bir yapıya dayanmasıdır. Danto’nun önermesine göre, herhangi bir
nesne eğer bir estetik teori altında sınıflandırılabilirse, o nesneye sanat
olma niteliği atfedilebilir; yani eğer Sanat Dünyası ona bir teori temin
ederse, herhangi bir nesne sanat eseri haline gelebilir.
İşte bu bağlamda, Danto’nun teorisi kısır döngüden ibaret
olmakla eleştirilebilir. Şurası gayet açık ki, bir yapıtın sanat eseri
olarak nitelenmesi için bir sanat teorisi tarafından ortaya çıkması
gerektiği gibi, yine o sözü geçen teorinin oluşması için de sanat
eserinin onu geliştirmesi gerekmektedir. Daha önce de belirttiğim
üzere, sıradan bir pisuarın sanat eseri olarak görülmesini taklit ya da
benzerlik teorileri sağlayamadığı için, Danto yeni türden bir sanat
teorisine gereksinim duyar. Ancak bana kalırsa biz Fountain’ı

oluşturan sanat teorisinin arayışına girmeden önce bu nesneyi zaten
hâlihazırda sanat eseri olarak kabul ettiğimiz bir noktada bulunuyoruz.
Tam da bu teorik döngü en nihayeti kendi içine çökerek sanatın
sonunun gelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle Danto’nun canlı
deneyimlerin yerine teorik olana öncelik tanıyan anlayışını eleştirel
buluyorum.
Sanatçılar, Danto’ya göre, sanatın sonundan sonra elbette ki
zamanın ruhunu, insanın duygularını, çağın olgularını temsil eden
yapıtlar üretmeye devam edecektir ancak sanat daha fazla tarihsel
teorilerin rehberliğinde ilerlemeyecektir. Popüler Sanat’ın sayesinde
artık her an her şey sanat olabileceği için herhangi bir teorisyenin daha
önceden karşılaşmadığı bir nesne sanat dünyasında kalmamıştır.
Fiziksel özelliklerin sanatın neliğine dair bir bilgi sunmaması
durumunda, sanatın tarihsel gelişimi sonlanmış, bütün olası karşıt
örnekler elimine edilmiş, gelecekte ortaya çıkabilecek her yeni sanat
akımı etkisiz hale gelmiş ve geriye sanatın mutlak özü kalmıştır.
Popüler Sanat’ın görsel algıya, fiziksel ve materyal özelliklere
vurgu yapan anlayışına karşıt bir biçimde Danto’nun görsel algının
yetersizliğinden yola çıkıp geleneksel gerçekçiliğin sonunu getirdiği
sanat teorisi, en nihayetinde sanat tarihinin ve sanatın sonunu da
getirmiştir. Danto’nun geleneksel gerçekçiliğe son verme teşebbüsü,
bu fiziksel ve materyal özelliklerin yok olma pahasına ve de ayırt
edilemez olan teorisinin uygulanabilmesi adına gerçekleşir. Danto, bu
bağlamda kendi teorisini garantiye alabilmek için, Popüler Sanat’ın
manifestosu olan materyal nitelikleri yok saymış ve bir bakıma
Popüler sanatçıların anlayışını manipüle etmiştir.
Tam da bu noktada görsel algının önceliği, Richard Wollheim
tarafından sanat eserlerine yeniden iade edilir. Wollheim’ın sanat
felsefesi bu anlamda Popüler Sanat akımı ile uyum sağlamaktadır.
Danto’nun aksine Wollheim için bir yapıtın sanat olarak
nitelenebilmesinin asgari koşulu, bizim gördüğümüz fiziksel
materyaldir. Her ne kadar Wollheim’a göre, Duchamp’ın Fountain’ı
materyal olarak bir eserin sanatçının uğraşı sonucu oluşması
gerekmediğini gösterse de, Wollheim için Fountain bir sanat eseri
olarak sayılmanın asgari koşullarını sağlamaktadır. Çünkü daha önce
de belirttiğim üzere tıpkı Danto gibi, Wollheim için de Popüler sanat
eserleri sanatın özüne ve neliğine dair sundukları bilgi bakımından
değerlidir. Fountain da bu bağlamda, sahip olmadığı bütün özellikler
sayesinde, bize sanat eseri olmanın gerekli ve yeterli koşullarına dair
bilgi verme ayrıcalığı taşır.8
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Richard Wollheim’in öne sürdüğü içinde-görme (seeing–in)
teorisi9 Danto’nun teorisinin aksine, sanat eserinin materyal ve temsili
niteliklerini aynı anda görebilmemiz gerektiğini vurgular. İçindegörme teorisinin bize olanak tanıdığı bu iki katlı algısal kabiliyet
sayesinde, sanat eserinin hem fiziksel, yüzeysel, görsel alanı ve de
onun temsili, semantik, yorumsal alanı ile aynı anda ilişki kurarız.
Biliyoruz ki Danto için, Andy Warhol’un Brillo Kutuları’nı
gördüğümüzde onların süpermarket raflarındakilerle özdeş
olduklarından başka bir şey algılamayız. Oysaki Wollheim’a göre, biz
bu sanat kutuları ile sıradan kutular arasındaki ayrımı duyusal olarak
fark edebilir, üstelik birbirinden tamamen ayrı nesnelerle farklı türden
gerçek deneyimler yaşayabiliriz.
Böylece, Wollheim’ın içinde-görme teorisi algısal ve duyusal
olan ile temsili ve kavramsal olanı birleştirir. Başka bir deyişle,
gördüğümüz şeyde neyi görmemiz gerektiğini bize sanat teorileri
değil; içinde bulunduğumuz sosyo-kültürel, politik ve tarihsel yapı
belirler. Bir eserle karşı karşıya geldiğimiz anda bizde ortaya çıkan
duyular ve duyumlar, Popüler Sanat anlayışının çok katmanlı
göndermeler sisteminin bir parçası olarak Richard Wollheim’ın sanat
felsefesi anlayışında da yer bulmaktadır. Arthur Danto tarafından
tamamıyla yok sayılan duyusal deneyim, Richard Wollheim sayesinde
yeniden estetik deneyimde yerini alır.
Danto’nun son verdiği görsel sanatlardaki geleneksel
gerçekçilik, Wollheim tarafından gene görselliğe dayalı olsa da, başka
bir biçimde yorumlanır. Wollheim’a göre, sanatçının niyeti ve uğraşı
ile izleyici olarak bizim algımızın birleşmesi yeni türden bir
gerçekçilik ortaya çıkarır. Bir materyal olarak sanat eserinde birleşen
sanatçının öznel ve içsel dünyası ile izleyicinin onu algılayabilme
kapasitesi, sanatçı ile izleyicinin kurduğu ilişki sonucu ortaya
çıkardıkları ortak bir dünya ve eser yaratır. Bu ikili ilişki, Wollheim’ın
içinde-görme teorisi dâhilinde gelişerek materyal yüzeyle eserin
konusuna aynı anda dikkatimizi verebilme durumuna varır. Warhol’un
örneğinde olduğu üzere, onları özdeş kılmaktan ziyade, Brillo
Kutuları’nda hem aynı anda sıradan deterjan kolilerini görebilir hem
de galeride karşılaştığımız kutuların parlaklığından, canlı
renklerinden, kusursuz temizliğinden ve dizilişlerindeki dalgalı
yayılımdan etkilenebiliriz.
Bu bakımdan ele alındığında, Wollheim’ın içinde-görme
kavrayışı aynı anda algılama ve anlama durumudur. Başka bir deyişle,
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görsel bir eserin algısal fizikselliği ile ruhsal ve zihinsel dışavurumu
içinde-görme teorisinde eşzamanlı olarak birleşir. Eserin anlamını
ortaya çıkarmak ya da oluşturmak için birleşen algı ve anlama
eşzamanlı hale gelince de biçim ve içerik; yüzey ve konu; madde ve
mana da böylece birleşmiş olur. Görsel sanatlardaki geleneksel
gerçekçilik anlayışında biçim ve içerik arasında dışsal bir nedensellik
ilişkisi söz konusu iken, Wollheim’ın bu anlayışı bu şekilde revize
ettiği ifade edilebilir. Neyi gördüğümüz nasıl gördüğümüzle aynı anda
oluştuğu için, algı ve idrak arasında zamansal bir kırılma kalmaz.
Wollheim’ın içinde-görme teorisinin gerçekçiliği bize Popüler
Sanat’ın sunduğu eserlerin karmaşık yapısını daha doğru biçimde
kavramamıza olanak sağlar. Popüler Sanat’ın açıkça gösterdiği gibi bu
eserlerin materyal ve fiziksel nitelikleri temsili, zihinsel, ruhsal ve
kavramsal niteliklerini anlamak için olmazsa olmaz bir önem taşır.
Çünkü Popüler sanat eserleri tam da temsil ettikleri şeyin örneğini
oluşturarak biçim ve içeriği birleştirir ve ifade etme şekliyle ifade
ettikleri şeyi aynı hale getirirler.
Örneklendirme, temsil etmekten ayrı bir sınıf olarak içindegörme metodunun unsurunu teşkil etmektedir. Örneğin, Warhol’un
Ölüm ve Yıkım Dizileri10 resimlerinde gördüğümüz ırklar arası
savaşlar, trafik kazaları, intiharlar, zehirlenmeler, idam cezaları gibi
konularla bu resimler temsil ettikleri şeylerin örneklendirmesini teşkil
ederler. Popüler Sanat’ın yeni gerçekçilik anlayışı doğrultusunda bu
resimlerde sunulan görüntülerin bize yaşattığı duygu durumları, aynı
görüntülerle gerçek hayatta karşılaştığımızda yaşadığımız duygu
durumlarıyla aynı biçimde sarsıcı ve etkileyicidir.
Örneğin, Andy Warhol’unÖlüm ve Yıkım Dizileri içinde
bulunan Mavi Elektrikli Sandalye adlı eseri, elektrik şokunu temsil
etmesiyle birlikte hem fiziksel hem de kavramsal açıdan temsil ettiği
şeyin somut örneğini teşkil ederek, bizde şok duygusunu vücuda
getiren gerçek bir deneyim yaşatır. Temsil ettiği gerçekliği vücuda
bürüme kabiliyeti sayesinde Mavi Elektrikli Sandalye karşısında
yaşadığımız duygu, izleyici olarak bizim bedensel gerçekliğimiz
haline bürünür. Bu resmin karanlık tekrenkli mavi arka planı ve art
arda tekrar eden karlı görüntüsü duyularımıza saldırarak bize
klostrofobik hapishane hücresini yaşatır. Yani resmin temsili özelliği
duyusal özelliğini vücuda getirerek onu bizim deneyimimizde
somutlaştırır ve sadece görsel algıdan ya da zihinsel temsilden öteye
geçerek fiziksel bir deneyim haline gelir. Bu eserde, hem materyal
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yüzeyde elektrikli sandalye olarak hem de temsili boyutta elektrikli
şokla ölüm cezası olarak resmedilen olguda, sanat eserinin duyusal ve
temsili özellikleri birleşir ve sonuç itibariyle bizler acımasız bir ölüm
biçimini bütün vücudumuzda hissederiz.
Bu türden tablolar temsil ettikleri deneyimlerin, olguların ve
görüngülerin tam da örneğini oluşturarak, karşımızda duran sahnelerle
gerçek hayatta karşılaşmışçasına yaşadığımız rahatsızlık, şok, korku
ya da panik gibi duygular Popüler sanat eserlerinin bizi duygusal
olarak kuşatma ve sarsma amacı gereğidir. Tıpkı Danto’nun sanat
teorisindeki somutlaştırma (embodiment) kavramı gibi Wollheim’daki
örneklendirme (exemplification) kavramı da bizim değişip
dönüşmemizi sağlayan, sanat eseriyle kurduğumuz doğrudan ve
dolayımsız deneyimi ifade eder. Ancak, Wollheim için bu dönüşüm
sanat eserinin bizi duygusal olarak etkilediği, algısal ve duyusal
zeminimizde oluşurken; Danto için bu dönüşüm kavramsal düzeyde
yeni sanat teorileri geliştirmemiz anlamına gelmektedir.
Sonuç
Danto için bir yapıtın sanat eseri olmasını sağlayan koşul,
teorisinin ortaya çıkması gereğiyken, Wollheim için bu koşul
sanatçının meydana getirdiği materyalin izleyicinin ruhsal ve zihinsel
tepkisinde karşılık bulmasıdır. Wollheim görsel sanatlarda izleyicinin
estetik deneyimini resmin yüzeyinde pentimento’nun açığa çıkması
şeklinde betimler.11 Wollheim bu kavramı sadece resmin fiziksel
yüzeyinde, ressamın eseri ortaya çıkarma süreci olarak ele alıp
ressamın amacını ve niyetini açığa vuruş biçimleri olarak niteler. Bana
kalırsa kavramın içeriğini izleyicinin algısını, yorumunu ve
kavrayışını kapsayacak kadar geniş bir düzleme yayarak sanat eserini
anlama sürecindeki sosyo-kültürel, tarihsel ve politik kapsamları
içeren çok katmanlı yapıyı ifade edecek biçimde de kullanabiliriz.
Eğer ki pentimento düz anlamıyla boyanın altında yatan
görüntülerin
yani
sanatçının
kusurlarının,
vazgeçişlerinin,
pişmanlıklarının, değişen fikirlerinin yeniden görünür olması ise, bu
kavram bu bağlamda sanatçının eseri yaratırken geçtiği yolların
adımlarını işaret eder. Başka bir deyişle onun aracılığıyla sanatçının el
izlerini takip ederek onun içsel kişisel deneyimlerini görme olanağı
buluruz. Bu kavramı metaforik olarak tercüme ettiğimiz zaman
sanatçının deneyimini izleyicinin deneyimiyle yer değiştirerek
yüzeyin altında izleyicinin sahip olduğu üstü kapalı katmanlar
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yaratabiliriz. Bizim duyusal, kavramsal, ruhsal, zihinsel ve sosyokültürel deneyimlerimiz sanat eserinin karmaşık, girift, çok yönlü ve
çok katmanlı yapısını temin eder. Özetle, izleyici olarak bizler
pentimento’lar yaratırken yüzeyin altına nüfuz ederiz ve de karşımızda
duran resimler de bizim dolayımsız deneyimimiz haline gelirler.
Popüler sanat eserlerinden ilham alarak bir sanat yapıtının
anlamının ancak bu çok katmanlı bağlamlar dâhilinde
bulunabileceğini düşünmekteyim. Örneğin, Warhol’un Brillo
Kutuları’nda Danto’nun yok saydığı ve Wollheim’ın da sadece
materyal düzeyde ele aldığı sıradan deterjan kolilerini zahmetsizce
görmenin ötesinde pentimento’lar yattığını fark edebiliriz. Warhol
sıradan deterjan kutularını sanat olarak bize sunuyorsa bunun altında
seri üretim tarihini, sanayi üretiminin insanı yabancılaştırmasını,
popüler tüketimin toplumsal eğilimini, reklam kampanyalarının
kültürel gücünü, gündelik hayatta kadının rolünü, ya da modern
bireyin hijyen takıntısını ihtiva eden birçok nüveyi görmenin mümkün
olduğunu düşünüyorum. Popüler sanat eserlerinin temsil ettikleri
göndermeler ve onları temsil etme biçimleri yani temsili olanla
fiziksel olan pentimento kavramı dâhilinde birleşir ve zannederim ki
Popüler sanat eserlerini doğru bir biçimde anlamanın tek yolu da
içerdikleri pentimento’yu açığa vurmaktan geçer.
Galeride karşılaştığımız Brillo Kutularıbu çok katmanlı
yorumlardan bağımsız kitchten öteye geçemez. Danto’nun sanat
eserine atfettiği semantik özelliklerin bütün bu ruhsal, zihinsel, sosyokültürel ve de politik bağlamların çok katmanlı yapısından
ayrıştırılarak dikkate alınması mümkün olmasa gerekir. Popüler sanat
eserlerinin eğer ki gerçekten bir anlamı var ise, ortaya çıkardıkları
sanat teorilerinde değil içerdikleri çok katmanlı anlamlar ve
göndermeler sayesinde kavranabileceğini düşünüyorum.
Bütün bunlara ilave olarak, Danto’nun sanat eserindeki
belirgin özellikleri dışlaması ile birlikte sanatçının da ortaya koyduğu
emeğin yok sayıldığını ve bunun da etik bir problem yarattığını
düşünüyorum. Eğer ki Popüler sanat eserlerini etik-politik bir
bağlamda okumak durumunda isek, bu eserlerin bizi bütün tek
kullanımlık mallar ve araçlarla tüketim kolaylığına teşvik eden sistemi
nasıl eleştirdiğini de görürüz. Sahip olduğumuz ne varsa ona
ulaşmanın kolaylığını sağlayan bu sistem, sonuçta bizi iş, çaba, emek
gibi terimlerden de yabancılaştırmıştır. Tam da bu sebepten Danto
için, sanatçının ortaya çıkardığı işin ve de emeğin yok sayılmasını
rahatsız edici biçimde ters anlamlı buluyor ve de Danto’nun Popüler
sanat eserlerinin özünü daha en başından itibaren kavrayamadığını
düşünüyorum.

Danto’nun sanat felsefesini bu denli mekanik olduğu için
eleştiriyorum. Sanat eserlerinin bir altyapı bilgisine sahip olmadan,
belirli bir vizörden bakmadan görülemeyeceğini kabul etsem de bu
altyapıyı sadece sanat teorilerinin oluşturduğu düşüncesi bana göre
sanatı elitist bir zümrenin tekeline bırakmak anlamına geliyor. Danto,
her ne kadar ayırt edilemez olan yöntemi sayesinde sanat eserlerinin
şeffaf plastik duvarlar ardında bulunan yapay varlıklar olmaktan
çıktıklarını iddia etse de sanat eserlerinin teorik yaşam alanında bu
iddiayı destekleyecek geçerli bir koşul bulamıyorum. Sanat yapıtlarına
organik bir biçimde bağlı olmaz isek, o zaman sanat teorilerinin
kuklaları haline gelir ve kendimize ait deneyimler yaşayacağımız
yerde teoriler nereye çekerse oraya sürükleniriz.
Eğer ki Danto için estetik deneyim dâhilinde sanat eserlerinin
duyusal ve algısal düzlemine geçiş hakkımız yok ise bana göre
pentimento’ların eksikliğinden dolayı onların temsili düzlemine de
geçiş hakkımız kalmıyor. Danto sanatın temsilini yani sanat eserini
ontolojik kategori olarak doğru yere yerleştirmekle uğraşırken, sanatın
deneyimine hiç yer bırakır gözükmüyor. Deneyimimizin dışında kalan
bir sanat dünyasının da Platoncu soruna ontolojik olarak nasıl çözüm
sunduğunu anlamakta bundan dolayı güçlük çekmekteyim. Materyal
özelliklerin ve de çok katmanlı bağlamsal yapıların sanat eserinden
dışarı atılmasıyla birlikte bizim somut bir hale bürüyeceğimiz bir şey
kalmamıştır.
Sadece özsel vasıflarını yani ayırt edilemez olanı değişmez
kılmak
adına
Danto
bize
sanatı
gerçek
anlamıyla
deneyimleyebileceğimiz bir yer bırakmamıştır. Bu nedenle, sanat
eserinin karşısında duran izleyiciler olarak hiçbir içsel kuvvetimiz
bulunmazken sanat teorilerinin içi boş kuklaları durumunda
kalmışızdır. Danto’nun sanat felsefesini bu anlamda okuduğumda
gördüm ki, Popüler Sanat sanatı Platoncu gerçeklikten kurtarmış
olabilir belki ama estet olarak bizler kesinlikle sanat teorilerinin
karşısında aşağı bir dereceye çekilmiş bulunmaktayız.
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MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI VE
ÇÖZÜM YOLLARI: VAN İLİ UYGULAMASI
Mehmet AYGÜN
Aysel AKÇAY
Özet
Devletin en önemli gelir kaynağı olan vergiler muhasebe meslek
mensupları aracılığıyla tahsil edilmektedir. Bu nedenle bu meslek
grubundakilerin problemlerine çözüm üretmek son derece önemlidir. Bu
çalışmanın temel amacı, Van ilinde faaliyette bulunan muhasebecilerin
sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmaktır. Çalışmada Yereli (2006)
tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Toplam 62 meslek mensubu
üzerine yapılan çalışma sonucunda konuya ilişkin farklı illerde yapılan
çalışmalar ile tutarlı bir biçimde meslek mensuplarının en önemli sorunları
olarak uzun çalışma süresi, tatil yapamama, tahsilat, haksız rekabet olarak
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Meslek Mensubu,
Muhasebecilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

THE PROBLEMS OF ACCOUNTING PROFESSIONAL AND
THE WAYS OF SOLUTIONS: AN APPLICATION IN VAN
STATE
Abstract
The state's most important source of income is taxes and they are
collected through professional accountants. Therefore, to find solutions to the
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problems of those in this professional group is extremely important. The aim
of this study is to find out what problems the accountants in Van face while
doing their jobs and to solve the problems. In this study, a questionnaire was
used, which was developed by Yereli (2006). A total of 62 professionals on
the results of studies on the issues related to the different provinces studies
with in a manner consistent profession of the most important issues for a long
working time, holidays inability, collections, unfair competition, respectively.
Keywords: Accounting, Accounting Professionals, Problems and
Solutions of Accounting Professionals

Giriş
Sözlük anlamı hesaplaşma, karşılıklı hesap görme olan
muhasebe, bir örgütün kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların
kullanılma biçimini, örgütün işlemleri sonucunda bu kaynaklarda
meydana gelen artış veya azalışları ve örgütün finansal açıdan
durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve
kuruluşlara ileten bir “bilgi sistemi” dir (Sevilengül, 2008).
Muhasebe ve muhasebecilik mesleği, firmalara geçmişe
yönelik sağlıklı, tam ve doğru bilgiler sunmasının yanında, bu
verilerle geleceğe yönelik planların hazırlanmasında doğru ve etkin
karar alma sürecinde yol gösterici bir rol üstlenmektedir (Ekşi ve
diğerleri, 2011).
Muhasebecilik mesleğinin yasal çerçeveye oturtulması
çalışmaları Türkiye’de 1932 yılında başlamış ve 1989 yılında
sonuçlanmış ve 3568 sayılı kanun ile yasal bir kimlik kazanmıştır.
Böylesine bir yasalaşma sürecini başka bir meslek grubunda görmek
güçtür (Güvemli, 2009).
3568 sayılı kanunda Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir
olabilmenin genel ve özel şartları düzenlenmiştir. Genel şartlar; TC
vatandaşı olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
kamu haklarından mahrum bulunmamak, ceza veya disiplin
soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak, bir yıl
veya daha fazla süreyle mahkum olmamak, meslek şeref ve
haysiyetine uymayan durumları bulunmamak olarak sayılmıştır. Özel
şartlar ise; Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık,
kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve
yüksek okullardan en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer
öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber
ilgili bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak, en
az üç yıl süreyle staj yapmış olmak, serbest muhasebeci mali
müşavirlik sınavını kazanmış olmak ve serbest muhasebeci mali
müşavirlik ruhsatını almış olmaktır (Uçma ve Erserim, 2009).

Türkiye’de muhasebe mesleği, bu mesleğe gönül verenler
tarafından mesleki koşullarının taşıdığı güçlüklere rağmen özveriyle
yürütülmektedir. Bu meslekte çalışanlar mesleğin gerektirdiği
hassasiyetlerden uzaklaşmadan ve mevzuatın çizdiği çerçevenin dışına
çıkmadan meslek disiplinlerine bağlı bir yapıyı muhafaza etmeye
azmetmişlerdir (Yereli, 2006)
Muhasebe meslek mensupları icra ettikleri faaliyetler nedeni
ile mükellefler ve devlet arasındaki bağlantı olma “köprü” misyonları
münasebetiyle oldukça önemli meslek gruplarıdır. Bu meslek
grubundakilerin problemlerine ve sıkıntı çektikleri hususlara çözüm
üretilmek için meslek mensuplarınca getirilen önerilerin ve
tavsiyelerin mutlaka dikkate alınması gerekir. Zira Devletin en önemli
gelir kaynağı olan vergilerin tahsili bu meslek grupları aracılığı ile
gerçekleşmektedir. Bu meslek gruplarının sorunları göz ardı edildiği
sürece vergi tahsilatındaki sıkıntıların tamamıyla ortadan kaldırılması
da mümkün görünmemektedir (Biyan, 2012).
Bu çalışmada Van ilinde faaliyette bulunan Muhasebe meslek
mensuplarının sorunlarının tespiti ve bunlara ilişkin çözüm önerileri
araştırılmıştır. Çalışmada Yereli (2006) tarafından geliştirilmiş olan
anket kullanılmıştır. Toplam 62 meslek mensubu üzerine yapılan
çalışma sonucunda konuya ilişkin farklı illerde yapılan çalışmalar ile
tutarlı bir biçimde meslek mensuplarının en önemli sorunları olarak
uzun çalışma süresi, tatil yapamama, tahsilat, haksız rekabet olarak
belirlenmiştir.
Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Girişi takiben ikinci
bölümde literatür taraması yapılmıştır. Üçüncü bölümde ampirik
araştırma sonuçları yapılmıştır. Son bölüm ise genel değerlendirmeye
ayrılmıştır.
1.

Literatür Taraması

Muhasebecilik mesleğinin öneminin artmasına paralel olarak
bu mesleği yapanların karşılaştıkları sorunlara yönelik ilgi artmıştır.
Ülkemizde konuya ilişkin literatür incelendiğinde sınırlı sayıda
çalışma yapıldığı görülmektedir. Aşağıda bu çalışmalardan bazıları
özetlenmiştir.
Kayseri ve Nevşehir illerinde faaliyette bulunan muhasebe
meslek mensupları üzerine yaptıkları çalışmalarında Uzay ve Güngör
(2004) sorunlar olarak, haksız rekabet, tahsilat sorunu, bürokratik
işlemlerin fazlalığı tespit edilmiştir.

Meslek mensuplarının sorunlarına ilişkin en kapsamlı
çalışmalardan biri, Yereli (2006) tarafından yapılmıştır. Türkiye
geneli üzerine yaptığı çalışmasında Yereli (2006) meslek
mensuplarının en önemli sorunları olarak nitelikli personel sıkıntısı,
asgari ücret tarifesi uygulaması, uzun çalışma süreleri, ilişkili kurum
ve kuruluşlardan memnuniyetsizlik, mevzuatlarda sürekli yapılan
değişiklikler, düzenli tahsilat yapamama ve haksız rekabet ön plana
çıkmaktadır.
Isparta İl Merkezi üzerine yaptıkları çalışmalarında Kalaycı ve
Tekşen (2006) meslek mensuplarının sorunlarını incelemişlerdir. 52
meslek mensubu üzerine yaptıkları çalışmaları sonucunda
muhasebecilere yönelik algı, kanunlarda yapılan sürekli değişmeler,
haksız rekabet, iş yükünün fazlalığı, düşük ücret düzeyi en temel
sorunlar olarak tespit edilmiştir.
Doğu Anadolu’daki meslek mensupları üzerine yaptığı
çalışmasında Bilen (2008) muhasebe meslek mensuplarının
yaşadıkları en önemli sorunlar olarak, yoğun ve haksız rekabet,
tahsilat ve düşük ücret düzeyi olarak tespit etmiştir.
Konuya ilişkin detaylı çalışmalardan biri de, Biyan (2012)
tarafından yapılmıştır. 2740 meslek mensubu üzerine yaptığı
çalışmasında Biyan (2012) meslek mensuplarının karşılaştıkları
başlıca sorunları; uzun çalışma süreleri, tatil yapamama, tahsilat
sıkıntısı, mesleğe saygı duyulmaması, haksız rekabet, tahsilat sorunu
ve ilişkili kurum ve kuruluşlardan olan memnuniyetsizlik olarak tespit
etmiştir.
Konya ilinde faaliyette bulunan 354 meslek mensubu üzerine
yaptıkları çalışmalarında Alagöz ve Ceran (2007) sorunlar olarak,
mesleğin toplumda yeterince tanınmaması, bürokratik uygulamaların
yoğun olması, kamu kurumları, mükellefler ve mevzuatta yaşanan
sorunlar, ücret kaynaklı sorunlar olarak sıralamışlardır.
Özulucan ve diğerleri (2010) 1395 meslek mensubu üzerine
yaptıkları çalışmalarında, karşılaşılan sorunlar olarak, mevzuatın
sürekle değişmesi, kalifiye eleman, ücret tatminsizliği, ilişkili
kurumlardan kaynaklanan sorunlar olarak tespit edilmiştir.
Bilecik ve Yalova’da faaliyet gösteren 127 meslek mensubu
üzerine yaptıkları çalışmalarında Gökgöz ve Zeytin (2012) karşılaşılan
sorunlar olarak haksız rekabet, iş yükünün fazla olması, bürokratik
işlemlerin fazlalığı, ücretlerin düşük olması ve tahsilat ve mükelleften
kaynaklanan sorunlar ön plana çıkmaktadır.

2.

Uygulama

2.1.

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Bu çalışmanın amacı, Van İlinde faaliyette bulunan Muhasebe
Meslek Mensuplarının sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri
ortaya koymaktır. Literatür taramasında görüleceği üzere, konuya
ilişkin sınırlı sayıda çalışma mevcuttur ve Van ili özelinde bir
çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle son derece önemli bir
çalışmadır. Çalışmada Van ilinde mesleki faaliyetini icra eden 62
meslek mensubu ile yüz yüze görüşme tekniği ile yapılmıştır.
Çalışmada Yereli (2006) tarafından geliştirilmiş olan anketten
yararlanılmıştır.
Anket
sonucunda
elde
edilen
verilerin
değerlendirilmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Ankette
yer alan her bir soru için ayrı ayrı frekans hesapları yapılmıştır.
2.2.
2.3.

Araştırmanın Bulguları

Çalışmanın bu kısmında anket sonuçları değerlendirilmiştir.
Tablo 1’de ankete katılan meslek mensupları ile ilgili demografik ve
genel bilgiler yer almaktadır. Tablo 1’den görüldüğü üzere ankete
katılanların 58 tanesi bay ve 4 tanesi bayandır. Bu sonuç Van ilinde
Muhasebe mesleğinin çoğunlukla Bay’lar tarafından yapılan bir
meslek olduğunu ortaya koymaktadır.
Katılımcıların
yaş
aralığına
bakıldığında
meslek
mensuplarının ağırlıklı olarak orta yaş düzeyinde olduğu söylenebilir.
Katılımcıların % 90,3’ü evli, % 9,7’si ise bekardır. Eğitim düzeyleri
incelendiğinde % 50’lik bir kesimin Lisans mezunu olduğu
görülmektedir. Bu oran mesleğin gelişmesi açısından önemli bir
durumdur. Meslek mensuplarının eğitim düzeyleri son yıllarda yapılan
yasal düzenlemeler ile artmıştır. Muhasebecilik mesleğinin artık
sadece fakülte mezunlarına yönelik bir meslek haline gelmiş olması da
kısa sürede mesleğin eğitim düzeyinin yükselmesini sağlayacaktır
(Özbirecikli, 2009). Bu oranın yüksekliği, anketin amaca ulaşması
bakımından da son derece anlamlıdır.
Mesleki deneyimlerine bakıldığında, meslek mensuplarının 10
yıl ve üzeri bir deneyime sahip olduğu görülmektedir. Mükellef
sayıları incelendiğinde meslek mensuplarının ağırlıklı olarak 51-100
mükellefe sahip oldukları görülmektedir. Son olarak çalıştırılan
personel sayısına bakıldığında % 58,1 oranında 1-3 kişi, % 38,7’lik
kısmın ise 4-6 kişi istihdam ettikleri tespit edilmiştir.

Tablo 1. Demografik Özellikler ve Genel Bilgiler

UNVAN

SM
SMMM

TOPLAM
CİNSİYET

BAYAN
BAY

TOPLAM
YAŞ

25-30
31-40
41-50
50 ÜSTÜ

TOPLAM
MEDENİ DURUM

EVLİ
BEKAR

TOPLAM
EĞİTİM

ORTAÖĞRETİM
LİSE
ÖN LİSANS
LİSANS
LİSANSÜSTÜ

TOPLAM
MESLEKİ
DENEYİM

1-3 YIL
4-6 YIL
7-9 YIL
10-15 YIL
16-19 YIL
20 YIL VE ÜSTÜ

TOPLAM
1-25
MÜKELLEF
SAYISI

26-50
51-100
101 VE ÜSTÜ

TOPLAM
ÇALIŞAN
PERSONEL
SAYISI
TOPLAM

0
1-3
4-6
7-10

FREKANS
1
61
62
4
58
62
4
26
20
12
62
56

YÜZDE
1,6
98,4
100
6,5
93,5
100
6,5
41,9
32,3
19,4
100
90,3

6
62
1
14
14
31
2
62
6
2
7
13
11
23
62
4

9,7
100
1,6
22,6
22,6
50,0
3,2
100
9,7
3,2
11,3
21,0
17,7
37,1
100
6,5

14
36
8
62
1
36
24
1
62

22,6
58,1
12,9
100
1,6
58,1
38,7
1,6
100

Tablo 2’de Kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyor musunuz?
Sorusunun cevapları yer almaktadır. Katılımcıların yarısından

fazlasının (% 53,2) eleman sıkıntısı yaşamadığı görülmektedir.
Kalifiye eleman sıkıntısı yaşadığını ifade edenlerin oranının % 46,8
olması, Van ilindeki meslek mensuplarının bu konuda ciddi bir sıkıntı
yaşamadıkları şeklinde değerlendirilebilir.
Tablo 2. Kalifiye Eleman Sıkıntısı Yaşıyor musunuz?

YAŞIYORUM
YAŞAMIYORUM
Toplam

Frekans
29
33
62

Yüzde
46,8
53,2
100,0

Muhasebe meslek mensuplarının yaşadığı en önemli
sorunlardan biri de uzun çalışma süreleridir. Tablo 3 sonuçları bu
durumu açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Katılımcıların %
58,1’lik kısmı günlük 9,5-11,5 saat çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Bu
sonuç, meslek mensuplarının önemli bir iş yükü ile karşı karşıya
kaldıkları ve % 8,1’lik 11,5 saat ve üzeri sonucu da dikkate
alındığında günlük çalışma sürelerinin çok uzun olduğu şeklinde
değerlendirilebilir.
Tablo 3. Günlük Ortalama Kaç Saat Çalışıyorsunuz?

7,5
7,5-9,5
9,5-11,5
11,5 ÜZERİ
Toplam

Frekans
4
17
36
5
62

Yüzde
6,5
27,4
58,1
8,1
100,0

Tablo 3 sonuçları ile tutarlı bir biçimde meslek mensuplarının hafta
sonları da çalıştıkları görülmektedir. Katılımcıların % 85,5’lik kısmı
hafta sonları da çalıştıklarını ifade etmişlerdir.
Tablo 4. Hafta Sonu Çalışıyor musunuz?

ÇALIŞIYORUM
ÇALIŞMIYORUM

Frekans
53
9

Yüzde
85,5
14,5

ÇALIŞIYORUM
ÇALIŞMIYORUM
Toplam

Frekans
53
9
62

Yüzde
85,5
14,5
100,0

Özkan ve Özdevecioğlu (2011) yılında yapmış oldukları
çalışmalarında mesleki stresin muhasebe meslek mensuplarının
fiziksel ve ruhsal sağlığının önemli bir belirleyicisi olduğunu ifade
etmişlerdir. Muhasebecilik mesleği yapısı itibari ile son derece stresli
bir meslektir. Muhasebe meslek mensuplarının işlerinde stres kaynaklı
fazla yıprandıkları ve dinlenmeye fırsat bulamadıklarını yakınmaları
neticesinde 28 Mart 2007 günü Resmi Gazete’ de yayınlanarak
yürürlüğe girmiş olan Mali Tatil 03 Temmuz 2007 tarihinden itibaren
uygulanmaya başlamıştır (Erol ve diğerleri 2009). Ankette bu durumu
ortaya koymak amacıyla katılımcılara 2012 yılında Tatil yapabildiniz
mi? Sorusu sorulmuştur. Katılımcıların % 82,3’lük gibi büyük bir
kısmı söz konusu yılda tatil yapamadıklarını ifade etmişlerdir.
Tablo 5. 2012 Yılında Tatil Yapabildiniz mi?
Frekans
EVET
11
HAYIR 51
Toplam 62

Yüzde
17,7
82,3
100,0

Konuya ilişkin daha önce yapılan çalışmalar da incelendiğinde
tüm Türkiye’de olduğu gibi meslek mensuplarının yaşadığı en önemli
sorun tahsilat sorunudur. Ankete katılanların yalnızca % 6,5’lik kısmı
tahsilat sorunu yaşamadıklarını ifade etmişlerdir
Tablo 6. Tahsilat Sorununuz Var mı?

VAR
YOK
Toplam

Frekans
58
4
62

Yüzde
93,5
6,5
100,0

Ankette meslek mensuplarına yanlarında çalıştırdıkları
personeller için asgari ücret tarifesi uygulayıp uygulamadıkları

sorulmuştur. Tablo 7 sonuçları incelendiğinde katılımcıların %
80,6’lık kısmının asgari ücret tarifesi uygulamadıkları, uygulayanların
oranının ise % 20 civarında olduğu görülmüştür
Tablo 7. Asgari Ücret Tarifesini Uygulayabiliyor musunuz?

UYGULAYABİLİYORUM
UYGULAYAMIYORUM
Toplam

Frekans
50
12
62

Yüzde
80,6
19,4
100,0

Meslek mensuplarının karşılaştıkları en önemli maliyetlerden
biri de kira giderleridir. Meslek mensuplarının kiracı konumunda olup
olmadıklarını sorgulamak amacıyla sorulan soruya, katılımcıların %
77,4’lük kısmının iş yerinin kendilerine ait olmadığı yanıtını
vermişlerdir. Başka bir ifade ile katılımcıların önemli bir kısmı kiracı
konumundadır. Öte yandan Tablo 9 sonuçlarından görüleceği üzere
meslek mensupları iş yerlerinin yeterli fiziki yapıya sahip olduklarını
belirtmişlerdir
Tablo 8. İşyerinizin Mülkiyeti Size Ait mi?

BANA AİT
BANA AİT DEĞİL
Toplam

Frekans
14
48
62

Yüzde
22,6
77,4
100,0

Tablo 9. İşyeriniz Yeterli Fiziki Kapasiteye Sahip mi?

SAHİP
SAHİP DEĞİL
Toplam

Frekans
58
4
62

Yüzde
93,5
6,5
100,0

Altan (2004) yılında yaptığı bir çalışmasında, Muhasebecilik
mesleğinin toplumda yeterince tanınmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Meslek mensuplarının en çok şikayet ettiği konulardan biri de
muhasebecilik mesleğinin toplumda hak ettiği saygınlığa
kavuşmadığıdır. Ankette bu durum da sorulmuş ve sonuçlar

incelendiğinde katılımcıların % 88’lik kısmının bu görüşlere sahip
olduğu görülmektedir. Elazığ ilinde faaliyette bulunan meslek
mensupları üzerine yaptıkları çalışmalarında Otlu ve Durmuş (2010)
meslek mensuplarının muhasebe mesleğini saygın ve geçerli bir
meslek olarak gördükleri buna karşın mesleği saygın görmeme
nedenleri olarak mükelleflerin bilinçli olmaması ve muhasebeye
gereken önemin verilmemesi şeklinde sonuç elde etmişlerdir.
Tablo 10. Muhasebecilik Mesleğinin Hak Ettiği Saygınlığa
Kavuştuğunu Düşünüyor musunuz?
Frekans
EVET
7
HAYIR 55
Toplam 62

Yüzde
11,3
88,7
100,0

Konuya ilişkin daha önceki çalışmalar incelendiğinde
muhasebe meslek mensuplarının en önemli sorunlarından birinin de
meslekte yaşanan haksız rekabet olduğu belirtilmiştir. Anket sonuçları
incelendiğinde bu sorun açık bir biçimde görülmektedir.
Katılımcıların % 98’lik kısmı meslekte haksız rekabetin yaşandığını
ifade etmiştir.
Tablo 11. Meslekte Haksız Rekabet Yaşanıyor mu?

YAŞANIYOR
YAŞANMIYOR
Toplam

Frekans
61
1
62

Yüzde
98,4
1,6
100,0

Muhasebe meslek mensuplarının uygulamada birçok sorun ile
karşılaşmasına rağmen, muhasebecilik mesleğinin sürdürebilir
olduğuna olan inancı oldukça yüksektir. Katılımcıların % 95’lik gibi
önemli bir çoğunluğu muhasebecilik mesleğinin sürdürebilir olduğuna
inanmaktadır. Meslek mensuplarının tükenmişlik düzeylerini
inceledikleri çalışmalarında Ardahan ve Ağyar (2012) meslek
mensuplarının karşılaştıkları sorunlara karşın, bağımsız bir biçimde
mesleğini icra etmekten son derece memnun olması bu sonuçları teyit
etmektedir. Benzer şekilde Otlu ve Durmuş (2010) yaptıkları
çalışmalarında muhasebecilerin bu mesleği seçmede en önemli
etkenin bağımsız olarak çalışma olanağına sahip olmasını ifade
etmişlerdir

Tablo 12. Mesleği Sürdürebilir Görüyor musunuz?

GÖRÜYORUM
GÖRMÜYORUM
Toplam

Frekans
59
3
62

Yüzde
95,2
4,8
100,0

Avrupa Birliği süreci ile birlikte tüm alanlarda olduğu gibi
Muhasebecilik mesleği ile ilgili mevzuatlarda değişiklikler
yaşanmaktadır. Bu değişikliklerin takip edilmesi, meslek mensubu
için hayati derecede önemlidir. Anket sonuçları incelendiğinde
katılımcıların % 85’lik kısmı mevzuatı takip ettiği ve bunu genellikle
internet üzerinde ilişkili veri tabanları aracılığıyla gerçekleştirdiği
görülmektedir. Bunun yanı sıra katılımcıların önemli bir kısmı
(%74,2) yayımlanmış olan mevzuatı anlaşılır bulduklarını ifade
etmişlerdir.
Tablo 13. Mevzuatı Yeterince Takip Edebiliyor musunuz?

EDİYORUM
EDEMİYORUM
Toplam

Frekans
53
9
62

Yüzde
85,5
14,5
100,0

Tablo 14. Mevzuatı Nereden Takip Ediyorsunuz?

İNTERNET
RESMİ GAZETE
MESLEKİ YAYINLAR
Toplam

Frekans
59
1
2
62

Yüzde
95,2
1,6
3,2
100,0

Tablo 15.Yayımlanan Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ vb.
Mevzuatı Anlaşılır Buluyor musunuz?

BULUYORUM
BULMUYORUM
Toplam

Frekans
46
16
62

Yüzde
74,2
25,8
100,0

Tablo 16. Meslek Odanızın Hakkınızı Yeterince Savunduğuna
inanıyor musunuz?

İNANIYORUM
İNANMIYORUM
Toplam

Frekans
26
36
62

Yüzde
41,9
58,1
100,0

Meslek odaları, belli meslek gruplarının gelişmesi, daha
sağlıklı beir çerçevede çalışması için oluşturan tüzel kişiliğe sahip
kamu kuruluşu niteliğindeki mesleki kuruluşlardır. Ankette
katılımcılara Meslek Odasının (Van Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası) haklarını yeterince savunup savunmadığı sorusu
sorulmuş ve katılımcıların % 41,9’luk kısmı bu soruyu olumlu
cevaplarken, % 58,1’lik kısmı ise olumsuz yanıtlamıştır.
Tablo 17. TÜRMOB’un Haklarınızı Yeterince Savunduğuna İnanıyor
musunuz?

İNANIYORUM
İNANMIYORUM
Toplam

Frekans
6
56
62

Yüzde
9,7
90,3
100,0

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) mesleki odaların bağlı olduğu
üst birliktir. Muhasebe meslek mensupları ile ilgili her konuda yetkili
olan bu birliğin en önemli görevlerinden biri de meslek mensuplarının
haklarının korunması noktasında kararlar almaktır. Çalışmada meslek
mensuplarının TÜRMOB hakkındaki görüşleri de sorulmuştur.
Katılımcıların çok önemli bir kısmı (% 90,3) TÜRMOB’un haklarını
yeterince savunmadığına inanmaktadır. Bu sonuç meslek

mensuplarının kendi içlerinde de sorunları olduğunu açık bir şekilde
ortaya koymaktadır.
Son olarak meslek mensuplarına ilişki içinde oldukları
kurumlardan biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
faaliyetlerinden memnun olup olmadıkları sorulmuştur. Katılımcıların
% 88,7’lik kısmı memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir
Tablo 19. SGK’nın Faaliyetlerinden Memnun musunuz?

MEMNUNUM
MEMNUN DEĞİLİM
Toplam
3.

Frekans
7
55
62

Yüzde
11,3
88,7
100,0

Sonuç ve Genel Değerlendirme

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında muhasebenin, dolayısıyla
muhasebecinin önemi ve buna paralel olarak da sorumlulukları
artmıştır. Günümüzde muhasebeden yararlanan kişi ve kurumların
muhasebeciden başlıca beklentisi; doğru ve güvenilir bilginin
kendilerine zamanında ulaştırılmasıdır. Ülkemizde muhasebecilerin
bilgi birikimlerinden tam olarak yararlanılmamaktadır. Bu durumu
tersine çevirmek için, muhasebecilerin sorunlarına duyarlı olmak
gerekmektedir (Uzay ve Güngör Tanç, 2004).
Bu çalışmanın temel amacı, Van ilinde faaliyette bulunan
muhasebe meslek mensuplarının sorunlarını ortaya koymak ve çözüm
yolları üretmektir. Anket yönteminin kullanıldığı ve toplam 62 meslek
mensubu ile yüz yüze görüşme sonucunda elde edilen sonuçlar
aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Anketimize katılan meslek mensuplarının %93,5’i bay %6,5’i
ise bayandır. Konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalarla tutarlı bir
biçimde Van ilinde de bayanların muhasebe mesleğine katılımı son
derece düşüktür. Bu nedenle muhasebe mesleği bayanlar tarafından
tercih edilen bir meslek haline getirilmelidir.
Katılımcıların unvan olarak %98,4 SMMM’dir. Eğitim
düzeylerine bakıldığı zaman %50’lik bir kesimin lisans mezunu
olduğu görülmektedir. Bu oran mesleğin gelişimi açısından oldukça
sevindirici bir durumdur.
Meslek mensuplarının %37,1’i muhasebe mesleğinde 20 yıl
ve üzeri bir deneyime sahip ve %58,1’i 1-3 eleman ile

çalışmaktadırlar. SM ve SMMM’lerin %58,1’i mükellef sayılarının
51-100 arasında olduğunu beyan etmişlerdir.
Meslek mensuplarının önemli mesleki sorunlardan biri olarak
yetişmiş personel sorunu karşımıza çıkmaktadır. Katılımcıların
%46,8’i kalifiye eleman bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını
%53,2’si ise bu konuda sıkıntı yaşamadıklarını ifade etmişlerdir.
Kalifiye eleman sorununun çözümünde mesleki eğitimler üzerinde
durulması gereken konulardan biridir. Mesleki eğitim hem mesleğin
geleceği hem de meslek disiplini açısından önem taşımaktadır.
Ankete katılan meslek mensuplarının %58,1’i günde 9,5 ile
11,5 saat arasında çalıştıklarını beyan etmişlerdir. Günlük çalışma
saatleri ile tutarlı bir biçimde meslek mensuplarının %82,3’ lük kısmı
hafta sonları da çalışmaktadır. Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanunu
uyarınca haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir. Ancak
anket sonuçlarına bakıldığı zaman meslek mensuplarının olması
gereken sürenin üzerinde çalıştıkları görülmektedir ki bu da yorucu ve
randımanı düşük bir çalışma demektir. Bununla birlikte ankete
katılanların %90,3’ lük kısmının evli olduğu düşünülürse bu uzun
çalışma süreleri aile yaşantısında da olumsuz etkiler meydana
getirecektir.
Meslek mensuplarının %82,3’ü yasal hakları olan mali
tatilden yararlanamadıklarını belirtmişlerdir.
Uzun yıllardır muhasebe mesleğinin en temel sorunu olan tahsilat
konusu ile ilgili TÜRMOB, Mali Müşavirler Odaları ve meslek
mensupları bugüne kadar farklı çözüm önerileri ve görüşlerini her
ortamda kamuoyu ile paylaşmışlar, ancak, konuya ilişkin bugüne
kadar önemli bir gelişme kat edilememiştir. Nitekim ankete
katılanların %93,5’i tahsilat sıkıntısı yaşadığını ifade etmişlerdir.
Tahsilat sorunu yaşayan meslek mensupları gelecek ve geçim kaygısı
yaşamaktadırlar. Tahsilat sorununun çözümüne yönelik olarak;1
 Muhasebe ücretlerinin, müşterilerin banka mevduat
hesaplarına getirilecek otomatik sistem üzerinden ödenmesi
 Banka, Kredi Kartı veya çek yoluyla tahsilat şartı getirilmesi
 Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilmesi,
 Odalar tarafından tahsil edilmesi,
 Meslek mensuplarının ücretlerinin vergi daireleri tarafından
açılacak bir vergi kodu ile tahsil edilmesi ve meslek mensuplarının
1

Detayı için bakınız. http://www.muhasebenet.net/recep_yasar

vergi dairesine sunacağı resmi liste ile paralarını maliyeden
almalarının sağlanması,
 Sorunun Maliye Bakanlığı tarafından yasal düzenleme
yapmadan çözümlenemeyeceği gibi birçok çözüm önerisi sunulabilir.

Böylelikle tahsilat problemi ortadan kalkmış olan meslek
mensubu daha verimli çalışma ve hak ettiği ücrete kavuşmuş olacağı
gibi, gelirin eksik bildirilmesi, kayıp ve kaçakların olduğu iddiasında
bulunan kamunun da kontrolü altında bulunacaktır.
Meslek mensuplarının %77,4’ü kiracı konumunda olduklarını
belirtmişlerdir. Bununla birlikte katılımcıların %93,5’i işyerinin fiziki
kapasitesini yeterli bulmaktadır.
Meslek mensuplarının en çok şikayet ettiği konulardan biri de
mesleklerinin toplumda yeterli saygınlığa kavuşmamasıdır. Yapılan
anket sonuçlarına bakıldığı zaman katılımcıların %88,7’si mesleğin
hak ettiği saygınlığa kavuşmadığını ifade etmişlerdir.
Haksız rekabet muhasebecilerin karşılaştıkları en önemli mesleki
sorunlardan biridir. Meslek mensuplarının çok büyük bir kısmı
(%98,4) meslekte haksız rekabet yaşandığını beyan etmişlerdir. Başta
ekonomik koşullar, kayıt dışı ekonomi olmak üzere yapısal ve
kamusal birçok etken haksız rekabete yol açmaktadır. Bunun yanı sıra
haksız rekabet mesleki uyum ve mesleğin toplumdaki saygın
konumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle haksız rekabet
nedenlerinin ortadan kaldırılması yönünde yapılacak her türlü idari ve
hukuki çalışmanın sürekli kılınması gerekmektedir. Arıkan (2011)
yapmış olduğu çalışmasında haksız rekabetin önlenmesi için şu çözüm
önerilerini sunmuştur:
 Mesleki özen kavramının içinin doldurulması ile mesleki
vizyon yükseltilmelidir.
 Büro Standartları ile Elektronik Sözleşme ve Tahsilat
Yönetmeliği’nin çıkarılmasına öncelik verilmelidir.
 Zorunlu eğitim bir an evvel yürürlüğe girmelidir.
 Rekabet hukuku geliştirilmelidir.
 “Rekabet otoritesi” oluşturularak etkin kılınmalıdır.

Bu bağlamda Türkiye Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu
(TÜRHAK)’ nun düzenleyici kurul olduğu göz önünde
bulundurulduğunda takip eden dönemlerde kurulların çalışma konuları
şu şekilde planlanmalıdır:

 Öncelikle TÜRHAK’ın yapısal özelliği, Oda Haksız Rekabet
Kurulları ile ilişkileri, ayrıca kurulların odalar nezdinde ki diğer
kurullar ve birimler karşısındaki konumu ve görev alanının, oda
yönetimleri ve tüm ilgililere hazırlanacak metinler ve düzenlenecek
toplantılarla anlatılmalıdır.
 Yönetmelik ihlali konularında saptanan hususlar da göz
önünde bulundurularak meslek mensuplarımızın bilgilendirilmeleri ve
uyarılmaları konusunda resmi tebligatta bulunulacak bir metin
oluşturulmalıdır.
 Yönetmelik ihlali ve şikayetler konusunda, en önde yer alan
ücret tarifesi sorununun çözümü için, zamana endeksli ücret tarifesi
üzerinde çalışma tamamlanmalı, tarife konusunda Maliye Bakanlığı
ile ilişki yeniden yapılandırılmalıdır.
 Ücret tarifesine uygun olmayan iş kabulü ve sözleşmelerin
yapılmasını önlemek amacı ile oda yönetimlerince konunun takibini
sağlayacak bir yöntem geliştirilmeli ve bu yönde bir düzenleme
yapılmalıdır.
 Meslek mensuplarının meslekleri ile ilgili yaşamış oldukları
birçok soruna rağmen mesleklerinin sürdürülebilir olduklarına inancı
oldukça yüksektir. Katılımcıların %95,2’si muhasebecilik mesleğini
sürdürülebilir olarak görürken %4,8 ‘i sürdürülebilir olarak
görmemektedir.
Katılımcıların %85,5’i mevzuatı yeterince takip ettiğini ve bunu
çok yüksek bir oranda (%95,2) internet üzerinden gerçekleştirdiklerini
beyan etmişlerdir. Ayrıca meslek mensuplarının %74,2’si
yayımlanmış olan mevzuatın anlaşılır olduğunu belirtmiştir.
Meslek mensuplarının %58,1’i bağlı oldukları odaların haklarını
yeterince savunmadığını ifade etmiştir. Buna paralel olarak
katılımcıların %90,3’ü TÜRMOB’un da haklarını yeterince
savunmadığını düşünmektedirler.
Son olarak meslek mensuplarının %88,7’si SGK’nın
faaliyetlerinden memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir. Meslek
mensuplarının SGK faaliyetleri ile ilgili en önemli şikayeti bürokratik
işlerin yoğunluğudur. Aynı zamanda SGK’ ya yapılacak ödemeler
belli bazı bankalara yapılabilmektedir. Özellikle vadeyi aşan tahsilat
durumunda ödemelerin yapılacağı banka sayısı artırılmalıdır. Meslek
mensuplarının bir diğer şikayeti de SGK ‘nın bilgi işlem sisteminden
kaynaklanan sorunlarına yöneliktir. Bu sorunun çözümü için
elektronik ortamda yapılan işlemler çoğaltılmalıdır. Van ilinde
yaşanmış olan deprem dolayısıyla yapılacak olan işlemler
ötelenmiştir. Ancak elektronik yazılım programı bugüne kadar ilgili

genelgeye uyarlanmadığı için Van ilinde bulunan meslek mensupları
bu konuda sorun yaşamaktadırlar.
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STRATEJİK LİDERLİĞİN YÖNETİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ
Öğr. Gör. Burcu TURAN
Özet
Stratejik lider kendi örgüt yapısını ve çevresel faktörleri de göz
önüne alarak kurumsal değerleri tanımlayıp, örgütte çalışanları güçlendirerek
örgütün vizyonuna ulaşmayı sağlayacak ve örgütün gücünü arttıracak
liderdir. Stratejik lider sadece örgüte liderlik anlamında katkı yapmaz örgütün
vizyonunu oluşturma hayalinde kurumsal kültürü şekillendirmek, değişimi
oluşturmak, olumlu bir şekilde etkilemek gibi üç temel kurumsal süreci de
sağlar. Süreç niteliği, yönetimin en belirgin özelliklerinden biridir. Yani
süreç olarak yönetim, tek bir kişinin gerçekleştiremeyeceği ortak bir amaç
için, bir araya gelmiş insanların faaliyetleriyle ilgili tüm çabalardan
oluşmaktadır. Yönetim süreci, işletme ve örgütlerde, eğitim ve sağlık
kurumlarında, her türlü kamu kuruluşunda ortak bir süreçtir. Her örgütte
uygulanmasıyla da evrensel bir özellik kazanır. Stratejik liderlikte bu süreçte
boyutlarını kullanarak örgütün amaçlarına ulaşmasını sağlar. Stratejik
liderliği de Etik, Politik, Yönetsel, Dönüşümcü Liderlik olmak üzerededört
temel boyutta ele almak mümkündür. Bu çalışmamızın amacı ise stratejik
liderin bir yönetim süreci içindeki rolünü ortaya koyarak stratejik liderliğin
öneminive örgütte bir bütünü sağlayıp başarılı strateji ve politikaları ortaya
koyan liderlik vasıflarını ortaya ne gibi özelliklerle koyduğunu açıklamaktır.
Anahtar Kelimeler: Strateji, Lider, Stratejik liderlik, yönetim

THE ROLE OF THE STRATEGIC LEADERSHIP IN THE
MANAGEMENT PROCESS
Abstract
A strategic leader is a leader who can provide to reach
organization’s workers to his organization’s vision and make the organization
stronger by making the workers in the organization stronger after identifying
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environmental factors and the organization’s structure. The strategic leader
not only contributes the organization in terms of leadership’s values he/she
also puts forward three main institutional processes like shaping
organizational culture in the thought of creating the organization’s vision,
providing the change and affecting this change positively. Qualification of
process is one of the most important features of management. It means the
management through process is formed with all struggles of people who get
together for a common aim. Process of the management is common in
administrations, organizations and institutions of education, health and
public. It also gets a universal feature because of applying in every
organization. In strategic leadership, in this process, the leader provides to
reach to organization’s aims by using process’s dimensions. It is also
possible to argue about strategic leadership by dividing into four main
dimensions. They are ethic leadership, political leadership, administrative
leadership and transformational leadership. Our study’s aim is to explain
with what features the strategic leader sets the importance of the strategic
leadership and the qualifications which put forward successful strategies and
politics after providing a unity in the organization by stating a strategic
leader’s role in a management process
Key Words: Strategy, Leader, Strategic Leader, Management

Giriş
Stratejik Liderlik başarılı liderlik uygulamalarından etkileme
gücü yüksek olan liderlik türlerinden biridir. Stratejik yönetim
sürecinde stratejileri belirleyip grup üyelerini etkileyen lider stratejik
liderdir. Bir örgütün temel yönetim düzeylerinde çeşitli farklılıklar
mevcut olabilir. Alt düzeyler kısa vadeli, günlük daha rutin işlerle
ilgiliyken, üst düzeyler genel itibariyle daha uzun vadeli stratejik
işlerle ilgilidir. İşletmeler ve uyguladıkları yönetim süreçlerinde
stratejik liderin rolü örgütün tamamını düzeysel farklılıklar olsa da bir
bütün olarak görebilmesidir. Liderin bir bütün olarak bakma yanında
teknik ve mesleki bilgiye de sahip olması önemlidir. Çünkü liderlik
hem bir süreci hem de bir özelliği kapsayan bir kavramdır. Stratejik
liderliğin yönetim sürecinde rolüne baktığımızda ise emir-kumanda ve
yapılan işlerin denetimi gibi konularda stratejik liderliğin boyutları
olan dönüşümsel, etik, politik ve yönetsel liderliğin özelliklerinden
faydalanılarak organizasyonun temel amaçlarına ulaşmak ve bunlara
ulaşırken de etkin ve verimli olmak en temel amaçtır.
İşletmelerde ortak bir gaye yada baştan oluşturulmuş vizyon
ve misyonları başarmak için tüm örgütü esneklikle yeri gelince
cesaretle değişiklik yaparak fakat örgütün temel değerlerinden
ayırmadan liderlik yapabilecek liderlik tipi olan stratejik liderliğin
temeli eski dönemlere dayanmaktadır. Stratejik liderin ana görevi, ne
kadar büyük ne kadar ana fonksiyonu dahi olsa örgütün kısımlarını

değil, örgütün bütününü ele alarak organizasyona bir bütün olarak
bakabilmektir.
Yönetim sürecinde bir işletme planlama, örgütleme, yöneltme,
eşgüdümleme ve denetim aşamalarından geçerken stratejik liderlik
kavramı bu süreçlerin hepsini etkin şekilde hakim olup çevresel
değişimlere hakim olmayı ifade etmektedir. Yönetim süreci içinde
karmaşık yapılar ve dışsal etkiler nedeniyle faaliyet gösteren örgüt
yapısının daha karmaşık bir hal almasına neden olur. Bu yüzden etkili
bir stratejik lider bu sürece, çevre şartlarına ve çalışanların örgüte
uyumuna hakim olan bir lider özelliğine sahip olmalıdır.
Stratejik lider yönetim süreci içinde bu gibi fonksiyonları
yerine getirirken geleceği öngörebilen, esnek olabilen aynı zamanda
değişimi cesaretlendirebilecek ve gerekirse yeni stratejilerle mevcut
misyon ve vizyona katkıda bulunabilecek liderdir. Stratejik liderliğin
bu özelliklerine bağlı olarak 4 boyutu ele alınabilir. Etik, Politik,
Yönetsel ve Dönüşümcü Liderlik stratejik liderliğin alt boyutu olarak
sayılabilir.
1. Stratejik Liderlik
Strateji (strategy) kelimesini incelendiğinde Yunanca iki eski
kelimeden oluştuğugörülmektedir. Kelimenin ilk bölümü yayılmış
ordu ya da geniş insan topluluğu anlamınagelen “stratos”
kelimesinden gelmektedir. Kelimenin ikinci bölümü “egy” ise eski
Yunanca’da yön vermek fiilinden çıkmıştır1.
Literatürde stratejinin kelime kökeni bakımından iki kaynağa
dayandığı ifadeedilmektedir. Bunlardan birincisi Latince yol, çizgi
anlamına gelen “stratum” kavramı, ikincisi ise, eski Yunanlı General
“Strategos” un adıyla ilgili olanıdır ve bu generalin sanatını vebilgisini
belirtmek için kullanılmıştır2. Kavram anlamı “karşı güçleri yenilgiye
uğratmak içinsahip olunan güçleri yönetme yeteneği 3 ” olarak
kullanılan strateji, günümüzde özellikleörgüt üst yöneticilerinin, orta
ve uzun vadeli karar verme süreçlerini ifade etmek
içinkullanılmaktadır.
Stratejik liderlik kuramı, geleceği tahmin ederek
şekillendirebilmek, bunun için gerekli stratejik anlayışını
oluşturabilmek ve bu doğrultuda diğer yönetici ve işgörenleri
1

John Adair, Etkili Stratejik Liderlik, (Çeviren.: S. Fatih Güneş), Babıali Kültür
Yayınları, İstanbul 2005,s. 15.
2
O. İçöz, Turizm İşletmelerinde Pazarlama, 2. B. , Turhan Kitapevi, Ankara 2001, s.
63
3
W. G. Rowe, “Creating wealth in organizations:The role of strategic leadership”.
The Academy of Management Executive, February, 15, 2001, s. 1, 81-94

yetkilendirerek, karmaşık küresel rekabet ortamında, gerçekleştiğinde
hızla stratejik değişimi sağlayabilmektir4.
Pisapia stratejik liderliği, dönüşümcü (değişim ihtiyacı),
yönetsel (istikrar ihtiyacı), paylaşımcı (ortak hedef ihtiyacı),
iletişimsel (örgüt içi ve dışı iletişim ihtiyacı) ve yapılan işin etik
doğası arasındaki dengeleri vurgulayan çok faktörlü bir yaklaşım
ortaya koyarak açıklamaya çalışmıştır5.
Stratejik liderler, uygun koşullarda stratejik bir kararla, uygun
liderlik biçimlerini sergileyebilen liderlerdir. Bu nedenle liderlik için
gerekli olduğu belirtilen hemen her özellik stratejik liderlik için de
geçerlidir. Ancak stratejik liderin temel sorumluluğu, tanımı gereği,
örgütün yaşamasını ve rekabet üstünlüğünü sürdürmesi ile
olduğundan; stratejik liderin geleceğe dönük, yönlendirici yetenek ve
özelliklere sahip olması diğer özelliklere göre daha fazla önem
taşımaktadır6
2. İşletmelerde Stratejik Liderlik
Günümüzde rekabet koşulları giderek ağırlaşmaktadır.
Sektörlerin zaman zaman birbirine karıştığı müşterilerin geçmiş
dönemlerdeki klasik müşteri anlayışı dışına çıkıp artık ne istediğini
daha net bilip istediği dönemlerde işletmelerin diğer rakiplerden
müşterilerin isteklerine uygun fark yaratıp başarılı stratejiler
uygulaması gerekir.
Strateji, müşterilerin tercihlerindeki değişimleri izleyebilmek,
çalışma alışkanlıklarında meydana gelen değişimleri fark edebilmek,
müşteriye rakiplerin sunamadığı yararları sunabilmektir. Her örgütün
bunun için çaba sarf ettiği günümüz koşullarında kuşkusuz liderlikte
son derece önemlidir. Bunun nedeni ise geçmişte başarılı olunan
yönetim ya da liderlik tarzlarının değişen dünyada yeniden
uygulandığında başarı sağlayıp sağlayamayacağıdır. Hızlı değişimin
söz konusu olduğu ortamda başarıyı getirecek liderlik “stratejik
liderlik” olacaktır7
Stratejik Lider, geleceği görebilme, vizyon yaratabilme, esnek
olabilme ve diğer kişileri güçlendirebilme yetenekleri aracılığı ile
gerektiği zamanlarda stratejik değişimleri yapabilen kişidir. Etkili bir
4
Davies, Brent, Strategic Leadership, Scholl Leadershipand Management, Vol 24,
No:1, 2004.
5
Pisapia, J.,Guerra D. R. VeSemmel E. C., “Developing The Leader’s Strategic
Mindset: Establishing The Measures”.LeadershipReview,Vol. 5,Spring, 2005.
6
Hayri Ülgen, KadriMirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim,Arıkan Yayıncılık, 2007,
s. 375
7
Celalettin Serinkan, Liderlik ve Motivasyon,Nobel 2008, s. 195.

stratejik lider de hem bu özzellikleri taşıyaan aynı zamand
da çalıştığı
diğer kişilerinn duygu, düşünce ve davranışllarını anlamlı bir
b biçimde
etkileyebilme özelliğine sahipptir8.
melerde 3
Stratejjik liderliğin aşağıdaki şekilde işletm
fonksiyonunu görmekteyiz
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Şekil1:Stratejikk Liderliğin Fonnksiyonları9
Adair,, bu üç rolü tem
mel alarak, işletm
melerde stratejik
k liderlik
fonksiyonlarınnı yedi boyutta ele
e almıştır. Buunlar10:
1- Teşkilatın tamamı için bir yön tayin etme..
2- Başarılı bir strateji ve polittika takip etme.
3- İcraatın gerrçekleşmesini teemin etme
4- Teşkilatlanm
ma ve yeniden teşkilatlanma
t
5- Müessese ruuhunu ortaya çııkarabilme.
6- Teşkilatı diğğer teşkilatlara ve toplumun tüümüne bağlama..
7- Bugünün lidderlerini seçme ve yarının liderrlerini yetiştirm
me ve
güçlendirmediir.
Büyükk ve karmaşık kurumlar çalışanlardan ve fonksiyonel
f
bileşenlerden örülü karmaşık ağlardan oluşuur. Bu bileşenlerr, kurumsal
8

Hayri Ülgen, Kadri
K
Mirze, İşletmeelerde Stratejik Yöönetim, Arıkan Yay
yıncılık, 2007,
s. 374.
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Adair, J., Etkilii Stratejik Liderlikk, Çeviren: S. Fattih Güneş. 2. Baskı. Babıali
Kültür Yayınları, İstanbul2005, s. 93
10
Adair, J., Etkilli Stratejik Liderlikk, Çeviren: S. Fattih Güneş. 2. Basskı. İstanbul:
Babıali Kültür Yaayınları, 2005, s. 944

hedeflere ulaşmak için birbirleri ile ve de kendi içerisindeki alt
birimler ile etkileşirler. Stratejik bir lider yalnızca kendi kurumuna ait
liderlik sorumluluğuna ait bir birey değil kendi kurumu dışındaki
çevresel faktörleri oluşturan bileşenler labirentinde kurumunu temsil
ve ifade etme sorumluluğunu taşır. Stratejik ve kurumsal liderlerin
kendi kurumlarını, arzuladıkları geleceğe ait bir vizyona ulaştırması
ve bundan sonra da içsel ve dışsal olayları bu vizyon doğrultusunda
yönetmesi gerekir11.
İşletmelerde stratejik liderliği uygulamak için tüm bu
bileşenleri bir araya getirip etkili bir stratejik liderlik uygulanmak
isteniyorsa işletmenin üstünlük, zayıflık, fırsat ve tehditleri iyi
değerlendirilip, genel ve yakın çevrede bu özelliklere göre strateji
belirlemek gerekmektedir.
Bu doğrultuda bir işletmede Stratejik liderler ne yaparlar
sorusu yanıtlanırken stratejik liderliğin, kendi içindebeş anahtar
noktaya ayrıldığı görülmektedir 12
1.
Yönün yani vizyonun belirlenmesi
2.
Stratejiyi uygulamaya dönüştürme
3.
Stratejiyi geliştirmek ve iletmek için personele imkân
verebilme
4.
Etkili müdahale noktalarını kararlaştırmak
5.
Stratejik Yetenekleri Geliştirmek
3. Stratejik Liderin Özellikleri
Stratejik Liderlik normal liderlikten iki şekilde ayrılır.
Bunlardan birincisi, sadece örgüt üst düzey yöneticileri ile ilgili
olmasıdır. İkincisi ise yöneticilerin sadece rutin görevleri değil,
stratejik ve sembolik aktiviteleri üzerine odaklanmasıdır. Yani
geleneksel liderler sadece örgüt içi ile sınırlı kalırken, stratejik liderler
pozisyonları itibari ile örgüt kültürünü, stratejisini ve yapısını
değiştirmektedirler13.
Swayne (2006) stratejik bir liderin sahip olması gereken
özellikleri aşağıdaki gibi özetlemektedir:

Gelecek için heyecan verici bir vizyon oluşturur ve açıklar.

Stratejik yönetim süreçlerine örgütün tüm düzeylerinden ve
farklı deneyimleresahip insanların katılımını sağlar.
11

Muhsin Halis, Mehmet Çoban, Battal Şafak, Murat Şahin, Stratejik Liderlik, s. 200.
Davies, B. J. &Davies, B., “The Nature of Strategicleadership”, School
Leadership&Management,Vol. 24(1), 2004, 29-38.
13
Halil Saylı, Ahmet Baytok, Örgütlerde Liderlik Teori Uygulama ve Yeni
Perspektifler, Nobel Yayıncılık, 2014, s. 132.
12


Bugünden çok yarını yönetir.

Çalışanlarına zaman ayırır ve problemlerini anlamaya çalışır
ve düzenliaralıklarla onlarla konuşur (managebywandering around).

İnsanların hata yapmasına izin verir. Ürünler, hizmetler ve
yönetim süreçlerinde yenilik yapılabilmesi çalışanların risk almasına
bağlıdır. Bazen insanlarhata yapabilirler fakat başarıya ulaşmak için
çabalamak gerekmektedir.

Örgütün her yerinde liderler geliştirir. Üst düzey yöneticiler
izleyenleriniörgüte yön verme ve çalışanları motive etme konularında
sorumluluk almaları içincesaretlendirir.

Her şeyi en küçük ayrıntısına kadar kontrol etmek yerine, en
iyi kararlarıvermek için örgütteki diğerlerine güvenir.

İşlerin yürümesi için zaman tanır.

Davranışları ile örnek olur.

Problemleri çözmek için çalışanları güçlendirir.
Bir diğer önemli stratejik liderlik özelliği ise örgütün temel
becerilerini yani ayırt edici özelliklerini ortayaçıkarmak ve
sürdürmektir.
Temel beceri, bir kurumun kendisine rekabetçi
üstünlüksağlayan ve müşteriye özel değer olarak yansıyan ve
rakiplerden ayrılan beceriler bütünüdür. Temel beceri, rakiplerden
çok farklı olan beceriler bütünü olarak algılanır. 21. yüzyılda bir
temel beceri geliştirmek ve kullanmak ve geliştirmek önemli bir
biçimde firma başarısı ile ilişkilendirilmektedir. Firmanın kaynakları
ya da becerileri yalnızca değerli, nadir, taklitedilmesi maliyetli ve güç
olduklarında
temel
beceriler
olarak
isimlendirilebilir.
Temelbecerilerin tanımlanması oldukça güçtür ve stratejik liderlerin
temel becerileritanımlarken becerilerin firmanın performansı
üzerindeki etkilerini çok iyideğerlendirmeleri gerekmektedir Kritik bir
kaynak olarakinsan kaynağı bireylerin bilgi, beceri ve kabiliyetlerini
temsil etmekte ve insanlarıneğitimleri, deneyimleri ve belirli ayırt
edici becerilerini yansıtmaktadır14
4. Stratejik Liderliğin Boyutları
John Pisapia, “Stratejik Liderlik” adlı kitabını hazırlarken
stratejik liderlerin taşıması gereken özellikleri; yönetimsel liderlik
özellikleri, dönüşümselliderlik özellikleri, politik liderlik özellikleri,
etik liderlik özellikleri olarak sıralamıştır. Pisapia kendi oluşturduğu
14
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Executive, 19(4), 2005, 69.

stratejik liderlik modelindeki çarka post modern dünyada, daha etkili
olabilmek için stratejik liderlik çarkına, yönetsel ve dönüşümsel
liderliğin yanı sıra, politik ve etik liderliği de eklemiştir. Bu dört yeni
eylemler
dizisi
stratejik
liderlerin
çarkı
döndürmesini
kolaylaştıracaktır. Pisapia daha sonra çalışmasına stratejik liderde
olması gereken özellik olarak iletişim becerisini de eklemiş ve
stratejik liderde bulunması gereken özellikleri beş başlık altında
toplamıştır. Pisapia’nın stratejik liderlik modeline göre, liderlerin yeni
bir liderlik yapısı geliştirmeye ihtiyaçları vardır. Günümüzün post
modern gerçekliği, liderlerin içinde bulundukları stratejik şartları
anlamalarını ve kurumlarını bu şartlara uyarlamak için de kendine
güvenen, yetenekli ve esnek liderler olmalarını gerektirmektedir.
15
Pisapia, stratejik liderlerin dönüşümcü uygulamalar, yönetsel
uygulamalar, iletişim becerileri, etik ve politik uygulamalar olmak
üzere beş önemli stratejik liderlik özelliğini kullanması gerektiğine
inanmaktadır.
STRATEJİK LİDERLİK BOYUTLARI 16
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Pisapia yukarıdaki şekilde, stratejik liderlerin dönüşümsel,
yönetimsel, etik ve politik (iletişim ve kaynak sağlama)olmak üzere
dört önemli stratejik liderlik davranışını doğru ortam ve duruma
görekıvraklıkla seçerek ustalıkla uygulaması gerektiğini ifade
etmektedir.
Stratejik liderlik, dönüşümcü (yapıyı değişitiren),
yönetimsel (yapıyı sürdüren), varolan politik gerçeklik(kaynak
sağlama ve etki alanını genişletme) ve işin etik doğası arasındaki
dengelerivurgulayan çok faktörlü bir yaklaşımdır ve başarılı liderlerin
bu liderlik özelliklerini, başarısız liderlere göre daha fazla kullanması
beklenmelidir 17.
Pisapia, stratejik liderin pusulasında dört yön olduğunu öne
sürmektedir. Bunlar yön belirleyici olarak kuzeyde dönüşümsel
eylemler, güneyde ise yönetimsel eylemlerdir. Pisapia bu modelde
dengeleyici olarak doğuda etik eylemler, batıda ise politik eylemlere
yer vermiştir.
Liderlerin, günümüz çok yönlü, post modern
dünyasında, daha etkili olabilmek için bu dört eylemler dizisini de
etkili bir şekildekullanmaları gerektiğini savunmaktadır. Burada
devreye bu eylem paletinden doğruzamanda, ortamda ve durumda
doğru eylemi seçmek yani işin sanatkârlığı devreye giriyor 18
PİSAPİA’NIN STRATEJİK LİDERLİK MODELİNE
GÖRE STRATEJİK LİDERLİK UYGULAMALARI19
Pisapia’ya göre stratejik liderlik uygulamaları dört boyut
altında toplanmış ve stratejik liderin davranışına göre Dönüşümsel,
Yönetimsel, Etik ve Politik diye dört boyuta aşağıdaki tabloda
ayrılmıştır.
LİDERLİK UYGULAMALARI
Dönüşümsel

TANIMI
Dönüşümsel
uygulamalar,
örgüte sürekli bir öğrenme ve
değişim kültürü oluşturabilmek
maksadıyla eylemleri ve fikirleri
etkileyerek, örgütün yönünü
belirlemek için gerçekleştirilen
eylemlerdir.
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19
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Yönetimsel

Etik

Politik
(İletişim, Kaynak ve Ödül)

Yönetimsel uygulamalar, güncel
hedeflerin etkili ve etkin bir
şekilde tutturulabilmesi amacıyla
istikrarı
sürdürmek
için
kullanılır.
Etik uygulamalar, takipçilerin
örgütsel değerlere ve amaçlara
bağlılık sergilemesi maksadıyla
güven ortamı oluşturmak için
gerçekleştirilir.
Politik uygulamalar, örgüte
destek ve kaynak sağlamak
amacıyla örgüt içinde ve dışında
güç ve nüfuz sahibi kişilerle
ortaklık geliştirmek için yapılan
eylemleri ve ilişkinin etkililiğini
arttırmak ve ortaklık geliştirmek
için bir şey verme eylemlerini
kapsar.

5. YÖNETİM SÜRECİ VE STRATEJİK LİDERİN
ROLÜ
Yönetim her şeyden önce bir iş ve faaliyetler bütünüdür.
Örgütlerin içinde yer alan iş ve faaliyetleri, yönetsel ve yönetsel
olmayan faaliyetler olarak ikiye ayırabiliriz. Çünkü yönetsel ve
yönetsel olmayan faaliyetler birbirlerinden teknik, amaç ve kapsam
bakımından birbirinden ayrılabilir. Yönetsel faaliyetler diye
ayırdığımız faaliyetler bütünü özellikle yöneticiler tarafından yerine
getirilir.
Yönetim sürecini oluşturan fonksiyonlar konusunda genel
kabul görmüş sıralama şöyledir
a)Planlama
b)Örgütleme
c)Yöneltme
d)Denetim
Yönetim süreci asıl olarak 3 evreden meydana gelmektedir20:
a)Hazırlık Evresi:Planlama ve Örgütlendirme diye iki kısma
ayrılabilir. Planlamada amaçların ve amaca ulaştıracak faaliyet
şeklinin seçilmesi ve geliştirilmesi gerekir. Örgütlendirme ise, hangi
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işlerin, kimler tarafından hangi araç ve gereçlerle belli bir düzen
içinde yerine getirilmesi gerektiği ile ilgilidir.
b) Uygulama Evresi:Hazırlık Evresinden sonra amaçları
gerçekleştirme yönünde grubu harekete geçirme eylemi ile ilgili bir
süreçtir. Amaçlara ulaşma yolunda emirleri istenen biçimde ve
zamanda vermek, gerekli gözlemlerde bulunmak, amaçlardan
sapmaları önlemek bu sürecin aslını oluşturur.
c)Denetim Evresi: Bu evre yapılan tüm faaliyetlerin
sonuçlarının baştaki hedeflerle uyumlu olup olunmadığının ölçüldüğü
evredir. Başta planlanan hedeflerden sapma olup olmadığı bu evrede
ölçülür.
Süreç niteliği, yönetimin en belirgin özelliklerinden biridir.
Özellikle birçok yöneticide yönetimin tanımını bu özelliğe
dayandırmaktadır. Yani süreç olarak yönetim, tek bir kişinin
gerçekleştiremeyeceği ortak bir amaç için, bir araya gelmiş insanların
faaliyetleriyle ilgili tüm çabalardan oluşmaktadır. Yönetim süreci,
işletme ve örgütlerde, eğitim ve sağlık kurumlarında, her türlü kamu
kuruluşunda ortak bir süreçtir. Her örgütte uygulanmasıyla da evrensel
bir özellik kazanır21.
Yönetim sürecinde stratejik liderliği ele alırken hazırlık
uygulama ve denetim evrelerindeki stratejik liderin rolüne bir bütün
olarak bakmak gerekir yani stratejik lider eğer bu süreçlerin birinde
başarısız bir strateji uygularsa bu sistemin bir alt parçası olması nedeni
ile bütün olarak başarıyı sağlamayacak ve zincirleme giden strateji
hataları olacaktır. Yönetim süreçlerinde incelenecek olursa yönetimin
amaç özelliğinde üst ve astların peşinden koşacakları bir hedef
olacaktır işte bu hedefe ulaşmayı sağlayacak stratejik lider yönetim
sürecinin en başından sonuna kadar süreci doğru ve başarılı
izlemelidir. Örneğin doğru oluşturulmamış bir vizyon ve misyon her
ne kadar başarılı stratejiler uygulanırsa uygulansın işletmeyi yanlış bir
yöne sürükleyecektir. Bundan dolayı stratejik lider yönetim sürecinin
en başından itibaren gerekirse köklü bir vizyon ve misyon değişikliği
yaparak başarılı stratejiler uygulamaya koyacaktır. Ya da stratejik
lider çalışanları güçlendirerek lider ruhuna sahip çalışanlarla
amaçlarına ulaşmayı daha kolay sağlayacaktır.
Stratejik liderlik, stratejik yönetimin sürecinin etkililiğini ve
uyumlu çalışmasını sağlamaktır. Stratejik liderlik, örgüt içinde her
açıdan esnekliği ve güçlendirmeyi sağlamak ve yeri geldiğinde
stratejik değişimi gerçekleştirebilmektir. Çok yönlü bir süreçtir ve
emek ister ve örgütün tüm çalışanlarının çabası ve katılımı ile
21
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değişimin gerçekleşmesini öngörür. Bu nedenle stratejik lider; amaç
ve yön belirlemek, kişileri belirlenen amaçlara doğru isteklendirmek,
amacı gerçekleştirmek üzere onları özendirmek ve esinlendirmek
üzerine yönelmiştir.
Sonuç
Stratejik liderlik günümüzde işletmelerin stratejilerini etkili
bir biçimde uygulamasına yardımcı olabilecek bir liderlik biçimidir.
Stratejik lider geleceği görebilen, çevresel belirsizlikle baş edebilen,
paydaşlarla iyi ilişkiler kurabilen en önemlisi vizyon oluşturabilen ve
bu doğrultuda çalışanları güçlendirebilen liderdir. Stratejik liderlik
diğer liderlik tiplerinden daha spesifik bir liderlik türüdür. Stratejik
liderlik tipinin en belirgin özelliği işletmelerde günümüzde en önemli
amaçlar haline gelen işletmenin yaşamını sürdürebilmesi ve rekabet
üstünlüğü sağlaması ile doğru orantılı olduğundan çevredeki tüm
paydaşlara yararlı olabilecek, yönlendirici, esnek bir liderlik türüdür.
Bir örgütün yönetim süreci sonunda baştan belirlenen vizyonu
gerçekleştirme hayali için stratejik lider çok önemli bir faktördür
çünkü vizyon sadece o örgütün yazıda kalan bir hedefi değildir. Aynı
zamanda nihai bir amacın, ilkelerin, prensiplerin çalışanların
motivasyonunun ve kurum genelindeki yönetim sürecinin
göstergesidir. Yönetim süreci her ne kadar planlama, örgütleme,
yöneltme, eşgüdümleme ve denetim diye ayrılsa da hepsi birbiriyle
bağlantılı sistemin alt parçalarıdır. Stratejik lider örgüt içindeki
fonksiyon ve önemine dayanarak bunları bir bütün olarak görüp
stratejilerini ona göre şekillendirip uygulamaya koymalıdır.
Stratejik liderlik işletmeleri başarıya ulaştırma stratejisi
bakımından çok önemli ve hayati bir role sahiptir. Stratejik liderliği
Pisapia 4 boyut altında toplamıştır. Dönüşümsel, Etik, Politik ve
Yönetsel olarak 4’e ayırmıştır. Dönüşümsel liderlikte sürekli bir
öğrenme ve değişim kültürü hakimdir. Yönetsel liderlikte yönetimsel
uygulamalar ve iş kuralları daha öndedir, Etik liderlikte örgütsel amaç
ve değerlere bağlılık hakimdir, Politik liderlikte ise örgüt dışındaki
paydaşlarla özellikle örgüte katkı sunacak güçlü kişilerle paylaşım söz
konusudur.
Sonuç olarak ta stratejik liderliğin örgüt ve yönetim
sürecindeki katkı ve etkinliği açıkça ortadır. Liderlik boyutlarından
Etik, Politik, Yönetsel ve Dönüşümcü Liderliği kapsayan stratejik
liderlik yönetim sürecinin her aşamasında örgütün ortaya koyduğu
vizyonu gerçekleştirebilme bakımından örgütü güçlendirmede çok
etkilidir. Bu özelliklere dayanarak diyebiliriz ki stratejik liderler
yönetim sürecinde anahtar rolü üstlenirler ve süreci doğru ve başarılı

yönetebilme gücüne sahip olduklarından tüm paydaşlar tarafından
desteklenebilirler.
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KUR’ÂN’DA “AZÎZ” İSMİ VE GEÇTİĞİ ÂYETLERLE
İLGİSİ*
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Özet
El-Esmâu’l-Hüsnâ, “en güzel isimler” demek olup Allah’a ait tüm
isimleri ifade etmek üzere kullanılan bir terkiptir. Kur’ân’da yaygın bir
şekilde kullanılan bu isimler, birçok âyette veya âyetin sonunda zât-ı ilâhî’yi
niteleyen ve tanıtan isimlerdir. Allah’ın bu isimlerinin Kur’ân’da rastgele
serpiştirilmediği, tek ya da ikili olarak gelen bu isimlerin, geçtikleri âyetlerin
ve o âyetlerin içerisinde yer aldığı pasajların muhtevasıyla sıkı bir münâsebet
içinde oldukları görülmektedir. Bilhassa ikili isimler; birbirlerini karşılıklı
olarak dengelemekte, geçtikleri âyette bildirilen manayı kalplere ve akıllara
yerleştirmekte, âyetlerin toplu bir özetini vermekte, bazen âyette vurgulanan
hususun kaynağını ve sebebini belirtmektedir.
87 âyette Allah’a nisbet edilen “Azîz” ismi hiç tek başına gelmemiş,
daima Esmâ-i Hüsnâ’dan dokuz isimden biri ile birlikte gelmiştir. Bu isimler:
Hakîm, Alîm, Rahîm, Gaffâr, Gafûr, Kavî, Vahhâb, Cebbâr ve Hamîd’dir.
“Azîz” isminin birlikte geldiği diğer isimler (el-Esmâu’l-Hüsnâ) ile geçtiği
âyetlerin içerikleriyle olan bağlantısı incelendiğinde tenâsüp/uyum içinde
olduğu görülür.
Anahtar Kelimeler: el-Esmâu’l-Hüsnâ, Azîz, Hakîm, Alîm, Rahîm,
Gaffâr, Gafûr, Kavî, Vahhâb, Hamîd.
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THE NAME 'AZIZ IN THE QUR’AN AND ITS
RELATIONSHIP WITH THE VERSES IN WHICH IT IS
INCLUDED
Abstract
Al-Esmâu’l-Hüsnâ meaning "the most beautiful names" is a phrase
used to state all names belonging to Allah. Widely referred in the Qur’an,
these names describe and characterize the essence of Allah within or at the
end of various verses. It is obvious that these names are not scattered
randomly and that these names revealed individually or as a pair are closely
related to the verse in which they are included and to the content of the verse
context. Particularly the names revealed as a pair balances each other; instill
the revealed meaning in the verse in the hearts and minds of readers; give a
total summary of verses; and sometimes specify the source and cause of the
issue emphasized in the verse.
The name Al-'Aziz/The Almighty attributed to Allah in 87 verses
never came alone but always came together with one of the nine The Most
Beautiful Names. These names are Al-Hakim/The most Wise, Al-'Alim/The
all Knowing, Ar-Rahim/The most Compassionate, Al-Ghaffar/The repeatedly
Forgiving, Al-Ghafoor/The much Forgiving, Al-Qawee/The powerful, AlWahhab/The Bestower, Al-Jabbar/The all Compelling and, Al-Hamid/The
Praiseworthy. When the name “Al-'Aziz” is analyzed with other concurrent
names (The Most Beautiful Names) and the content of the related verses, it is
obvious that they are in harmony.
Keywords: Al-Asma Al-Husna, Al-'Aziz, Al-Hakim, Al-'Alim, ArRahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafoor, Al-Qawee, Al-Wahhab, Al-Hamid.

Giriş
İnsan, başlangıçtan itibaren aşkın ve kendisinden üstün bir
varlığa inanma ve O’na sığınma ihtiyacı duymuştur. Nitekim çok
farklı coğrafyalarda ve farklı zamanlarda var olan inanç sistemleri bu
gerçeği ispatlamaktadır. Öte yandan aşkın bir varlığa inanma
ihtiyacını duyan insan, bu varlığı tanıma ve ona ibadet etme çabasına
da girmiştir. Çünkü bir varlığa inanmak onu tanıma ve açıklama
zaruretini doğurur. Öyleyse bilinmesi gereken ilk şey, varlıkların
yaratıcısı olan aşkın varlık hakkındaki bilgidir.1 Ancak yaratıcının
algılanan her şeyden farklı ve aşkın olması O’nu tanımayı zorlaştırır.2
Allah, duyularla idrak edilemez, akılla da O’nun zâtı ve mahiyeti
kavranamaz. Dolayısıyla O, sadece isimler ve sıfatlar vasıtasıyla
sınırlı olarak bilinebilir.3 Kur’ân ayetleri, farklı üslup ve kalıplarda
1
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değişik isim-sıfatlarla Allah’ı insanlara tanıtmış ve bu isim-sıfatları
“el-Esmâu’l-Hüsnâ” diye isimlendirmiştir.4
el-Esmâu’l-Hüsnâ terkibi, “ism”in çoğulu olan “esmâ” ile,
“güzel”, “en güzel”5 anlamındaki “hüsnâ” kelimelerinden oluşmuş
olup Allah’a ait tüm isimleri ifade etmek üzere “en güzel isimler”
demektir. Bir sıfat tamlaması olan bu terkip, Türkçede daha çok
Farsça karşılığı olan “Esmâ-i Hüsnâ” şekliyle kullanılmaktadır.
Esmâ-i Hüsnâ, zât-ı ilâhî’yi niteleyen ve tanıtan vasıflar
olması sebebiyle Kur’ân’da çokça yer almıştır. Nitekim Kur’ân’ın ana
konusu her ne kadar insan ise de merkezî konusu Allah’tır. Kur’ân’da
bütün konular Allah merkezli bir ifade örgüsü içinde sunulur. Allah
kelimesi, Kur’ân dilinde kelimeler alanının tamamına hâkim olan en
yüksek odak kelimedir.6
Esmâ-i Hüsnânın değerine dair İmam Şafiî (v.h. 204) der ki:
“Bu ümmetin ürettiği bilginin tümü sünnetin şerhidir, sünnetin tümü
Kur’ân’ın şerhidir, Kur’ân’ın tümü Allah’ın güzel isimlerinin ve yüce
sıfatlarının şerhidir.”7
Peygamberimizin “Allah’ın 99 ismi vardır; bunları kim
sayarsa, cennete girer.”8 şeklindeki sözleri ise Esmâ-i Hüsnâ’yı çok
daha önemli kılmıştır. Önemine binaen Esmâ-i Hüsnâ konusu
üzerinde erken dönemden itibaren âlimler titizlikle durmuşlardır.
Esmâ-i Hüsnâ ile ilgili olarak tefsir, kelam, hadis ve tasavvuf
kitaplarında yer alan bölümlerin dışında bu konuda birçok müstakil
eser de yazılmıştır. Genellikle “Şerhü’l-Esmâi’l-Hüsnâ” adı verilen bu
eserler; özellikle İbn Mace (v.h. 273) ve Tirmizî (v.h. 279)’nin
rivâyetlerine liste olarak ilave edilmiş 99 Esmâ-i Hüsnâ’nın izahını
içermektedir.9 Kur’an’da Esmâ-i Hüsnâ’ya dair geçen bütün lafızları
4

Bkz.: Taha, 20/8; İsra, 17/110; Araf, 7/180; Haşr, 59/24.
İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Daru’l-Meârif, Kahire, ts., “hsn” md.
6
Toshihiko İzutsu, Kur’ân’da Allah ve İnsan, (Ter.: Süleyman Ateş), AÜİF Yayınları,
Ankara, 1975,32; Şehmus Demir, Kur’ân’ın Temel Hedefi, Fecr Yayınları, Ankara,
2013, 15.
7
Bedruddin MuhammedMuhammed b. Abdullah ez-Zerkeşî, el-Burhân fî Ulûmu’lKur’ân, (Thk.: Yusuf Abdurrahman el-Meraşlî vd.), Daru’l-Marife, Beyrut, 1990, I,
98.
8
Muhammed b. İsa Ebu İsa et-Tirmizî, es-Sünen, Kahire, 1937, I, 82; Muhammed b.
Yezîd İbn Mace, es-Sünen, Kahire, 1952, I, 10.
9
Örnek olarak bkz.: Ebû İshak İbrahim b. es-Serî ez-Zeccac, Tefsiru Esmâillahi’lHüsnâ, (Thk.: Ahmed Yusuf ed-Dekkak), Dımaşk, 1975; Ebü’l-Kasım Abdurrahman
b. İshak ez-Zeccacî, İştikaku Esmâillah, (Thk.: Abdülhüseyin Mübarek), Beyrut,
1986; Ebu Süleyman Hattabî, Şe’nu’d-Duâ, (Thk.: Ahmed Yûsuf ed-Dekkâk), Dâru’sSikâyeti’l-Arabiyye, Beyrut, 1992; Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî, el-Esmâ
ve’s-Sıfât (Thk.: İmadüddin Ahmed Haydar), Beyrut, 1985; Ebü’l-Kasım Zeynülislam
Abdülkerim b. Hevazin el-Kuşeyrî, Şerhu Esmâillahi’l-Hüsnâ, (Thk.: Ahmed
5

kapsayacak müstakil çalışmalar ise yok denecek kadar azdır. Özellikle
de Kur’ân’ın birçok âyetinde ve âyet sonlarında fasılaya10 uygun
olarak gelen Esmâ-i Hüsnâ’nın âyet içeriğiyle olan münâsebeti
hakkında -ilk dönemde bazı müfessirlerin ilgili âyetlerin tefsirlerinde
yaptıkları izahlar dışında- müstakil bir çalışmaya göremiyoruz. Son
dönemde Arap dünyasında yapılan birkaç yüksek lisans çalışması
dışında detaylı olarak bu konunun incelendiğini tespit edemedik.
Ülkemizde ise bu çerçevede yapılmış herhangi bir müstakil çalışmaya
rastlayamadık.
Kur’ân’da çok yaygın bir biçimde bulunan Esmâ-i Hüsnâ
genellikle âyetlerin sonlarında tekli veya ikili olarak yer alır. Tek ya
da ikili Esmâ-i Hüsnâ, sonunda geldiği âyetlerin ve o âyetlerin
içerisinde yer aldığı pasajların muhtevasıyla sıkı bir münâsebet
içindedir. Bilhassa ikili isimler ilk bakışta secî11 için getirilmiş kafiye
unsurları olarak görünse de dikkatli bir bakış bunun temel nedeninin
anlam ve âyetle olan münâsebet olduğu görülecektir. İleride
vereceğimiz örneklerde görüleceği gibi Esmâ-i Hüsnâ’nın; geldikleri
âyette bildirilen manayı kalplere ve akıllara yerleştiren, âyetlerin toplu
bir fezlekesi olan, ikili isimlerin birbirlerini karşılıklı olarak
dengeleyen, bazen âyette vurgulanan hususun kaynağını ve sebebini
belirten, bazen de istidrak12 mahiyetinde olan özellikleri vardır.13
Âyetlerin Esmâ-i Hüsnâ ile sona erdirilmesinde on farklı
durumun olduğunu söyleyebiliriz:
1. Allah’ın çok geniş zaman diliminde cereyan eden fiillerini ve
eserlerini insanın nazarına sunup o icraatından Esmâ-i İlahiye’yinin
ortaya çıkarılması.
2. Sanat eserlerinin aklın nazarına sunulması ve sonra o sanat
eserlerinin
menbaı
olarak
Esmâ-i
Hüsnâ’ya
nazarların
yönlendirilmesi.
Abdülmünim Hulvanî), Beyrut, 1986. Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed et-Tûsî
el-Gazzalî, el-Maksadu’l-Esnâ fi Şerhi Esmâillahi’l-Hüsnâ, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye,
Beyrut, 1982; Ebû Abdullah Fahruddin Muhammed b. Ömer b. Hüseyin er-Razî,
Levâimiu’l-Beyyinât Şerhu Esmâillahi Teala ve’s-Sıfât, Beyrut, 1984; Ebû Abdullah
Muhammed b. Ahmed b. Ebû Bekr el-Kurtubî, el-Esnâ fi Şerhi Esmâillahi’l-Hüsnâ,
(Thk.: Muhammed Hasan Cebel), Daru’s-Sahabe, 1995; İbn Kayyim el-Cevziyye,
Esmâullahi’l-Hüsnâ ve’s-Sıfâti’l-’Ula, (Thk.: İmad Zeki BARÛTÎ), el-Mektebetu’tTevkifiyye, ts.
10
Fasıla: Âyetin son kelimesine verilen isimdir.
11
Cümle ya da cümleciklerin sonundaki nesir kafiyesini ifade eden ses uyumudur.
12
İstidrak: Bir sözden maksadın o sözden ibaret olmadığını belirtmek için, söze yapılan
bir ilave ile maksadı tam olarak belirtmektir.
13
Bkz.: Suat Yıldırım, Kur’ân’da Uluhiyyet, Işık Akademi Yayınları, İzmir, 2000,
s.106.

3. Allah’ın fiillerinin tafsili bir şekilde anlatılarak ikna yolu açıldıktan
sonra esmânın zikredilip hakikatin özünün icmal ile ezberletilmesi.
4. Kudret âyetleri olan mahlûkattan Kur’ân’ın bahsetmesi ve
arkasında tecelli eden Esmâ-i İlahiye’yi göstermesi.
5. Kur’ân’ın bazen küçük bir olaydan bahsetmesi fakat onun içinde
tüm insanlığı ilgilendiren küllî kaideyi ve hakikati göstermek için küllî
esmâ ile bağlayıp tefekküre ve ibrete teşvik etmesi.
6. Çokluğun en geniş dairelerinden bahsedildikten sonra esmâ ile
âyete son verilerek vahdet bağının kurulması ve birleştirilmesi.
7. Sebepler ile sonuçlar arasındaki mesafenin gökle yer kadar
ayrılması ve o uzak mesafede Esmâ-i Hüsnâ’nın güneş gibi
doğuşunun seyrettirilmesi.
8. Allah’ın âhiretteki harika fiillerini ve esmâsının tecellilerini akla
kabul ettirmek için dünyada onlara benzer harika icraatından
bahsetmesi, yâ da ahiretteki tecellilerini öyle bir tarzda anlatması ki,
dünyadaki pek çok benzerlerini hatırlatmakla kanaat verip ikna
etmesi.
9. En cüz’i hadiselerde Esmâ-i İlahiye’nin tecellisine ve ilâhî tasarrufa
dikkat çekilerek kâinatta hiçbir şeyin Allah’ın kontrolü ve iradesi
dışında kalınmayacağının kavratılması.
10. İnsanın isyankârane amellerinin zikredilmesi ve şiddetle tehdit
edilmesinin ardından ümitsizliğe düşürmemek için âyetin rahmeti
hatırlatan Esmâ-i Hüsnâ ile son bulmasıdır.14
Bu konu, dilin anahtarı olan kelimeler üzerinde tahlilî bir
çalışmayı da içeren “semantik metodunu”, âyetler ve sûreler
arasındaki münâsebeti ele alan “tenâsüp ilmini” ve âyetlerin
sonundaki fâsılayı inceleyen “fevâsıl ilmi”ni ilgilendiren bir nitelik
taşır. Biz de bu bağlamda makalemizde Kur’ân’da hiçbir zaman tek
başına gelmeyip sürekli bir başka isimle beraber vârid olan “Azîz”
isminin, önce anlam alanını tesbit etmeye daha sonra da “Azîz”
isminin birlikte geldiği diğer isim ve âyet içerikleriyle olan
münâsebetini incelemeye çalışacağız.
1- Azîz İsminin Etimolojik Tahlili Ve Geçtiği Âyetlerle
İlgisi
ﻋﺰﻳﺰ/Azîz; “güç, şiddet, üstünlük, yükseklik, yüksek mertebe ve
erişilmez”15 manalarına gelen “ﻋﺰﱡ
ِ ” veya “ﻋﺰﱠة
ِ ” kökünden bir sıfattır.
14
15

Bkz.: Said Nursî, Sözler (25. Söz), Envâr Neşriyat, 2012, 415-430.
İbn Manzûr, Lisanu’l-Arab, “azz” md.

“ﻋﺰﱡ
ِ ” mastarı ﻋ ﱠﺰ َﻳ ُﻌﺰﱡ
َ kalıbından alınırsa “galib ve üstün olma”, ﻋ ﱠﺰ
َ
’ َﻳ َﻌ ﱡﺰdan alınırsa “güç (kuvvet) ve şiddet”, ﻋ ﱠﺰ َﻳ ِﻌ ّﺰ
َ ’dan alınırsa “kıymetli
ve değerli olma” manalarına gelir.16
Araplar “şiddet” manası taşıdığından dolayı şiddetli geçen yıla
“ُ”اﻟ َﻌﺰﱠاء17 “güç ve kuvvet” manasını ihtiva ettiğinden sert toprağa da
“ٌ ”اَرضٌ ﻋَﺰازdemişlerdir.18
Dilbilimciler ve müfessirler kök manaya bağlı kalarak “Azîz”
sıfatını farklı şekillerde tanımlamışlardır. Biz bu tanımlardan birkaç
tanesini özetle aktarmak istiyoruz:
1. “Her şeye gücü yeten, güçlü ve kuvvetli olan.”19
2. “Hiç bir zaman mağlup edilemeyen ve kendisine üstün
gelinemeyen,20 Cezalandıracağı ve intikam alacağı hiçbir kimsenin
elinden kurtulamadığı.”21
3. “Şerefli ve yüce olan.”22
4. “Ender ve ulaşılması güç olan.”23
Kur’ân’da 99 yerde gelen Azîz kelimesi;24 87 yerde Allah’a isim, 12
yerde ise farklı nesnelere isim veya sıfat olmuştur.25
Azîz isminin nüzul sürecine göre dağılımı şöyledir: İlk olarak
vahyin birinci yılında Burûc 85/8. âyette bir kez gelir. Hakîm ismiyle
beraber 16 kez Mekke’de, 31 defa da Medine’de gelir. Rahîm ismiyle
13 kez, Alîm ismiyle de 6 kez beraber mekkî âyetlerde gelir. Gaffâr
ismiyle üç mekkî âyette, Gafûr ismiyle de iki mekkî âyette beraber
gelir. “Kavî Azîz” şekliyle iki mekkî, beş medenî âyette yer alır. “Azîz
16

Ebu Bekr Ahmed el-Beyhakî, Kitabu’l-Esmâ ve’s-Sıfât, Mektebetu’l-Ezheriyye li’tTurâs, Kahire, ts., 41.
17
Mecduddin Muhammed Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît, (Thk.: Muhammed Naîm elArkûsî), Müessestu’r-Risâle, Beyrut, 2005, “azz” md.
18
Rağıb el-İsfahânî, el-Mufredât fi Garibi’l-Kur’ân, (Thk.: Muhammed Seyyid
Geylanî), Daru’l-Marife, Beyrut, ty., “ayn” md.
19
Hafız İmaduddin Ebu’l-Fidâ İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azîm, Müessesetu
Kurtuba, 2000, II, 98.
20
Ebu Süleyman el-Hattabî, Şe’nu’d-Duâ, (Thk.: Ahmed Yûsuf ed-Dekkâk), Dâru’sSikâyeti’l-Arabiyye, Beyrut, 1992, 47.
21
İbn Cerir et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Tevili’l-Kur’ân, (Thk.: Abdullah b.
Abdulmuhsin et-Türkî), Daru Hicr, Kahire, 2001, III, 603,711.
22
Ebu’l-Kasım Abdurrahman b. İshak ez-Zeccâcî, İştikaku Esmâillah, Muessesetu’rRisale, Beyrut, 1986, 235.
23
Muhammed Hamid el-Gazzalî, el-Maksadu’l-Esnâ fî Şerhi’l-Esmâillahi’l-Hüsnâ,
Mektebetu’l-Kur’ân, Kahire, 1980, 120.
24
Bkz.: Muhammed Fuat Abdulbaki, el-Mu’cemu’l-Mufehres li Elfâzı’l-Kur’âni’lKerim, Daru’l-Hadis, Kahire, ts., “azîz” md.
25
Bkz.: Tevbe, 9/128; Hud, 11/91; İbrahim, 14/20; Fatır, 35/17; Yusuf, 10/30, 51, 78,
88; Duhan, 44/49; Fetih, 48/3; Fussilet, 41/41; Kamer, 54/42.

Hamîd” şekliyle üç mekkî âyette, “Azîz Vahhâb” şekliyle de
bir mekkî âyette görülür.26
Azîz ismi, Kur’ân’da tek başına gelmemiş, Esmâ-i Hüsnâ’dan
dokuz isimle birlikte gelmiştir. Bu isimler: Hakîm, Alîm, Rahîm,
Gaffâr, Gafûr, Kavî, Vahhâb, Cebbâr ve Hamîd’dir. Azîz ismi Kavî
ismi dışında birlikte geldiği tüm isimlerden önce gelir.27
Şimdi Azîz ve beraberinde gelen diğer Esmâ-i Hüsnâ’nın
birbirleriyle ve geldikleri âyetlerin içeriğiyle olan münâsebetlerini
değişik başlıklar halinde incelemek istiyoruz.
2- Azîz ve Hakîm
Bazı kaynaklarda Esmâ-i Hüsnâ, “celâl-cemâl” isimleri
şeklinde bir tasnife tabi tutulur. Allah’ın “cemâl isimleri”, O’nun
nimet ve rızık vermesine, yaratmasına, af ve mağfiret etmesine delâlet
eder. “Celâl isimleri” ise O’nun azametine, izzetine ve gazabına
delâlet eder.28 Bu tasnife göre Kur’ân’da, Allah’ın azamet ve kudretini
ifade eden ve bir celâl sıfatı olan “Azîz” ismi daha çok cemâl
sıfatlarıyla beraber zikredilmektedir. 87 âyetin sadece sekizinde Kavî
ve Cebbâr isimleriyle; yani celâl sıfatlarıyla beraber geçmekteyken
geri kalan 74 âyette cemâl29 sıfatlarıyla geçmektedir. En çok da biri
celâl, diğeri cemâl sıfatı olan Azîz ve Hakîm isimlerinin birlikte
zikredildikleri görülmektedir.30 Kur’ân’ın muhtelif yerlerinde 46 kez
Azîz-Hakîm isimleri birlikte gelmiştir.31 Bu iki isim geldikleri
yerlerde bazen belirli (marife)32 “ ”اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻜﻴﻢbazen de belirsiz
(nekra)33 “ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ/ً ”ﻋﺰﻳﺰًا ﺣﻜﻴﻤﺎformunda kullanılmıştır.
Hakîm; sözlükte “bir şeyi salah kastıyla menetmek”34 manasına gelen
“hükm” mastarından türemiş olup “hikmet sahibi” demektir. Hikmet
“bilgiye ve akla dayanarak doğru olana karar vermek”35 manasındadır.
26

Yıldırım, Kur’ân’da Uluhiyyet, 196.
Bkz.: Bakara, 2/129; Enam, 6/96; Sebe, 34/6; Şuara, 26/9; Fatır, 35/28; Sad, 38/9;
Zümer, 39/5; Haşir, 59/23; Ahzab, 33/25.
28
Abdulkerim b. İbrahim Cilî, el-İnsanu’l-Kâmil fi Marifeti’l-Evahir ve’l-Evail, Mısır,
ts., 53-54.
29
Hakîm ismiyle 46, Rahîm ismiyle 13, Alîm ismiyle 6, Hamîd ismiyle 3, Gaffâr
ismiyle 3, Gafûr ismiyle 2 ve Vehhâb isimiyle de birer kez olmak üzere toplam 73 kez
geçer.
30
Bkz.: Duhan, 44/42; Rum, 30/5; Yasin, 36/5.
31
Örnek için bkz.: Bakara, 2/129; Al-i İmran, 3/6, 126; Bakara, 2/220, 240, 260; Nisa,
4/56, 158, 165.
32
Bkz.: Bakara, 2/129; Al-i İmran, 3/6, 126.
33
Bkz.: Bakara, 2/220, 240, 260; Nisa, 4/56, 158, 165.
34
el-İsfahanî, el-Mufredât, “hükm” md.
35
el-İsfahanî, el-Mufredât, “hükm” md.
27

Türemiş olduğu fiil ve mastarın kök manaları da düşünülerek Hakîm
ismi şöyle tanımlanabilir: “Fiillerinde ve sözlerinde hikmet sahibi olup
bilgisi, hikmeti ve adaleti gerektirdiği için eşyayı yerli yerine
yerleştiren.”36
Biri celâl, diğeri ise cemâl sıfatı olması hasebiyle Azîz-Hakîm
isimlerinin, genel manada birbirini dengelemek için birlikte
zikredildiği görülmektedir. Azîz ismi “güç, kuvvet, hükümran olma,
tasarrufta bulunma ve yücelik” gibi manaları kapsar. Bu da zihinlerde
zulmetme ve baskı kurma tevehhümünü oluşturur.37 Nitekim dünya
krallarından güçlü olanlar kendi muhaliflerini ezerler. Ancak Allah
söz konusu olunca O’nun izzetinin büyüklüğü ve gücünün sınırsız
olması, hikmetini engellemediği38 gibi Azîz isminden sonra Hakîm
isminin gelmesi de bu tevehhümü tamamen giderir.
Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail ile birlikte Kâbe’yi inşa
ederken Allah’a yaptığı duayı oluşturan üç âyetin39 sonlarındaki
cümlelerle, âyetlerin baş taraflarına bakıldığında tam bir münâsebet
görülmektedir. Yeri gelmişken biz bu üç âyetten sadece konumuzla
alakalı olan âyeti incelemeye çalışacağız:
ﻚ
َ ك ﻳ ِﻬﻢْ ِا ﱠﻧ
ّ ﺤﻜْ َﻤ َﺔ َو ُﻳ َﺰ
ِ ْب وَاﻟ
َ ﻚ َو ُﻳ َﻌﻠﱢ ُﻤ ُﻬ ُﻢ اﻟْ ِﻜﺘَﺎ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ اٰﻳَﺎ ِﺗ
َ َر ﱠﺑﻨَﺎ وَاﺑْ َﻌﺚْ ف ﻳ ِﻬﻢْ َرﺳُﻮﻟًﺎ ِﻣﻨْ ُﻬﻢْ َﻳﺘْﻠُﻮا
ﺖ اﻟْﻌَﺰ ﻳ ُﺰ اﻟْﺤَﻚ ﻳ ُﻢ
َ َْاﻧ
Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine
okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir
peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan
yalnız sensin.40
Bu âyette Hz. İbrahim’in, kendi nesilleri içinden onlara kitabı
ve hikmeti öğretecek, onları tezkiye edecek bir peygamber
göndermesi için Allah’a niyazda bulunduğu ifade edildikten sonra
“Çünkü üstün gelen her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.”
buyrularak Allah’ın Azîz ve Hakîm isimleri zikredilmiştir. Bu iki
ismin âyetin içeriğiyle sıkı bir münâsebeti söz konusudur. Hz.
İbrahim’in talep ettiği vasıflara haiz bir peygamberin gönderilmesi
ancak benzersiz, güçlü, hükümran ve izzetli birinin gücüyle
mümkündür. Risâlet görevinin, yaratılanların içinden en şerefli ve

36

İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azîm, II, 98.
Recep Âtıf, el-İ’câzu’l-Beyânî fî Nazmi Havâtimi’l-Âyât,(el-Camiatu’l-İslamiyye
Basılmamış Y. Lisans Tezi), 2006, 153.
38
Muhammed b. Salih İbn Useymin, el-Kavaidu’l-Müslâ fî Sıfâti’l-lâh ve Esmâillahi’lHüsnâ, Mektebetu’s-Sünne, Kahire, 1994, 10.
39
Bakara, 2/127, 128, 129.
40
Bakara, 2/129.
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değerli birisine verilmesi de ancak hikmet ile mümkündür.41 Ayrıca
peygamberlik, bir tayin etmedir ki ancak güç ve kuvvet sahibi biri bu
atamayı yapabilir. Peygambere hikmeti ancak hakîm olan tarafından
öğretilebilir. Bu sebeple burada Azîz ve Hakîm sıfatlarının zikri,
âyetin muhtevasına uygun olmuştur.42
Âyetin kendi içindeki münâsebette, Esmâ-i Hüsnâ’nın hayatî
fonksiyonları vardır. Rivâyete göre ت ﻓَﺎﻋَْﻠﻤُﻮا
ُ َﻓِﺎنْ َزَﻟﻠْ ُﺘﻢْ ِﻣﻦْ َﺑﻌْ ِﺪ ﻣَﺎ ﺟَﺎ َءﺗْ ُﻜ ُﻢ اﻟْ َﺒ ﱢﻴﻨَﺎ
ن اﻟّٰﻠ َﻪ ﻋَﺰ ﻳﺰٌ ﺣَﻚ ﻳﻢ
 َا ﱠâyetini43 okuyan birisi “Azîz-Hakîm” yerine
“Gafûr-Rahîm” okur, hayatında hiç Kur’ân okumayan bir bedevî Arap
bunu garip karşılar ve der ki; “Bu Allah kelamı değildir, zira hakîm
olan birisi ayak sürçmesinden (zelel) sonra gufranı (bağışlanmayı)
zikretmez. Çünkü bu durumda suça bir teşvik olur.”.44 Bunun üzerine
kârî âyeti “Azîz-Hakîm” ile bitirince Bedevî Arap “şimdi oldu” der.45
Bu âyetin sonunda gelen Azîz ve Hakîm isimleri, âyetin baş
tarafındaki ifadelerle tam bir tenasüp içindedir. Çünkü Allah’ın
gönderdiği
apaçık
delillere
uymayıp
şeytana
uyanların
cezalandırılması için Allah’ın “Azîz” isminin, bu cezalandırmanın bir
hikmete göre olması için de “Hakîm” isminin zikredilmesi, bu
münâsebeti göstermektedir.46 Ayrıca burada kudret ve galibiyet ifade
eden ve bu ikisi ile intikam meydana gelen Azîz ismiyle Allah’ın
nitelenmesinde, O’na muhalefet edip hak yoldan ayrılan kimse için
şiddetli bir tehdit vardır. Hikmetle tavsif edilmesinde ise fiillerinin
tutarlılığına bir delâlet vardır. Burada adeta şu husus ifade edilmiş
olmaktadır: Allah’a muhalefet eden için O’nun verdiği cezalar bile
yine hikmetin gereğidir.47
Bir önceki âyette Allah’ın, “Şeytanın adımlarını izlemeyin.
Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.”48 demesi ve bu âyette de “Size
apaçık deliller geldikten sonra, eğer yine de yan çizerseniz” şeklinde
bir uyarıda bulunması; âyetin Azîz ismiyle sonlanmasını gerekli kılar.
41
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Çünkü emir ve nehiyden sonra yanlışta ısrar etmek, Allah’ın tehdidini
gerektirir.49
Esmâ-i Hüsnâ bazen âyet ve pasajın içeriğine gerekçe teşkil
etmek üzere gelir. Fetih sûresinde “Alîm-Hakîm” ifadesinin yer aldığı
dördüncü âyette mü’minlerden; “Azîz-Hakîm” ifadesinin yer aldığı
yedinci âyet öncesinde ise münafık ve müşriklerden bahsedilmesi bu
duruma güzel bir örnektir: Fetih 48/4. âyette; “Mü’minlerin imanlarını
arttırmak için kalplerine sekinet, güven indiren O’dur. Göklerin ve
yerin orduları Allah’ındır”,50 denildikten sonra “Allah alîmdir,
hakîmdir” ifadesiyle âyet bitiriliyor. 6. âyette münafıklarla
müşriklerden bahsedildikten sonra 7. âyette51 “Göklerin ve yerin
orduları Allah’ındır. Allah, Azîzdir, Hakîmdir.” buyruluyor. 4 ve 7.
âyetlerde, mü’minlerle ilgili olarak Allah’ın “Alîm” ismi zikredilerek,
“Allah, alimdir, zira O, fethi, gelen yardımı ve vesveseden sonra
mü’minlerin ne ile sekinet ve huzur bulduklarını bilir.” denilmektedir.
Buna karşılık münafık ve müşriklerle ilgili olarak Allah’ın “Alîm”
ismi değil de “Azîz” ismi zikredilmektedir.52 Böylece “Alîm” ismi
mü’minlere karşı bir müjde olurken “Azîz” ismi münafıklarla
müşrikler için bir tehdit ve uyarı olmaktadır.
Bazen âyette anlatılan bir olayın tüm insanlığı ilgilendiren
yönünün olduğu ifade edilmek üzere âyetin sonu bir veya iki kapsayıcı
Allah ismi ile bitirilmekte ve insanlar, düşünmeye ve ibret almaya
sevk edilmektedir. Örneğin;
ﻦ
ﻖ اﻟّٰﻠ ُﻪ ف ى َارْﺣَﺎ ِﻣ ِﻬ ﱠ
َ ﺧَﻠ
َ ﻦ ﻣَﺎ
َ ْﻞ َﻟ ُﻬﻦﱠ َانْ َﻳﻜْ ُﺘﻤ
ﺤﱡ
ِ ﻦ َﺛﻠٰ َﺜ َﺔ ُﻗﺮُو ٍء َوﻟَﺎ َﻳ
ﺴ ِﻬ ﱠ
ِ ﻦ ِﺑَﺎﻧْ ُﻔ
َ ْت َﻳ َﺘ َﺮ ﱠﺑﺼ
ُ ﻄﱠﻠﻘَﺎ
َ وَاﻟْ ُﻤ
ﻦ
ﻚ ِانْ َارَادُوا ِاﺻْﻠَﺎﺣًﺎ َوَﻟ ُﻬ ﱠ
َ ﻦ ف ى ذِٰﻟ
ﻖ ِﺑ َﺮ ﱢد ِه ﱠ
ﺣﱡ
َ ﺧ ِﺮ َو ُﺑﻌُﻮَﻟ ُﺘ ُﻬﻦﱠ َا
ِ ِٰانْ ُآﻦﱠ ُﻳﺆْ ِﻣﻦﱠ ﺑِﺎﻟّٰﻠ ِﻪ وَاﻟْ َﻴﻮْ ِم اﻟْﺎ
ٌﺟﺔٌ وَاﻟّٰﻠ ُﻪ ﻋَﺰ ﻳﺰٌ ﺣَﻚ ﻳﻢ
َ ﻦ َد َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻬ ﱠ
َ ل
ِ ف َوﻟِﻠ ﱢﺮﺟَﺎ
ِ ﻦ ﺑِﺎﻟْ َﻤﻌْﺮُو
ﻋَﻠﻴْ ِﻬ ﱠ
َ ﻞ اﻟﱠﺬ ى
ُ ِْﻣﺜ
“Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç ay hâli (hayız veya temizlik
müddeti) beklerler. Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorlarsa,
Allah’ın kendi Rahîmlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helâl
olmaz. Kocaları bu süre içinde barışmak isterlerse, onları geri
almağa daha çok hak sahibidirler. Kadınların, yükümlülükleri kadar
meşru hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece
farkı vardır. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet
sahibidir.”53
49

Fahruddin Muhammed b. Ömer er-Razî, Mefâtihu’l-Gayb, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1981,
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50
ت
ِ ﺴﻤٰﻮَا
ﺟﻨُﻮ ُد اﻟ ﱠ
ُ ﻦ ِﻟ َﻴﺰْدَادُوا ا ﻳﻤَﺎﻧًﺎ َﻣ َﻊ ا ﻳﻤَﺎ ِﻧ ِﻬﻢْ َوِﻟّٰﻠ ِﻪ
َ ب اﻟْ ُﻤﺆْﻣِﻦ ﻳ
ِ ل اﻟﺴﱠﻚ ﻳ َﻨ َﺔ ف ى ُﻗﻠُﻮ
َ ُه َﻮ اﻟﱠﺬ ى َاﻧْ َﺰ
ن اﻟّٰﻠ ُﻪ ﻋَﻞ ﻳﻤًﺎ ﺣَﻚ ﻳﻤًﺎ
َ ض َوآَﺎ
ِ ْوَاﻟَْﺎر
51
ن اﻟّٰﻠ ُﻪ ﻋَﺰ ﻳﺰًا ﺣَﻚ ﻳﻤًﺎ
َ ض َوآَﺎ
ِ ْت وَاﻟَْﺎر
ِ ﺴﻤٰﻮَا
ﺟﻨُﻮ ُد اﻟ ﱠ
ُ َوِﻟّٰﻠ ِﻪ
52
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Bu âyette Allah, karı-kocanın birbirine karşı sorumluluklarını
zikrettikten sonra “Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece
farkı vardır” buyurur. Bu, erkeğin ayrıca fazla sorumluluk sahibi
olduğunu gösterir. Ancak bazı erkekler “bir derece farkı”nı
sorumluluk olarak değil de kadınlar üzerinde tahakküm, güç ve kuvvet
olarak algılarlar. Buna karşı âyet “Azîz” ismiyle biter. Âyetten;
erkekler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar Allah’ın onlardan daha
güçlü olduğu, ilâhî hükümlere muhalefet edenlerden intikam almaya
gücünün yettiğini, Azîz isminden sonra Hakîm isminin gelmesiyle
gücün hikmetle dengelendiğini;54 dolayısıyla erkeklerin hikmet gereği
hareket etmelerinin gerektiği anlaşılmaktadır.
Bazen âyetin içeriğiyle, âyet sonunda zikredilen Esmâ-i
Hüsnânın irtibatı ilk bakışta fark edilmez. Ancak iyi tetkik edildiğinde
gelen Esmânın âyet içeriğiyle ilgili sıkı münâsebeti olduğu görülür.
Nitekim bu durum için tefsircilerin ortaya koydukları çaba da Esmâ-i
Hüsnânın muhtevadan ayrılmadığını açıkça ortaya koymaktadır.
Konumuzu fazla uzatmamak için sadece iki âyeti örnek vermekle
yetineceğiz.55
Hz. İsa, insanların kendisini tanrılaştırması konusunda bizzat
kendisinin bir rolünün olmadığını, kendisinin de bir kul olduğunu
ifade ettikten sonra şöyle der:
ﺖ اﻟْﻌَﺰ ﻳ ُﺰ اﻟْﺤَﻚ ﻳ ُﻢ
َ ْﻚ َاﻧ
َ ك َوِانْ َﺗﻐْ ِﻔﺮْ َﻟ ُﻬﻢْ َﻓِﺎ ﱠﻧ
َ ﻋﺒَﺎ ُد
ِ ِْانْ ُﺗ َﻌﺬﱢﺑْ ُﻬﻢْ َﻓِﺎ ﱠﻧ ُﻬﻢ
“Eğer onlara azap edersen, doğrusu onlar Senin kullarındır; onları
bağışlarsan Azîz olan, Hakîm olan şüphesiz ancak Sensin”56
Bazı kimseler, bu âyetin sonunun “Gafûr olan Rahîm olan
şüphesiz Sensin” şeklinde gelmesini bekleyebilir. Hatta kârîlerden
birinin Azîz-Hakîm isimlerini değiştirerek “Gafûr olan Rahîm olan
şüphesiz Sensin” diye okuduğu ve bundan dolayı hapis ve dayak
cezasına çarptırıldığı da anlatılmaktadır.57
Bu âyetin Gafûr ve Rahîm isimleriyle değil de Azîz ve Hakîm
isimleri ile bitirilmesinin birkaç hikmeti şöyle sıralanabilir:
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1. Âyetin Gafûr ve Rahîm isimleriyle değil de bu iki isimle bitirilmesi
i’cazın bir gereğidir. Çünkü bu sözü Hz. İsa kıyamet günü
söyleyecektir. Orada Hz. İsa bağışlanma değil de Allah’ın güç ve
iktidarını vurgulamak isteyecektir. Ayrıca Allah’ın ‘azîz’ ve kulların
kendisi üzerinde hak sahibi olmalarından münezzeh olduğu halde
affetmesi; ‘Gafûr ve Rahîm’ oluşundan kaynaklanan bağışından daha
mükemmel ve büyüktür.58
2. Hz. İsa burada bağışlama dilememiştir. Bilakis olacak emri Allah’a
tevdi etmiştir ki hesap günü bunu gerektirir. Çünkü âyet Gafûr-Rahîm
isimleriyle bitseydi müşrik olarak ölen kimselere bağışlanma dilenmiş
olunacaktı.59 Azabı hak edeni bağışlamak acziyetin ve zaafiyetin
göstergesidir. İhmal etmek de hikmete aykırıdır. Dolayısıyla âyetin
sonunda gelen Azîz ve Hakîm isimleri bu tevehhümü defeder.60
3. Hz. İsa’nın kıyamet gününde “Azîz ve Hakîm olan şüphesiz Sensin”
demesi, “Gafûr olan Rahîm olan şüphesiz Sensin” demekten daha
güzeldir. Çünkü Hz. İsa Gafûr-Rahîm isimlerini ansaydı, fırsatın
kaçmış olduğu bir durumda mağfiret isteğinde bulunmuş olurdu. O
zaman da Allah’ın merhametini celp etmek, müstahak olmayan için
merhamet istemek durumuna düşerdi ki, Hz. İsa’nın mertebesi, bunu
yapmayacak bir yüceliktedir. Bilhassa konum, azamet ve celal
konumudur. İşte bunun içindir ki, orada izzet ve hikmeti anmak,
rahmet ve mağfireti anmaktan daha uygundur.61
4. Bu âyette “Eğer onlara azap edersen…, Eğer onları
bağışlarsan…” şeklinde iki şart cümlesi vardır. Bu âyetin sonu “Gafûr
Rahîm” isimleriyle bitseydi, bu sadece ikinci şart cümlesinin cevabı
olurdu. Birinci şart cümlesi ise cevapsız kalırdı. Ancak âyetin AzîzHakîm isimleriyle sonlanması, bu iki ismi âyette bulunan iki şart
cümlesinin cevap cümlesi yapmıştır.62
Âyet sonlarında gelen isimlerin muhteva ile ilgisinin kurulmasında
zorluk çekilen bir diğer örnek de şu âyettir:
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ٌﻦ اﻟّٰﻠ ِﻪ وَاﻟّٰﻠ ُﻪ ﻋَﺰ ﻳﺰٌ ﺣَﻚ ﻳﻢ
َ ﺴﺒَﺎ َﻧﻜَﺎﻟًﺎ ِﻣ
َ ﺟﺰَا ًء ِﺑﻤَﺎ َآ
َ ﻄﻌُﻮا َاﻳْ ِﺪ َﻳ ُﻬﻤَﺎ
َ ْق وَاﻟﺴﱠﺎ ِر َﻗ ُﺔ ﻓَﺎﻗ
ُ وَاﻟﺴﱠﺎ ِر
“Yaptıklarına bir karşılık ve Allah’tan caydırıcı bir müeyyide olmak
üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah, mutlak güç
sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”63
Bu âyet ile ilgili de şöyle bir kıssa anlatılır: el-Esma’î64 (v.h.
216) bir gün bu âyeti okurken “Allah Azîz-Hakîmdir” ifadesini
yanlışlıkla “Allah Gafûr ve Rahîmdir” diye okur. Yanında bulunan bir
bedevî “Bu kimin kelamı?” diye sorar. O da “Allah’ın kelamıdır”
deyince, “Hayır bu O’nun kelamı olamaz” der. el-Esma’î “Allah Azîz
ve Hakîmdir” diye düzeltince bedevî “Şimdi doğru okudun” der. elEsma’î “Peki nereden bildin?” diye sorduğunda bedevî “Güçlü ve
izzetli olan hükmeder ve el keser. Bağışlayan ve merhametli olan ise
bu cezayı emretmez.” der.65
Bu âyetin Azîz ve Hakîm isimleri ile bitirilmesinin hikmeti
şöyle sıralanabilir:
1. El kesme emrinden sonra Azîz isminin zikredilmesi geldiği âyet
içeriğiyle uygunluk arz etmektedir. Çünkü bu cezanın uygulanması
güç ve kuvvet ister. Diğer taraftan bu isim hırsızlık suçunu da
engeller. Hakîm isminin zikredilmesi ise bu cezanın insanların
maslahatı açısından hikmet taşıdığını ifade eder. Nitekim Allah
hadleri ve cezaları kamu maslahatına uygun bir hikmetle vazeder.66
2. Azîz isminin zikredilmesi, başkasının hukukuna gizlice el uzatıp
çalmaya kalkışmanın aynı zamanda Allah’ın izzetine bir saldırı
olduğunu ifade eder. Allah’ın izzetine bu şekilde saldıranın
cezalandırılması ise hikmet gereğidir. Bu nedenle Hakîm ismi
zikredilmiştir.67
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3- Azîz ve Rahîm
Kur’ân’da, Azîz isminin çokça birlikte geldiği diğer bir isim
de Rahîm ismidir.68 Bu iki isim, dokuzu Şuara sûresinde olmak üzere,
toplam 13 yerde birlikte gelmiştir.69 Hepsinde de “”اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺣﻴﻢ
şeklinde belirlilik takısıyla gelmiştir. Bu iki ismin birlikte geldiği tüm
âyetler, Mekkî sûrelerde yer alır.
Merhamet etmek, cezayı hak edeni bağışlamak, affetmek,
ihsanda bulunmak gibi manalara gelen “ ” َرﺣْﻤَﺔkökünden türemiş olan
رﺣﻴﻢ/Rahîm kelimesi; esirgeyen, bağışlayan, inananları ahirette
mükâfatlandıracak olan70 anlamına gelmektedir.
Birlikte gelen bu iki ismin birbirleriyle ve geldikleri âyetlerin
içerikleriyle çok sıkı münâsebetleri söz konusudur. Şuara (42)
sûresinde inkârcılara karşı peygamberlerin mücadelelerinden
bahseden âyetlerden sonra “Şüphesiz senin Rabbin Azîz ve
Rahîmdir”71 ifadesi yer alır. Bu ifadenin zikredilmesinin bazı
hikmetleri şöyle sıralanabilir:
1. Azîz-Rahîm isminin bir arada geldiği Şuara suresindeki âyetler,
insanların haktan sapmasına atıf yapan âyetlerdir. Bu bağlamda bu iki
isim şu vurguyu taşır: Azîz olan Allah bu sıfatına binaen sapanlardan
intikam alacak, Rahîm ismine nisbetle de O, tevbe eden inananlara da
merhamet edecektir.72
2. Azîz isminden sonra Rahîm isminin gelmesi, güçlü olanın
merhametli olamayacağı vehmini giderir. Allah dışındaki varlıkların
birçoğu ya merhametten yoksun bir güce ya da acze dayalı bir
merhamete sahiptir. Allah ise hem güçlü hem de merhametlidir.73
Ayrıca Azîz isminin Rahîm isminden önce gelmesi; Allah’ın
merhametinin kaynağının Azîz sıfatından alındığını gösterir. Bu isim
öne alınmasaydı merhametinin, acziyetin bir sonucu olduğu vehmi
oluşabilirdi.74
3. Görüldüğü üzere Allah’ın; peygamberleri, onlara tabi olanları ve
düşmanları ile ilgili verdiği hüküm, O’nun izzet ve rahmetinden
68

Bkz.: Duhan, 44/42; Rum, 30/5; Yasin, 36/5.
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71
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َ ن َر ﱠﺑ
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kaynaklanmaktadır.
Dolayısıyla
Allah,
izzeti
sebebiyle
düşmanlarından intikam almakta ve rahmeti sebebiyle de
peygamberlerini ve onlara tabi olan kimseleri kurtarmaktadır.75 Hatta
Azîz ismi, Allah’ın gücü ve kudretini ortaya koyması sebebiyle
kavminin zulüm ve baskılarına maruz kalan peygamberimiz için bir
teselli kaynağı olmuştur.76 Kısacası Şuara sûresinde “Şüphesiz senin
Rabbin, elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.” âyetinin
geldiği her yerde Azîz ismiyle Allah’ın düşmanlarından intikam alarak
helak etmesi ve inananları da Rahîm sıfatıyla o helakten kurtarması
vurgulanmıştır.77
İranlılar tarafından mağlup edilen Rumların birkaç yıl içinde
galip geleceklerini bildiren âyetlerin78 Azîz ve Rahîm isimleriyle
sonlanması da calib-i dikkattir. Bu bağlamda bu iki isim şu vurguyu
taşır: Allah Azîzdir. Çünkü emrinde ve işinde O’nu mağlup edecek hiç
kimse yoktur. Rumlara karşı savaşan İranlıları mağlup ederek intikam
aldığı gibi tüm düşmanlarından da intikam alabilecektir. Yaratıklarına
karşı merhametlidir. Kuvvetli ve güçlü olanların zayıflara sürekli
baskı oluşturmalarına fırsat vermediği gibi zayıflara da merhamet
eder.79 Ayrıca bu bağlamda Azîz isminden sonra Rahîm isminin
gelmesi; Allah’ın izzet ve gücünün rahmet sıfatından bağımsız
olmadığını gösterir. Nitekim rahmeti olmasaydı galip olanlar mağlup,
mağlup olanlar da galip olamazlardı.80
Yasin sûresinin beşinci âyetinde81 “tenzîl” kelimesinin AzîzRahîm ismine izâfe edilmesinin ayrı bir hikmeti söz konusudur.
“Tenzil” kelimesinin, Azîz-Rahîm ismine izâfe edilmesiyle; indirilen
Kur’ân’dan yüz çevirenlerin korkutulmasının, ona uyanların ise teşvik
edilmesinin hedeflendiği söylenebilir.82 Öte yandan Kitabın
indirilmesi Allah’ın güç ve kuvvetiyle olduğundan, yine O’nun bu
sıfatı Kur’ân’a ve hakka tabi olmayı gerektirmektedir. Kur’ân’ın
75
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indirilmesinin rahmet olması ve muhtevası itibarıyla da rahmet
taşıması Rahîm isminin burada zikredilmesini ayrıca önemli
kılmıştır.83
4- Azîz ve Alîm
Kur’ân’da Azîz ismi, Alîm ismi ile birlikte altı yerde
geçmektedir. Bunlar nüzul sırasına göre Yâsîn 36/38, Neml 27/78,
En’âm 6/96, Mü’min 40/2, Fussılet 41/12, Zuhruf 43/9’dur. Azîz ismi
hepsinde de Alîm isminden önce gelir ve bunların hepsi de Mekkî
sûrelerde yer alır. Ayrıca bu iki isim, geçtiği her yerde belirlilik
takısıyla yer alır.
Alîm, “bir şeyi hakikatiyle idrak etmek”84 manasına gelen
“ilm” mastarından sıfat olup “hakkıyla bilen” demektir. Allah’a nispet
edildiğinde “olmuş ve olmakta olanı ile gelecekte olan şeyleri bilen,
yerde ve gökte kendisine hiçbir şey gizli kalmayan, ilmi küçük-büyük,
gizli-aşikâr her şeyi kuşatan”85 anlamına gelir.
Âyet sonlarında gelen Esmâ-i Hüsnâ’nın bağlı bulunduğu âyet
veya âyetlerle sıkı münâsebetine Neml 27/76 ve 78. âyetlerini örnek
olarak vermek mümkündür: Neml 27/76. âyette “Şüphesiz bu Kur’ân,
İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu
açıklıyor.”86 denildikten sonra 78. âyette “Şüphesiz senin Rabbin,
onların arasında hükmünü verecektir. O, mutlak güç sahibidir,
hakkıyla bilendir.”87 denilmek suretiyle Allah’ın İsrailoğullarının
ihtilafa düştükleri hususta hüküm vereceği ifade edilmektedir. Burada
âyetin Azîz-Alîm isimleriyle bitirilmesi çok uygun düşmüştür. Çünkü
hükmeden güçlü ve kuvvetli olmalıdır. Aynı şekilde hükmeden
hükmedeceği şeyi bilmek zorundadır. İşte bu iki ismin zikredilmesiyle
hükmeden Allah’ın zalimlere karşı güçlü ve kuvvetli olduğu, kimin
cezayı hak edip etmediğini de en iyi bilen olduğu hususu
vurgulanmıştır.88
Andolsun, onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan,
mutlaka, “Onları mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen (Allah) yarattı”
diyeceklerdir.89 Bu âyette ‘Allah’ lafzı yerine özellikle Azîz ve Alîm
isimlerinin tercih edilmesi, bu iki ismin ayetin muhatabları olan
müşriklerin taptıkları aciz ve hiç bir şey bilmeyen putlarının bu
83

İbn Aşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, XXII, 347.
İsfahanî, el-Mufredât “alm”, md.
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Zebidî, Tacu’l-Arus “alm” md.
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ن
َ ل َاآْ َﺜ َﺮ اﻟﱠﺬ ى ُهﻢْ ف ﻳ ِﻪ َﻳﺨْ َﺘِﻠﻔُﻮ
َ ٔﻋﻠٰﻰ ﺑَﻦ ى ِاﺳْﺮَاﯼ
َ ن َﻳ ُﻘﺺﱡ
َ ٰن هٰﺬَا اﻟْ ُﻘﺮْا
ِا ﱠ
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ﺤﻜْﻤِﻪ َو ُه َﻮ اﻟْﻌَﺰ ﻳ ُﺰ اﻟْﻌَﻞ ﻳ ُﻢ
ُ ﻚ َﻳﻘْﺾ ى َﺑﻴْ َﻨ ُﻬﻢْ ِﺑ
َ ن َر ﱠﺑ
ِا ﱠ
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Zuhruf 43/9. ﻦ اﻟْﻌَﺰ ﻳ ُﺰ اﻟْﻌَﻞ ﻳ ُﻢ
ﺧَﻠ َﻘ ُﻬ ﱠ
َ ض َﻟ َﻴﻘُﻮُﻟﻦﱠ
َ ْت وَاﻟَْﺎر
ِ ﺴﻤٰﻮَا
ﻖ اﻟ ﱠ
َ ﺧَﻠ
َ ْﺳَﺎﻟْ َﺘ ُﻬﻢْ َﻣﻦ
َ َْوَﻟ ِﺌﻦ
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özelliğine işaret etmelerinden dolayıdır, diyebiliriz. Ayrıca Azîz
ismiyle insanlara zor anlarda Allah’ın izzet ve gücüne sığınma ümidi
verilmektedir. Alîm ismiyle de her türlü gizli şeyi bilen Allah’a
insanların ihlasla bağlanması sağlanmaktadır.90
Fahrettin er-Razî (v.h. 606) tefsirinde “Kitabın indirilmesi,
azîz, alîm olan Allah tarafındandır.”91 âyetinin geniş bir tefsirini
yaptıktan sonra Azîz ve Alîm isimlerinin bu âyetin sonunda
zikredilmelerinin hikmetini şöyle açıklar:
1. Allah, bu kudreti ve ilmi sayesinde Kur’ân’ı, her türlü maslahatı
(uygun şeyi) içine alan, mucize vasfını taşıyan bir biçimde indirmiştir.
Eğer O, Azîz ve Alîm olmasaydı, Kur’ân bu vasıfları taşıyamazdı.
2. Allah, Kur’ân’ı muhafaza etmeyi, hükümlerini yaşatmayı ve bu
hükümleri kıyamete kadar dimdik ayakta tutmayı garanti etmiştir. Bu
ise, ancak O’nun yenilmez bir Azîz, kendisine hiçbir şey gizli
kalmayan bir Alîm olmasıyla mümkündür.92
Azîz ismi Alîm ismi ile birlikte genellikle varlıklar için Allah
tarafından konulmuş yasalar bağlamında gelir: Örneğin;
“Oʼdur tan yerini ağartan ve geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı
zamanı tayin ölçüsü kılan. Bunlar Azîz ve Alîm tarafından tayin ve
tespit edilmiştir.”93
Allah, “İşte bu, Azîz ve Alîm Allah’ın takdiridir” ifadesini; tan
yerini ağarttığını, geceyi sükûnet vakti kıldığını, güneş ile ayı belli bir
yörünge etrafında döndürdüğünü, onlarla zamanı belirlediğini
buyurduktan sonra zikretmektedir.94 Bu ifadesiyle O; sağlam
takdirinin, izzetinden ve ilminden kaynaklandığını ve bu kanununun,
diğer tesadüfen yapılan işler gibi bir iş ve olay olmadığını haber
vermektedir.95 Kâinat için konulmuş yasaları ancak güçlü ve kuvvetli
biri yapar ki o da Azîz olan Allah’tır. Yine bu hadiselere bağlı olarak
kainatın düzeni, cereyan eden kanun ve yasaları da Alîm olan O’nun
bilgisi ve tasarrufundadır. Böylece Allah gece, gündüz, Güneş ve Ay
gibi kâinat için konulmuş yasaların yaratılmasından söz ettikten sonra
Azîz ve Alîm olduğunu zikrederek yapılan bu işlerin ancak çok güçlü
ve çok bilgili olan biri tarafından yapıldığını vurgulamaktadır.
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َ ﻞ
َ ْﻞ اﱠﻟﻴ
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َ ح َو
ِ ﻖ اﻟِْﺎﺻْﺒَﺎ
ُ )ﻓَﺎِﻟ
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5- Azîz ve Hamîd
Kur’ân’da Azîz ismi Hamîd ismi ile birlikte üç yerde geçer.96
Kullanıldığı üç yerde de belirli/ma’rife formda gelir. Üçü de Mekkî
sûrelerde yer alır.
Hamîd, “birini güzel vasıfları ve iyi fiilleri sebebiyle övmek”97
anlamındaki “ﺣﻤْﺪ
َ ” kökünden türemiş olup “medih”ten daha özel,
şükürden daha genel bir mana ifade eder.98 Allah’ın bir sıfatı olarak
Hamîd; “yaptıklarında, söylediklerinde, dininde ve takrirlerinde
hamdolunan” demektir.99
Bu iki ismin birbirleriyle ve birlikte geldikleri âyetlerin
içerikleriyle olan münâsebetlerini inceleyelim:
ط اﻟْﻌَﺰ ﻳ ِﺰ
ِ ﺻﺮَا
ِ ن َر ﱢﺑ ِﻬﻢْ ِاﻟٰﻰ
ِ ْت ِاﻟَﻰ اﻟﻨﱡﻮ ِر ِﺑِﺎذ
ِ ﻈُﻠﻤَﺎ
ﻦ اﻟ ﱡ
َ س ِﻣ
َ ج اﻟﻨﱠﺎ
َ ﻚ ِﻟ ُﺘﺨْ ِﺮ
َ ْاَﻟﺮٰ ِآﺘَﺎبٌ َاﻧْ َﺰﻟْﻨَﺎ ُﻩ ِاَﻟﻴ
اﻟْﺤَﻢ ﻳ ِﺪ
“Elif Lâm Râ. Bu bir Kitap’tır ki, Rabbinin izniyle insanları
karanlıklardan nura, O güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman
için sana indirdik.”100
Bu âyetin Allah’ın yüce sıfatlarından olan Azîz ve Hamîd
isimleriyle sonlandırılması âyetin muhtevasıyla mütenasip olmuştur.101
Çünkü kitabın indirilmesi ancak pek güçlü ve izzetli olan birinin
takdiriyle gerçekleşebilir. Öte yandan kitabın indirilmesi hamdi
gerektiren büyük bir nimettir. Çünkü o kitap, Allah’a hamdetmeyi
vazeder.102 Azîz ve Hamîd isimleri tehdid ve teşvik ifade ederler.
Çünkü Allah Azîz olunca, âyetlerini ve kendisini yalanlayan ve inkâr
edenlerden intikam alır. Hamîd olunca da, ayetlerini ve kendisini
tasdik eden ve sâlih amel işleyenlere teşekkür eder; yani karşılığını
verir.103 Ayrıca bu iki ismin ط
ِ ﺻﺮَا
ِ (yol) lafzına izafe edilmesi bu yolun
emniyetine ve sonunun övgüye layık olduğuna işaret ederek bu yola
girmeyi teşvik etmektedir.104
ض وَاﻟّٰﻠ ُﻪ
ِ ْت َواﻟَْﺎر
ِ ﺴﻤٰﻮَا
ﻚ اﻟ ﱠ
ُ َْوﻣَﺎ َﻧ َﻘﻤُﻮا ِﻣﻨْ ُﻬﻢْ ِاﻟﱠﺎ َانْ ُﻳﺆْ ِﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟّٰﻠ ِﻪ اﻟْﻌَﺰ ﻳ ِﺰ اﻟْﺤَﻢ ﻳ ِﺪ َاﻟﱠﺬ ى َﻟ ُﻪ ُﻣﻠ
ٌﺷﯽْ ٍء ﺷَﻪ ﻳﺪ
َ ﻋﻠٰﻰ ُآﻞﱢ
َ
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“Onlar mü’minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine
ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye lâyık Allah’a iman ettikleri
için işkence yapıyorlardı. Allah, her şeye şahittir.”105
Bürûc (85) sûresinin bu ve önceki âyetleri, ashab-ı uhdudun
kıssasını anlatır. Ateş hendeklerine atılan mü’minlere yapılan
işkencelerden bahseder. Böyle bir durum inanılan ilâhın âciz ve
güçsüz olduğu, zulme uğrayan kullarını tek ve yalnız bıraktığı vehmi
oluşturur. Ancak Allah’ın, kendisinin Azîz olduğunu bildirmek
suretiyle, dileyip istemesi halinde, o zorba kralların mü’minlere azap
edişlerine mani olabileceğine, ateşlerini söndürüp onları oracıkta
öldürebileceğine işaret etmektedir. Hamîd isminin zikredilmesiyle de
Allah’ın katında nazar-ı dikkate alınan şeyin, işlerin (kendileri değil)
neticeleri olduğu, dolayısıyla O, mühlet verse bile asla ihmal
etmeyeceği, mü’minlere hak ettikleri mükâfatı, kâfirlere de hak
ettikleri cezayı vereceği ifade edilmektedir.106
6- Azîz, Gaffâr ve Gafûr
Kur’ân’da Azîz ismi, Gaffâr ve Gafûr ismiyle birlikte üçer
defa geçmektedir.107
Gaffâr ve gafûr “gizlemek, örtmek”108 manasına gelen “ﻏﻔْﺮ
َ ” kökünden
türemiş olup mubalağalı ism-i fâildirler. Gazzali (v. 1111) gâfir, gaffâr
ve gafûr isimleri arasındaki anlam farkını şöyle belirtir: “Gâfir,
mağfiret fiilinin yalnız aslına, gafûr günahların çokluğu nisbetinde
mağfiretin de çok olduğuna delâlet eder. Gaffâr ise günahları tekrar
tekrar bağışlayan demektir.”109 Gazzali’nin bu ayırımından hareketle
şu denebilir: Gaffâr, “kaç defa işlenirse işlensin günahları tekrar tekrar
bağışlayan”; Gafûr ise “birçok günahı birçok defa affeden”dir.
Biri celâl, biri de cemâl sıfatı olması hasebiyle Azîz-Gaffâr
isimleri, genel manada birbirini dengelemek için birlikte zikredilirler.
Azîz sıfatına sahip biri, hiç kimsenin işlediği hiçbir günahtan zarar
görmez. Bu durum kullarının günah ve hatalarıyla hiç ilgilenmediği
vehmine götürür. İşte Azîz ile birlikte gelen Gaffâr, bu vehmi bertaraf
ettiği gibi, Allah’ın merhameti gereği kullarının her çeşit hatasını
tekrar tekrar bağışladığını da ifade eder.110
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ﻋﻠْﻢٌ َوَا َﻧﺎ َادْﻋُﻮ ُآﻢْ ِاﻟَﻰ اﻟْﻌَﺰ ﻳ ِﺰ
ِ

ﺲ ل ى ﺑِﻪ
َ ْﻣَﺎ َﻟﻴ

ك ﺑِﻪ
َ َﺗﺪْﻋُﻮﻧَﻦ ى ِﻟَﺎآْ ُﻔ َﺮ ﺑِﺎﻟّٰﻠ ِﻪ َوُاﺷْ ِﺮ
اﻟْ َﻐﻔﱠﺎ ِر
“Siz beni hem Allah’ı inkâr etmeye, hem de hakkında hiçbir bilgim
olmayan şeyleri O’na ortak koşmaya çağırırken, bense sizleri Azîz ve
Gaffâr olan Allah’a çağırıyorum.”111
Bu âyet Firavun hanedanından mü’min olup da imanını
gizlemiş olan kişi ile inanmayan kavmi arasındaki diyalogu ele alır.
‘Allah’ lafzını yerine bu iki ismin kullanılması, Allah’ın hem ulûhiyeti
hem de itaatı hak ettiğini gösterir. Azîz ismi Allah’ın inanmayanların
taptıkları aciz ve zavallı olan putlarının aksine güçlü ve kuvvetli
olduğunu ifade eder. Gaffâr ismi ise şirk bataklığına batmış bu
insanlara bir çıkış kapısı aralayarak Allah’a iman etmeye teşvik
etmiştir.112 Ayrıca bu ve buna benzer âyetlerde gelen Azîz ismi
Allah’ın intikam alma yönünü ortaya koyar ki bu da inanmayanlara ve
âsi olanlara yönelik bir tehdit ifade eder. Gaffâr ismi ise Allah’ın
bağışlama ve affetmesini ifade eder ki bu da inananlara ve tevbe
edenlere yöneliktir.113
Sâd 38/65-66 ile Zümer 39/4 ve 5. âyetlerinin sonunda
zikredilen ikili isimlerin hem âyet içeriğiyle hem de birbirleriyle
münasebetlerinin olduğunu görmekteyiz:
ِ ُﻗﻞْ ِا ﱠﻧﻤَﺎ َاﻧَﺎ ُﻣﻨْ ِﺬرٌ َوﻣَﺎ ِﻣﻦْ ِاﻟٰ ٍﻪ ِاﻟﱠﺎ اﻟّٰﻠ ُﻪ اﻟْﻮَا
ض َوﻣَﺎ َﺑﻴْ َﻨ ُﻬ َﻤﺎ
ِ ْت وَاﻟَْﺎر
ِ ﺴﻤٰﻮَا
ب اﻟ ﱠ
ﺣ ُﺪ اﻟْ َﻘﻬﱠﺎ ُر  َر ﱡ
اﻟْﻌَﺰ ﻳ ُﺰ اﻟْ َﻐﻔﱠﺎ ُر
“(Ey Muhammed!) De ki: “Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey
üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah’tan başka hiçbir ilâh
yoktur.” (Sâd 38/65) “O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin
Rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (Sâd 38/66)
ِ ﺳﺒْﺤَﺎ َﻧ ُﻪ ُه َﻮ اﻟّٰﻠ ُﻪ اﻟْﻮَا
ُ ﻖ ﻣَﺎ َﻳﺸَﺎ ُء
ُ ﻄﻔٰﻰ ِﻣﻤﱠﺎ َﻳﺨُْﻠ
َ ْﺨ َﺬ َوَﻟﺪًا ﻟَﺎﺻ
ِ َﻟﻮْ َارَا َد اﻟّٰﻠ ُﻪ َانْ َﻳ ﱠﺘ
ﻖ
َ ﺧَﻠ
َ  ﺣ ُﺪ اﻟْ َﻘ ﱠﻬﺎ ُر
ﺲ
َ ْﺸﻤ
ﺨ َﺮ اﻟ ﱠ
ﺳﱠ
َ ﻞ َو
ِ ْﻋﻠَﻰ اﱠﻟﻴ
َ ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﻨﻬَﺎ ِر َو ُﻳ َﻜﻮﱢ ُر اﻟ ﱠﻨﻬَﺎ َر
َ ﻞ
َ ْﻖ ُﻳ َﻜﻮﱢ ُر اﱠﻟﻴ
ﺤﱢ
َ ْض ﺑِﺎﻟ
َ ْت وَاﻟْ َﺎر
ِ ﺴﻤٰﻮَا
اﻟ ﱠ
ﻞ ُﻣﺴَﻤًّﻰ َاﻟَﺎ ُه َﻮ اﻟْﻌَﺰ ﻳ ُﺰ اﻟْ َﻐﻔﱠﺎ ُر
ٍﺟ
َ ﻞ َﻳﺠْﺮ ى ِﻟَﺎ
وَاﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ ُآ ﱞ
“Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini
seçerdi. O, bundan uzaktır, yücedir. O, bir ve her şey üzerinde mutlak
otorite sahibi olan Allah’tır.” (Zümer 39/4) Gökleri ve yeri hak ve
hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor,
gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu
kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar
akıp gitmektedir. İyi bilin ki O, mutlak güç sahibidir, çok
bağışlayandır.” (Zümer 39/5)
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Sâd 38/65 ve Zümer 39/4. âyetler “Vahid-Kahhâr” isimleriyle, Sâd
38/66 ve Zümer 39/5. âyetler ise “Azîz-Gaffâr” isimleriyle son
bulmaktadır. Bu âyetlerde Allah’ın birliği, kahhâr, azîz ve gaffâr oluşu
zikredilmektedir. O’nun bir ve tek olduğuna delil olarak kahhâr sıfatı
getirilmiştir. Fakat O’nun kahhar oluşu, birliğinin ispatına delalet etse
bile, bu sıfat aynı zamanda O’ndan alabildiğine korkulmasını
gerektiren bir vasıftır. Dolayısıyla bunun peşinden Allah’ın izzet ve
rahmetine delalet eden Azîz ve Gaffâr isimleri getirildi.114 Böylece
Allah’ın bağışlama ve affetme sıfatı ön plana çıkarılarak bir denge
sağlanmış olundu. Nitekim Kur’ân’da terhîb (korkutma) ve terğîb
(teşvik etme) ifade eden birçok âyet peş peşe zikredilir.
Sad 65 ve Zümer 4. âyetlerin Vahid-Kahhâr isimleriyle son
bulmaları hassas bir dengeyi gözler önüne sermektedir. Vahid ismi
“tek”liği ifade ettiği için tek olanın çok olanlara nazaran güçsüz ve
zayıf olduğu düşüncesini insanın aklına getirebilmektedir. Vahid
isminden hemen sonra Kahhâr ismi getirilerek Allah’ın tek ve bir
olmasının yanında çok güçlü ve kuvvetli olduğu vurgulanmaktadır.
Böylece akıllarda oluşabilecek bu ve buna benzer yanlış düşünceler
tashih edilmektedir.
Bu üç âyetin115 Mekkî sûrelerde yer alması ayrı bir anlam
taşır. Kahhâr ve Azîz isimleri müşriklere yönelik olup onların
yaptıkları zulüm ve baskılarının bir gün Allah’ın bu iki ismini
harekete geçirebileceğini ima ederek Mekke’de zor günler geçiren
mü’minler teselli edilmektedir. Gaffâr ismiyle de o zor günlerde ister
istemez birçok hataya düşen Müslümanların hatalarının affedileceği
ifade edilmiştir.
ﻋ َﻤﻠًﺎ َو ُه َﻮ اﻟْﻌَﺰ ﻳ ُﺰ اﻟْ َﻐﻔُﻮ ُر
َ ﻦ
ُﺴ
َ ْﺤﻴٰﻮ َة ِﻟ َﻴﺒُْﻠ َﻮ ُآﻢْ َا ﱡﻳ ُﻜﻢْ َاﺣ
َ ْت وَاﻟ
َ ْﻖ اﻟْ َﻤﻮ
َ ﺧَﻠ
َ َاﻟﱠﺬ ى
“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve
hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”116
Ölümü ve hayatı ancak Azîz olan Allah yaratır. Azîz isminde
olduğu gibi ölüm ifadesinin de öne alınması tam bir münâsebet ifade
eder ki ancak güçlü ve hükümran olan biri ölüm hadisesini
gerçekleştirebilir. “Hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak
için” ifadesi ise Gafûr ismiyle tam bir münâsebet içindedir. Çünkü
imtihan sürecinde zaman zaman hatalar ve ayak sürçmeleri olacaktır
ki o zaman Allah kuluna Gafûr ismiyle tecelli etsin.117
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ٌﻏﻔُﻮر
َ ٌن اﻟّٰﻠ َﻪ ﻋَﺰ ﻳﺰ
ﻋﺒَﺎ ِد ِﻩ اﻟْ ُﻌَﻠﻤٰﻮُٔا ِا ﱠ
ِ ِْا ﱠﻧ َﻤﺎ َﻳﺨْﺸَﻰ اﻟّٰﻠ َﻪ ِﻣﻦ
“Şüphe yok ki, kulları içinde Allah’tan en çok haşyet duyanlar
âlimlerdir. Yine şüphe yok ki Allah ‘Azîz’dir, Ğafûr’dur.”118
Bu âyette zikredilen bu iki isim devamlı olarak âlimleri korku
ve ümit arasında bir dengede tutmuştur. Çünkü Azîz ismi korkuyu,
Gafûr ismi de ümidi gerektirir.119 Eğer âyette sadece Gafûr ismi
zikredilseydi, Allah’ı bilmek belki nazlanmaya, mağrur olmaya, hiç
korkusuz ümit bağlamaya sebep olabilirdi. Ancak Gafûr isminin
öncesine Azîz isminin getirilmesi Allah’ın yalnız bağışlayan,
merhamet eden değil, aziz, çok kuvvetli, çok azametli, galip ve
kahredici bir bağışlayıcı olduğunu göstermektedir. Bir kul Allah’ı bu
yönüyle ne kadar iyi bilirse, o kadar çok saygılı, o kadar çok hürmetli
olur ve ümidi de o oranda artar.120
Azîz isminin Gaffâr ve Gafûr isimleriyle birlikte gelmesi
genel manada şu vurguyu da taşır: Azîz ismi güç, kuvvet ve hükümran
olma anlamına gelir ki bu da Allah’ın otoriter ve acımasız olduğu
vehmini oluşturur. Bu isimden sonra gelen Gaffar veya Gafûr ismi
böyle bir vehmi gidermesinin yanında, güçlü ve hükümran olan
Allah’ın kullarını bağışlayan ve affeden bir ilâh olduğunu da
vurgular.121 Ayrıca güç, kuvvet ve cezalandırma anlamına gelen Azîz
isminin zalim ve inkârcılara; bağışlama ve merhamet etme anlamına
gelen Gaffar ve Gafûr isimlerinin ise Müslümanlara yönelik
olduklarını söyleyebiliriz.
7- Azîz ve Vehhâb
Kur’ân’da Azîz ismi sadece bir yerde Vehhâb ismiyle birlikte
gelir.122 Vahhâb, “karşılık beklemeden vermek” manasına gelen “” ِهﺒَﺔ
mastarından türemiş olup, “tekrar tekrar lütuf ve ihsanda bulunan”123
demektir.
Azîz ve Vehhâb isimlerinin birlikte gelmesi genel olarak şu
manayı taşır: Vahhâb ismi, peygamberliğin verilmesinin Allah’ın
önemli bir bağışı olduğunu ifade eder. Azîz ismi ise bu bağışın ancak
pek güçlü ve izzetli olan biri tarafından yapılabileceğini vurgular.
ْﻋﻨْ َﺪ ُهﻢ
ِ ْب َام
ِ ﻋﺬَا
َ ﻚ ِﻣﻦْ ِذآْﺮ ى َﺑﻞْ َﻟﻤﱠﺎ َﻳﺬُوﻗُﻮا
ﺷﱟ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ اﻟﺬﱢآْ ُﺮ ِﻣﻦْ َﺑﻴْ ِﻨﻨَﺎ َﺑﻞْ ُهﻢْ ف ى
َ ل
َ َءُاﻧْ ِﺰ
ب
ِ ﻚ اﻟْﻌَﺰ ﻳ ِﺰ اﻟْ َﻮهﱠﺎ
َ ﻦ َرﺣْ َﻤ ِﺔ َر ﱢﺑ
ُ ﺧﺰَا ِﺋ
َ
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“O zikir (Kur’ân) içimizden ona mı indirildi?” diyerek kalkıp gittiler.
Hayır, onlar benim Zikrimden (Kur’ân’dan) şüphe içindedirler. Hayır,
henüz azabımı tatmadılar.” (Sâd 38/8) “Yoksa mutlak güç sahibi ve
çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?”
(Sâd 38/9)
Önceki âyetlerde ifade edildiğine göre müşrikler, peygamberlik
görevinin ve Kur’ân’ın peygamberimize verilmesini yadırgamışlardır.
Bu âyetin müşriklere yönelik olarak Azîz ismiyle bitmesi tam bir
uygunluk arz etmektedir. Vahhâb isminin mübalağa kalıbında gelmesi
ise peygamberliğin normal bir bağış değil de külli, önemli ve rabbanî
bir bağış olduğunu gösterir.124 Ayrıca Azîz ismi müşriklerin Allah’ın
peygamberlik görevini istediğine verme tasarrufuna müdahil
olamayacaklarını ifade eder. Vahhâb ismi de müşriklerin peygamber
tayin etme arzu ve isteklerinin gerçekleşemeyeceğini vurgular.125
Çünkü peygamberlik görevi, taleb edenlere değil de Azîz olan
Allah’ın istediği kişiye bir bağış olmak üzere verilir.
8- Kavî ve Azîz
Kur’ân’da altı yerde Kavî-Azîz isimleri birlikte gelir.126 Kavî
ismi Azîz ismini teyit eder. Esmâ-i Hüsnâ’ya dâhil bazı sıfatlar mana
yönünden birbirine yakındır. Azîz ile Kavî ismi de birbirine mana
akrabalığı olan isimler olup ikisi de celâl sıfatıdır.
Kavî, “güç ve kudret sahibi olmak” manasındaki “” ُﻗﻮﱠة
mastarından türemiş olup “hakkında acziyet düşünülmeyen, tam ve
kâmil kudret sahibi”127 demektir.
Çok üstün ve izzet sahibi olanın güçlü ve kuvvetli olması ya
da güçlü ve kuvvetli olanın izzet sahibi olması şart değildir. Kâinatta
nice izzetli ve güçlü olanlar var ki zelil düşmüşlerdir. Fakat Allah,
hem çok üstün ve şerefli, hem de güç ve kuvvet sahibidir. Nitekim
Kur’ân’da da Kavî ve Azîz isimleri birlikte zikredilmiştir.
Hac 22/74. âyetin sonunda Kavî-Azîz isimlerinin istidrak için
geldiği görülmektedir:
ن اﻟّٰﻠ ِﻪ َﻟﻦْ َﻳﺨُْﻠﻘُﻮا ُذﺑَﺎﺑًﺎ َوَﻟ ِﻮ
ِ ن ِﻣﻦْ دُو
َ ﻦ َﺗﺪْﻋُﻮ
َ ن اﻟﱠﺬ ﻳ
ب َﻣ َﺜﻞٌ ﻓَﺎﺳْ َﺘ ِﻤﻌُﻮا َﻟ ُﻪ ِا ﱠ
َ ﺿ ِﺮ
ُ س
ُ ﻳَﺎ َا ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ
ب ﻣَﺎ َﻗ َﺪرُوا
ُ ﺐ وَاﻟْ َﻤﻄْﻠُﻮ
ُ ﻒ اﻟﻄﱠﺎِﻟ
َ ﺿ ُﻌ
َ ﺷﻴْﭙًﺎ ﻟَﺎ َﻳﺴْ َﺘﻨْ ِﻘﺬُو ُﻩ ِﻣﻨْ ُﻪ
َ ب
ُ اﺟْ َﺘ َﻤﻌُﻮا َﻟ ُﻪ َوِانْ َﻳﺴُْﻠﺒْ ُﻬ ُﻢ اﻟ ﱡﺬﺑَﺎ
ٌى ﻋَﺰ ﻳﺰ
ن اﻟّٰﻠ َﻪ َﻟ َﻘ ِﻮ ﱞ
ﻖ َﻗﺪْرِﻩ ِا ﱠ
ﺣﱠ
َ اﻟّٰﻠ َﻪ
“Ey insanlar! Bir misâl verilmektedir, şimdi onu dinleyin: Sizlerin
Allah’tan başka yalvardıklarınız, bir araya da gelseler, bir sinek bile
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yaratamayacaklardır. Sinek onlardan bir şey kapsa onu
kurtaramazlar; talib de matlub da ne kadar güçsüz!” (Hac 22/73)
“Allah’ı gereği gibi değerlendiremediler. Allah elbette Kavi’dir,
Azîz’dir.” (Hac 22/74)
Hac 22/73. âyette sahte tanrıların acizliği ve güçsüzlüğü
anlatılmaktadır. Buna göre, güçsüz, zavallı tanrılar bir araya gelseler
bile bir sinek dahi yaratamazlar. Sinek yaratmaları bir yana, sinek
kendilerinden bir şey kapıp götürse onu bile geri alamazlar. Bu aczin
karşısında güç ve kudretin Allah’ta olduğu Hac 22/74. âyetin sonunda
zikredilen Kavî-Azîz isimleriyle gösterilmektedir. Müşriklerin âciz
olan sahte tanrılara tapma sebeplerinden biri de Allah'ı gereği gibi
takdir edememeleridir. Allah'ı gereği gibi takdir edememe, inanç
duygusunu sahte tanrılara doğru yönlendirmekte ve böylece en büyük
sapıklık dediğimiz şirke sebep olmaktadır. Âyet sonunda zikredilen
Kavî ve Azîz isimleri tapınılan tanrının en güçlü ve en üstün olması
gerektiğini ifade etmektedir. Bu ders, kendini bir tanrıya doğru akıtma
ihtiyacı olan inanç duygusunu yönlendirmekte, ona rehberlik
etmektedir.128 Diğer taraftan Azîz ismi, putperestlerin Allah’ı unutarak
başka uydurma tanrılara yönelişlerinden dolayı Allah’ın izzetinden
hiçbir şey kaybetmediğini de anlatmaktadır.129
Kavî-Azîz isimlerinin birlikte kullanıldığı âyetlerin tümünün ana
teması güç ve kuvvettir:
ﻂ َوَاﻧْ َﺰﻟْﻨَﺎ
ِ ْس ﺑِﺎﻟْ ِﻘﺴ
ُ ن ِﻟ َﻴﻘُﻮ َم اﻟﻨﱠﺎ
َ ب وَاﻟْﻢ ﻳﺰَا
َ ت َوَاﻧْ َﺰﻟْﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ُﻢ اﻟْ ِﻜﺘَﺎ
ِ ﺳَﻠﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْ َﺒ ﱢﻴﻨَﺎ
ُ ﺳﻠْﻨَﺎ ُر
َ َْﻟ َﻘﺪْ َار
ن اﻟّٰﻠ َﻪ
ﺐ ِا ﱠ
ِ ْﺳَﻠ ُﻪ ﺑِﺎﻟْ َﻐﻴ
ُ ﺼ ُﺮ ُﻩ َو ُر
ُ ْس َوِﻟ َﻴﻌَْﻠ َﻢ اﻟّٰﻠ ُﻪ َﻣﻦْ َﻳﻨ
ِ اﻟْﺤَﺪ ﻳ َﺪ ف ﻳ ِﻪ َﺑﺎْسٌ ﺷَﺪ ﻳﺪٌ َو َﻣﻨَﺎ ِﻓ ُﻊ ﻟِﻠﻨﱠﺎ
ٌى ﻋَﺰ ﻳﺰ
َﻗ ِﻮ ﱞ
“Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve
beraberlerinde kitabı ve mizanı (ölçüyü) indirdik ki, insanlar adaleti
yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok
faydalar bulunan demiri yarattık (ki insanlar ondan yararlansınlar).
Allah da kendisine ve Resûllerine gayba inanarak yardım edecekleri
bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.”130
Hadid sûresiyle başlayıp Tahrim sûresiyle biten on Medenî sûrenin
büyük bir kısmında açıkça cihad ve savaş emrinin yer aldığı
düşünülecek olursa, bu âyette savaş aletlerinin hemen hepsinin ana
maddesini oluşturan demirden bahsedilmesi; hem âyetin sonundaki
128
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“Allah kuvvetlidir, Azîzdir” ifadesiyle, hem sûrenin tümüyle ve aynı
zamanda bu bölümdeki diğer dokuz sûre ile mütenasiptir. Ebu’s-Suûd
(v.h. 951) Kavî-Azîz isimlerinin âyetle olan münâsebetini zikrederken
şöyle der: “Allah kuvvetlidir, azîzdir” cümlesi muhataplara uyarı
niteliğinde gelmiştir. Onların cihadla mükellef tutulmaları, savaşa
teşvik edilmeleri, (haşa) Allah’ın onların yardımına muhtaç olduğundan dolayı değildir. Bu sadece O’nun emirlerine sarılmakla sevap
kazanmaları içindir. Zira Allah kudret ve kuvvetiyle onların
yardımından müstağnidir. O, pek kuvvetli ve üstündür.131
“Allah Kavî ve Azîzdir” ifadesi “biz elçilerimizi açık mucizelerle
gönderdik” cümlesinin illetidir. Nasıl ki Allah güçlü ve izzetli ise
peygamberleri de güçlü ve izzetli olmalılar. Taki onlar ve inananlar
Allah’a ve dinine yardım etsinler.132
ن اﻟّٰﻠ ُﻪ َﻗﻮِﻳًّﺎ
َ ل َوآَﺎ
َ ﻦ اﻟْ ِﻘﺘَﺎ
َ ﺧﻴْﺮًا َو َآﻔَﻰ اﻟّٰﻠ ُﻪ اﻟْ ُﻤﺆْﻣِﻦ ﻳ
َ ﻈ ِﻬﻢْ َﻟﻢْ َﻳﻨَﺎﻟُﻮا
ِ ْﻦ َآ َﻔﺮُوا ِﺑ َﻐﻴ
َ َو َر ﱠد اﻟّٰﻠ ُﻪ اﻟﱠﺬ ﻳ
ﻋَﺰ ﻳﺰًا
“Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle
geri çevirdi. Allah, savaşta mü’minlere kâfi geldi. Allah, kuvvetlidir,
mutlak güç sahibidir.”133
Bu âyet, Hendek savaşında Allah’ın Kureyş ve Gatafan
kâfirlerine gökten melekler göndererek ve onların üzerine fırtınalar
estirerek onları mağlup etmek suretiyle mü’minlere yardım
etmesinden bahsetmektedir.134 “Allah, savaşta mü’minlere kâfi geldi”
ifadesiyle âyet bitirilseydi. Bazı zayıf inançlı kimseler esen fırtınanın
Allah tarafından değil de kendiliğinden estiği vehmine kapılırlardı.
Ancak, Kavî-Azîz isimleri zikredilerek; esen fırtınan çok güçlü ve
kuvvet sahibi Allah tarafından düşmanlarına karşı estirildiği, böylece
Müslümanların inançlarının pekiştirildiği ve bunun Allah’ın bir
yardımı olduğu ifade edilmektedir.135
Azîz ismi geldiği her yerde, orada bahsedilen şeylere Allah’ın muhtaç
olmadığı iması verilir. Kavî isminin zikredilmesi ise bu imayı daha da
pekiştirir. Allah’ın güçlü olması kendisini korumak için değildir. Zira
O’na kimse zarar veremez. Bununla mü’minlere “güce talipseniz,
Allah’a yaklaşınız” uyarısı vardır. İnkârcılara ise “eğer güçlü biriyle
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hareket etmek istiyorsanız, bilin ki o Allah’tır” mesajı
verilmektedir.136 Zira, “Eşsiz ve benzersiz kuvvet, ancak Allah’a
aittir.”137
Sonuç
Kur’ân’da bütün konular Allah merkezli bir ifade örgüsü
içinde sunulduğu için birçok âyette veya âyetin sonunda zât-ı ilâhî’yi
niteleyen ve tanıtan Esmâ-i Hüsnâ’nın yer aldığı görülmektedir.
Allah’ın bu isimlerinin Kur’ân’da rastgele serpiştirilmediği, aksine tek
ya da ikili olarak gelen bu isimlerin geldikleri âyetlerin ve o âyetlerin
içerisinde yer aldığı pasajların muhtevasıyla sıkı bir münâsebet içinde
oldukları görülmektedir. Bilhassa ikili isimler, geldikleri âyette
bildirilen manayı kalplere ve akıllara yerleştiren, birbirlerini karşılıklı
olarak dengeleyen, bazen âyette vurgulanan hususun kaynağını ve
sebebini belirten anlamlara işaret etmektedirler.
Esmâ-i Hüsnâ’dan “Azîz” isminin birlikte geldiği isimler ile
geçtiği âyetlerin içerikleriyle olan bağlantısı incelendiğinde bazı özel
maksatların mevcudiyeti müşahede edilmektdir.
Azîz-Hakîm isimlerinin, genel manada birbirini dengelemek
için Kur’ân’da birlikte zikredildikleri görülmektedir. Azîz ismi “güç,
kuvvet, hükümran olma, tasarruf etme ve yücelik” gibi manaları
kapsar. Bu da zihinlerde zulmetme ve baskı kurma tevehhümünü
oluşturur. Azîz isminden sonra Hakîm isminin gelmesi bu tevehhümü
tamamen giderir.
Âyet sonlarında Azîz isminden sonra Rahîm isminin gelmesi,
güçlü olanın merhametli olamayacağı şeklindeki kuşkuyu giderir.
Allah dışındaki varlıkların birçoğu ya merhametten yoksun bir güce
ya da acizden kaynaklanan bir merhamete sahiptir. Allah ise hem
güçlü hem de merhametlidir. Ayrıca Azîz isminin Rahîm isminden
önce gelmesi; Allah’ın merhametinin kaynağının Azîz sıfatından
alındığını gösterir.
Azîz ismi Alîm ismi ile birlikte, genellikle varlık için Allah
tarafından konulmuş yasalar bağlamında gelir.
Kur’ân’da Azîz ismi, Hamîd ismi ile birlikte üç yerde geçer.
Genel manada en büyük hamdın, en üstün ve izzetli olanın hakkı
olduğu vurgusunu taşır.
Biri celâl, diğer ikisinin de cemâl sıfatları olması hasebiyle
Azîz, Gaffar ve Gafûr isimleri, genel manada birbirini dengelemek
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için birlikte zikredilirler. Ayrıca Azîz isminin Gaffar veya Gafûr
isimleriyle gelmesi, Allah’ın bağışlaması ve affetmesinin zaaf ve
acziyetinden olmayıp, bilakis güç ve kuvvetine dayandığını gösterir.
Kur’ân’da Azîz ismi sadece bir yerde Vehhâb ismiyle birlikte
gelir. Azîz isminin Vehhâb ile birlikte gelmesi genel olarak şu
manaları taşır: Sultanlar ve krallar konumları gereği vermeye muhtaç
oldukları için verirler. Vermezlerse, şereflerine halel gelir. Fakat
Vehhâb olan Allah, vermeye muhtaç olduğu için vermez. Hiçbir şey
vermese, izzetine zerre kadar halel gelmez. Zira O Azîz’dir. Azîz
olmasına rağmen sınırsızca çok bağışta bulunması, O’nun Vehhâb
oluşunun bir tecellisidir.
Azîz-Kavî isimleri birbirine mana akrabalığı olan isimler olup
ikisi de celâl sıfatıdır ve Kur’ân’da altı yerde birlikte gelirler. Azîz ve
Kavî isimlerinin geldiği her yerde ana tema güç ve kuvvettir. İlgili
âyetlerde söz konusu edilen şeylere Allah’ın muhtaç olmadığı imasını
taşır.
Verdiğimiz örneklerde görüldüğü gibi Kur’ân’da Esmâ-i
Hüsnâ, rastgele ve kafiye uyumu amacıyla serpiştirilmiş birtakım
kelimeler olmayıp birbirleriyle ve kullanıldıkları âyetlerle anlam
bütünlüğü arz eden kelimelerdir. Esmâ-i Hüsnâ’nın geçtiği âyetler, bu
çerçevede okunup anlaşılmalıdır.
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EHL-İ SÜNNET VE MU’TEZİLE MAKÂLÂT GELENEĞİ
“el-Eş’arî ve el-Belhî Örneği”
Mehmet KESKİN
Özet
Ebu’l-Kasım el-Belhî ve Ebu’l-Hasen el-Eş’arî’nin Makâlâtla ilgili
eserleri İslam Mezhepleri Tarihinin ilk dönem ana kaynakları olarak kabul
edilir. Geçmişten günümüze kadar bu sahada yapılan bütün çalışmaların
temel kaynakları olmuş ve olmaya devam edecektir. Bu çalışmada İslam
Mezhepleri Tarihi yazarlığının ilk örneklerinden ve Ehl-i Sünnet mezhebinin
imamlarından Eş’arî ile Mu’tezile mezhebinin önde gelen alimlerinden
Belhî’nin Makâlâtla ilgili eserlerinden hareketle Mu’tezile ve Ehl-i Sünnet
Makâlât geleneği incelenmiş ve bu iki örnek üzerinden metot, kaynak, üslup
gibi unsurlar karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Makâlât, el-Belhî, el-Eş’arî, Ehl-i Sünnet,
Mu’tezile

THE MAKÂLÂT TRADITION OF AHL AL-SUNNAH AND
MU’TAZILAH
The Case of al-Ash’arî and Balkhî
Abstract
Abu'l-Qasim al-Balkhî and Abu al-Hasan al-Ash'arî's studies related
to Makâlât are considered as the main source of first period of the History of
Islamic Sects. From past to present, they have been the essential sources of
all studies in this field and they will continue to be so. In this study, with
reference to one of the first example of writing in The Historic of Islamic
 Yrd. Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Mezhepleri
Tarihi Anabilim Dalı, E-posta: mkeskin@yyu.edu.tr

Sects and the one of the scholars of Sunni sect Ash'ari's and one of the
prominent Mu'tazilah scholars Belhî's studies related to Makâlât, the makalat
traditions of Mu'tazila and Ahl al-Sunnah have been analyzed and some
elements such as method, source and style have been examined
comparatively based on the basis of these two cases.
Keywords: Makâlât, al-Balkhî, al-Ash’arî, Ahl as-Sunnah,
Mu’tazilah

Giriş
Makâlât geleneğinin en önemli ve mevcut ilk eserlerinden biri
Mu’tezili geleneğe sahip olan Belhî’nin Kitâbu’l-Makâlât adlı
eseridir. Diğeri ise önceleri Mu’teziliyken daha sonra Mu’tezile’den
ayrılıp Ehl-i Sünnet geleneğine katılan ve bu nedenle hem Mu’tezile
hem de Ehl-i Sünnet geleneğini iyi bilen Eş’arî’nin Makâlâtu'lİslâmiyyîn adlı eseridir. Bu iki eser İslam Düşünce Tarihinde
“Makâlât” geleneğinin hem zirvesini teşkil etmekte hem de her iki
geleneğin en seçkin örneklerini oluşturmaktadır. İşte bu nedenle her
iki geleneği incelemek için Eş’arî ve Belhî’nin Makâlât eserleri örnek
olarak seçilmiştir.
Eş’arî’nin eseri elimizde mevcut olmasından ötürü onu daha
rahat inceleme fırsatımız olmuştur. Belhî’nin eserinin sadece giriş
kısmından birkaç varak ile Mu’tezile kısmı elimizde olduğundan onu
bir bütün olarak inceleme fırsatımız olmamıştır. Ancak yine de eser
hakkında bir kanaatin oluşmasını sağlamıştır.
1. İslam Düşünce Tarihinde Makâlât Geleneği
İlk İslam alimlerinin, İslam Mezhepleri Tarihi'ne verdikleri
isim, “Makâlât”, “İlmu'l-Makâlât” veya “İlmu Makâlâti'l-Fırak” dır.
Makâlât, bu alanda bilinen ilk isim olduğu gibi, bu sahanın ilk
kaynakları olma özelliğini de taşımaktadır.1 Örneğin; Taşköprüzade
ilmi ilahinin kısımlarından biri olarak ilmu makâlâti’l-fırak’ı
zikreder.2 Katip Çelebi de aynı yoldan giderek İslam Mezhepleri ile
ilgili eserlere yer verirken ilmu makâlâti’l-fırak ifadesini kullanır.3

1 Ethem Ruhi Fığlalı, “önsöz”, Abdulkahir el-Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki
Farklar, (Çev. Ethem Ruhi Fığlalı) Ankara, 1991, 13.
2 Taşköprüzâde, Ahmed b. Mustafa, Miftâhu’s-Seâde ve Misbâhu’s-Siyâde, Beyrut,
1985, I, 297-298.
3 Kâtib Çelebi, Hacı Halife Mustafa b. Abdillah el-Henefi (1067/1657), Keşfu’zZunûn, Beyrut 1992, II, 1782; Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslam
Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Ankara, 2008, 18.

Makâlât türünden yazılan ilk eserler bize ulaşmamıştır. Bunun
çeşitli sebepleri olmasının yanında ilk dönemlerde Makâlât ile uğraşan
veya onlarla ilgili eser yazan ve bu konuda fikir beyan edenlerin
özellikle Ashabu’l-Hadis tarafından hoş karşılanmaması ve bu alanla
uğraşanlardan içtinap edilmesini tavsiye etmeleri de etkili olmuştur.
Bu duruma Şafii olan Ebu Ali el-Hüseyin b. Ali b. Yezid el-Kerâbîsî
(248/862) iyi bir örnek teşkil etmektedir. Zira el-Kerâbîsî, İmam
Şafii’nin gözde öğrencilerinden biri olmasına rağmen “Kur’an’ı
telaffuz etmem mahlûktur”4 demesi ve mezheplerin özellikle
Haricilerin görüşlerini aktarması -ki haricilerle ilgili birçok veri onun,
Haricilerden ve onların eserlerinden naklettiklerine dayanmaktadır-5
Ashabu’l-Hadis’in önde gelen imamlarından biri olan Ahmed b.
Hanbel’in6 şiddetli tepkisini çekmiş, ashabına ondan rivayette
bulunmamalarını ve uzak durmalarını tavsiye etmiştir.7
Kaynaklarda yer alan fakat eserleri bize ulaşmayan ancak
Makâlât sahasında ilk müellifler olarak bilinen, gerek Belhî ve gerekse
Eş’arî’nin Makâlât eserlerinde bir kısmından istifade ettiği
müelliflerden bazıları şunlardır:
Harici olan el-Yemân b. Rıbâb8, yine Harici liderlerinden biri
olan ve Necedât fırkasına ismini veren Necde b. Amir el-Hanefî
4 el-Eş’arî, Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail, Kitabu Makâlâti'l-İslâmiyyîn ve İhtilâfi’lMusallîn,(Thk.: Hellmut Ritter) Wiesbaden 1980, 148.
5 Bkz., el-Eş’arî, Makâlât, 24.
6 Ahmed b. Hanbel kadar olmasa da İmam Şafii’nin de kelam karşıtlığı vardır.
Ancak Ahmed b. Hanbel’in mihnede elde ettiği konum onu Ashabu’l-Hadisin, hatta
Ehl-i Sünnetin yegâne imamı konumuna yükseltmiştir. İbn Teymiyye bu duruma şu
sözleriyle dikkat çekmektedir: “Şer’i ilimlerde farklı imamlara tabi olan fakih,
mutasavvıf, muhaddis ve diğerlerinin: “Biz usul veya sünnette Ahmed b. Hanbel
mezhebi üzereyiz” dediğini görürsün. Bunu ifade etmelerinin nedeni, Ahmed b.
Hanbel’in diğer imamlardan hiç kimsenin söylemediği bir görüşü söylediği veya
imamlardan her hangi birini sünnete muhalefetle suçlamak değildir. Aksine imamların
üzerinde ittifak ettikleri sünneti kendisinden öncekiler ondan daha fazla dile
getirmişlerdir. Ancak, ihtiyaç duyulduğu ve sünnet muhaliflerinin güçlü, hakkın
yardımcılarının az olduğu dönemde, onun bunu izhar etmesi etkili olmuştur. Öyle ki,
onun kıyamını Ridde gününde mürtetlere karşı çıkan Ebû Bekir’e, Sakife gününde
Ömer’e, ed-Dar gününde Osman’a ve Harura’da Ali’ye benzetilmiştir.” Bkz. İbn
Teymiyye, Beyanu Telbisi’l-Cehmiyye fi Tesisi Bide’ihimi’l-Kelamiyye, (Thk.:
Muhammed b. Abdurrahman b. Kasım) Mekke 1392, II, 92.
7 İbn Ebi Ya’la, Tabakatu’l-Hanabile, Riyad, 1999, II, 150, 281.
8 Yeman b. Ribab haricilerin önde gelenlerden olup önceleri es-saalibiyye grubuna
mensupken sonradan el-Beyhesiyye gurubuna katılmıştır. Ayrıca el-Yemaniyye’nin
reisidir. Harici kelamcılardan olup birçok eseri vardır. Kitabu’t-tevhid, Kitabu
Ahkamu’l-Mu’minin, Kitabu ala’l-Mu’tezile fi’l-Kader, Kitabu’r-Red ale’l-Murcie

(72/691)9, Kerramiyye'den Muhammed b. el-Heysam10, Ehl-i Sünnet
Şafii alimlerinden Ebu Ali el-Huseyn b. Ali b. Yezid el-Kerâbisî
(245/859)11, Mu'tezile’den ve en-Nazzam’ın ashabından Zurkân
lakaplı Muhammed b. Şeddad el-Mısmeî’(278/891)12, yine
Mu’tezileden Ebu İsa Muhammed b. Harun el-Varrâk
(247/861)’dır.13
Bu ilk müelliflerden sonra İmam Mâturîdî’nin (333/) Kitabu’lMakâlât’ı ve Ebu’l-Hasan Ali b. Hüseyn b. Ali el-Mesûdî’nin
(346/957) el-Makâlât fi Usûli’d-Diyânât adıyla bir eserinden14 de söz
etmek gerekir. Ayrıca Şii alimlerden Ebû Halef el-Eş'ârî el-Kummî
(310/913)'nin Kitabu'l-Makâlât ve'l-Fırak15 adlı eserini de zikretmek
gerekir.
adlı eserler bu eserlerden bazılarıdır. Bkz. İbnu’n-Nedim, Ebu’l-Farac Muhammed b.
İshak, el-Fihrist, Beyrut, 1978, 258; el-Makdisi, Mutahir b. Tahir, el-Bedu ve’t-Tarih,
Mektebetu’s-Sekafeti’d-Diniyye, Kahire, trz., V, 140.
9 et-Taberi, Muhamed b. Cerir, Tarihu’l-Umem ve’l-Mulük, Daru Kutubi’l-İlmiyye,
Beyrut, 1407/1987, III, 530.; İbnü’l-Esir, İzuddin Ali b. Muhammed, el-Kamil fi’tTarih, (Thk.: Ebu’l-Feda Abdullah el-Kadi), Daru Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1995, IV,
20 vd.; Wellhausen, Julius, İslamiyetin İlk Devrinde Dini-Siyasi Muhalefet Partileri,
(Çev. Fikret Işıltan), Ankara, 1996,44 vd.; Öz, Mustafa, “Necde b. Âmir”, DİA,
Ankara, 2006, XXXII, 484-485.
10 Katip Çelebi, a.g.e., II, 1782.
11 el-Kerâbisî Ehl-i Sünnet’in öncü kelamcılarından olup İmam Şafii’nin önde
gelen öğrencilerinden biridir. Kelamcıların İslam mezheplerinin görüşlerini öğrenmek
için başvurdukları Harici grupları başta olmak üzere diğer bazı grupları da içeren
Makâlât konusunda bir eseri vardır. Bkz., el-Bağdâdî, Abdulkahir b. Tahir b.
Muhammed (429/1038), Usûlü’d-Din, Beyrut, 1981, 308.
12 el-Makdisi, a.g.e., I, 140; İbnu'l-Murtaza, Ahmed b. Yahya, Tabakatu'lMu'tezile, Beyrut, 1988, 78; İbn Hacer el-Askalânî, Amed b. Ali, Lisânu’l-Mîzân,
Beyrut, 2002, VII, 195-196.
13 Ebu İsa el-Verrâk hakkında farklı rivayetler mevcuttur. Mu’teziliyken sonradan
Maniheizme geçtiği, Şia mezhebine mensup olduğu hatta çağdaş Şii müelliflerden
Ayetullah Cafer es-Subhânî onu üçüncü asır şia kelamcılardan saydığı görülmektedir.
Mezhebi ve düşüncesiyle ilgili polemiklere rağmen ilk dönem Makâlât yazarları başta
olmak üzere farklı fırkalara mensup bir çok müellif eserlerinde ona atıflarda
bulunmuşlardır. Bkz. İbnu’n-Nedim, a.g.e., 473; Cafer es-Subhani, Edvaün ala
Akaidi’ş-Şiati’l-İmamiyye, http://shiaweb.org/shia/aqaed_12/pa36.html Erişim tarihi:
03 Temmuz 2014; Fuat Aydın,“Verrak Ebu İsa” DİA, XLIII, İstanbul, 2013, 59;
Abdurrahman Bedevi, min Tarihi’l-İlhâd fi’l-İslam, Kahire, 1993, 49.
14 Kâtib Çelebi, a.g.e., II, 1782.
15 Bu eser yine Şii müelliflerden olan Nevbahti’nin Fıraku’ş-Şia adlı eseriyle
birlikte Hasan Onat, Sabri Hizmetli, Sönmez Kutlu ve Ramazan Şimşek tarafından
birçok dip not ve açıklamalarla zenginleştirilerek karşılaştırmalı olarak basılmıştır.
Bkz. el-Kummî-en-Nevbahtî, Şiî Fırkalar, Ankara, 2004.

Makâlât geleneğini her fırkanın itikadi görüşlerinin kıyaslanıp
tetkik ve tenkide tabi tutulduğu “fırak” (Fırkalar) ve “Milel ve Nihal”
(Dinler ve Fırkalar/Mezhepler) geleneği takip etmiştir. Bu gelenekte
Ehl-i Kitap mensuplarıyla birlikte Mecusilik, Hinduizm ve Budizm
gibi dinlerle birlikte felsefi ekollere de yer verilmiştir.16 Ne var ki bu
türden verilen eserler tarafsızlık ve orijinallik açısından genel
itibariyle Makâlât türü eserlerden geridedirler.
1.1.

Ehl-i Sünnet Makâlât Geleneği
Ehl-i Sünnet’e mensup bazı müellifler birtakım isimler ve
reddiyelerle mezhepleri konu edinen eserler yazılmış olmakla birlikte
bu hususta özellikle Makâlât ismiyle erken dönemde eser yazmış olan
kişi el-Kerâbisî olup Haricilerin görüşlerini en iyi aktaranlardan
olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla
el-Kerâbisî’nin eserinde Haricilerin görüşleri ehemmiyet arz etmekle
birlikte Bağdadi’nin belirttiği üzere diğer fırka ve şahısların
görüşlerine de yer verdiği anlaşılmaktadır.17 Bunun dışında Eş’arî ile
aynı asırda yaşayan ve “Ehl-i Sünnet Mezhebi” liderliğini eş zamanda
paylaşan İmam Matûrîdî’nin “Makâlât” isimli eserini de anmak
gerekmektedir. Ancak bu eserin mevcudiyeti bilinmemektedir. Bu
nedenle yukarıda zikrettiğimiz bu iki eser mevcut olmadığından Ehl-i
Sünnet’in Makâlât geleneğini İmam Eş’arî’nin eseri esas alınarak
incelenecektir.
Eş’arî’nin alıntılarından anlaşıldığı kadarıyla Makâlât eserini
yazarken bu konuda kendisinden önce yazılmış olan Makâlât türü
eserlerden istifade etmiştir. Bunlardan biri harici olan ve ilk Makâlât
yazarlarından kabul edilen Yeman b. Ribâb’dir.18 İkincisi, Zurkân
olup Eş’arî ondan çok nakilde bulunur bazen de naklini şüpheyle
karşılar ve bunu ifade eder.19 Üçüncüsü, el-Kerâbisî’dir20.
Dördüncüsü, Ebu İsa el-Varrâk’tır21. Beşincisi, Burgûs (240/854)
olup Eş’arî ondan rivayetlerde bulunmuştur.22 Bunların dışında
16 Bkz. Sönmez Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, İstanbul, 2008, 79.
17 el-Bağdâdî, a.g.e., 308.
18 Örn. Bkz., el-Eş’arî, Makâlât, 103, 119, 120.
19 Bkz., el-Eş’arî, Makâlât, 40, 44,55, 94, Bazen Eş’arî, Zurkân’dan naklettiği
meseleyi şüpheyle karşılar ve tahkik edemediğini belirtir. Bkz. s. 60.
20 Örn. Bkz., el-Eş’arî, Makâlât, s.95.
21 Bkz. el-Eş’arî, Makâlât, 33,34.
22 Bkz. el-Eş’arî, Makâlât, 235, 238. el-Burgûs, Ebu Abdillah Muhammed b. İsa
olup Neccariyye koluna mensup Burgûsiyye fırkasının lideri olarak zikredilmektedir.

birçok eser ve şahıslardan da istifade etmiş ancak bu çalışmada
özellikle Makâlât sahipleri konu edildiğinden sadece onlar
zikredilmiştir.
1.1.2. Eş’arî ve Makâlât’ı
Ebu'l-Hasan Ali b. İsmail b. Ebi Bişr el-Eş'arî23 Basra’da
doğup Bağdat’ta vefat etmiştir. Onun doğum ve vefat tarihleri
konusunda farklı tarihler verilmektedir. Ancak kaynaklarda genelde
tercih edilen görüş 260/873’te doğduğu ve 324/935 yılında vefat etmiş
olduğudur.24
Babasının vefatından sonra annesinin Cubbâî ile evlenmesiyle
Eş’arî muhtemelen sekiz-on yaşlarından Cubbâî’nin himayesine
girmiştir. Dönemin Basra Mu’tezile lideri olan Cubbâî’nin yanında
kalan Eş’arî doğal olarak Mu’tezileye katılmıştır. Böylece kelam
ilmini tamamen Cubbâî’den ve onun çevresinde olan Mu’tezililerden
almıştır.25 Eş’arî hocası Cubbâî’nin güvenini kazanmış ve ilmi bir
münazara olduğunda kendisini temsilen Eş’arî’yi göndermiştir.26
Eş’arî sadece itizal düşüncesini değil aynı zamanda ilmi bir geleneği
de almıştır. Bu gelenek kelam geleneği ile Makâlât yazarlığı
geleneğidir ki Mu’tezile bunun ilk sahipleridir. Eş’arî öncesi Makâlât
yazarlığı Mu’tezile dışında farklı fırkalara mensup –az da olsa- bazı
kimseler varsa da Mu’tezile gibi bir gelenek mevcut değildir. Cübbaî
dışında Basra Şafii lideri ve mümessili olan Zekeriya b. Yahya es-Sâcî
el-Basri'den (307/919) de Eş’arî ders almıştır.27 es-Sâcî, sünnet ve

Bazı müellifler Neccariyyeyi Mu’tezileden bazıları ise Mürcieden saymaktadır. Bkz.
el-Eş’arî, Makâlât, s.135-136; Şehrisrânî, Ebu'l-Feth Muhammed b. Abdilkerim
(548/1153), el-Milel ve'n-Nihal, (Thk.: Ahmed Fehmi) Beyrut, 1992, I, 75; Öz,
Mustafa,”Neccâriyye” DİA, İstanbul, 2006, XXXII, 483.
23 Bkz., Hatîb el-Bağdâdî, Ebu Bekr Ahmed b. Ali (463/1070), Tarihu Bağdâd,
Beyrut, trz., XI, 346; İbn Asâkir, Ebu'l-Kâsım Ali b. Hasan (571/1175), Tebyinu
Kezibi'l-Mufteri fi ma Nüsibe ile’l-İmâm Ebi’l-Hasan el-el-Eş’arî, Dımeşk,
1399/1979, 147.
24 İbnu’n-Nedim, a.g.e., 181; Hatîb el-Bağdâdî, a.g.e., XI, 346-347.
25 ez-Zehebî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Osman b. Kaymaz
(748/1347), Siyeru A’lâmi’n-Nubelâ, Beyrut, 1413/1992, XV, 86; el-Makrizî,
Takıyyuddin Ahmed b. Ali (845/1441), el-Hıtat ve’l-Âsâr, Kahire trz., II, 359.
26 İbn Asakir a.g.e., 91; es-Subkî, Tacuddin Ebu Nasr Abdulvehhâb b. Ali
(771/1370), Tabakatu'ş-Şafiiyye’l-Kubrâ, (Thk. Abdulfettah Muhammed-Mahmud
Muhammed) yy., 1992, III, 349.
27 İbn Asâkir, a.g.e., 35; ez-Zehebî, a.g.e., XIV, 199.

hadis konusunda Eş’arî’nin rivayette bulunduğu ve Ashabu’l-Hadisin
görüşlerini aldığı hocaların başında gelir.28
Kırk yaşına dek hayatına Mu’tezili olarak devam etmiş olan
Eş’arî, bu düşünce sisteminin en iyi savunucusu haline gelmiştir.
Ancak daha sonra düşünce dünyasında tam olarak bilmediğimiz bir
değişim olmuş ve insanlar Eş’arî’nin Basra Camisi’nde Mu’tezileden
ayrıldığına ve bundan sonra onlarla fikri mücadeleye girişeceğine dair
ilanına tanık olmuşlardır.29 Eş’arî’nin Mu’tezileden ayrılışının nedeni
hakkında birçok görüş ileri sürülmüştür. Ayrılışına birçok şey zemin
hazırlamışsa da kanaatimize göre ayrılışının asıl nedeni onun fikri
problemlerine çözüm arama arayışıdır. Bu arayışın sonunda düşünce
dünyasında değişmeler olmuş bu da beraberinde ayrılmayı
getirmiştir.30 Eş’arî’nin sahip olduğu bu yeni düşünce, onu, yeni
oluşmaya başlayan farklı bir geleneğe yani Ehl-i Hadis kelamcıları31
olarak bilinen Küllâbilere katılmasına yol açmıştır.
Mu’tezili döneminde Eş’arî’nin birkaç eser yazdığı
kaynaklarda ifade edilmektedir.32 Ancak eserlerinin çoğunu ve
elimizdeki şekliyle mevcut eserlerini Mu’tezileden ayrıldıktan sonra
yazdığı veya tekrar gözden geçirdiği rahatlıkla söylenebilir. Eş’arî bu
eserlerinde Mu’tezileden aldığı kelami metodu kullanarak hem
Mu’tezileye hem de diğer gruplara karşı kendi görüşlerini ortaya
koymuştur. Çoğu reddiyelerden oluşan yüzü aşkın eser yazmıştır.33
Ancak bunlardan çok azı bize ulaşmıştır. Burada konu itibariyle
sadece “Makâlât” eseri üzerinde duracağız.
Eş’arî’nin İslam Mezhepleri hakkında yazdığı Makâlât
eserinin asıl adı ‘Makâlâtu’l-Müslimîn’dir.34 Fakat bu eseri tahkik
28 Bkz.: İbn Asâkir, a.g.e., 35; es-Subkî, a.g.e., 1992, III, 355.
29 İbn Nedim, a.g.e., 257; İbn Asakir, a.g.e., 39-40; ez-Zehebî, a.g.e., XV, 89.
30 Ayrılış nedenleri için Bkz.: Mehmet Keskin, İmam Eş’arî ve Eş’arîlik, İstanbul,
2013, 128vd.
31 el-Bağdâdî, a.g.e., 254; Krş.: İbn Teymiyye, Minhacu’s-Sünneti’n-Nebeviyye,
(Nşr.: Muhammed Reşad Salim) Riyad, 1406/1986, II, 222-223; en-Nesefî, Ebu’lMuîn Meymûn b. Muhammed (508/1115) Tabsıratü’l-Edille fi Usûli’d-Dîn, (Thk.:
Hüseyin Atay) Ankara 2003, I, 400. Geniş bilgi için Bkz.: Keskin, a.g.e., 73 vd.
32 İbn Asâkir, a.g.e., s. 131, 133; es-Subkî, a.g.e., III, 361.
33 Bkz.: İbn Asakir, a.g.e., 128 vd.
34 İbn Asâkir, a.g.e., s. 131; es-Subkî, Tacuddin, a.g.e., III, 361. Bedevi,
‘islamiyyin’ tabiri yerine bu eserin kaynaklarda yer aldığı gibi ‘Müslimin’ ifadesini
kullanmanın, hem Ku’ran ve Sünnet’eki kullanımının ismi fail siğası olan ‘müslimmüslimin’ olduğundan, hem de el-Eş’arî ve ona yakın asırda ‘islamiyyin’ tabirinin

eden Hellmut Ritter Makâlâtu'l-İslâmiyyîn ve İhtilâfi'l-Musallin adıyla
neşretmiştir.35 Ayıca Muhammed Muhyiddin Abdulhamid de yaptığı
tahkikte aynı ismi kullanmıştır.36 Eş’arî’nin Mu’tezili dönemde mi
yoksa itizalden ayrıldıktan sonra mı bu eseri yazdığı hususu
tartışmalıdır. Ancak eserin Eş’arî’ye ait olduğu hususunda şüphe
bulunmamaktadır. Zira az da olsa eserde kendi fikirlerine yer vermiş
olması;37 kendisinin de katıldığı bazı görüşleri Ehli-Hakk’ın görüşü
olarak aktarması;38 Mu’tezili kelamcılara karşı muhalefetini
belirtmesi ve Cubbâî ile aralarında geçen münazaraları ifade etmesi39
gibi veriler, kitabı Mu’tezili dönemden sonra yazdığını veya en
azından onu itizaldan ayrıldıktan sonra şekillendirdiğini
göstermektedir. Çünkü Eş’arîler kendi grupları için “Ehlu’l-Hak”
tabirini seçmişlerdir.40 Üstelik Eş’arî müellifler de bu tabiri

kullanılmasının pek görülmediğinden, ‘müslimin’ tabirini kullanmanın daha doğru
olduğunu belirtir. Bkz.: Abdurrahman Bedevi, Mezâhibu'l-İslâmiyyîn, Beyrut 1983,
527-528. Ayrıca bu eserin el-Eş’arî’nin ‘Cumelu’l-Makâlât’ adlı eserinin birinci kitabı
olması da muhtemeldir.
35 Ritter, yazma nüshanın üzerinde ‘Kitab Makâlâtu'l-İslâmiyyîn ve İhtilâfi'lMusallin’ adının yazılı olduğunu fakat bu yazının yazmadaki yazıdan daha geç tarihli
olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca kullandığı diğer yazmalardaki isimlendirmenin de
böyle olduğuna dikkat çekmektedir. Bkz., Ritter, Hellmut, “mukaddime”, el- Eş’arî,
Makâlâtu'l-İslâmiyyîn, Eiesbaden, 1980, s. 20, 22, 25.
36 el-Eş’arî, Makâlâtu'l-İslâmiyyîn, (Thk.: Muhammed Muhyiddin Abdulhamid),
Kahire, 1369/1950. Ayrıca bu eser Mehmet Dalkılıç ve Ömer Aydın tarafından
Türkçeye çevrilerek İlk Dönem İslam Mezhepleri adıyla İstanbul, 2005’te
yayınlanmıştır.
37 el-Eş’arî, Makâlâtu'l-İslâmiyyîn, s. 430, 464, 542, 552. Örneğin isim ve sıfatlar
konusunu ele aldığı başlıkta Mu’tezile’nin sıfat konusundaki görüşlerini şiddetle
eleştirmektedir. Bkz., Makâlâtu'l-İslâmiyyîn, s. 483. Ayrıca Krş.: İbn İsa, Ahmed b.
İbrahim, Şerhu Kasideti İbn Kayyım, Beyrut, 1406/1985, I, 250-251.
38 el-Eş’arî, Makâlât, s.472, 549, 550, 551. Örneğin s. 539’da kesb hususunda “Ehli Hakkın görüşü budur” dediği görüş aslında kendisinin görüşüdür. Krş.: el-Eş’arî,
Kitabu'l-Luma' fi'r-Red ala Ehli'z-Zeyğ ve'l-Bida', (Thk.: Richard J. McCarthy)
Beyrut, 1953, 39vd.; Makâlât, s. 542. Ayrıca Eş’arî Makâlât’ta ‘Ehl-i Hakk’ tabirini
Mu’tezile karşıtı olarak kullanmakta ve onları ‘Ehl-i Kader’ olarak adlandırmaktadır
ki bu Mu’tezile’nin hiç kabul etmediği bir isimlendirmedir. Ancak Eş’arî bu ismin
onları ifade etmek için kullanıldığını Luma’ eserinde delillendirmeye çalışır. Bkz., elLuma’, s. 53.
39 Eş’arî, Makâlât, s. 419.
40 Montgomery Watt, İslam'ın İlk Dönemlerinde Hür İrade ve Kader, (Çev.: Arif
Aytekin) İstanbul, trz., 13.

eserlerinde özellikle Eş’arîleri ifade etmek için kullanmışlardır.41 Bu
nedenle Makâlât’ın bir kısmını Eş’arî’nin Mu’tezile’den ayrılmadan
önce yazdığı iddia edilmesi mümkün olmakla birlikte,42 elimizdeki
haliyle bu eserin tümünü Eş’arî’nin Mu’tezili dönemde yazdığını
söylemek pek mümkün görünmemektedir.
Bazı araştırmacılar Eş’arî’nin Makâlât eserinin üç bölümden
oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. Onlara göre eser, İslam mezheplerinin
genel görüşlerinin objektif olarak sunulduğu birinci bölüm (s.1-300),
kelamın dakik meselelerinin ele alındığı ikinci bölüm (s.301-482) ve
son olarak da Allah’ın isim ve sıfatları hakkındaki ihtilaf ile fırkaların
Kur’an hakkındaki görüşlerinin ele alındığı üçüncü bölümden (s.483611) müteşekkildir.43 Kimileri birinci bölümün sonunda yer alan Ehli Hadis’in görüşlerinin açıklandığı kısmı ayrı bir bölüm kabul eder44
ki bu pek tutarlı değildir. Çünkü Eş’arî eserinin başında
Müslümanların on ana fırkaya ayrıldığını ifade ederek her bir fırkayı
tek tek ele alır. Ashâbu’l-hadîs’e de diğer fırkalara yer verdiği gibi yer
verir.
Eş’arî’nin Makâlât eseri aslında iki bölümdür.45 Birinci
bölümde (s. 1-300) Eş’arî mezhepleri esas alır ve buna Celîlu'l-Kelâm
adını verir.46 Bu bölümde söz konusu mezheplerin meseleleri nasıl
ele aldıkları ve fırka ayrımına ne şekilde katkıda bulundukları, her
fırkanın sahip olduğu görüşler ve bu görüşlerin hadiselerle irtibatını
ele alır. Bu bölüm, tamamen fırka esasına göre sistematize edilen bir
bölümdür.47 İkinci bölüm ise kendi içinde iki kısma ayrılır. Birinci
kısımda bazı mühim kelami meseleler ele alınmış ve buna Dakiku'l41 el-Cüveynî, İmamu’l-Haremeyn Ebû’l-Muâlî Abdulmelik, Kitabu’l-İrşad,
Beyrut, 1985, 109, 127, 135, 334. Ayrıca Eş’arîlerin bu tanımlamayı kendileri için
seçtiklerine dair, Bkz., Hıkemî, Hafız b. Ahmed, Meaâricu’l-Kabûl bi Şerhi
Sullemu’l-Vusûl ila İlmi’l-Usûl, Dimam, 1990, I, 377.
42 Bosworth, C.E., “As’ari”, Encyclopaedia Iranica, London and New York, 1987,
II, 702.
43 Ritter, Hellmut, “el-Eş’arî”, İslam Ansiklopedisi, MEB., İstanbul, 1993, IV, 391.
44 Henry, Corbin, İslam Felsefesi Tarihi, (Çev.: Hüseyin Hatemi) İstanbul, 1985,
121.
45 Subhî, Ahmed Mahmud, fi İlmi'l-Kelâm Dirasetün Felsefiye li Ârâi'l-Fıraki'lİslamiye fi Usûli'd-Dîn, Beyrut, 1985, II, 57-58; Ritter, “Mukaddime”, 16-17; Bedevi,
Mezâhib, 524; Hasan Onat, “Makâlâtü’l-İslâmiyyîn”, DİA, Ankara, 2003, XXVII,
406.
46 el-Eş’arî, Makâlât, s.300.
47 el-Eş’arî, Makâlât, s.1-300.

Kelam adı verilmiştir.48 Bu meselelerde fırkaların görüşü incelenerek
Mu’tezileye geniş bir yer ayrılmıştır. İkinci kısımda Makâlât'ın birinci
bölümünde mezhepler esas alınarak ele alınan meseleler daha detaylı
olarak tekrar ele alınmıştır. Ancak bu kısımda İslam düşünce tarihinde
hemen hemen her asırda üzerinde sıkça tartışmaların yapıldığı
konuların başında gelen, Allah’ın kelamı ve sıfatları gibi meseleler ele
alınmış ve özellikle bu konuda mezheplerden çok şahısların görüşleri
aktarılmıştır.
Makâlât eserinin üç ayrı eserden meydana geldiğini ileri
sürenlerin başında Allard gelmektedir. Ona göre Makâlât eserinde
Kitabu’l-Makâlât, Kitabun fi Dakiki’l-Kelâm ve Kitabun fi’l-Esmâi
ve’s-Sıfât şeklinde üç ayrı eser bulunmaktadır. Ayrıca Allart’ın her
birini ayrı eser olarak kabul ettiği fakat Makâlât’ın birer kısmını teşkil
eden Kitabu’l-Makâlât ve Kitabun fi Dakiki’l-Kelâm’ı Eş’arî’nin
Mu’tezili dönemde yazdığını ancak Mu’tezileden ayrıldıktan sonra da
kısmen tadil edip yeni görüşlerine göre biçimlendirdiğini belirtir.49
Bu ihtimalin tamamen yanlış olduğunu söylemek güçtür. Ancak bu
eserin üç ayrı kitaptan oluştuğunu söylemek eldeki verilere göre pek
mümkün görünmemektedir. Çünkü bölümler arasında görülen
farklılık, Eş’arî’nin her bir bölümü kaleme alırken esas aldığı hareket
noktasının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Eş’arî telif
konusunda her ne kadar çağdaşı olan müelliflerden geride değilse de
Eş’arî mezhebi müntesiplerinin itiraf ettiği gibi Eş’arî hitabette iyi
olduğu kadar tasnifte iyi (sistematik) değildir.50 Bu durum hiç
şüphesiz Makâlât eserine de yansımış ve yukarıdaki polemiklere
zemin oluşturmuştur. Üstelik Eş’arî’nin kaynaklarda yer alan
eserlerinin arasında bu üç ayrı eser ismine rastlanılmaması göz önünde
bulundurulduğunda bu iddianın pek yerinde olmadığı görülür.
Eş’arî, Makâlât eserinin başında her klasik eserde olduğu gibi
Allah’a hamd, salat ve selamla başlamıştır. Ancak, Allah’ın isim ve
48 el-Eş’arî, Makâlât, s.301.
49 Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (Çev.: Ethem Ruhi
Fığlalı) İstanbul, 1998, 378; Bedevi, Mezâhib, 526-527.
50 Eş’arî’nin telifte iyi olmadığı ve yazarken bazen ifadelerini tamamlamadığı ve
meramını ifade edemediğini el-Hasanu’l-Askeri’den İbn Asâkir nakletmektedir. Bkz.,
İbn Asâkir, a.g.e., 91. H. Ritter’ de bu hususa dikkat çekerek ‘Makâlât’ eserinde ki
tekrarlar gereksiz sayılabilecek ifadeler gibi eserin sistematiğini etkilediğini ancak
bunun bölümlerde esas aldığı noktanın değişmesinden kaynaklandığını, ayrıca
Eş’arî’nin telifte iyi olmamasının eserin sistematiği açısından bir eksiklik
sayılabileceğini ancak bize mezheplerin görüşlerini doğru verdikten sonra bunun
eserin değerinden hiçbir şey düşüremeyeceğini ifade eder. Bkz., Ritter, “Mukaddime”,
16-17.

sıfatları hakkındaki ihtilafı ele aldığı başlıkta tekrar hamd ile
başlamıştır.51 Bazı araştırmacılar buna dayanarak Makâlât eserindeki
bu bölümün ayrı bir eser olduğunu ileri sürmüşlerdir.52 Dikkatle
incelendiğinde bu kısmın ayrı bir eser olmadığı görülür. Eş’arî’nin
Mu’tezile ile olan ihtilaflı konuların başında Allah’ın sıfatları konusu
ve dolayısıyla halku’l-Kur’an meselesi gelmektedir. Konuyu ele
alırken kendi görüşlerini ve Mu’tezileyle olan farklılığını adeta
vurgulayan bir dibaceyle başlamıştır. Öte yandan hamdeleyle başlayan
bir girişle sıfatlar hususunda Ehl-i Hadis’le olan görüş birliğine
/yakınlığına da dikkat çekmek istemiş olabilir. Ayrıca hamdeleden
sonra arz ettiği ifadeler bir eserin başlangıcında sunulan hamdeleden
çok yukarıda ifade edildiği şekilde anlamaya daha elverişlidir.
Eş’arî Makâlât eserinde İslam mezheplerini on ana fırka
olarak ele alır. Ona göre bu fırkalar: Şia, Havaric, Mürcie, Mu’tezile,
Cehmiyye, Dırariyye, Hüseyniyye, Bekriyye, Ashâbu’l-Hadîs ve
Küllâbiyye’dir.53 Eş’arî bu fırkaları temel alarak her fırkanın kendi
içinde nasıl bölünmeler yaşadığını ve fikir ayrılıklarının neler
olduğunu isim vererek açıklar. Bazı Makâlât ve Fırak yazarlarının
yaptığı gibi yetmiş üç fırka geleneğine uymaz. Ne bununla ilgili hadisi
zikreder ne de sayı ve mezhepler tasnifini buna göre yapar. Bu konuda
Eş’arî tamamen serbest davranır. Ona göre ayrı bir fırka olabilmenin
temel kıstası kendisini diğer fırkalardan farklı kılan ayırıcı bir görüşe
sahip olmaktır.54
Fırkaların görüşleri ve onlarla ilgili birtakım hadiseler
Makâlât eserinde oldukça objektif bir şekilde ele alınmış, fırkalar
tahkir, tenkit ve redde kalkışılmadan tarafsız bir şekilde nakledilmiştir.
Bu tutumun ilmi bir gereklilik olduğunu, Eş’arî’nin kendisi
Makâlât’ın önsözünde şu sözlerle dile getirmektedir: “Dinler ve
mezheplere ait eser yazan, görüşlerden söz eden insanlardan, hikaye
ettiğinde eksik yapan, muhaliflerin sözünü anlatırken yanıltmaya
çalışan, muhaliflerini kötülemek niyetiyle nakillerine bilerek yalan
karıştıran, ihtilaf edenlerin ihtilaflarını aktardığı rivayetlerde hata
oluşması için bir kısmını aktarmayan ve muhaliflerinin sözlerine
onların delillerini çürüteceğini sandığı ilaveler yapanları gördüm. Bu
yol, rabbani kişilerin yolu olmadığı gibi, seçkin, bilinçli ve zeki

51 el-Eş’arî, Makâlât, s. 483.
52 Ritter, “el-Eş’arî”, IV, 391.
53 el-Eş’arî, Makâlât, s. 5.
54 el-Eş’arî, Makâlât, 97, 118, 279.

insanların da yolu (metodu) değildir.”55 Bu durumdan rahatsızlık
duyan Eş’arî, bu eserini yazmaya yöneldiğini ifade etmektedir.56
Eş’arî Makâlât’ta rivayetleri aktarırken rivayetin kesinlik
derecesine göre farklı farklı ifadeler kullanır.57 Böylece rivayetin
kimden alındığı veya bir ravisi var mı? doğruluk ve güvenirlik durumu
nedir? bu vb. soruların muhtemel çözümüne yardımcı olabilecek
bilgileri verir. Eş’arî Makâlât eserinde dayandığı kaynakların sunduğu
bilgileri bazen şüpheyle karşılar bazen de tenkit eder.58 Eş'arî'nin
Makâlât eserinin bu tür eserlerin en dolgunu ve en doğrusu olduğunu
ifade eden Watt aynı zamanda Eş’arî’nin ifadelerinde bazen yanıltıcı
boşlukların olduğuna da dikkati çeker.59 İslam düşüncesi sahasında
özellikle Mezhepler Tarihi ve Kelam ilminde araştırma yapan kim
olursa olsun kendini bu eserden müstağni göremez. Eş’arî’nin Makâlât
eseri bu alanlarda temel başvuru eseri görevi görmektedir. Birbirinden
farklı mezheplerin öğretilerini araştırma hususunda en güvenilir
kaynaktır. Çünkü fırkaların tüm görüşlerini konularına göre bütün
yönleriyle ve objektif bir şekilde ele almaktadır. Bütün bu yönleriyle
elimizde benzeri bulunmayan bir kitap olma özelliğini hala
korumaktadır.60 İbn Teymiyye (728/1327), Usulu’d-Din konusunda
zikrettiği görüşler itibariyle farklı kimselere ait gördüğü kitapların
içinde en kapsamlısının Eş’arî’nin Makâlâtü’l-İslâmiyyîn’i olduğunu,
Eş’arî’nin, başkalarının sözünü bile etmediği görüşler hakkında

55 el-Eş’arî, Makâlât, s. 1. Eş’arî bu ifadeleriyle Belhî’nin Makâlâtını hedef almış
olması muhtemeldir. Çünkü Belhî eserinde “Esma, ahkam ve vaid” isimli bab başlığı
altında, iman, nifak, şirk, küfür ve kader isimlendirmeleri konusu ele aldığını ifade
ederek bu babta müşebbihe ve mücbire ismini hakkedenler ve onların tekfir edilmesi,
mücbire ve müşebbihenin miras durumu ve onların kafir oldukları hususunda şüphesi
olanın tekfir edilmesi, onların ve onlar gibi küfre girenlerin ehli milletten olup
olmadığı gibi konular bu başlıklar çerçevesinde yer verdiğini ifade eder. Bu şekildeki
bir bab başlığından Belhî’nin bu mezhep ve görüş mensuplarını Makâlât eserinde
tenkite ve kötülemeye tabi tutuğu söylenebilir.Bkz.: el-Belhî, Ebu’l-Kâsım Abdullah
b. Ahmed b. Mahmud el-Ka’bî, Kitâbu’l-Makâlât, el yazması, (Dr. Raci el-Kürdî özel
kütüphanesi), vr. 2b.
56 el-Eş’arî, Makâlât, s.1.
57 el-Eş’arî, Makâlât, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 109, 110, 119, 126.
58 el-Eş’arî, Makâlât, 404, 428, 476, 541, 572, 586.
59 Watt, İslam'ın İlk Dönemlerinde Hür İrade ve Kader, 10.
60 Krş.: el-Mağribi, Ali Abdulfettah, el-Fıraku'l-Kelâmiyyeti'l-İslamiyye, Mısır,
1986, 281.

ayrıntılı açıklamalara girdiğini belirtir.61 Eş’arî’den sonra gelen ve bu
konuda eser yazan, Abdulkâhir el-Bağdâdî gibi müelliflerin Makâlât
eserini aşamadıkları söylenebilir.
Eş’arî bu eserin bir kısmını kendinden önce yazılmış
kitaplardan özellikle Mu’tezili eserlerden62 alıp yeni fikirleri ve
tartışmaları ekleyerek, faydalı siyasi ve tarihi bilgilerle süsleyerek,
kelam ilminin problemlerini ve bu konulardaki ihtilaflarını anlaşılır bir
şekilde aktarmıştır. Mu’tezili alimler, fırak edebiyatı hususunda uğraş
veren en büyük grubu ve bu alandaki ilk musannifleri teşkil
ettiklerinden, kendilerinden sonra gelen ve bu alanda çalışanlar,
yazdıkları Makâlât türü eserleri onların sistemine benzer şekilde
meydana getirmişlerdir.63 Nitekim Eş’arî de onlardan etkilenmiş
ayrıca Mu’tezilenin görüşlerine Makâlât’ta geniş yer vermiştir. Eş’arî,
fırkaların görüşlerini aktarmada çok objektif davranmış ve ilmi
tarafsızlığını olabildiğince korumuştur. Öyle ki Makâlât kitabını
okuyan biri neredeyse onun, Mu’tezileye muhalefet ettiğini ve
ömrünün çoğunu onlarla birlikte geçirdikten sonra onlardan
ayrıldığının farkına varmayabilir.
Eş’arî Mu’tezile grubunun ve şahıslarının görüşlerini büyük
bir maharetle Mu’tezili kaynaklara ve şahıslara dayanarak
vermektedir. Bu konuya hakim olduğu ve Mu’tezile arasındaki
ihtilafları en ince biçimde bildiği ve Makâlât’ta aktardığı
görülmektedir. İbn Küllâb’ın (240/854) görüşlerini de ustaca ve
kitaplarına bakmış olarak zikreder. Ehlu’s-Sünne ve Ashâbu’lHadîs’in görüşlerini ise, çoğunu Zekeriyya b. Yahya es-Sâcî’den
(307/919) ve bir kısmını da Bağdat Hanbelileri ve benzer gruplardan
aldığı bilgilerden hareketle mücmel bir şekilde zikreder.64
Makâlât hususunda Eş’arî en iyi yazar olmasına rağmen
Mu’tezilenin görüşlerine vakıf olduğu kadar, Ashâbu’l-Hadîs’in
görüşlerine tam vakıf olmadığını ifade eden İbn Teymiyye, Ehl-i
Hadisten hiç kimsenin söylemediği bazı görüşlere Eş’arî’nin onların
adına yer verdiğini söyler.65 Ayrıca İbn Teymiyye, fırkalara ait
görüşleri en iyi bilen ve yalancıların yalanını nakletmekten en çok
61 İbn Teymiyye, Minhâcu’s-Sünne, V, 275, VI, 303; İbn Teymiyye, en-Nubuvvât,
Kahire, 1386/1966, 159.
62 İbn Teymiyye, Kutub ve Resail ve Fetâvâ İbn Teymiyye fi’l-Akide (Fetâvâ),
(Thk. Abdurrahman Muhammed Kasım en-Necdi) Riyad, trz., VIII, 115.
63 İbn Teymiyye, Fetâvâ, VIII, 115.
64 İbn Teymiyye, Minhâcu’s-Sünne, V, 278.
65 İbn Teymiyye, en-Nubuvvvât, s. 159.

çekinen biri olmasına rağmen Eş’arî’nin, Makâlât sahibinin bizzat
ifadeleri olmayan, onlardan mustenid olmayan ve onlarla kendi
naklettikleri arasında farkın açık görüldüğü bazı hatalara düştüğünü
belirtir.66 İbn Teymiyye’nin özellikle bu hususu dile getirmesinin
muhtemel nedeni; Ehl-i Hadise ait olarak Eş’arî’nin Makâlât’ta
zikrettiği bazı görüşlerin İbn Teymiyye’nin kabul ettiği Ehl-i Hadis
görüşlerinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi
Ehl-i Hadis homojen bir yapı olmayıp içinde çok farklı yönelim ve
görüşlerin olduğu bir gruptur. Nitekim başta Mu’tezile olmak üzere
birçok fırkada da durum aynıdır. Muhtemelen İbn Teymiyye’nin Ehl-i
Hadis’e olan sevgisinden dolayı başka bir fırka ile ilgili değil de Ehl-i
Hadis’le ilgili bu eleştiriyi Eş’arî’nin Makâlâtına yapmaktadır.
Eser ilk olarak Hellmut Ritter tarafından, iki cilt metin bir cilt
fihrist olmak üzere üç cilt olarak İstanbul, Devlet Matbaası
(Matbaatu’d-Devle), 1929-1930’da neşredilmiştir.67
1.2.
1.3.

Mu’tezile Makâlât Geleneği

Mu’tezile bu konuda Ehl-i Sünnet’ten önce ve daha çok eser
vermiştir. Örneğin Mu'tezile'den ve en-Nazzam'ın ashabından olan
Muhammed b. Şeddad Zurkân, “Kitâbu'l-Makalât” adıyla bir eser
yazmıştır.68 Yine Mu’tezile’den Ebu İsa Muhammed b. Harun el66 İbn Teymiyye, Mu’tezile’nin yanında okuduğu için Eş’arî’nin onların görüşlerini
diğer gruplarınkinden daha iyi bildiğini ve genelde Cübbâî’nin görüşlerini onun
ağzından naklettiğini belirtmektedir. Bkz. İbn Teymiyye, Telbisu’l-Cehmiyye, I, 419.
İbn Teymiyye Eş’arî’nin düştüğü hataları zikretmez. Diğer Maklat yazarlarının
düştüğü hatalara bilmeyerek veya farkında olmayarak Eş’arî’nin de düştüğünü ifade
etmekle yetinir. Bkz.: İbn Teymiyye, Minhacu’s-Sunne, VI, 301.
67 Hellmut eseri yayına hazırlarken beş yazma nüshaya dayanmıştır. Ancak
bunlardan en önemlisi Ayasofya Kütüphanesinde bulunan 2363 nolu ve 587/1190
tarihli olan nüsha ile Haydarâbâd Kütüphanesinde bulunan 2920 nolu ve tahminen
VI/XII. asırda yazılmış olan nüshadır. Bkz. Ritter, “Mukaddime”, Eş’arî Makâlât, s.
19 vd. Eser ilk basımdan sonra yine Hellmut tarafından ayrı bir basım olarak
Wiesbaden, 1963’te tekrar basılmış ve aynı yerde 1980’de üçüncü baskısını yapmıştır.
Bu basım dışında Muhammed Muhyiddin Abdulhamid tarafından Kahire,
Mektebetu’n-Nahda el-Mısriyye, Matbaatu’s-Saade, 1369/1950 tarihinde iki cilt
halinde basılmış, ancak bu basım Abdurrahman Bedevi’nin de belirttiği gibi
Hellmut’un baskısı kadar iyi olmamış, üstelik nüshalar arasındaki farklara işaret
edilmediği gibi, bazı yanlışları da mevcuttur. Bkz. Bedevi, Mezâhibu’l-İslamiyyin, s.
542. Muhyiddin Abdulhamid’in tahkikiyle neşredilen bu eserin İkinci baskısı,
1389/1969 tarihinde tekrar yapılmıştır. Eserin en iyi ve titiz neşri şüphesiz Hellmut
Ritter tarafından yapılanıdır.
68 el-Makdisi, a.g.e., I, 140; İbnu'l-Murtaza, a.g.e., 78.

Varrâk (247/861), “Makalât” eserini telif etmiştir. Bunların dışında
birçok konuda Mu’tezile ile paralel görüşlere sahip olduğu için
onlardan sayılan Burgûs da bu konuda eser yazmıştır.
Mu’tezile, Makâlât konusunda en büyük grubu ve ilk
musannifleri teşkil ettiklerinden mezheplerle ilgili nakledilen
görüşlerin onların tarzıyla ifade edildiği ve onların görüşlerine geniş
yer verildiği görülür.69 Bu nedenle Eş’arî bile Makâlât eserine, yeni
fikirler ve tartışmalar eklemekle birlikte büyük bir kısmını kendinden
önce yazılmış olan kitaplardan özellikle Mu’tezili eserlerden
almıştır.70 Bu durum Makâlât geleneği bakımından Mu’tezilenin
öncülüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca Mu’tezilenin Ehl-i
Sünnet Makâlât geleneğine olan etkisini de göstermektedir.
1.2.1. Belhî ve Makâlât’ı
Ebü'l-Kâsım Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd el-Belhî el-Kâ'bî
(319/931)’nin doğum tarihi tam bilinmemekle beraber onun Belh'te
(273/886) yılında doğdu söylenir. Kabilesine nisbetle Ka'bi, doğduğu
şehre atfen Belhî diye anılmıştır. Bağdat’ta uzun süre kalarak ilim
tahsil etmiş ve Ebu'l-Hüseyin el-Hayyat'tan kelam ilmini öğrenmiştir.
Bağdat'tan ayrıldıktan sonra da hocasıyla alakasını kesmemiş onunla
yazışarak görüşlerinden istifade etmeye devam etmiştir.71 Gençken
Zeydiyye ile ilişkisi olmuş ve az bir süre Sâmânîler zamanında
Horasan valisinin yardımcılığını yapmıştır.72 Daha sonra birçok şehri
gezdikten sonra Nesef’te müderrislik görevinde bulunmuştur. Belh'te
319/931 tarihinde vefat etmiştir. Bağdat Mu'tezilesinin önderlerinden
olduğu gibi Ka'biyye fırkasının da reisi olarak kabul edilmiştir.73
Belhî’nin birçok konuda eser yazdığı bilinmektedir. Maalesef
eserlerinden sadece iki tanesi günümüze ulaşmıştır. Bunlardan biri
Kabulu’l-Ahbâr fi Ma’rifeti’r-Rical, diğeri ise konumuz itibariyle
“Makâlât” ile ilgili olarak üzerinde duracağımız “Kitabu’l-Makâlât”
adlı eseridir.74
69 İbn Teymiyye, Fetâvâ, VIII, 115.
70 İbn Teymiyye, Fetâvâ, VIII, 115.
71 Fuâd Seyyid, “Mukaddime”, Fadlu’l-İ’tizâl ve Tabakatü’l-Mu’tezile, Tunus,
1974, 43-46.; Adil Bebek, “el-Ka’bî”, DİA, İstanbul, 2001, XXIV, 27.
72 Kâdî Abdulcebbâr, Ebu'l-Hasan b. Ahmed (415/1024), Fadlu’l-İ’tizal ve
Tabakâtu’l-Mu’tezile, (Thk.: Fuad Seyyid) Tunus, 1974, 297.
73 eş-Şehrisrânî, a.g.e., I, 76-77; Katip Çelebi, a.g.e., I, 345, II, 1399.
74 Belhî’nin eserlerinin listesi için Bkz.: Racha Moujir el-Omari, The Theology of
Abul-Qâsım al-Balhî/al-Ka’bî, Yale University, New Haven, 2006, 97 vd.; Fuâd

Belhî’nin Makâlât ile ilgili eseri kaynaklarda “Kitabu’lMakâlât” olarak geçmektedir. Bu eserin Mu’tezile ile ilgili kısmı
Fûâd Seyyid tarafından Fadlü’l-İ’tizal ve Tabakâtu’l-Mu’tezile adlı
eser içinde neşredilmiştir. Eserin Belhî’ye ait olduğu hususunda bir
polemik mevcut değildir.
İbnu’n-Nedim mezhep hareketlerinden söz ederken ismini
zikrederek bilgisine başvurduğu önemli kaynaklarından biri
Belhî’dir.75 Muhtemelen bu bilgileri onun Kitabu’l-Makâlât
eserinden almıştır. Bunun dışında sonradan gelen birçok müellif
Belhî’nin bu eserinden istifade etmiştir. Eş’arî geleneğe sahip ve
Mu’tezileye karşı sert tutumuyla bilinen Bağdadi Belhî’nin
Makâlâtından istifade ettiği gibi, Matüridi geleneğe sahip olan Ebu’lMuin en-Nesefi de ondan istifade etmiştir. Şehristani’nin de
kaynaklarından birini oluşturmuştur.76 Eş’arî’nin kendisinin istifade
edip etmediği kesin olarak bilinmemektedir. Eş’arî Makâlâtının bir
kaç yerinde Ebu’l-Kâsım el-Belhî şeklinde bir yerde de sadece elBelhî ismini vererek onun ilgili konudaki görüşlerini zikreder.77
Ayrıca “ve hekâ el-Belhî” veya “ve hekâ Ebu’l-Kâsım el-Belhî”
diyerek ondan alıntı yapar.78 Eş’arî’nin bu alıntıları Belhî’nin
Makâlât eserinden mi yoksa başka bir eserinden mi aldığını tespit
etmek güç olmakla birlikte Belhî’nin Makâlâtının Eş’arî’nin Makâlât
eserinden önce yazıldığı ihtimalini bu durum desteklemektedir. Ayrıca
şiddetle eleştiriye tabi tutup ona karşı reddiye yazan birisi olarak
Eş’arî, yaklaşık aynı tarihlerde yaşamış olmalarına rağmen bizzat
Belhî’nin ismini vererek Makâlât eserinde ondan alıntıda bulunması,
aynı zamanda Eş’arî’nin Makâlât eserinde objektif davrandığının bir
göstergesidir. Bütün bunlardan, Belhî’nin Makâlâtının bu konuda
mevcut en önemli eser olma özelliğini koruduğu, sonucunu
çıkarabiliriz.
Belhî Makâlât eserinin girişinde bu eserde sadece Ehl-i
Kıble’nin görüşlerine yer verdiğini Ehl-i Küfür ve mulhidlerin
Seyyid, “Mukaddime”,46 vd.; Yunus Kaplan, Horasan Mu’tezilesi ve Ebu’l-Kâsım elKa’bî’nin Hayatı, (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi) İstanbul, 2006, 66vd.; Ayşe Neslihan Acar, Ebu’l-Kâsım elKa’bî’nin Makâlât’ında Mu’tezileyi Ele Alış Şekli, (Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2006, 21 vd.
75 İbnu’n-Nedim, a.g.e., 479, 483.
76 eş-Şehrisrânî, a.g.e., I, 77,119.
77 el-Eş’arî, Makâlât, 230, 232, 358, 557.
78 el-Eş’arî, Makâlât, 493, 602.

görüşlerine bu eserde değinmeyeceğini ifade eder.79 Kendisinden
önce Makâlât müellifleri olan Ebu İsa el-Varrâk, Zurkân ve
Bergûs’tan söz ederek bunlardan istifade ettiğini belirtir. Ayrıca
Zurkân’ın eserinin sağlam (sahih) bir nüshasını elde edemediğinden
de söz eder.80 Belhî Makâlât konusunda hocası el-Hayyat’ın
eserlerini esas aldığını, bazen şifahen kendisine başvurduğunu, kimi
zaman da yazışarak ona sorduğunu böylece öncelikli kaynağının bu
zat olduğunu zikreder.81 Bu eserde zaman zaman tekrara düştüğünü
belirten Belhî, bunları gördükçe silip düzelttiğini ifade eder.82
Makâlât konusunda derli toplu bir eser bulunmadığı için böyle
bir eser yazdığını belirten Belhî, bu eserin kapsamlı bir eser olacağını
böylece büyük bir fayda sağlayacağını söyler.83 Belhî, Makâlât
eserinin telifine 290/903 yıllarında başladığını belirtir.84 Bu tarihi
belirtmeye neden olarak da mezhep (fırka) ve görüşlerin zamanla
gelişerek ayrılmalarını ve eser müelliflerinin zamanındakinden daha
farklı bir hale gelmelerini gösterir. Belhî, bu esere başladığı tarihi
belirterek böylece o güne dek var olan mezhep ve görüşlerin de
tarihlendirilmiş olacağını belirtir.85
Belhî Makâlât eserini beş fenne (kısma saha/alan) ayırdığını
ifade eder. Ancak dört tanesini sıralar. Akabinde Makâlât eserinin bab
başlıklarına ve onların altında yer verdiği konu başlıklarına geçer.86
Birinci kısımda yöntem, eserin içeriği, bölüm ve konu
başlıklarını zikreder.
İkinci kısımda mezheplerin yani fırkaların birleştikleri
noktalar ile ayrıldıkları noktaları, ana mezheplerin fırkaları ve onların
görüşleri ile bu mezhep ve fırkaların ileri gelenlerinin isimleri, hakim
ya da çoğunlukta oldukları yerler ile taraftarlarının bulunduğu
bölgeleri anlatır.
79 el-Belhî, a.g.e., vr. 1a.
80 el-Belhî, a.g.e., vr. 1a.
81 el-Belhî, a.g.e., vr. 1b.
82 el-Belhî, a.g.e., vr. 1b.
83 el-Belhî, a.g.e., vr. 1a.
84 Katip Çelebi, Ka’bî’nin el-Makâlât, eserinde zikrettiği gibi 297 tarihinde
yazmaya başladığını söyler. Bkz. Kâtib Çelebi, a.g.e., II, 1782. Ancak yazmada Fuâd
Seyyid’in de belirttiği gibi bu tarih  ﺳﻨﺔ ﻧﻴﻒ وﺗﺴﻌﻴﻦ وﻣﺄﺗﻴﻦ290 küsurdur. Bkz. el-Belhî,
a.g.e., vr. 1a; Fuâd Seyyid, “Mukaddime”, 55.
85 el-Belhî, a.g.e., vr. 1a.
86 el-Belhî, a.g.e., vr. 1a, 1b.

Üçüncü kısımda genel kelami konuları (cumletu’l-akval)
anlatır. Burada şahıs ve mezheplerden çok görüşler esas alınarak konu
işlenir.
Dördüncü kısımda Ehl-i Millet ve diğer grupların kelami
meselelerdeki ihtilafları özellikle dakiku’l-kelam denilen kelamın ince
meselelerini Belhî bu kısımda ele alır.87
Belhî mezhepleri sırasıyla, Şia, Havaric, Mu’tezile, Mürcie,
Amme ve Haşv olarak ayırır.88 Eş’arî ise sırasıyla, Şia, Havaric,
Mürcie, Mu’tezile, Cehmiyye, Dırariyye, Hüseyniyye, Bekriye,
Amme ve Ashabu’l-Hadis ve Küllabiyye şeklinde sayar.89
Belhî, Makâlât eserine giriş diye bileceğimiz bir bölüm
koymuş ve burada nazarı (akli muhakemeyi) reddedip batıl görenler
ile bu hususta aynı fikirleri paylaştıklarını söylediği Haşeviyye, Ehl-i
İlhad ve felsefecilere birtakım cevaplar vermiştir.90
Belhî’nin dördüncü kısım değindiği konu başlıkları bize eser
içeriği hakkında yeterli bilgi verebilecek niteliktedir. Buna göre eserde
ele alınan konular şunlardır.
1. “Tevhid ve onunla bağlantılı olan konular ile Peygamberlik,
haber ve hüccet konusundaki ihtilaf” isimli bab başlığı altında Belhî,
tecsim, ilim, kudret, irade, semi’, basir, hayat, suht, rida, muhabbet,
nasıh ve mensuh, muhkem ve müteşabihin tevili, mütevatir haber ve
delil oluşu, peygamberin davetinin gerekliliği, fazilet konusu ve
kulların fiilleri gibi konuları işlemektedir.91
2. “Tadil, tecvir, kader ve onunla bağlantılı olarak Allah’ın
kullarının fiillerini irade etmesi hususundaki ihtilaf” isimli bab başlığı
altında, istitaat, kudret, acz, emr, salah, âlâm, ta’viz, düşünce, havâtır,
âcâl, tab’, hatm, dalalet, velayet, adavet, kulların iradesi ve tevlid gibi
konular ele alınmıştır.92
3. “Esma, ahkam ve vaid” isimli bab başlığı altında, iman,
nifak, şirk, küfür ve kader isimlendirmeleri konusu ele alınmıştır.
Ayrıca burada müşebbihe ve mücbire ismini hakkedenler ve onların
tekfir edilmesi, mücbire ve müşebbihenin miras durumu ve onların
kafir oldukları hususunda şüphesi olanın tekfir edilmesi, onların ve
87 el-Belhî, a.g.e., vr. 1a, 1b.
88 el-Belhî, a.g.e., vr. 5a.
89 el-Eş’arî, Makâlât, s.5.
90 el-Belhî, a.g.e., vr. 4a, ayrıca bkz., vr., 5b, 6a.
91 el-Belhî, a.g.e., vr. 1b, 2a.
92 el-Belhî, a.g.e., vr. 2a. 2b.

onlar gibi küfre girenlerin ehli milletten olup olmadığı gibi konular bu
başlıklar çerçevesinde Belhî tarafından ele alınmıştır.93
4. “el-Kelamu fi’d-dakik” başlığı altında madum (var
olmayan/yok) bir şey midir? Cismin mahiyeti, araz, kulların kelamının
mahiyeti, cin, şeytan, icma, kıyas, rey içtihadı, istihsan, ruh ve ruhun
yeri gibi konuları inceler.94
Sonuç
Belhî ve Eş’arî’nin kendilerinden önce Makâlât alanında eser
veren müelliflerden istifade ettiği görülmektedir. Eş’arî’nin, Yemân b.
Ribâb ve el-Kerâbisi’den istifade ettiği açık olmasına karşın Belhî’nin
bunlardan istifade edip etmediğini kesin olarak bilmek zordur. Ancak
Belhî, eserinin başında isimlerini saydığı şahıslar içinde bunlara yer
vermemiştir. Yine de eserin iç kısımlarında bunlardan nakillerde
bulunmuş olması muhtemeldir.
Belhî ve Eş’arî’nin eserlerinden hareketle, genel olarak
Makâlât türü eserleri temelde üç bölümden oluştuğu söylenebilir.
Kısa bir girişten sonra birinci bölümde mezhepler ele alınır.
Ana fırkalar ve her fırkanın alt grupları fırkanın ittifak ettiği ve ihtilaf
ettikleri meselelere değinilir. Ayrıca her mezhebin belli başlı simaları
ve mezhebin yayıldığı bölgeler zikredilir.
İkinci bölümde bir önceki bölümde mezhepler esas alınırken
bu sefer fikirler ve şahıslar esas alınarak daha çok genel kelami
konular üzerinde durulur.
Üçüncü bölümde ise dakiku’l-kelam yani kelamın ince
meseleleri diyebileceğimiz cevher, araz, ruh ve cisim gibi konular
üzerinde durulur.
Müellifler bütün bu konuları ele alırken muhaliflerin
görüşlerini objektif bir şekilde aktarmışlardır. Bazı fırak eserlerinde
olduğu gibi ağır tenkit ve tahkire hemen hemen hiç kalkışmamışlardır.
İki farklı geleneğe sahip olan Eş’arî ve Belhî’nin Makâlât
eserlerinden hareketle diyebiliriz ki Makâlât geleneğinde, kendinden
sonra gelen fırak ve milel geleneği eserlerinden daha tarafsız bir
şekilde fikirler nakledilmektedir. Temel amacı mezhep (fırka) ve
görüşleri aktarmak ve bu konuda taliplerine bilgi vermek olan Makâlât
geleneğine karşın kendisinden sonra gelen fırak geleneği fikirleri ve
mezhepleri aktarmakla birlikte onları tenkide ve hatta tahkire tabi

93 el-Belhî, a.g.e., vr. 2b.
94 el-Belhî, a.g.e., vr. 3a, 3b

tutmuşlardır. Bu hususta mutedil olan fırak ve milel eserleri olduğu
gibi aşırı gidenler de vardır.
Tarafsızlık ve objektiflik açısından baktığımızda Eş’arî’nin
daha dikkatli olduğunu ve esere kendi görüşlerini ya da tenkitlerini bir iki istisna dışında- pek yansıtmadığını söyleyebiliriz. Ancak
Belhî’nin eserinin çok az bir kısmına muttali olmakla beraber onun
kendi görüşlerini ve bazı konularda uzunca cevap ve tenkitleri
rahatlıkla görüle bilmektedir. Ayrıca bu durum bazı konu
başlıklarında da kendini göstermektedir.
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İSLAM HUKUK EKOLLERİNİN AİLE VE BORÇLAR
HUKUKUNDA KASTA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI

Mehmet Selim ASLAN
Özet
Bir akdin esasını, o akit ile elde edilmek istenen hukuki neticeye
yöneltilmiş olan tarafların kastı belirler. Bu açıdan kasıt olmazsa akit
gerçekleşmez. Fakat içsel bir durum olan kasıt, açığa vurulmadıkça hukuki
bir işlemin meydana gelmesi imkânsızdır. O hâlde hukuki işlemlerden söz
edilebilmesi için kastın beyan edilmesi gereklidir. Buna binaen bu makalede
İslam borçlar ve aile hukukunda kasıt ve kastın etkisini konu edindik.
İslam hukuk ekolleri; Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî
mezheplerinin kişinin kastını göz önünde bulundurma ve ona önem verme
hususunda aynı çizgiyi takip ettikleri söylenemez. Kasıt ile beyanın
uyuşmaması hâlinde Şâfiî ekolü hukuki işlemlerin zâhirine bakarak şeklen
hukuka uygun olan muameleleri geçerli kabul ederken; Mâlikî ve Hanbelî
ekolleri ise kişinin kastına itibar ederek bu tür muamelelerin geçersiz
olduğunu savunurlar. Hanefî ekolünün ise bu iki eğilim arasında fakat Şâfiî
ekolüne daha yakın bir yerde durduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kasıt, beyan, hukuk ekoller, aile ve borçlar
hukuku

APPROACHES OF THE SCHOOL OF ISLAMIC LAW
WHICH ARE RELATED TO INTENTION ON FAMILY LAW
AND LAW TRANSACTIONS
Abstract
The essence of an agreement can be determined by the intentions
of those who want to achieve the desired juridical outcome. In this respect, if
there is no intention, there would also be no agreement. However, so long as
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Fakültesi,

E-posta:

intentions, which are motivated by an internal motive are revealed, no
juridical procedure could ever be realized. Therefore intentions should be
declared in order for a juridical procedure to be initiated. Based on this
premise, we investigated the intentions and the effect of intentions in laws
pertaining to family and transactions in Islam.
It can not be said that following the same line on giving
importance to intention of man by the Hanefi, Maliki and Shafiî schools.In
case of disagreement with the intent and statement while the Shafi'i school
looks at the dimension of legal proceedings and considers it valid whereas
Maliki and Hanbali Schools reject the legality of such a treatment and argue
that it is invalid. It is can be said that the Hanafi School stopped at a place
which is closer to the Shafi'i School among these two trends.
Key Words: Intention, declaration,schools of Islamıc law, family
law and law of transactions

Giriş
Hukuki bir işlemin gerçekleşmesi kasıt ve beyan unsurlarına
dayanır. Peki, hukuki sonuç kişinin kastına mı, beyanına mı
bağlanmalıdır? Yani bu ikisinden hangisi esas alınmalıdır? İşte bu
problem İslam hukuk mezhepleri arasında tartışılmış, birbirinden
farklı önemli hukuki mülahazalar ortaya çıkmıştır. İslam hukuk
ekolleri, hukuki işlemlerin teşekkül edebilmesi için irade beyanlarının
birbirine uygun olmasıyla ilgilenmekle yetinmemiş, aynı zamanda
beyanın kasıt neticesinde açıklanıp açıklanmadığı, kasıt ile beyanın
çatışması hâlinde hangisinin üstün tutulacağı ve dolayısıyla hukuki
sonucun hangisine bağlanacağı hususlarını da tartışmışlardır. Nitekim
görünüşte gerekli sıhhat şartları yerinde olan bir akit veya hukuki
tasarruf meşrû olmayan bir kasıtla yapıldığında, bazı mezheplere göre
geçerli sayılırken bazılarına göre bâtıl sayılmıştır.
Hukukta aslolan mükellefin söz ve fiillerinin bilinçli ve
kasıtlı bir şekilde yapılmasıdır. İslam hukuk doktrininde de bir fiilin
şer‘î hükmünü belirlemede kasıt esas alınır. Örneğin mubah bir iş iyi
bir kasıtla yapıldığında sevap kazandıran bir ibadet halini alırken, kötü
bir kasıtla yapılması halinde ise haram bir iş halini alır. Yabancı bir
kadına cinsi arzu ile bakmak haram iken evlenmek için bakmak
helaldir. Aynı şekilde bir şahsın bir kadınla evlilik bağını devam
ettirmek kastıyla evlenmesi sünnettir; fakat ona hakaret etmek, zarar
vermek veya ailesine eziyet çektirmek kastıyla evlenmesi haramdır.
Mükellefin kastının, hem aile hem de borçlar hukukunda akit
ve tasarruflarda mahiyet ve sonucu belirleyici bir işlevi vardır. Zira bir
fiil işlenirken fiilin işlendiği sırada kişinin kastı bulunursa fiiline
hükümler terettüp ederken akıl hastası, mümeyyiz olmayan çocuk,
uyuyan kimseler gibi kastı bulunmayan şahıslar tarafından işlenen fiile

herhangi bir hüküm bağlanmaz.1 Dolayısıyla aklı başında olan ve
kendi iradesi ile hareket eden şahsın söz ve fiillerine hüküm taalluk
eder. Fakat kasıt sahibi olmayan akıl hastası ve uyuyan kimselerin söz
ve fiillerine hüküm bağlanmaz ve dolayısıyla fiilleri de herhangi
geçerli hukuki bir sonuç meydana getirmez. Hukuki işlemlerde
bulunan şahısların iç dünyasıyla söz ve fiillerinin birbiri ile uyumlu
olmasının taşıdığı öneme binaen klasik fıkıh kitaplarında mükreh,
sarhoş, muhtî gibi şahısların hukuki tasarrufları meydana getirme
hususunda kasıtlarının ne olduğu belirlenmeye çalışıldığı sıkça
görülmektedir.
Ayrıca İslam hukuk literatüründe hükümlerin, “kazâî ve
diyânî” şeklinde ayrılması da hukuki işlemlerde bulunan şahısların
kasıtlarına önem verildiğini göstermektedir. Şöyle ki, hukuki
işlemlerde bulunan şahısların beyanları, kasıtları ile çatışıyorsa bu
durumda beyan esas alınarakkazâî hüküm verilirken; kasıt esas
alınarak diyâneten de hüküm verilebilmektedir. Bu yüzden İslam
hukukçuları böyle bir durumun söz konusu olduğu meselelere ilişkin
kazâî hükmü belirttikleri gibi diyânî hükmü de belirtirler. Bu da İslam
hukukunda şahısların beyanına önem verildiği gibi kastına da önem
verildiğini göstermektedir.2
İslam hukukçularının hukuki işlemlerin geçerliliği ile ilgili
kasta yönelik yaklaşımları ve kasıt ile beyanın uyuşmaması hâlinde
kasıt ile beyandan hangisine öncelik verileceği konusundaki
görüşlerinin tespiti, görüşlerine dayanak yaptıkları gerekçelerin ortaya
konması önem arz etmektedir. Bundan dolayı bu makalede,
mezheplerin kasta ve kastın etkisine ilişkin yaklaşımları inceleme
konusu yapılmıştır.
I. Kastın Anlamı
Sözlükte orta ve doğru yolu tutmak, kolay yolu takip etmek,
adaletli olmak, azmetmek, bir şey yapmak, yönelmek, tutumlu olmak3
anlamlarına gelen kasıt (kasd) kelimesi, Kur’ân’da değişik türevleri ile
1

Şâtıbî, Ebû İshâk İbrahim b. Musa b. Muhamed el-Lahmî el-Ğırnâtî, el-Muvâfakât
fî uṣûli’ş-şeri‘a, thk. Muhammed el-İskenderânî ve Adnan Dervîş, Dârü’l-Kitâbi’lArabî, Beyrut 2008, s. 397.
2
Merğînânî, Burhanüddîn Ebü’l-Hasan Ali b. Ebû Bekr b. Abdülcelil er-Reşidânî,
el-Hidâye şerhu Bidâyeti’l-mübtedî, Birinci Baskı, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut
1990, I-II, 255, 260; İbnü’n-Nüceym, Zeynüddin b. İbrahim, el-Eşb’âh ve’n-Nezâ’ir,
thk. Muhammed Mutî’ el-Hâfız, Birinci Baskı, Dârü’l-fıkr, yy., 1983, s. 19, 173.
3
Cevherî, İsmail b. Hammâd, es-Sıhâh Tâcu’l-lüğa ve sıhâhu’l-‘Arabiyye, thk.
Ahmed Abdülgafur Attâr, Dârü’l-ilm li’l-Melâyîn, Beyrut 1984, I-VI, 524-525; İbn
Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemâluddîn Muhammed b. Mukrib el-Efrîkî el-Mısrî, Lisânu’l‘Arab, Dâru Sâdır, Beyrut ts., III. 353-354.

altı âyette ve birbirine yakın manalarda4 kullanılmıştır.5 Bu âyetlerde
geçen kasıt ve türevlerinin, anlam bakımından konumuz olan kasıtla
herhangi bir alakası bulunmamaktadır. Hadislerde ise kasd kelimesi
orta yolu tutmak,6kasede şeklinde fiil olarak yönelmek anlamlarına
gelmektedir.7
Kasıt kelimesi bazen cem‘ kalıbında ifade edilir. Kastın
cem‘ olarak ifade tarzı iki şekildedir. Örneğin Şâfiî hukukçularından
Gazzâlî, Hanbelî hukukçularından İbnKayyim el-Cevziyye, Mâlikî
hukukçularından Şâtıbî ve günümüz hukukçularından İbnAşûr gibi
bazı hukukçular makâsıd kalıbındaki cem‘ini kullanırken,8Kurtûbî,
Şâfiî hukukçularından Remlî ve Abdülkerim Zeydân gibi bazı çağdaş
İslam hukukçuları da kusûd kalıbını kullanırlar.9Şâfiî hukukçularından
Takiyuddines-Sübkî ve günümüz İslam hukukçularından Ömer
Süleyman el-Eşkar ise her iki cem‘ kalıbını, yani hemmakâsıd hem
dekusûdkelimelerini kullanırlar.10
4

Örneğin “ne hızlı ne de yavaş ikisi arası bir yürüyüşle yürü”
anlamındaiksıdşeklinde emir fiili olarak (Lokman 31/19), “doğru yolu göstermek”
anlamında kasd şeklinde mastar olarak (Nahl 16/9), “orta bir yolculuk” anlamında (ne
uzak ne de yakın) kâsıd şeklinde ism-i fâil olarak (Tevbe 9/42), “orta yolu tutan”
anlamında muktesıd şeklinde ism-i fâil olarak (Lokman 31/32), “ortada olanlar”
anlamında muktesıd şeklinde ism-i fâil olarak (Fâtır 35/32) ve “orta yolu tutan”
anlamında muktesıde şeklinde ism-i fâil olarak (Mâide /66) kullanılmıştır.
5
Râğıb el-İsfahânî, Ebü’l-Kasım el-Hüseyin b. Muhammed, el-Müfredât fî ğaribi’lKur’ân, thk. Muhammed Seyyid Kîlânî, Dârü’l-ma’rife, Beyrut ts., s. 404.
6
Müslim, Ebü’l-Hüseyin b. El-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî, Ṣaḥiḥu Müslim,
Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut 2000, Cuma, 13; Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b.
İsa b. Sevre, el-Câmi’u’s-sahîh, thk. Ahmed Muhammed Şakir, 1987, Salât, 364.
7
Müslim, İman, 41.
8
Gazzâlî, Hüccetü’l-İslam Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed,
el-Mustasfâ min ‘ilmi’l-usûl, nşr. Necvâ Davv, Birinci Baskı, Dâru İhyâi’t-Türâsi’lArabî, Beyrut 1997, I, 216; İbn Kayyim el-Cevziyye, Şemsüddin Ebû Abdullah
Muhammed b. Ebû Bekr, İ‘lâmu’l-muvakkı‘în ‘an Rabbi’l-‘âlemîn, nşr. Ahmed
Abdüsselam ez-Zü‘bî, Birinci Baskı, Şirketu Dâri’l-Erkam b. Ebi’l-Erkam, Beyrut
1997, III-IV, 89; Şâtıbî, Muvâfakât,s. 397; İbn Aşûr, Muhammed Taha, Makâsıdü’şşerî‘ati’l-İslamiyye, thk. Muhammed et-Tâhir el-Meysârî, İkinci Baskı, Dârü’nNefâis, Ürdün, 2001, s. 415.
9
Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebû Bekr, el-Câmi‘ li-ahkâmi’lKur’ân, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî, Birinci Baskı, Müessesetü’r-Risâle,
Beyrut 2006, X, 376; Remlî, Şemsüddîn Muhammed b. Ebi’l-Abbas Ahmed b. Hamza
el-Mısrî el-Ensârî, Nihâyetü’l-muhtâc ilâ şerhi’l-Minhâc, nşr. Muhammed Ali
Beyzûn, Üçüncü Baskı, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2003, I, 158; Zeydân,
Abdülkerim, “Eseru’l-kusûd fi’t-ta arrufât ve’l-‘u ûd”, Mecmû‘a Buhûs fıkhiyye,
Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1986, sy., 2, s. 249.
10
Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Muyhuddin b.Şeref, el-Mecmû’ şerhu’l-Mühezzeb li’şŞîrâzî, thk. Muhammed Necib el-Mutî’î, Mektebetu’l-irşâd, Cidde ts., X, 145; Eşkar,
Ömer Süleyman, Makâsıdu’l-mükellefîn, Mektebetu’l-Felâh, Kuveyt 1981, s. 59, 69,
81.

İlk dönem fıkıh eserlerinde kasıt kelimesinin sıkça
kullanıldığı görülse de kavrama ilişkin tanımlara rastlanmaz. Fakat
çocuk ve akıl hastası gibi şahısların tasarruflarının ele alındığı
yerlerde ve hata, ikrah, hile, hezl (latife beyanı) gibi kavramlarla ilgili
konularda İslam hukukçularının kasta ilişkin görüşlerini ortaya
koyacak kadar yeterli bilgi bulunmaktadır. Klasik fıkıh literatüründe
kasıt kavramının yaygın bir kullanımı bulunmasına rağmen tarifi
yapılmadığı gibi kavâid ve usûl kitaplarında da tanımlanmamıştır.
Bununla birlikte klasik İslam hukuk literatüründekasıt kavramına
ilişkin tartışma örneklerinde kasıt sözcüğünü tanıtmayı ve
tanımlamayı sağlayacak kadar bilgi bulunmakta ve kastın mahiyetini
belirlemektedir.
Günümüz İslam hukukçuları ise kasıt sözcüğünü
tanımlamışlardır. Bu tanımların bir kısmında gaye ön plana
çıkarılırken diğer bir kısmında ise gayeye yönelme göz önünde
bulundurulmuştur. Çağdaş İslam hukuku araştırmacılarından
Muhammed RuvvâsKal‘acî kastı gerçekleştirilmek istenen hedef
olarak tanımlar. Örneğin fıtır sadakasından maksat ihtiyaç sahibi
kimselerin bayramda ihtiyaçlarını karşılamak, cezalardan maksat ise
kişiyi suç işlemekten uzak tutmaktır.11 Buna göre kasıt, herhangi bir
söz veya fiille ulaşılmak istenen gayeye denilir. Kasıt kavramı; bir
kimsenin istek ve iradesinin bir fiile ait sonuca yönelmesi şeklinde de
tanımlanmıştır.12 Kasıt sözcüğü, bu teknik tanımların yanında sözlük
anlamı doğrultusunda da tanımlanmıştır. Örneğin el-Mevsû’atu’lFıkhiyye el-Kuveytiyye’de kasıt kelimesinin sözlük anlamıazmetmek
veyönelmek ve terim anlamı isekararlı bir şekilde bir eylemi meydana
getirmeye doğru yönelme13 olarak verilmiştir.
Yukarıda yapılan tanımlardan hareketle kasıt, hukuki bir
tasarrufta bulunan kimsenin bilerek ve isteyerek tasarrufun
doğurduğu neticeye yönelmesi veya hukuki işlemlerden elde edilmek
istenen neticedir şeklinde tanımlanabilir. Örneğin bir satım akdinde
satıcının satış bedelini elde etmesi; müşterinin ise satım konusu olan
malı (mebî‘) mülkiyetine geçirmesi şeklindeki hedefleri, kasıtlarını
oluşturur.
Günümüz İslam hukukçularından Ömer Süleyman elEşkar’ın (ö. 2013) kasıt kavramının anlamına ilişkin tespit ve
değerlendirmesi oldukça aydınlatıcı mahiyettedir. Ona göre kasıt, ilim
ve amel ile çevrelenmiş insanın içinde bir iç durumdur. İlim kasıttan
11

Kal‘acî, Muhammed Ruvvâs, el-Mevsû‘atü’l-fıkhiyyetü’l-müyessera, Dârü’nNefâis 2000, II, 1588.
12
Şafak, Ali, “Kasıt”, DİA.,İstanbul 2001, XXIV, 559.
13
 هﻮ اﻟﻌﺰم اﻟﻤﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ إﻧﺸﺎء ﻓﻌﻞ: ( اﻟﻘﺼﺪMv.F, XXII, 228).

önce bulunur. Çünkü ilim kastın rüknüdür. Amel ise kasta tâbidir. Zira
amel onun neticesi ve fer‘idir. Dolayısıyla bir fiilin meydana gelmesi
için kastın bulunması gereklidir. Ayrıca kastın iki şeye taalluku söz
konusudur: Birincisi kasıt, gerçekleştirilmek istenen fiile taalluk eder.
Bu durumda kasıt, kişiyi ihtiyar sahibi yapar. Örneğin secdeye varma
fiili bazen kasıtlı olduğu gibi bazen de -baş dönmesinden dolayı bir
insanın yüz üstü düşmesi gibi- kasıtsız gerçekleşebilir. İkincisi kasıt,
fiille güdülen gayeye (mana) taalluk eder. Bu durumda kasıt, gayeye
yönelme demektir. Mesela kendi isteği (ihtiyâr) ile ayakta duran kişi
ya içeri giren bir insana karşı saygı göstermek kastıyla ayakta durmuş
ya da namazda olduğu gibi Allah’ı yüceltmek için durmuştur.14
Ayrıca bu iki anlamdaki kasıt için bilgi gerekir. Şöyle ki
meydana getirilecek fiile ilişkin bilgi bulunmadan bu fiile yönelik
kasıt da bulunmaz. Örneğin namazda kıyam, rükû ve secde
bulunduğunu bilmeyen bir kimsenin bunları kastetmesi mümkün
değildir. Gayeye yönelik kasıt da bilgiyi gerektirir. Çünkü gaye,
bilinmesi durumunda insanı fiili yapmaya sevk eder. Örneğin saygı
nedir bilmeyen bir kimsenin saygı göstermek kastıyla başkası için
ayağa kalkması mümkün değildir.15 Buradan hareketle kastın, kişinin
fiile yönelmesini veya kişiyi fiili yapmaya sevk eden gayeyi ifade
ettiğini söyleyebiliriz.
Şu hususun belirtilmesi gerekir: Her ne kadar ilk dönem
fıkıh eserlerinde kastın tanımı yapılmamışsa da insanların kastından
söz edilmiştir. Nitekim kasıt, Şâri‘in kastı ve kulun kastı olmak üzere
iki açıdan ele alınmıştır. Şâri‘in kastı zarurî, hâcî ve tahsinî olarak
bilinen maslahatları korumaktır. Şer‘î yükümlülükler ise, dünyevî ve
uhrevî
maslahatların
gerçekleştirilmesine
ve
korunmasına
yöneliktir.16Gazzâlî de maslahat terimini açıklarken Şâri‘in ve
insanların kastına işaret eder. Şöyle ki; “maslahat aslında menfaati
sağlamak veya zararı defetmekten ibarettir. Fakat biz onunla bu
anlamı kastetmiyoruz. Çünkü menfaati sağlama veya zararı giderme
insanların (halk) maksatlarıdır. İnsanların yararı, kendi maksatlarını
gerçekleştirme durumunda söz konusu olabilir. Bizim maslahat
sözünden kastımız Şer‘in maksatlarını korumaktır. Şer‘in insanlara
ilişkin kastı; onların dinini, canını, aklını, neslini ve malını
korumaktır. Bu beş aslı koruyan her şeye maslahat, ortadan kaldıran
her şeye de mefsedet denir ve bu mefsedeti gidermenin de maslahat
olduğunu” söyler.17 Buradan hareketle çağdaş İslam hukukçularından
14
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Cemâlüddîn Atiye, Gazzâlî’ninmenfaati sağlama veya zararı defetme
insanların kastıdır sözünün mükelleflerin kastı hususunda Mâlikî
hukukçularından Şâtibî’ye (ö. 790/1388) ilham kaynağı olduğunu ve
Gazzâlî’nin üç satırda söylediklerini Şâtıbî’nin doksan sayfada ve
daha geniş bir şekilde ele aldığını belirtir.18
İbnAşûr da makâsıdı iki açıdan ele alır. Buna göre
hükümlere konu olan şeyler, makâsıd ve vesâil olmak üzere iki
çeşittir. Makâsıd bizzat kendisinde maslahat veya mefsedet bulunan
şeylerdir. Vesâil ise makâsıda ulaştıran yollardır. Böylece makâsıd,
bizzat kastedilen işler ve tasarruflardır. Makâsıd; Şâri‘inmakâsıdı ve
insanların kendi tasarruflarındaki makâsıdı olmak üzere iki kısımdır:
Şâri‘inMakâsıdı:
İnsanların
faydalı
maksatlarını
gerçekleştirmeye veya özel tasarruflarında kamu yararını korumaya
yönelik Şâri‘in gözetmiş olduğu hususlardır. İnsanların, Şâri‘in
muamelata has olan maksatlarını öğrenmeleri ve onlara uymaları
istenir ki insanlar kendi maslahatlarını gerçekleştirirken kamu
yararını ortadan kaldırmasınlar.
İnsanların Tasarruflardaki Makâsıdı: İnsanların, uğruna
akitleştikleri, borçlandıkları hikmetler ve amaçlardır. Örneğin
insanların sosyal hayatın devamı için gerekli olan alım satım, icâre,
âriye gibi akitlerde bir takım amaçlara ulaşma adına çabalamaları bu
kabildendir.19
II. Mezheplerin Kasıt Kavramına Yaklaşımları
İslam hukuk doktrininde akit ve tasarrufların gerçekleşmesi
için kişinin kastını gösteren beyan, açık olduğu ve aksi ortaya
çıkmadığı sürece kastın varlığı yönünde delil olarak kabul edilir.
Dolayısıyla aklı başında ve ergenlik çağına ulaşmış bir kimsenin
herhangi hukuki bir tasarrufa ilişkin beyanı kendisini bağladığı gibi
akıl hastası, gayri mümeyyiz çocuk, uyuyan veya baygın kişide kastın
var olma imkânı bulunmadığı için bunlardan sâdır olan beyan
kendilerini bağlamaz ve böyle bir beyanın hukuken hiçbir değeri
yoktur. Bu yüzden İslam hukukçuları, açık olduğu ve aksi
ispatlanmadığı sürece kasta bakmaksızın ifade edilen beyanı göz
önünde bulundururlar. Çünkü kasıt içte gerçekleşen sübjektif bir
durum olduğundan onun yerine objektif göstergesi olan beyanın göz
önünde bulundurulması ve hukuki sonuçların beyana bağlanması
hukuki istikrarın sağlanması açısından önemlidir.
18
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İslam hukuk literatüründe hukuki işlemlerin geçerli olması
hususunda bütün hukuk ekollerinin kasta önem verdikleri klasik
dönem fıkıh kitaplarında açıkça görülmektedir. Örneğin bütün
ekollere göre gayri mümeyyiz çocuk, akıl hastası, baygın veya uyuyan
kişilerin kastı bulunmadığı için bunlardan sâdır olan beyana itibar
edilmez ve dolayısıyla bunların yaptıkları hukuki işlemler geçersiz
addedilir. Fakat hata, ikrah gibi kişinin kastı ile beyanı arasında bir
uyuşmazlık söz konusu olduğu durumlarda ise, kişinin kastına mı
yoksa beyanına mı öncelik verileceği ve hangisinin dikkate alınacağı
meselesi doktrinde tartışmalıdır.
Mükellefin kastının hukuki işlemlerdeki etkisine ilişkin
hukuk ekollerinin yaklaşımları hususunda klasik dönem fürû
kitaplarında yeterince bilgi bulmak mümkündür. Ayrıca İslam hukuk
ekolleri; Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinde bir işten
maksat ne ise hüküm ona göredir20 küllî kâidesi işlenmesine rağmen
kişinin kastını göz önünde bulundurma ve ona önem verme hususunda
İslam hukuk ekollerinin aynı çizgiyi takip ettikleri söylenemez. Şimdi
İslam hukuk ekollerinin hukuki işlemlerin geçerliliği hususunda kasta
ne derece önem atfettiklerini işlemeye gayret edeceğiz.
A. Hanefî Mezhebi
Hanefî ekolündeki ağırlıklı görüş, hukuki işlemlerde bulunan
bir kimsenin kastına bakmaksızın onun dışa vurduğu beyanı göz
önünde bulundurma yönündedir. Bununla birlikte Hanefî mezhebinde
bazı hukuki tasarruf ve akitlerde akdi tesis eden tarafların kastına
öncelik veren hukukçular da olmuştur. Hanefî ekolünde kasıttan
ziyade beyana öncelik verildiğini gösteren klasik dönem fürû
kitaplarında yer alan meselelerden bazıları şunlardır:
Şarap üreticisine üzüm şırası satmakta herhangi bir sakınca
yoktur. Çünkü üzüm şırası temiz ve helal bir içecektir. Diğer helal
şeylerin satışı gibi onun satışı da caizdir ve dolayısıyla karşılığında
verilen parayı almak helaldir. Çünkü helal bir şeyi satan kimsenin
kastında fesatlık söz konusu olamaz. Müşterinin kastında fesatlık olsa
da bu durum, satıcıyı ilgilendirmez. Ebû Hanife’ye göre bu akit
mekruh değildir. Delili ise “hiçbir günahkâr başka bir günahkârın
günah yükünü yüklenmez.” (En‘âm 7/164; İsrâ 17/15; Fâtır 35/18)
âyetidir. Ayrıca bu akit kıyasa da uygundur. Dolayısıyla EbûHanife’ye
göre üzümden içki üreten kişiye üzüm satmak caizdir.21Tahâvî’ye (ö.
321/933) göre de içki üreticisine üzüm şırası satma hususunda sakınca
20
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yoktur. Hatta Tahâvî üzüm satan şahsın, müşterinin şıradan içki
üretmediğine dair emin olmasına gerek olmadığını söyler.22Ebû Yusuf
ve İmam Muhammed’e göre ise istihsân prensibine göre mekruhtur.
Zira içki üreticisine üzüm veya üzüm şırası satmak ma‘siyet, yani içki
üretmek hususunda içki üreticisine yardımdır ki böyle bir yardım
haramdır.23
Öte yandan bu hukuk ekolünde kastın daöncelendiğini
gösteren örneklerden bazıları şunlardır: Bir kimse ölüm hastalığında
eşini bâin talâkla boşarsa, talâkı vâki olur. Ancak hastalığı sırasında
eşini boşayan ve bu hastalıktan ölen şahıs, eşini mirastan mahrum
etmeyi kastetmiş olabilir. Hanefî doktrininde bu durumdaki kadın
daha iddet beklerken kendisini boşayan koca ölürse kadın kendisine
mirasçı olur. Çünkü kocanın, bâin talâkla eşini boşamaktaki kastı onu
mirastan mahrum bırakmaktır. Bu yüzden kadın kendisini boşayan
kocasına miraçı kılınarak kocanın bu kötü kastı önlenir.24
Malum olduğu üzere İslam hukukunda rehin alan şahsın
rehin konusu maldan faydalanmayı akitten önce şart koşması faiz
olarak değerlendirilmiş ve dolayısıyla ondan yararlanılması câiz
görülmemiştir. Fakat vefâ yoluyla satım akdinde malı satın alan şahsın
alacağına karşılık aldığı maldan faydalanması ise câiz görülmüştür.
Hukuk dilinde bey’ bi’l-vefâ olarak adlandırılan bu işlem, bir
kimsenin bir malı başka bir kimseye bedeli iade edince geri vermek
üzere satması demektir. Bu satım, satın alan şahsın satış konusundan
yararlanabilmesi açısından câiz olan bir satım akdi, tarafların akdi
feshedebilme yetkisine sahip olmaları bakımından fâsid satım akdi ve
müşterinin, malı başka birisine satamaması bakımından da rehin akdi
hükmündedir.25Mecelle’deukudda itibar makâsıd ve meâniyedir, elfâz
ve mebâniye değildirkâidesinin izahında binâen-alâzâlik (bey’ bilvefâ) da rehin hükmü cereyan eder26 denilerek bey’ bi’l-vefâda her ne
kadar bey‘ lafzı kullanılmışsa da ihtiyaç sahibi kimse bu lafızla borç
temin etmeyi ve alacaklı da alacağını teminata bağlamayı kastettikleri
için bu akdin rehin olmasının daha üstün olduğuna vurgu yapılmıştır.27
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İslam’da insanın hem kendi hem de bakmakla mükellef
olduğu kimselerin nafakasını temin etmek kastıyla meşrû yoldan
çalışıp kazanması ibadet olarak nitelendirilmiştir. Alım satım ile faiz
karşılaştırılarak, alım satım helal kabul edilirken faiz haram
kılınmıştır. Buna rağmen öteden beri bazı kimselerin faiz elde etmek
kastıyla bir takım hilelere başvurdukları bir gerçektir. Nitekim tâ ilk
dönemlerde bu maksatla bey‘u‘l-îne( ) َﺑﻴْ ُﻊ اﻟﻌِﻴﻨَﺔdenilen bir alım satım
akdi çeşidini geliştirmişlerdir. Îne satımı için değişik tanımlar
yapılmıştır. Fakat en yaygın tanımlamaya göre îne satımı; bir malın
belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satılıp, henüz satım parası
teslim alınmadan aynı malın satılan fiyattan daha düşük bir fiyatla
peşin olarak geri satın alınmasıdır.28 Örneğin bir şahıs bir malı belirli
bir vade ile 100 liraya satar ve daha satım parasını teslim almadan
aynı malı o kimseden peşin olarak 80 liraya geri satın alırsa îne
satımından söz edilebilir. Bu işlem, bazen araya üçüncü bir kişi
sokularak yapılır. Bu alım satım akdine genelde faiz yasağını aşmak
ve bir fazlalığı elde etmek isteyen kimseler başvurur. İşte İslam hukuk
literatüründeîne satımının faiz konusu çerçevesinde ele alınmasının
sebebi budur.
Hanefî mezhebine göre böyle bir satım akdi fâsiddir.
Mezhep hukukçularının bu konudaki dayanağı Hz. Aişe’den
nakledilen şu haberdir: ÜmmüMühibbe adında bir kadın Hz. Aişe’ye
gelerek şöyle dedi: “Benim bir câriyem vardı. Zeyd b. Erkam’a
veresiye 800’e sattım. Zeyd onu satmak isteyince peşin olarak 600’e
satın aldım.” Bunun üzerine Hz. Aişe bize döndü, “çok kötü alım
satım yapmışsın. Zeyd’e haber ver, Allah onun Hz. Peygamber’le
birlikte yaptığı cihadı iptal etti. Ancak tövbe ederse o başka” diye
cevap verdi. Bunun üzerine kadın Aişe’ye, “anaparamı alıp fazla
kısmı iade etsem olur mu?” diye sordu. Aişe de “kime rabbinden bir
öğüt gelip vazgeçerse, daha önce yaptıkları kendinedir.” (Bakara
2/275) âyetini okudu.29
Hanefîler Hz. Aişe’nin sözünün kendi görüşlerine dayanak
kılınmasını şu şekilde izah ederler: Aişe’nin böyle bir satım akdinde
bulunan Zeyd b. Erkam’ın Hz. Peygamberle birlikte yapmış olduğu
cihadının boşa gideceğini söylemesi rey ile bilinebilecek bir konu
değildir. Dolayısıyla Aişe bunu Hz. Peygamber’den duymuş olmalıdır.
28
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Ayrıca Hz. Aişe’nin sahih bir akit için söylenmeyecek bu kınayıcı
sözü söylemesi, Zeyd’in yaptığı akdin fâsid olduğunu gösterir. Zira
sahih akit değil ancak fâsid akit bu şekilde nitelenebilir. Hatta Zeyd’in
Hz. Aişe’den özür dilediği de rivâyet edilir.30
Hanefî hukukçular îne satımında ribâ şüphesi bulunmasını
da söz konusu akdin câiz olmamasına gerekçe gösterirler. Şöyle ki
ikinci akitteki fiyat (semen) ilk akitteki fiyatın bedelidir. Hâl böyle
olunca muâvezeli bir akit olan satım akdinde birinci fiyatın ikinci
fiyattan fazla olan kısmına hiçbir bedel tekabül etmemektedir.
Dolayısıyla bu alım satımda fazlalık söz konusu olmaktadır. Fakat bu
fazlalık iki akit vasıtasıyla meydana geldiği için faiz değil sadece faiz
şüphesidir. Ancak bu gibi konularda şüphe, hakikat gibi
değerlendirilir.31
İslam hukukuna göre üç talâkla boşanmış kadının, kocası ile
nikâh bağı sonra erer. Bunların yeniden evlenebilmeleri için kadının
başka biriyle evlenmesi gerekir. Kadının evlendiği bu ikinci koca da
kadını boşar veya ölüm gibi başka bir şekilde evlilik hayatı son bulsa,
tarafların istemeleri hâlinde kadının eski kocasıyla yeniden evlenmesi
hukuken mümkün hale gelir. İslam hukukçularının bu konudaki
dayanakları “eğer erkek karısını (üçüncü defa) boşarsa, kadın, onun
dışında başka kocayla nikâhlanmadıkça ona helal olmaz. (Bu koca da)
onu boşadığı takdirde, onlar (kadın ile ilk kocası) Allah’ın koyduğu
ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa tekrar birbirlerine dönüp
evlenmelerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah’ın anlayan bir
toplum için açıkladığı ölçüleridir.” (Bakara, 2/230) âyetidir.32
Âyette bahsedilen ikinci evlilik, tâbii şekilde meydana gelen
ve normal bir surette son bulan evliliktir. Ne var ki üç talâkla eşini
boşayan koca bazen boşamaktan dolayı pişmanlık duyar ve boşadığı
eşiyle tekrar evlenmek ister. Eski eşlerin yeniden evlenebilmeleri için,
yani geçici evlenme engelini ortadan kaldırmaları için başka bir
erkekle anlaşılır ve kendisinden kadınla evlenip zifafa girdikten sonra
kadını boşayacağına dair söz alma gibi hileli bir yola başvurulur. Daha
açık bir ifade ile bu eşlerin yeniden evlenebilmeleri için hileli
evlilikler (hülle) yapılır.
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ﻇﻨﱠﺎ َأنْ ُﻳﻘِﻴﻤَﺎ
َ ْﺟﻌَﺎ ِإن
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻤَﺎ َأنْ َﻳ َﺘﺮَا
َ ح
َ ﺟﻨَﺎ
ُ ﻃﱠﻠ َﻘﻬَﺎ َﻓﻠَﺎ
َ ْﻏﻴْ َﺮ ُﻩ َﻓِﺈن
َ ﺢ َزوْﺟًﺎ
َ ﺣﺘﱠﻰ َﺗﻨْ ِﻜ
َ ﻞ َﻟ ُﻪ ِﻣﻦْ َﺑﻌْ ُﺪ
ﺤﱡ
ِ ﻃﱠﻠ َﻘﻬَﺎ َﻓﻠَﺎ َﺗ
َ َْﻓِﺈن
ن
َ ﺣﺪُو ُد اﻟﱠﻠ ِﻪ ُﻳ َﺒﱢﻴ ُﻨﻬَﺎ ِﻟ َﻘﻮْ ٍم َﻳﻌَْﻠﻤُﻮ
ُ ﻚ
َ ْﺣﺪُو َد اﻟﱠﻠ ِﻪ َو ِﺗﻠ
ُ

Hülleveya tahlîl(ح اﻟ ﱠﺘﺤْﻠِﻴﻞ
ُ )ﻧِﻜﺎ, üç talâkla boşanmış bir kadını
kendisini boşayan kocasına helal kılmak için yapılan evliliğe denilir.33
Bir başka ifade ile hülle nikâhı, üç talâkla boşanmış bir kadını,
boşayan kocasına helal kılmak kastıyla yapılan şeklî ve sun‘î bir
evliliktir. Üç talâkla boşanmış kadını, boşayan kocasına helal kılmak
maksadıyla evlenen kimseye muhallil, üç talâkla karısını boşayan ve
kendisi için hülle yapılan kocaya da muhallelün leh denilir. İslam
hukuk literatüründetahlîl adıyla yer alan bu nikâh akdi İslam hukuk
doktrininde tartışmalı konulardandır.
Hanefî mezhebinde, bir kimse üç talâkla boşanmış bir
kadınla onu boşayan kocasına helal kılmak kastıyla evlenir, taraflar
cinsel birleşmeden sonra ikinci kocanın boşamasını nikâh akdi
esnasında şart koşmazlar ve ikinci koca da bu kasıtla kadınla cinsel
birleşmede bulunduktan sonra kadını boşarsa, Hanefî hukukçuların
görüş birliği ile kadın ilk kocasına helal olur.34 Çünkü bu doktrine
göre muâmelatın geçerliliğinde mücerret niyete itibar edilmez.
Dolayısıyla böyle bir niyetle yapılan nikâh akdi tıpkı her iki tarafın
belli bir vakti kastetmeleri ile yapılan nikâh akdi gibi sahihtir.35 Hanefî
hukukçuların ilk kocasına helal kılmak kastıyla yapılan nikâh akdini
geçerli saymaları hukuki işlemlerde “mücerret kasta itibar etmeme”
prensiplerine dayanır.
Üç talâkla boşanmış kadının başka birisine “benimle evlen
ve beni eski kocama helal kıl” veya eski koca bir başkasına “bu
kadınla evlen ve onu bana helal kıl” veyahut ikinci koca olacak şahsın,
kadına “seninle evlenip seni eski kocana helal kılacağım” demesi gibi
boşama şartıyla yapılan nikâh akdi ise Hanefî hukukçuları arasında
tartışmalı konulardandır. Ebû Hanife ve Züfer’e göre nikâh sahih, şart
geçersizdir ve evlilik şarta bağlı olmaksızın devam eder. Çünkü nikâh
akdinin genel ilkeleri, helal kılma şartı ileri sürülsün veya sürülmesin
akdin cevazını gerektirir. Bu yüzden bu şartla yapılan nikâh akdi
sahihtir. Hatta “başka bir erkekle evlenmedikçe” âyetinin hükmü altına
girmektedir. Dolayısıyla böyle bir evlilikle haramlık sona erer. Şu
33
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kadar var ki bu şartla nikâh akdi (ikinci akit) yapmak mekruhtur.
Çünkü bu şart, nikâhın beraber yaşama, çocuk sahibi ve iffetli olma
gibi maksatlarına ters düşmektedir. Zira bu tür şeylerin gerçekleşmesi
evliliğin sürekli olmasına bağlıdır.36
Ebû Yusuf’a göre ise ikinci nikâh fâsiddir ve ikinci koca,
kadınla cinsel birleşmede bulunsa dahi kadın ilk kocasına helal olmaz.
Çünkü helal kılma şartıyla yapılan nikâh muvakkat (geçici) nikâh
anlamına gelmektedir. Nikâh akdinde süre tayininin şart koşulması ise
nikâh akdini ifsad eder ki fâsid nikâh akdiyle üç talâkla boşanmış
kadın ilk kocasına helal olmaz. İmam Muhammed’e göre ise, ikinci
nikâh akdi sahih olmakla birlikte onun neticesinde kadın birinci
kocasına helal olmaz. Zira nikâh akdi süresiz bir işlem olduğundan
helal kılma şartını ileri sürmek Allah’ın tehir ettiği bir şeyi hemen elde
etmeyi istemektir. Dolayısıyla helal kılma şartını ileri sürenler bu
amaçlarından mahrum bırakılarak cezalandırılırlar. Bu bir an evvel
miras almak isteyen mirasçının, mirasını alacağı kişiyi öldürmesi
hâlinde mirastan mahrum bırakılarak cezalandırılmasına benzer.
Burada şart bâtıl, nikâh akdi sahih sayılır fakat kadın bu nikâhla ilk
kocasına helal olmaz.37
Netice olarak şunu söyleyebiliriz: Hanefî hukukçularının,
kasıt ile beyanın uyumsuzluğunun söz konusu olduğu meselelere
getirdikleri çözümlere bakıldığında bu ekolün, objektifliğe daha yakın
bir yol takip ettiği söylenebilir. Öte yandan bazı hukuki tasarruflarda
Hanefî hukukçuların bir kısmı beyanı göz önünde bulundururken diğer
bir kısmı da akdi tesis eden tarafların içinde gizli olan kasta itibar
eder.

36

Kâsânî, Bedâi‘u’s-Sanâi‘, III, 187-188; İbnü’n-Nüceym, Zeynüddin, el-Bahru’rrâik şerhu Kenzi’d-Dekâik, el-Matbaatu’l-ilmiyye, ts., IV, 61.
37
Serahsî, Mebsût, VI, 10; a.mllf., a.e., XXX, 228; Kâsânî, Bedâi‘u’s-Sanâi‘, III,
187-188. Serahsî bu konuda Ebû Yusuf’un görüşünü İmam Muhammed’e nispet
ederek verirken Muhammed’in görüşünü de Ebû Yusuf’a nispet eder. Fakat Serahsî
Mebsût’ün XXX, 228. sayfasında ise görüş sahiplerini doğru bir şekilde
aktarmaktadır. Hanefî mezhebinin diğer furû kitaplarında Ebû Yusuf ve Muhammed’e
nispet edilen görüşler Mebsût’ün XXX, 228. sayfasında aktarılan bilgilerle
uyuşmaktadır. Dolayısıyla VI, 10. sayfadaki bilgiler nüsha hatası olsa gerek.
Karşılaştırma için bk. Serahsî, VI, 10; a.mlf., a.e., XXX, 228; Kâsânî, Bedâi‘u’sSanâi‘, III, 187-188. Bununla birlikte Hanefî hukukçularından Ebü’l-Feth elVelvâlicî, boşama şartıyla yapılan nikâh akdinin hükmü hususunda Ebû Yusuf’tan iki
farklı görüşün nakledildiğini belirtir: Birinci görüş, Ebû Yusuf’a göre böyle bir nikâh
akdi câizdir. İkinci görüş ise söz konusu akit fâsiddir. Ayrıca Velvâlicî Muhammed’e
göre ise bu nikâh akdinin fâsid olduğunu aktarır. (Velvâlicî, el-Fetâva’l-Velvâliciyye,
II, 100).

B. Mâlikî Mezhebi
Mâlikî ekolü, hukuki işlemlerin geçerliliği hususunda kişinin
mücerret beyanıyla yetinmez. Mâlikîler, beyanla birlikte hukuki
işlemin arkasında gizli bulunan kastı da göz önünde bulundururlar.
Dolayısıyla bu ekole göre bir kimsenin yaptığı hukuki işlemlerde
yalnızca şekil şartlarına riâyet etmesi yetmez. Bununla birlikte Şâri‘in
söz konusu amel için vaz‘ettiği maksatları da gözetmesi gerekir. Şâtıbî
üzerinde çalışma yapan günümüz hukukçularından Ubeydî,
mükellefin ameli görünüş itibarıyla sahih fakat söz konusu ameldeki
kastı Şâri‘in kastına ters düşecek şekilde içerik (bâtın) bakımından
fâsid olursa İslam hukukçularının çoğunluğuna göre onun hem ameli
hem de kastının bâtıl olduğunu belirtir.38
Şâtıbî, amellerin niyetlere göre olduğunu, hem ibadet hem
demuâmelat (âdet) türünden olan tasarruflarda maksatlara itibar
edildiğini ve bir kimse bir fiil işlerken kastı varsa fiiline hükümlerin
taalluk edeceğini söyleyerek kasıt sahibi olmayan gayri mümeyyiz
çocuk, uyuyan ve akıl hastası gibi kimselerin söz ve fiillerine
hükümlerin bağlanmayacağını ifade eder. Aynı şekilde Şâri'in
mükelleften beklediği, mükellefin amel sırasındaki kastının Şâri'in
teşri sırasındaki kastına uygun düşmesi ve fiillerinde buna göre
hareket etmesidir.39 Kasta ilişkin bu yaklaşım Mâlikî mezhebine
mensup müelliflerin eserlerinde açıkça görülür. Örneğin Mâlikî
mezhebinde ölüm döşeğinde olan bir kimsenin evlenmesi câiz
değildir. Nikâh kıyılması durumunda ise cinsel ilişkiden sonra dahi
olsa bu nikâh akdi feshedilir ve koca ölürse diğer mirasçıların hakkı
terekeye taalluk ettiği için bu kadın kocasının mirasçısı olmaz.40
Çünkü bu kimsenin, bu evlilikle mirasçılarına yeni bir mirasçıyı ortak
ederek onlara zarar verme kastı söz konusu olabilir.
Mâlikî hukukçularından İbnRüşd (ö. 595/1198) ise ekolde
hâkim anlayıştan farklı bir yaklaşım sergilemektedir. İbnRüşd, ölüm
döşeğinde iken evlenen kimsenin durumunun araştırılacağını; şayet
deliller, hayrı ve iyiliği kastederek evlendiğine delalet ederse bu
durumda evlenmesine engel olunmayacağını, buna karşılık deliller,
kişinin bu evlilikle mirasçılarına zarar verme kastı güttüğünü
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gösterirse evlenmesine engel olunacağını söyleyerek41 hükümlerin
kişinin hukuki işlemlerdeki kastına göre değiştiğini vurgular.
İbnRüşd’ün ifadesinden açıkça anlaşılıyor ki, o kasta önem vermekte
ve hasta olan bu şahsın yaptığı nikâhın geçerliliği hususunda kötü
kastının olup olmadığının araştırılmasını istemektedir.
Aynı şekilde hasta bir kimse hastalanmadan önce veya
hastalığında bir kadınla evlendiğini ölüm döşeğinde ikrar etse bu ikrar
kabul edilmez. Bu durumda kadın ne mehri almayı hak eder ne de
mirasçı olur.42 Fakat ölüm döşeğinde olan koca, hastalığında bâin
talâkla karısını boşarsa talâkı vâki olur. Bu durumda koca ister kadın
iddette iken ölsün ister iddet bittikten sonra ölsün; kadın da ister başka
bir erkekle evlensin ister evlenmesin kadın kocasına mirasçı olur.
Çünkü koca, ölüm döşeğinde iken eşini bâin talâkla boşamakla onu
mirasından mahrum etmeyi kastetmiştir.43 Burada kocanın talâktan
güttüğü maksat göz önünde bulundurularak hüküm kötü kastının tam
zıddı ile verilmiştir.
Nitekim İmam Mâlik, konuya ilişkin şunları söyler: Şayet
koca, eşiyle cinsel birleşmede bulunmadan önce ölüm hastalığında
iken eşini boşarsa bu durumda bu kadın mehrin yarısını alma hakkını
elde ettiği gibi, mirasçı olmayı da hak eder ve iddet beklemesine de
gerek yoktur. Eğer cinsel birleşmede bulunup sonra boşarsa bu
durumda kadın mirasçı olduğu gibi mehrin tamamını almayı da hak
eder. Bu hususta bakire ile dul kadın arasında herhangi bir fark yoktur.
Hz. Osman ve Hz. Ali’nin de bu görüşte oldukları rivayet edilir.44
Mâlik, bu içtihadında kocanın, kadını mirastan mahrum bırakma
kastının olabileceğini göz önünde bulundurarak kadının, kocasına
mirasçı olacağına hükmetmiştir.
Yemin etmeksizin karısına yaklaşmayan bir kimse, cumhura
göre mûlî sayılmadığı için bu durumda îlâ45 hükmü söz konusu olmaz.
Fakat Mâlik b. Enes’e göre koca, eşine yaklaşmamakla ona eziyet
vermeyi kastediyorsa yemin etmese bile kocaya îlâ hükmü lazım gelir.
Cumhur konuya ilişkin âyetin46zâhirine göre hareket ederken İmam
Mâlik ise îlânın hikmetine dayanır. Zira onun düşüncesine göre koca,
41

İbn Rüşd, Ebü’l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Kurtubî,
Bidâyetü’l-müctehid ve nihâyetü’l-müktesıd, thk. Abdülmecid Tam‘a Halebî, Birinci
Baskı, Dârü’l-Ma‘rife, Beyrut 1997, III, 84.
42
Karâfî, Zahîre, IV, 211.
43
İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, III, 123.
44
Mâlik b. Enes, Muvattaü’l-İmâm Mâlik, thk. Muhammed Mustafa el-Azamî,
Birinci Baskı, yy., 2004, IV, 822-824.
45
Îlâ, kocanın karısına yanaşmamak üzere yemin etmesidir. (Mehmet Erdoğan,
Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ensar Neşriyat, İstanbul 2010. s. 244.)
46
ٌﻏﻔُﻮرٌ َرﺣِﻴﻢ
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ
ﺺ َأرْ َﺑ َﻌ ِﺔ َأﺷْ ُﻬ ٍﺮ َﻓ ِﺈنْ ﻓَﺎءُوا َﻓ ِﺈ ﱠ
ُ ن ِﻣﻦْ ِﻧﺴَﺎ ِﺋ ِﻬﻢْ َﺗ َﺮ ﱡﺑ
َ ﻦ ُﻳﺆْﻟُﻮ
َ ( ِﻟﱠﻠﺬِﻳBakara, 2/226).

kadına yaklaşmayı terk ettiği için ister bunu yeminle pekiştirsin ister
etmesin îlâ hükmü sabit olur. Çünkü kadına eziyet her iki durumda da
-yemin olsun veya olmasın- söz konusudur.47
Mâlikî mezhebine göre îne satımı câiz değildir. Mezhep
hukukçularıîne satımının câiz olmadığına dair tıpkı Hanefî hukukçular
gibi Hz. Aişe’denrivâyet edilen ve yukarıda geçen eseri delil
gösterirler. Zira Hz. Aişe bunu Hz. Peygamber’den duymamış olsaydı
kendi görüşü için Zeyd’in uygulamasını kınayıcı bir üslupla
reddetmezdi. Dolayısıyla Hz. Aişe bunu Hz. Peygamber’den duymuş
olmalıdır.48Mâlikîler bu konuda Hz. Aişe’denrivâyet edilen eseri delil
göstermekle birlikte, söz konusu akdi tesis eden tarafların asıl
kasıtlarının alım satımda bulunmak değil faizli işlemi gerçekleştirmek
olmasını da gerekçe gösterirler. Buna göre bir kimse bir malı vadeli
olarak sattıktan sonra aynı malı sattığı fiyattan daha düşük bir fiyata
peşin satın alırsa bu alım satım faizli işlem sayılır.49 Bunun yanında
Mâlikî hukukçular îne satımının seddi-i zerâi‘ prensibi açısından da
bâtıl olduğu kanaatine varmışlardır. Bir diğer ifade ile bu hukuk
ekolüne mensup hukukçular, îne satımını harama götüren yolları
kapatma prensibi açısından değerlendirmişler ve şekil şartları
açısından tam olduğu hâlde faize götürdüğü için söz konusu akdi câiz
görmemişlerdir.50
Bu hukuk ekolüne göre bir kimse, üç talâkla boşanmış
kadınla, önceki kocasına helal kılma kastıyla evlenirse bu durumda
önceki koca ile kadın onun bu kastını ister bilsin ister bilmesinler,
kadın önceki kocasına helal olmaz. Hatta helal kılmayı kasteden ikinci
kocanın nikâhı, ister cinsel birleşmeden önce olsun ister cinsel
birleşmeden sonra olsun feshedilir. Çünkü muhallil şahsın (ikinci
kocanın) yaptığı nikâh akdi konu hakkındaki hadis gereğince fâsiddir
ve dolayısıyla akdin feshedilmesi gereklidir.51Mâlikî hukukçular hülle
nikâhının fâsid olduğuna ilişkin “dikkat edin size ödünç alınan tekeyi
haber vereyim mi?” … “O helal kılmak için evlenen kimsedir. Allah,
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hülle yapana ve kendisi adına hülle yapılana da lanet etsin”52 hadisini
dayanak olarak zikrederler.53
Mâlikî mezhebine göre hülle nikâhının fâsid sayılmasında
asıl kriter, ikinci kocanın kastıdır. Dolayısıyla ellerinde boşama yetkisi
bulunmayan kadın ve önceki kocasının hülle nikâhının geçerliliği
hususunda etkileri söz konusu değildir.54 Buna göre bir kimse sırf
Allah rızâsı için üç talâkla boşanmış bir kadınla ilk kocasına helal
olması kastıyla evlenirse nikâh akdi fâsiddir ve cinsel birleşme
meydana gelmiş olsa bile kadın ilk kocasına helal olmaz.55Aynı
şekilde bir kimse üç talâkla boşanmış bir kadını önceki kocasına helal
kılmayı kastettiği gibi, hoşuna gitmesi hâlinde ise yanında tutmayı
kastederse bu durumda ister cinsel birleşme olsun ister olmasın ikinci
koca ile kadın birbirinden ayrılırlar ve cinsel birleşme meydana gelmiş
olsa dahi önceki kocanın bu kadınla evlenmesi helal değildir.56
Ayrıca Mâlikî mezhebinde şer‘î hükme konu olan fiillerin
makâsıd ve vesâil diye iki kısma ayrılması da mezhepte kasta itibar
edildiğini gösteren hususlardandır. Karâfî, konu hakkında şunları
söyler: Hükme konu olan şeyler makâsıd ve vesâil olmak üzere iki
kısımdır: Makâsıd, maslahat (yarar) veya mefsedet (zarar) içeren
fiiller iken vesâil ise bu fiillere götüren yollardır. Vesâilin hükmü,
götürdüğü maksadın hükmü gibidir. Maksat haram ise ona götüren
vesile (vasıta) de haram, maksat mubah ise ona götüren vasıta da
mubah olur.57 Buna göre hukuki işlem şekil şartları itibariyle hukukun
gerektirdiği esasları içeriyor ve hukuken yasak olan herhangi bir
durumu ihtiva etmiyorsa hukuki açıdan bu işlem geçerlidir ve
dolayısıyla neticeleri meydana gelir. Ancak şekil şartları tamam
olmakla beraber hukuki işlemle hukuken yasak olan bir şey elde
edilmek isteniyorsa bu hukuki işlem geçersiz sayılır. Bu hukuk
ekolüne göre bey‘u’l-îne her ne kadar şeklen hukuka uygun ise de faiz
gibi yasak olan bir duruma vesile yapıldığından bâtıl sayılması bu
esasa dayanmaktadır.

52

ﻦ
َ ﻞ َﻟ َﻌ
ُ ﺤﻠﱢ
َ ل ُه َﻮ اﻟْ ُﻤ
َ ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻗَﺎ
َ ﺲ اﻟْ ُﻤﺴْ َﺘﻌَﺎ ِر ﻗَﺎﻟُﻮا َﺑﻠَﻰ ﻳَﺎ َرﺳُﻮ
ِ ْﺳﱠﻠ َﻢ َأﻟَﺎ ُأﺧْ ِﺒ ُﺮ ُآﻢْ ﺑِﺎﻟ ﱠﺘﻴ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ل َرﺳُﻮ
َ ﻗَﺎ
ﻞ َﻟ ُﻪ
َ ﺤﱠﻠ
َ ﻞ وَاﻟْ ُﻤ
َ ﺤﱢﻠ
َ ( اﻟﱠﻠ ُﻪ اﻟْ ُﻤİbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Sünen,
nşr. Muhammed Nâsiru’d-Dîn el-Elbânî, Mektebetu’l-Me’ârif, Riyad, ts., Nikâh, 33).
53
İbn Rüşd, Ebü’l-Velîd el-Kurtûbî, el-Beyân ve’t-Tahsîl, thk. Muhammed Haccî,
İkinci Baskı, Dârü’l-Ğarbi’l-İslamî, Beyrut 1988, IV, 386.
54
İbn Abdilberr, İstizkâr, XVI, 162; a.mlf., Kâfî, s. 238; İbn Rüşd, el-Beyân ve’tTahsîl, IV, 385; Desûkî, Hâşiyetu’d-Desûkî, II, 258.
55
İbn Rüşd, el-Beyân ve’t-Tahsîl, IV, 385.
56
Desûkî,Hâşiyetu’d-Desûkî, II, 258.
57
Karâfî, Kitâbü’l-furûk, I-IV, 451.

C. Şâfiî Mezhebi
Şâfiî mezhebinde beyanın geçerli bir hukuki netice vermesi
için ehliyet sahibi birisinden sâdır olmasının yanı sıra beyanla birlikte
beyanda bulunanın kastının da olması gerekir. Örneğin talâka ilişkin
lafızla boşamanın vuku bulması için kişinin boşamaya yönelik
kastının da bulunmasının şart koşulması Şâfiî doktrininde kasıt
olmaksızın kişiden sâdır olan bir beyanın geçerli hukuki bir sonuç
doğurması için yeterli olmadığını gösterir. Öte yandan ikrah, hata,
uyku gibi kastı yok eden bir sebep bulunmadığı sürece normal olan,
kastın var olmasıdır. Böylece kastı yok eden bir sebep bulunmadığı,
beyanın açık olduğu ve aksi ortaya çıkmadığı sürece beyanın kasta
delalet ettiği kabul edilir ve hukuki sonuç beyana bağlanır.
Mezhep kurucusu İmam Şâfiî’nin beyana öncelik
verileceğine ilişkin değerlendirmesi ekolün konu ile ilgili düşüncesi
açısından oldukça aydınlatıcı mahiyettedir. Şâfiî konuya ilişkin şunları
söyler:Bu konuda benim takip ettiğim kural şudur: Zâhiren sahih olan
herhangi bir akdi töhmet veya akdi yapanlar arasında var olan bir
âdet sebebi ile geçersiz kılmam ve akit zâhiren sahih olduğu için akdi
câiz görürüm. Bununla birlikte açığa vurulması hâlinde alım satım
akdini bozacak durumda olan niyeti de akdi tesis eden kişiler için
kerih görürüm. Nitekim ben birisini öldürmek için kılıç satın alan
kimsenin akdini kerih görürüm. Fakat satıcının haksız yere birini
öldüreceğini zannettiği kişiye kılıcı satmasını haram görmem ve bu
alım satımını da bozmam. Çünkü bu amaçla kılıç satın alan şahıs,
öldürmeyi düşündüğü adamı öldürmeyebilir. Aynı şekilde bir kimsenin
içki yapacağı zannettiği birisine üzüm satmasını kerih görür fakat bu
adama üzüm satımını da helal bir şeyi (üzüm) sattığı için fâsid
saymam. Zira üzüm satın alan müşteri üzümden içki üretmeyebileceği
gibi kılıcı satın alan da onunla hiç kimseyi öldürmeyebilir. Müt’a
nikâhını geçersiz görürüm. Öte yandan Şayet bir kimse bir kadınla
sadece bir gün birlikte kalacak yönünde bir niyetle sahih bir nikâh
akdi yaparsa bu durumda nikâh akdini fâsid görmem. Ben yalnızca
fâsid bir akitle yapılan nikâh akdini geçersiz bulurum.58
Şâfiî beyanın kasta nazaran öncelikli olduğunu başka bir
yerde de şöyle ifade eder: Ben her şeyde akdin zâhirine bakarım,
Şayet akit görünüş itibari ile sahih ise hüküm bakımından da bu akdi
câiz görürüm. Akdi tesis eden tarafların içinde bir niyet olur da bu
niyet şart koşulsa akdi bozacaksa ben bu akdi bu niyetten dolayı
bozmam. Çünkü niyet insanın iç dünyasına ait bir durumdur. Allah
insanları içlerinde meydana gelen iç durumlardan muaf tutarken
58
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sözlerine ve fiillerine karşı sorumlu kılmıştır.59 Burada da Şâfiî hukuki
işlemlerde taraflardan sâdır olan beyana öncelik verdiğini ve
dolayısıyla geçerli bir hukuki sonucun doğmasının beyana bağlı
olduğunu açıkça belirtmektedir.
Şâfiî doktrininde beyanın göz önünde bulundurulması,
beyanın kasıt sonucu ifade edilmiş olmasına bağlıdır. Öte yandan bu
ekol hukukçuları kasıt ile beyanın uyuşmazlığı durumunda, beyanı
esas alır ve geçerli hukuki neticeyi beyana bağlarlar. Bu hukuk
ekolünde böyle bir durumda akdi tesis eden tarafların kasıtlarından
ziyade dışa akseden beyanları esas alınır. Zira İmam Şâfiî’ye göre
prensip olarak şekil şartları bakımından hukuka aykırı olmayan
muameleler hukuk bakımından geçerlidir ve geçerli hukuki sonuçlar
doğurur. Bu ekolde îne satımı bu prensip doğrultusunda ele alınarak
görünürde hukuka aykırı bir husus bulunmadığından hukuken geçerli
addedilmiştir.
Bu doktrine göre îne satımı vadeli olarak satılan bir malın
satış bedeli müşteriden henüz alınmadan, satılan fiyattan daha düşük
bir fiyatla peşin olarak geri satın alınması demektir. Bu ekole göre îne,
Hz. Peygamber tarafından yasaklanan satım şekillerinden değildir.
Hakeza bir malın peşin bir fiyat karşılığında satılıp sonra önceki
fiyattan daha yüksek bir fiyata vadeli olarak geri satın alınması -ister
satıcı birinci satımdaki bedeli kabzetsin ister etmesin ve ister îne
satımı bu kimsenin âdeti olsun ister olmasın- câizdir.60
Şâfiî hukukçular îne işlemindeki iki satım akdini birbirinden
bağımsız ve ikinci satımı, birinci satımın dışında bir akit olarak
değerlendirdiklerinden şekil şartlarını taşıyan birer muamele oldukları
takdirde her ikisinin de câiz olduğunu söylerler. Nitekim İmam Şâfiî,
böyle bir satışta herhangi bir sakıncanın olmadığını ve ikinci satımın
birinci satımdan farklı bir akit olduğunu belirtir.61 Hatta Cüveynî (ö.
478/1085), iki akit söz konusu olduğu sürece birinci akdi ikinci akde
vesile olarak görmediklerini açıkça ifade eder.62 İmam Şâfiî, diğer üç
ekolün îne satımının câiz olmadığına ilişkin delil olarak kullandıkları
Hz. Aişe’ye nispet edilen haberi sabit görmemektedir. Zira eserin
râvilerinden Âliye adındaki kadın râvi meçhuldür.63
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Şâfiî mezhebinde üç talâkla boşanmış kadının ilk kocasıyla
evlenebilmesine imkân sağlamak kastıyla yapılan nikâh akdi yalnızca
akit sırasında ileri sürülen şartlarla bâtıl olur. Buna göre, ikinci koca
cinsel birleşmede bulunur bulunmaz kadının boşanmış olması ya da
ikinci kocanın cinsel birleşme vaktine kadar kadınla nikâhlanması
veya cinsel birleşme meydana gelir gelmez aralarındaki evliliğin son
bulması şartıyla yapılan nikâh bâtıldır64 ve dolayısıyla herhangi
hukuki bir netice doğurmaz.
İkinci kocanın, cinsel birleşmeden sonra kadını boşaması
akitten önce şart koşulur veya ikinci koca akit esnasında boşama şartı
olmadan mutlak bir surette, yani kadını boşayacağını zikretmeden
fakat cinsel birleşmeden sonra boşama kastıyla kadınla evlenirse, bu
durumda akitte fâsid bir şart bulunmadığı için nikâh hukuken sahihtir.
Fakat diyâneten bu nikâh akdi mekruhtur. Çünkü zikredilmesi hâlinde
akdi fâsid kılan her şart, insanın içinde gizli kaldığı sürece akdi
mekruh kılar, bâtıl yapmaz. Zira insan bazen bir şeye niyet eder fakat
onu yapmaz, bazen de niyet etmediği şeyi yapar.65
Şâfiî’nin beyana öncelik verileceğine dair görüşü hülle
nikâhına ilişkin görüşlerinin temelini oluşturur. Buna göre bir kimse
ilk kocasına helal kılmak kastıyla bir kadınla evlense bu durumda hem
kadın hem de ikinci kocanın ya da onlardan birinin cinsel birleşmeden
hemen sonra niyetleri ayrılmak olsa bile bu durumda da nikâh akdi
geçerlidir. Ayrıca kadınla erkek arasında bir anlaşma olur ve erkek
kadına birkaç gün veya gittiği şehirde ikamet ettiği vakte kadar
veyahut cinsel birleşmeden sonra kadını boşayacağına dair yemin
ederek veya yemin etmeksizin söz verirse bu durumda böyle bir
anlaşmayı onlar için kerih görür ve daha sonra akde bakarım;
herhangi bir şart koşulmama sureti ile akit mutlak ise bu nikâh akdi
geçerlidir. Ama boşanmak şartı ile nikâh akdinde bulunulursa bu
durumda akit, mut‘a nikâhı niteliğinde olup bu şarttan dolayı
fâsiddir.66 Şâfiî’nin sözlerinden şunu anlıyoruz: Bir kişi eğer üç
talâkla boşanmış bir kadınla, eski kocasına helal olması kastıyla
evlenirse bu kişi niyetini akit esnasında dile getirmediği sürece
yapılan nikâh akdi geçerlidir ve normal bir evlilik akdinin doğurduğu
bütün hukuki sonuçları doğurur.
Görüldüğü gibi İmam Şâfiî’ye göre kasıt ile beyanın
uyuşmazlığı hâlinde kişinin kastına itibar edilmez. Bu durumda
beyana öncelik verilir. Kasıt, sadece ortaya çıktığı ya da herhangi bir
söz veya fiille ifade edildiği zaman göz önünde bulundurulur. Ayrıca
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bu hukuk ekolüne göre bir kimse, mirastan mahrum bırakma kastıyla
ölüm hastalığında eşini boşarsa Şâfiî’nin yeni görüşüne (kavli cedîd)
göre hem talâk geçerlidir hem de kadın kendisinden miras alamaz.
Eski görüşüne (kavli kadîm) göre ise, talâk geçerlidir fakat boşayan
kocanın kastının zıddıyla hareket edilerek kadın kendisine mirasçı
kılınır. Zerkeşî (ö 794/1392) Şâfiî’nin, eski görüşünde kasta itibar
ettiğini, yeni görüşünde ise kasıt yerine bu kimsenin beyanını göz
önünde bulundurduğunu belirtir.67
D. Hanbelî Mezhebi
Hanbelî ekolü kasta itibar eder ve beyan ile kastın
uyuşmazlığı hâlinde dış görünüşteki sıhhatine rağmen içinde fâsid
kasıt bulunan hukuki işlemleri geçersiz sayar. Dolayısıyla bu
doktrinde akit ve tasarrufların geçerli hukuki bir sonuç doğurması
hususunda kasıt göz önünde bulundurulur ve hükümler için esas kabul
edilir. Çünkü Hanbelî mezhebinde hukuki işlemlerde maksatlar
muteberdir. Zira kasıt bir şeyi sahih veya fâsid, haram veya helal
yapar.
Hanbelî hukukçularından İbn Kayyim el-Cevziyye’nin
konuya ilişkin verdiği bilgiler bu ekolün akit ve tasarruflarda kastı ön
planda tuttuğunu gösterir. Buna göre, beyan ile kasıt arasında uyum
bulunması hâlinde problem yoktur. Fakat kasıt ile beyan arasında
uyumsuzluğun bulunması, İslam hukukçuları arasında tartışmalara
neden olmuştur. Bu durumda zâhire itibar edilerek lafız ve akitlerin
geçerli olduğuna mı hükmedilecek yoksa kasıt ve niyetler göz önünde
bulundurularak iptaline mi hükmedilecektir? Bu mesele, İslam
hukukçularını fazlaca meşgul eden konulardandır. Bununla birlikte
İbnKayyim İslam hukukunun delilleri ve genel kuralları akitlerde
kasta itibar edildiğini, akitlerin sahih veya fâsid, helal veya haram
olmalarında kastın etkili olduğunu ve hatta muamelelerin helal veya
haram olması durumunun onları tesis eden kişinin kastına göre
değiştiğini belirtir. Örneğin bir hayvanın kesilmesi, etini yemek için
olduğu zaman helal, Allah rızâsı dışında başka bir şey için
kesildiğinde ise haram olur. Aynı şekilde üzüm suyunun sıkılması içki
yapmak için ise haram, sirke yapmak için ise helaldir. Bu da İslam
hukukunda beyan yerine kasta önem verildiğini gösterir.68
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İbnKayyim’in lafzın bizzat kendisi için kastedilmediğini,
aksine konuşan kişinin kastına delalet eden delillerden olduğunu ve
dolayısıyla işaret, yazı veya karine gibi herhangi bir yolla bu kişinin
kastı ortaya çıktığı vakit bu kasta göre hareket edilmesinin gerekli
olduğunu söylemesi bu doktrinde beyandan çok kasta önem
atfedildiğini gösterir.69 Dolayısıyla hukuki işlemlerin geçerli olup
olmaması hususunda işlemlerin arkasında saklı olan kasıt esas alınır
ve hüküm ona göre verilir. Kasıt akdin ruhu olduğundan, onların sahih
veya geçersiz olması hususunda kriter olarak kabul edildiğinden ve
lafızlar da ancak maksatlar için kastedildiğinden dolayı hukuki
işlemlerde kasta itibar etmek evleviyet gereğidir. Şayet maksatlar
ihmal edilir ve lafızlara itibar edilirse bu hâlde göz önünde
bulundurulması gerekli olan maksatları ihmal etmek söz konusu
olur.70 İşte bu yüzden kasta önem vermek ve hükümleri kastın üzerine
bina etmek gerekir.
Hanbelî mezhebi, hukuki işlemlerin zâhirine itibar etmek
yerine kastı esas aldığı için hülle nikâhı ve îne satımı gibi şeklen
hukuka uygun olmakla birlikte hukuken yasak bir şey ihtiva eden
muamelelerin geçersiz olduğu görüşündedir. Dolayısıyla kastın göz
önünde bulundurulduğunu gösteren örnekler klasik dönem Hanbelî
fıkıh kitaplarında bolca bulunmaktadır. Mesela bir kimse eşi için, “bu
benim kız kardeşimdir” der ve bununla “din kardeşi olduğunu”
kastederse zıhâr71 meydana gelmez. Hatta bu doktrinde sarih lafız,
kendisine terettüp eden hükmü bizâtihi değil, aksine kişinin kastına
delalet ettiğinden dolayı doğurur. Dolayısıyla bir kimsenin kastı,
söylediği lafzın anlamı ile uyuşmuyorsa bu durumda bu kimseyi
kastetmediği veya hatırına dahi gelmediği şeyle sorumlu tutmak câiz
değildir. Hatta bu kimseyi bununla sorumlu tutmak hem hukuka hem
mükellefe karşı cinayettir. Örneğin tehdit altında kalan şahsın kastı
bulunmadığı için sarih lafızla ifade ettiği talâk, köle azat etme gibi
sözlü tasarrufları geçersizdir. Demek ki kişinin kastı olduğu için lafız
kendisine terettüp eden hükmü doğurur.72
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Öte yandan bu hukuk ekolüne göre bir kimse talâk için sarih
lafız kullanırsa bu durumda ister boşamayı niyet etsin ister etmesin
talâkı vuku bulur.73 Zira sarih lafızla hukuki bir sonucun hâsıl olması
için niyete ihtiyaç yoktur. Aksine kasıt olmazsa bile sarih lafızla
hukuki işlem gerçekleşir. Örneğin bir kimse eşine “sen boşsun” derse
boşanma niyeti olmasa bile talâkı vâki olur. Çünkü alım satım akdinde
olduğu gibi lafızlara itibar edilen akitlerde hukuki bir sonucun
doğması için niyete gerek duyulmadan sarih lafızla yetinilir.74
Yukarıda geçen kasıt olmazsa bile sözünden Hanbelî
mezhebinde kasta itibar edilmediği sonucu çıkarılmamalıdır. Zira
Hanbelî mezhebi, talâk ve alım satım gibi sözlü tasarrufların
gerçekleşmesi için kastın varlığını gerekli gören ve kasıt ile beyanın
uyuşmazlığı durumunda da kastı önceleyen bir hukuk ekolüdür. Bu
söz şu şekilde anlaşılmalıdır: Sarih lafız, kişinin kastının mevcut
olduğuna delâlet etmektedir. Dolayısıyla talâka ilişkin sarih lafız
kullanan bir kimsenin “bu lafızdan talâkın meydana gelmesini
kastetmediği” şeklindeki iddiası hukuk açısından göz önünde
bulundurulmaz.
Bu hukuk ekolüne göre ölüm hastalığı sırasında karısını bâin
talâkla boşayan kocanın ölmesi halinde kadın, başka birisiyle
evlenmemişse kendisini boşayan kocasının mirasçısı olur. Çünkü
ölüm hastalığında eşini boşayan ve aynı hastalıktan ölen bu kimsenin
karısını mirastan mahrum bırakmayı kastetmiş olma ihtimali vardır.
Kocanın bu kötü kastını sonuçsuz bırakmak için kadının ona mirasçı
olacağı kabul edilir.75
Öte taraftan bu ekolde, ölüm döşeğinde olan bir kimsenin
evlenmesi sahihtir ve bu nikâh vesilesi ile eşler birbirlerine mirasçı
olurlar. Çünkü nikâh akdi ıvazlı bir akittir ve dolayısıyla kişi sıhhatli
iken yaptığı nikâh sahih olduğu gibi hastalığında da sahihtir. Ayrıca
Abdürrahman b. Ümmi’l-Hakem ölüm hastalığında sırf eşine yeni
mirasçı ortaklar olsun diye üç kadınla evlenmiş, mehir olarak da
onlara bin dinar vermiş ve bu câiz görülmüştür.76 Nikâh akdi sahih
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olarak kabul edildikten sonra “Eğer sizin çocuklarınız yoksa
bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuklarınız varsa,
bıraktığınızın sekizde biri onlarındır,” (Nisâ, 4/12) âyetinin genel
(umûm) ifadesine göre eşler birbirlerine mirasçı olurlar.77 Hukuki
işlemlerde kastı göz önünde bulunduran Hanbelî mezhebine göre ölüm
döşeğinde bulunan kimsenin yaptığı nikâh akdinin sahih olması, bu
ekolün kasta önem vermediğini göstermez. Aslında nikâh akdi ıvazlı
bir akit olarak görüldüğü için diğer ıvazlı akitler gibi ölüm döşeğinde
tesis edilen nikâh akdi de sahih addedilir.
Hanbelî doktrinine göre îne satımı, bir kimsenin vadeli
olarak sattığı bir malı sattığı fiyattan daha düşük bir fiyatla geri satın
alması demektir.78 Bu hukuk ekolüne göre böyle bir alım satım câiz
değildir. Bu ekole mensup hukukçulara göre faizli işlemde bulunmak
kastıyla iki kişi anlaşır ve aralarına üçüncü bir şahsı sokarak aynı
işlemi yaparlarsa, bu durumda da alım satım câiz değildir. Çünkü bu
işlemde üçüncü bir şahsın araya sokulması göstermeliktir. Başka bir
deyişle üçüncü şahıs sırf faizi helal kılma işlevi görür. Bu iki kişinin
asıl maksadı alım satım yapmak değil anlaştıkları faizli borçlanmayı
meşrû bir şekle sokmaktır. Hatta Hanbelî hukukçular faiz yiyenler
tarafından başvurulan ve üçüncü bir şahsın araya sokulmak suretiyle
yapılan îne satımının, bu tür satımlar arasında günah bakımından en
ağır akit olduğunu savunurlar.79
İbnKayyim el-Cevziyye, Hanbelî mezhebinde birinci akdin
dış görünüş itibariyle rükün ve şartları açısından tamam olduğu,
dolayısıyla peşinden ikinci akdin yapılmasının onu iptal
etmeyeceğinin ileri sürülerek, birinci akdin sahih olduğu şeklindeki
görüşün zayıf olduğunu belirtir. İbnKayyim birinci akdin bizâtihi
kastedilmediğini, aksine ikinci akde vesile yapıldığını ve bu yüzden
tıpkı ikinci akit gibi birinci akdin de sahih olmaması gerektiğini
söyler. Ayrıca o, birinci akdin ikinci akitten bağımsız ele alınmasının
ve dolayısıyla sahih addedilmesinin mezhebin genel ilkeleriyle
uyuşmadığını belirtir.80
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Hanbelî hukukçular konu hakkında yukarıda geçen eserleri
delil göstermekle birlikte înenin faizli işlemde bulunmaya vesile
olmasını da gerekçe gösterirler. Zira îne satımında bulunan kimse
önce sattığı ve sonra tekrar geri satın aldığı malı, sırf bir fazlalık elde
etmek kastıyla akit konusu yapar.81 Hatta îne satımını gören üçüncü
bir şahıs, akdi tesis eden tarafların gayelerinin, satılan ve tekrar geri
satın alınan mala sahip olmak değil fazlalığı elde etmek olduğunu
anlar.82
Hanbelî mezhebinde hüllecinin yaptığı nikâh akdi haramdır,
bâtıldır. Buna göre bir kimse önceki kocasına helal olması için üç
talâkla boşanmış bir kadınla cinsel birleşme meydana geldiği zamana
kadar evli kalması veya kadın eski kocasına helal olduğu zaman
aralarında nikâhın son bulması veyahut kadın ilk kocasına helal
olduğunda ikinci kocanın onu boşaması şartıyla nikâhlarsa nikâh akdi
bâtıldır ve dolayısıyla kadın ilk kocasına helal olmaz.83 Hanbeli
hukukçular böyle bir nikâh akdinin sahih olmadığına ilişkin hülle
yapan ve kendisi için hülleye başvurulan kimseye lânet edildiğini
ifade eden ve hülle yapan şahsı kiralık teke olmakla niteleyen hadisleri
delil gösterirler. Öte yandan bu tarz nikâh akdi, bir süreye kadar
olduğundan veya bünyesinde sürekli olmasına engel bir şart
barındırdığından mut‘a nikâhına benzemektedir.84 Hatta hülle
nikâhının mut‘a nikâhından daha kötü olduğunu söyleyen Hanbelî
hukukçular vardır. Zira kişinin hülle nikâhındaki kastı Şâri‘in nikâh
akdinden gözettiği kasta ters düşmektedir.85
Aynı şekilde nikâh akdinden önce helal kılma şart koşulur
fakat akit esnasında bu şart zikredilmemekle birlikte böyle bir niyet
bulunursa ya da şart koşulmadığı hâlde ikinci koca helal kılma
niyetiyle kadını nikâhlarsa nikâh bâtıldır. Ahmed b. Hanbel’e (ö.
241/855), bir kimsenin, üç talâkla boşanmış bir kadının haberi
olmadığı hâlde ilk kocasına helal kılmak niyetiyle evlenmesinin
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hükmü sorulmuş, o da ikinci koca helal kılmayı kastederse muhallildir
ve dolayısıyla mel‘ûndur diye cevap vermiştir.86
Hanbelî mezhebinde hüllenin şart koşulması ile kastedilmesi
arasında fark yoktur. Çünkü bu hukuk ekolünde akit ve hukuki
tasarruflarda kasta itibar edilir. Delilleri de “Ameller niyetlere
göredir” hadisidir. Dolayısıyla akdi tesis eden tarafların akitten önce
üzerinde anlaştıkları şartlar akit esnasında dillendirilen şartlar gibi göz
önünde bulundurulur. Zira maksatlara delalet ettiği için lafızlara itibar
edilir. Kasıt ortaya çıktığı sırada lafızlara itibar edilmez. Çünkü
lafızlar birer vesiledir ki lafızlardan kastedilen gaye gerçekleştiği
zaman hüküm gaye ve maksatlara terettüp eder.87 Buna göre tahlîl
ister akit esnasında şart koşulsun, ister -akitten önce üzerinde
anlaşmaya varıldığı hâlde- akit sırasında şart koşulmasın, ister tahlîl
şart koşulmadığı hâlde ikinci koca kadının önceki kocasına helal
olmasını kastetsin bütün bu durumlarda hülle nikâhı bâtıldır ve geçerli
bir hukuki sonuç doğurmaz.
Kasta mı yoksa beyana mı öncelik verileceği meselesi
günümüz İslam hukukçuları arasında da tartışmalı konulardandır.
Örneğin Muhammed RuvvâsKal‘acî, akitlerin geçerliliğinin, dış
görünüşe göre olduğunu ve dolayısıyla bir akdin sahih olup olmaması
konusunda kastın herhangi bir etkisinin olmadığı görüşünü savunur.
Dolaysıyla gerekli şekil şartları ve rükünleri taşıyan akit sahihtir.
Fakat akdin arkasındaki kasıt meşrû değilse bu durumda akdi tesis
eden kimse günahkâr olur. Buna göre bir kimse Müslümanları
katletsin diye fitne ehline silah satarsa satışı sahihtir. Ama satıcı bu
satışından dolayı günahkârdır. Aynı şekilde bir şahıs içki yapsın diye
içki üreticisine üzüm satarsa, bu durumda satıcı günah işlemekle
birlikte satış sahihtir.88Abdürrezzak es-Senhûrî de istikrarın
sağlanması ve güven ortamının temin edilmesi için kişinin içinde gizli
bir durum yerine objektif olan beyana itibar edilmesi gerektiği
görüşündedir.89
Çağdaş İslam hukuku araştırmacılarından Mahmesânî,
Abdülkerim Zeydân ve Ali Karadâğî gibi hukukçular İslam
hukukunda hukuki işlemlerin maksatlar üzerine kurulu olduğu
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görüşünü savunurlar.90 Hatta Mahmesânî’nin görüşü tarafların
niyetinin belirlenmesi meselesinin mutlak bir şekilde hâkimin
takdirine bırakılması yönündedir. Zira bu husus, hukukun ruhuna daha
yakındır. Buna göre İslam hukukunda akitlerin temeli gerçek
maksatlardır.91
Kasta itibar etmek ve hükümleri ona bina etmek, hükümlerin
mücerret zan, heva, vehim veya meçhul bir şey üzerine kurulması
demek değildir. Beyana nazaran kastı önceleyen ve hükmü kasta
bağlayan Mâlikî ve Hanbelî hukuk ekolleri, kastın açık olması hâlinde
kasta itibar edileceğini savunurlar. Kastın ortaya çıkmadığı
durumlarda ise hüküm, hukuki işlemlerde kullanılan lafızlara bina
edilir. Dolayısıyla hükmü açıkça anlaşılan kasta bağlamak, hükmü
bilinen bir şey üzerine bina etmektir.92 Ayrıca lafızlar, kişinin kastına
delâlet etmeleri hasebiyle göz önünde bulundurulurlar. Bu yüzden
kasıt açık olup ortaya çıktığı zaman lafız onunla kayıtlanır ve kasıt
esas alınarak akitler oluşturulur.
Kanaatimizce, hukuki işlemlerin lafızlarını ihmal edip
yalnızca kasta itibar edilmesi ve hükmün ona bağlanması halinde
hakkaniyetle uyuşmayan hatalı sonuçlar ortaya çıkabilir. Çünkü kasıt
insanın içinde gizli ve vâkıf olunmayan bir durum olduğundan kastı
tespit etme noktasında zorluklar söz konusu olabilmektedir. Ayrıca
hukuka karşı güven ve hukuki istikrar zedelenebilir. Zira şekil
bakımından aynı olan iki hukuki işlemi tesis eden şahıslardan birinin
işlemini Şâri‘in kastına ters düştüğü gerekçesiyle iptal etmek ve
diğerin işlemini böyle bir durum olmadığı için geçerli saymak
toplumda hukuka karşı güvensizliğe ve istikrarın kaybolmasına
sebebiyet verebilir. Bunun gibi kanunu uygulayıcıların niyet okuma
tarzıyla bu sistemi kötüye kullanma ihtimali de vardır. Şöyle ki hukuki
bir işlemi yapan bir kimse Şâri‘in kastına ters bir şeyi kastetmediği
halde kanunu uygulayan kişiler kötü kasıt güttüğünü bahane ederek
söz konusu işlemi iptal edebilirler. Aynı şekilde hukuki işlemlerin
gerekli şekil şartları haiz olmasını yeterli görüp işlemin arkasında
gizlenen kötü kastın dikkate alınmaması ve yalnızca beyana itibar
edilmesi hukuk tarafından yasaklanan durumların hukuk adına cevâzı
söz konusu olabilmektedir. Örneğin insanları öldüren kimselere silah,
içki üreticisine üzüm satılması, sırf faiz elde etmek için yapılan satım
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akitleri (îne satımı) gerekli şekil şartları ihtiva eden fakat Şâri‘in
kastına ters düşen hukuki işlemlerin geçerli olması gerekir.
III. Beyan Olmaksızın Salt Kasıtla Talâk
Belirtilmesi gereken hususlardan bir diğeri de şudur:
Boşamayı kasteden bir kimse talâka ilişkin söz söylemezse talâkı vâki
olur mu? Eşine kızan bir kimsenin boşamayı kastedip fakat talâka
ilişkin sözler söylememesi durumunda boşamanın gerçekleşip
gerçekleşmemesi meselesi İslam hukukçuları arasında tartışılmıştır.
Genel kanaat, sırf boşamayı kastetmekle talâk gerçekleşmez. Diğer bir
ifade ile beyan olmaksızın mücerret boşama kastıyla talâk vuku
bulmaz.
Hanefî mezhebine göre talâkın gerçekleşmesi için kişinin
talâka yönelik kastının bulunması şart değildir. Dolayısıyla bir kimse
talâka ilişkin sarih bir lafız kullandığı zaman boşama kastı olmazsa
bile talâkı vâki olur. Fakat talâka ilişkin kinaye lafızlarıyla boşamanın
gerçekleşmesi için boşamaya yönelik niyetin bulunması gereklidir.
Zira kinaye lafızları hem talâka hem de talâk dışında başka bir şeye
ihtimali olan lafızlardır. Dolayısıyla bu hukuk ekolüne göre talâkla
herhangi bir alakası olmayan “bana su ver” veya “otur” gibi lafızlarla
kişi boşamayı niyet etse dahi talâkı vuku bulmaz. Çünkü bu lafızlar
talâkın kinaye lafızları arasında yer almazlar. Dolayısıyla böyle
lafızlar boşama hususunda yok hükmündedir. Hâlbuki boşama, sadece
lafızlarla gerçekleşir. Diğer bir ifade ile mücerret niyetle talâk
meydana gelmez.93
İbnAbidîn, eşiyle kavga eden bir kimse eşinin eline üç taş
vererek boşamayı niyet eder fakat sarih veya kinaye lafız kullanmazsa
talâkı vâki olmaz ve aynı şekilde bir şahıs da eşine saçını kes derse
boşamayı niyet etse bile boşama gerçekleşmez diyerek94 lafız olmadan
sadece talâkı kastetmekle talâkın meydana gelmediğine işaret eder.
Yine bu hukuk ekolüne göre yazılı beyanla talâkın gerçekleşmesi için
yazının açık/okunabilen bir yazı olması gereklidir. Dolayısıyla su veya
havada yazılan bir yazıyla talâk vuku bulmaz. Fakat levha, zemin ve
duvar gibi yerlere yazılan yazıyla kişi şayet boşamayı niyet ederse
talâkı vâki olur, aksi takdirde vâki olmaz.95 Buna göre su üzerine
yazılan yazıyla kişi boşamayı niyet etse dahi talâkı vuku bulmaz.
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Çünkü böyle bir yazı yok hükmündedir. Boşamaya yönelik salt kasıtla
da talâk vâki olmaz. Şayet boşama kastıyla birlikte lafız varsa talâk
gerçekleşir. Çünkü Hanefî doktrininde bir davranış veya sözün hukuk
alanında etkili olabilmesi ve geçerli bir hukuki sonuç doğurması için
mutlaka kişinin dışına yansıması gereklidir.
Mâlikî mezhebinde talâkın rükünleri arasında kasıtla birlikte
lafzın bulunması da zikredilir. Ayrıca bu mezhep hukuki işlemlerin
gerçekleşmesi hususunda kasta önem atfeden, kasıt ile beyan çatıştığı
zaman kastı önceleyen ve hukuki neticeyi kasta bağlayan bir hukuk
ekolüdür. Hatta bu ekolde lafız olmaksızın salt kasta hüküm bağlayan
görüşler de vardır. Nitekim kalbiyle talâkı kasteden bir kimse bunu
dile getirmezse, İmam Mâlik’ten gelen meşhur rivayete göre salt niyet
hüküm doğurmadığı için talâkı vuku bulmaz. Mezhepte bu görüş sahih
olarak kabul edilir. Öte yandan Mâlik’ten, talâka niyet eden fakat
bunu diliyle söylemeyen kimsenin talâkının vâki olduğu şeklindeki
görüş de rivayet edilmiştir.96
Bu hukuk ekolünde el-kelâmu’n-nefsî denen içsel sözle
talâkın vuku bulup bulmaması da tartışmalı konulardandır.97 Kelâmınefsî ile boşama, kişinin kalbiyle talâkı inşa edip fakat bunu diliyle
söylememesine denilir. Mücerret kasıtla boşama ise, şahsın talâka
yönelik kastı olduğu halde kalbinde onu inşa etmemesidir.98
Karâfî, lafız olmadan salt niyetle yeminin mun‘akit olup
olmaması meselesinde iki görüşün nakledildiğini bildirdikten sonra
mezhepte kullanılan niyet sözcüğünden neyin kastedildiğinin
problemli olduğunu ve bu yüzden birçok Mâlikî hukukçunun bu
konuda hataya düştüğünü belirtir. Nitekim bir taraftan sarih lafızla
yapılan boşamanın gerçekleşmesi için niyete ihtiyaç duyulmadığı
hususunda icmâdan söz edilirken, öte taraftan sarih lafızla talâkın
meydana gelmesi için niyetin bulunması şart koşulur. Şayet niyet
sözcüğünün tek anlamı varsa bu durumda sarih sözlerle talâkın
meydana gelmesi için niyetin şart olup olmaması hususunda çelişki
söz konusudur. Hatta salt niyetle meydana getirilen talâkın gerçekleşip
gerçekleşmemesi meselesinde de iki görüş nakledilir. Hâlbuki
boşamaya yönelik azimle talâkın meydana gelmediği icmâ ile sabittir.
Dolayısıyla bu meselede bir taraftan icmâdan söz edilirken diğer
taraftan yukarıda geçtiği üzere ihtilafın varlığından söz edilir.
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Hakkında icmâın bulunduğu meselede ihtilaf söz konusu olmadığı gibi
ihtilafın söz konusu olduğu meselede de icmâdan söz edilemez.99
KarâfîMâlikî mezhebinde niyet kelimesinin iki anlamı
olduğunu belirtir. Birincisi niyet, kastedilebilen şeylerden yalnızca
birisini irade etmektir. İbadetlerde şart koşulan niyet bu anlamdaki
niyettir. Diğer anlamı ise kelâm-ınefsîdir. Binaenaleyh sarih lafızla
yapılan boşama niyete ihtiyaç duymaz derken niyetten maksat birinci
anlamdaki niyettir. Yani kişinin yalnızca boşamayı kastetmesidir.
Sarih lafızla meydana getirilen talâkta niyetin gerektiği ifade edilirken
niyetten amaç kişinin önce içinden eşini boşaması sonra bunu diliyle
söylemesidir. Dolayısıyla mücerret niyetle talâkın gerçekleşmesi
hususunda iki görüş vardır derken niyetten maksat kelâm-ınefsîdir.100
Şâfiî mezhebi, kasta nazaran beyanı önceleyen ve
dolayısıyla kasıt ile beyanın çatışması halinde beyanı tercih eden bir
ekoldür. Öte yandan hukuki işlemlerin gerçekleşmesi için kasıt şart
koşulur. Binaenaleyh talâkın meydana gelmesi için kişinin talâka
yönelik kastının bulunması gereklidir. Buna göre bir kimse eşini
boşamaya niyet edip fakat sarih veya kinâye lafızları söylemezse
talâkı vuku bulmaz. Çünkü talâka niyet etmek talâk değildir.101
Nitekim Şâfiî hukukçularından Büceyrimî (ö. 1221/1806), talâkın
sarih veya kinayeli lafızlarla vâki olması için kişinin sesini duyacak
kadar yükseltmesinin şart olduğunu söyler.102
Hanbelî mezhebi beyandan ziyade kastı önceleyen ve talâkın
meydana gelmesi için kastı şart olarak ileri süren bir ekoldür. Bununla
birlikte lafız olmaksızın talâk meydana gelmez. Diğer bir deyişle salt
kasıtla boşama gerçekleşmez. Dolayısıyla kişi kalbiyle talâka niyet
eder fakat bunu diliyle söylemezse talâkı vâki olmaz.103
Günümüz İslam hukukçularından Abdülkerim Zeydân,
talâkın meydana gelmesi için kastın bulunmasını şart koşar ve talâka
yönelik kastın sözle ifade edilmesinin gerekli olduğunu söyler. Buna
binaen koca, içinden talâka niyet ederek eşini boşar fakat talâka ve
talâkın meydana gelmesine yönelik kasta delâlet eden bir lafız
söylemezse hukukçuların ekseriyetine göre talâkı gerçekleşmez.104
Abdülaziz b. Bâz da eşine kızarak eşini boşamaya niyet edip fakat
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talâka ilişkin lafzı söylemeyen kişinin talâkının vuku bulmadığını
söyler, buna talâkın mücerret niyetle vâki olmayacağını gerekçe
gösterir.105
Salt kasıtla talâkın meydana gelmediği şeklindeki görüşü
benimseyen hukukçular görüşleri için “şüphesiz Allah, söylemedikleri
ve yapmadıkları sürece ümmetimin içinden geçirdiği şeylerden
sorumluluğu kaldırmıştır”106 hadisini delil gösterirler.107 Şöyle ki niyet
de insanın içinde meydana gelen bir durumdur. Dolayısıyla salt niyetle
kişinin sorumlu olmaması gerekir.108 Talâkın mücerret niyetle
meydana geldiği görüşünü benimseyen hukukçular ise, “ameller
niyetlere göredir” hadisini delil olarak zikrederler.109
Kanaatimizce bir kimse beyanda bulunmadan sadece hukuki
bir işlemin doğurduğu neticeyi kastetmesi hukuki neticenin doğması
için yeterli değildir. Zira bir sözün hukuk alanında etkili olabilmesi
için mutlaka kişinin dışına yansıması gereklidir. Böylece içsel bir
durum olan kasıt, izhar edilmedikçe hukuki bir işlemin meydana
gelmesi imkânsızdır. Buna göre bir kimse içinden talâk lafızlarını
geçirip veya içinde boşamayı kastedip fakat bunu beyan etmezse bu
durumda kastettiği talâk vâki olmaz. Zira kasıt söz veya fiille ortaya
konduğu zaman etkili olabilir. Teknik bir ifade ile şer‘î hükümler dışa
akseden fiil ve sözlere terettüp eder.
Sonuç
Bir akdin esasını, onunla elde edilmek istenen hukuki neticeye
yöneltilmiş olan tarafların kastı teşkil eder. Nitekim tarafların kasıtları
hukuki münasebeti meydana getirir. Örneğin alıcı satım akdini
yapmakla satılana sahip olmayı, satıcı da satılan şey karşılığında bir
miktar paraya sahip olmayı kastetmektedir. Bir başka anlatımla, bu
satış akdinde satıcının, satış bedelini elde etmesi ve müşterinin de satış
konusu olan malı (mebî‘) mülkiyetine geçirmesine yönelmeleri
tarafların kasıtlarını oluşturur.
Şâri‘in emir ve yasaklardaki maksadı, kulların maslahatlarını
temin etmektir. Mükelleften istenilen de bu maksat doğrultusunda
fiillerde bulunması ve Şâri‘in kastına ters düşen bir şeyi
105
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kastetmemesidir. Zira bir kimsenin fiilinin, meşrû olmakla
nitelenebilmesi için bu fiilin görünüşte (zâhir) meşrû olması yeterli
değildir. Aynı zamanda bu kimsenin kastının da meşrû olması gerekir
ki kişinin kastı ile fiili arasında bir uyumsuzluk söz konusu olmasın.
Dolayısıyla mükellefin hukuki işlemlerdeki kastı ile Şâri‘in bu
işlemlere ilişkin kastı arasında önemli bir bağ bulunur. Daha teknik bir
ifade ile, kişinin hukuki işlemlerdeki kastının, hukukun gayesine ters
düşmemesi gereklidir. Hatta beyandan çok kasta önem veren Mâlikî
ve Hanbelî doktrinlerine göre mükellefin tasarruflarındaki kastı,
Şâri‘in kastıyla uyuşmuyorsa tasarrufu geçersiz sayılır.
İslam hukuk ekolleri; Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî
mezhebine göre beyan, açık olduğu ve aksi ortaya çıkmadığı sürece
kastın varlığı yönünde delil kabul edilir. Dolayısıyla aklı başında ve
ergenlik çağına ulaşmış bir kimsenin, hukuki işlemlere ilişkin beyanı
kendisini bağlar. Buna mukabil kastı bulunmayan çocuktan, uyuyan
ve akıl bozukluğu olan kimselerden sâdır olan beyan kendilerini
bağlamaz. Buna binaen İslam hukukçuları açık olduğu ve aksi
ispatlanmadığı sürece kasta bakmaksızın ifade edilen beyanı göz
önünde bulundururlar.
Kasıt, insanın içinde gerçekleşen sübjektif bir durum
olduğundan onun yerine objektif göstergesi olan beyanın göz önünde
bulundurulması ve hukuki sonuçların beyana bağlanması hukuki
istikrarın sağlanması açısından önemlidir. Fakat kasıt neticesinde
beyanda bulunan kimsenin bu beyanla gerçekleşen hukuki sonucu
isteyip istememiş olmasının önemi yoktur. Zira kanun böyle
durumlarda husule gelen beyana hüküm ve sonuç bağlamıştır. Ayrıca
kural olarak kastın beyana uygun olduğu kabul edilir. Dolayısıyla
kastı ile beyanı arasında uyumsuzluk bulunduğunu iddia eden kimse,
iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.
Öte yandan bir kimsenin hiçbir beyanda bulunmadan sadece
hukuki bir işlemin doğurduğu neticeyi kastetmesi, neticenin doğması
için yeterli değildir. Zira hukuk, dışa yansımayan kasıtla uğraşmaz.
Bir kastın hukuk alanında etkili olabilmesi için mutlaka kişinin dışına
yansıması gereklidir. Zira insanın içinde gizli bir durum olan kasıt,
izhar edilmedikçe hukuki bir işlemin meydana gelmesi imkânsızdır.
Dolayısıyla hukuki sonucu meydana getirmeye yönelik beyan mevcut
değilse bu durumda hukuki işlemin varlığından söz edilemez. Buna
göre bir kimse içinden talâk lafzını geçirse veya boşamayı kastetse
fakat bunu beyan etmezse talâkı vâki olmaz.
İslam hukuk doktrininde bu gibi durumlarda hukuki
tasarrufların geçerli olup olmayacağı hususunda hâkim kanaat, kişinin
kastının bulunmasının şart olması yönündedir. Kişinin aklen malûl,

küçük, ma‘tûh ve uyuyor olması gibi durumlarda kastının
bulunmadığı veya hukuken itibar edilecek kasıttan mahrum olduğu
hususunda ittifak vardır. Dolayısıyla bu tür kimselerin yaptıkları
işlemler hukuken geçersizdir. Buna mukabil kişinin kastını olumsuz
şekilde etkileyen durumlar yoksa prensip olarak kişi, akıllı ve bâliğ
olduğu için sözlerini kasıt neticesinde söylediği kabul edilir.
Mezheplerin konuyla ilgili görüşleri özetle şöyledir: Kasıt ile
beyanın uyuşmaması hâlinde Şâfiî ekolü hukuki işlemlerin zâhirine
bakarak şeklen hukuka uygun olan işlemleri geçerli kabul ederken,
Mâlikî ve Hanbelî ekolleri ise tarafların kastına itibar ederek bu tür
işlemlerin geçersiz olduğuna hükmettikleri sonucuna götürmektedir.
Hanefî ekolünün ise bu iki eğilim arasında fakat Şâfiî ekolüne daha
yakın bir yerde durduğu söylenebilir.
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KUR’ÂN HARFLERİNİN MAHREC ve SIFATLARI -ICemil KÜÇÜK

Özet
Kur’ân’ı, tecvîd ve tezyin ile kuralına uygun olarak okumak
demek olan tertîl, sema yoluyla nesilden nesle tevâtüren günümüze kadar
ulaşmıştır. Hz. Peygambere nazil olduğu gibi günümüze kadar korunmasının
en önemli sebeplerinden biri de hiç şüphesiz onun gerek yazılı olsun gerekse
şifahi olsun tertîl vasfının korunması ve bu yolla sonraki nesillere intikal
etmesidir.
Kur’ân’ın tertîl üzere yani, indiği gibi hiçbir şekilde tilavetinde
bozulma olmadan doğru bir şekilde okunmasının esası harfleri tanıma,
mahreç ve sıfatlarını önceki kıraât âlimlerinin uyguladıkları şekilde
okumaktır.
Kur’ân’ın kuralına uygun tilâvetinin temel iki yönü vardır; nazarî
ve tatbikî. Biz burada bu işin nazarî yönüne eğilecek ve bu ilminde temeli
olan harfler ve mahreçlerini elimizden geldiğince ele almaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Kur’ân, tertîl, tecvîd, kıraât.

THE ATTRIBBUTES AND INTONATION IN THE
ALPHABETS OF THE QUR’ÂN
Abstract
Tartil which is defined as reading the Quran in the most aesthetical
way called tadjwid and tazyin from top down celestial commandment by
Allah has been preserved through generations and reached to the modern day
in its present form. The preservation of the Qur'an from the first revealed
form up to the last and through to the modern day has also made tartil
unchanged and unaltered by passing down from generation to generation both
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orally and symbolically and in alphabetical form as defined and
institutionalized by scholars.
The Qur'anic reading has two different aspects: theoretical and
practical. In this study, we shall focus on the theoretical means and modes of
Qur'anic reading.
Key Words: Qur’an, tartil, tadjwid, Qur’anic reading.

Giriş
Kur’ân-ı Kerîm, hem mana hem de lafız olarak Allah’ın
kelâmıdır. Dolayısıyla O, muhtevasıyla olduğu gibi lafzıyla da
mu cizedir.1 Onun için, Kur’ân’ın tilâvetinin i câzına uygun olması
çok önemlidir.
Kur’ân-ı Kerîm, “tertîl” üzere nazil olduğu2 gibi, Allah O’nu
tertîl ile okunmasını istemiştir.3 Bu emir gereği Hz. Peygamber
(s.a.v.), Cebrâil’den dinlediği ve öğrendiği gibi insanlara okumuş ve
öğretmiştir.
Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Peygamber’e Arapça indirildiği4 gibi,
yazılışı ve telaffuzu da Arapça harfleriyle gerçekleştirilmektedir.
Özellikle tilâvetinde, Arap harflerinin fonetiğine uygun telaffuz
edilmesi önemli bir husustur. Çünkü Arapça edebî yönü zengin bir dil
olduğu gibi, bu dilin harfleri de başka birçok dilde olmayan özelliklere
sahiptir. Hemen her harfin mahreci ayrı olduğu gibi sıfatları ve okunuş
şekilleri vardır. Ayrıca bu harflerin eda edilişlerinin manayla da bir
türlü ilişkisi vardır. Onun bu özelliği Müslümanların, özellikle
âlimlerin bu konu üzerine eğilmelerine önemli ve yeterli bir neden
olmuştur.
Tecvîd ulemasının harflerin mahreç ve sıfatları konusuna çok
önem verdiklerini ve bu hususta çok hassasiyet gösterdiklerine şahit
oluyoruz. Meselâ bu konuda ed-Dânî (444/1053) şöyle demektedir:
“Şunu biliniz ki, tecvidin mihveri ve sahih tilavetin esası, harflerin
mahreçlerini ve sıfatlarını bilmektir ki, böylece mahreçte müşterek
olan harfler birbirinden ayırt edilebilsin”.5
Ahmed b. Ebî Ömer el-Enderâbî (500/1107) harflerin mahreç
ve sıfatlarını zikrettikten sonra bu konunun önemini şöyle belirtir:
“Kur’ân okuyucusunun bilmesine acilen ihtiyaç duyduğu harflerin
mahreç ve sıfatlarını zikrettim ki, harfleri mahrecinden çıkarabilsin ve
1
ez-Zerkânî, Muhammed Abdülazim, Menâhilü’l-İrfân fî ʿUlûmi’l-Kur’ân, II,
Daru’l-Kitâbü’l-Arabiyyi, Beyrut, 1424/2003, s. 355.
2
Furkân, 25/32.
3
Müzzemmil, 73/4.
4
Şu arâ, 26/195.
5
ed-Dânî, Ebu Amr Osman b. Said, et-Tahdîd fi’l-İtkâni ve’t-Tecvîd, (Thk.:
Ğânim Kaddûrî Hamed), Daru Ammar, Amman, 1421/2000, s. 102.

telaffuzlarını hakkıyla gerçekleştirebilsin. Çünkü Allah Kur’ân’ı bu
dilde indirmiştir…”6
Dilbilimciler ve Kıraâtçılar genellikle sese/harflere iki açıdan
yaklaşmışlar; Birincisi, sesin oluştuğu, meydana geldiği diğer bir ifade
ile çıktığı yer; buna mahreç adını vermişlerdir. İkincisi de harfin,
mahreçten çıkarken aldığı keyfiyet; buna da sıfat adını vermişlerdir.
Günümüzde gerek Kur’ân okuyucuları gerekse öğreticileri
arasında Kur’ân kıraâtında birçok hatalı okuyuşlara rastlamak
mümkündür. Bu da hem Kur’ân’ın tertîline ters düşmekte hem de halk
arasında çeşitli olumsuz algılamalara sebep olmaktadır. Bu tür
olumsuzlukların önüne geçmek ancak Kur’ân tilâvetinin sahih ve
doğru gerçekleştirilmesi, her bir harfin mahrecini, sıfatlarını ve bu
konudaki uygulamaları bilmek ve uygulamakla olur.7
Bundan dolayı da bu çalışmamızda ilk önce harflerin
mahreçleri üzerinde durmaya çalıştık. Başka bir çalışmamızda da
harflerin sıfatları konusunu ele almayı düşünüyoruz. Bu mevzuda ilk
dönemlerden günümüze kadar yazılan eserlerden istifade ederek
konunun anlaşılması için gayret ettik.
I.Harf
1.Harfin Tanımı
Sözlükte; “bir şeyin ucu, tarafı, kenarı, sivri ve keskin kenarı”
manasına gelen harf “”ﺣﺮف, "  " ح ـ ر ـ فkökünden isim olup
çoğulu, ﺣﺮوف/hurûf ve أﺣﺮف/ ahruf’tur.8
Bir şeyin başına, sonuna ve etrafına harf denildiği gibi, bir
kelimeyi oluşturan temel unsurlardan her birine ayrı ayrı harf
denilmiştir. Zira bunlardan her biri, kelimenin başından, sonundan ve
ortasından bir tarafını oluşturmaktadırlar. İsimlerin ve fiillerin aslî
harflerinin sayısı en az, başta, ortada ve sonda olmak üzere, üç tanedir.
İşte kelimelerin aslî unsurlarını oluşturan ve kendilerine alfabe denilen

6
el-Hamed, Ğânim Kaddûrî, Ebhâs fî İlmi’t-Tecvîd, Daru Ammâr, Amman,
1422/2002, s. 80.
7
İbnü’l-Cezerî, Ebu’l-Hayr Muhammed b. Muhammed, Mukaddime, (Haz.:
M. Sadi Çöğenli), y.y., 2000, s. 1; İbnü’l-Cezerî, en-Neşr fî’l-Kıraâti’l-Aşr, (Thk.: Ali
Muhammed Debbâ), Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, trs, I, 214.
8
Cevherî, İsmail b. Hammad, es-Sıhah (Tacü’l-Lüğa ve Sıhahü’l-Arabiyye)
(Thk.: Abdulğafur Attar), Dâru’l-İlmi li,l-Melâyîn, Beyrut, 1979, IV, 1342; İbn
Manzûr, Muhammed b. Mükerrem, Lisânü’l-Arab, (Thk.: Abdullah Ali el-Kebîr ve
bşk.), Dâru’l-Ma’arif, Kahire, 1119 h, IX, 41, 46; Râzî, Muhammed b. Ebi Bekr b.
Abdilkadir, Muhtâru’s-Sıhâh, Mektebetü’l-Lübnan, Beyrut, 1986, s. 55; Ahterî,
Mustafa b. Şemsuddin el-Karahisarî, Ahteri-i Kebir, Matbaâ-i Amire, İstanbul, h.
1310, I, 231.

yazı, çizgi, işaret, resim ve sembollerden her birine; kelimede bir
anlamda belirleyici taraf olmaları cihetiyle harf denilmiştir.9
Istılahta, “muayyen bir mahrece dayanarak çıkan ve kendine
has sıfatları bulunan; okuma ve yazmayı sağlayan ses ve işaretlerden
her birine” harf denir.10 Kur’ân’da harf, “bir şeyin taraflarından
biri”11 anlamında kullanıldığı gibi, “yedi harf” hadisinde de, “lehçe”,
“vücûh” veya “kıraât” manalarında kullanılmıştır.12
İnsanın nefesinin kendi irade ve isteğiyle, ses tellerine
çarparak çıkmasına da ses denilmektedir.13
Kelimelerin temel taşlarını oluşturduklarından harflere,
“Hurûfu’l-Mebânî” kelimeleri hecelere ayırdıkları ve heceleri
oluşturdukları için de “Hurûfu’l-Hicâ” denilmiştir.14
Kur’ân harflerinin tamamı sessiz olup, her birinin kendine has
resmi yani yazılış şekli, ismi ve sesi vardır.
2. Harflerin Resimleri
Kur’ân harflerini/elifbâsını15 oluşturan aslî harflerin her
birinin resmi yani yazılış şekilleri vardır.16 Bu harflerin kelime
içindeki yerlerine göre okunuşlarında her hangi bir değişiklik olmadığı
halde yazılışlarında başta, ortada, sonunda ve müstakil durumda
yazılışları değişiktir. Kur’ân harflerinin sayısı yirmi dokuz olup

9

İbnü’l-Cezerî, Ebu’l-Hayr Muhammed b. Muhammed, et-Temhîd fî İlmi’t-Tecvîd,
(Thk.: Ğanim Kaddûrî el-Hamed), Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 1421/2001, s. 89;
Mekkî b. Ebi Tâlib, er-Riâye li Tecvîdi’l-Kırâeti ve Tahkîki Lafzi’t-Tilâve, (Thk.;
Ahmed Hasan Ferhad), Daru Ammar, Amman, 1984, s. 93; Durmuş, İsmail, “Harf”,
DİA, XVI, 158-163, İstanbul, 1997.
10
Ali el-Kârî, el-Minehü’l-Fikriyye Şerhü’l-Mukaddimeti’l-Cezeriyye, Mektebetü ve
Metbaatü Mustafa el-Bâbî, Mısır, 1367/1948, s. 9; Muhammed Mekkî Nasr,
Nihayetü’l-Kavli’l-Müfid, (Thk.: Taha Abdurrauf Sa’r), Mektebetü’s-Safâ, Mısır,
1420/1999, s. 47; Mekkî, er-Riʿâye, s. 93; Doğan, D. Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük,
Rehber Yayınları, İstanbul, trs, s. 446.
11
Hac, 22/11; Râzî, Muhtaru’s-Sıhah, s. 55.
12
Sofuoğlu, Mehmet, Sahih-i Buhârî ve Tercemesi, Ötüken Yayınları, İstanbul,
1988, XI, 5087; Durmuş, “Harf”, DİA, XVI, 158-163.
13
Ali el-Kârî, el-Minehü’l-Fikriyye, s. 16; Karaçam, İsmail, Kur’ân-ı Kerim’in
Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı
Yayınları (İFAV), İstanbul, 2008, s. 184.
14
Durmuş, “Harf”, DİA, XVI, 158.
15
Arab harfleri elif ()ا, bâ ( )ﺑﺎharfleriyle başladığı için “Elifbâ” tabiri kullanıla
gelmiştir. ( Bkz.: Yazır, Mahmud Bedreddin, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm
Medeniyetinde Kalem Güzeli, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1972, s.
61. Dip not).
16
Mekkî, er-Riʿâye, s. 95.

bunlardan resmi olan yani yazıda gösterilen, yirmi sekiz harftir.17 Biz
burada harflerin sadece müstakil yazılış şekillerini/ resimlerini
vereceğiz.
Aslî harflerin resimleri şunlardır:
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك
ل م ن و ه ﻻ ى
3. Harflerin İsimleri
Aslî harfler soldan sağa doğru alfabetik sıraya göre şu şekilde
okunarak isimlendirilir:
[  هﻤﺰة = أ ـ ء/hemze] , [ اﻟﻒ = ا/elif ] , [ ﺑﺎ = ب/bâ ] , [= ت
ﺗﺎ/tâ ] , [ ﺛﺎ = ث/sâ ] , [ ﺟﻴﻢ = ج/cim ] , [ ﺣﺎ = ح/ â ] , [ ﺧﺎ = خ/hâ ]
, [ دال = د/dâl ] , [ ذال = ذ/ âl ] , [  را = ر/râ ] , [ زا = ز/zâ veya
 زاي/zay ] , [ ﺳﻴﻦ = س/sin ] , [ ﺷﻴﻦ = ش/şin ] , [ ﺻﺎد = ص/ âd ] ,
[ ﺿﺎد = ض/ âd ] , [ ﻃﺎ = ط/tâ ] , [ ﻇﺎ = ظ/ â ] , [ ﻋﻴﻦ = ع/ayn ]
, [  ﻏﻴﻦ = غ/ğayn ] , [ ﻓﺎ = ف/fâ ] , [ ﻗﺎف = ق/ af ] , [ آﺎف = ك/kâf
], [ ﻻم = ل/lâm ] , [ ﻣﻴﻢ = م/mim ] [ﻧﻮن = ن/nûn ] , [واو = و/ vâv ] ,
[هﺎ = ه/hâ ] , [  ﻻم أﻟﻒ = ﻻ/ lâmelif ] , [ﻳﺎ = ي/yâ ].
Bu harfler tek tek söylenir veya sayılırken yukarıda belirtilen
isimleriyle söylenir. Harflerin başına birer harf-i ta’rif getirilerek اﻷﻟﻒ,
اﻟﺘّﺂء, اﻟﺒﺂء, …اﻟﺜّﺂ ُءşeklinde isimlendirildiği gibi18bunların iki harfli
olanlarının sonlarına birer hemze ilave edilerek de okunması
mümkündür.19( ٌ ﺑَﺎء، ٌ ﺗَﺎء، ٌ )ﺛَﺎءgibi.
4. Harflerin Taksimi
Kur’ân harfleri, aslî ve fer’î harfler olmak üzere iki kısma

ayrılır:20

4.1. Aslî Harfler
Kur’ân-ı Kerim’in bilinen yirmi dokuz harfi aslî harfledir.21
Bu harflerin, yukarıda da belirtildiği gibi, her birinin kendine has ismi,
17
el-Hamed, Ğânim Kaddûrî, ed-Dirâsâtü’-Savtiyye ʿİnde Ulemâi’t-Tecvîd, Dâru
Ammâr, Amman, 1428/2007, s. 148.
18
Sibeveyh, Ebû Bişr Amr b. Osman b. Kanber, el-Kitâb, (Thk.: Abdüsselâm
Muhammed Harun), Mektebetü’l-Hancî, Kahire, 1402/ 1982, IV, 431; Mehmed Zihni
Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd fî İlmi’t-Tecvîd, Dâru’t-Tabâ eti’l-Amire, İstanbul, 1316, s.
22-23.
19
İbnü’l-Cezerî, et-Temhîd, s. 105; Mekkî b. Ebî Talib, er-Riʿâye, 105; Muhammed
Mekkî, Nihâye, s. 48.
20
Muhammed Mekkî, Nihâye, s. 48;

resmi ve sesi vardır.22 Harfler isimleriyle anılır, resimleriyle yazılır ve
sesleri ile tilavet olunur.23
4.2. Fer’î Harfler
Yukarıda belirtilen yirmi dokuz aslî harflerin dışında,
Kur’ân’da tilavet olunan bir kısım harf daha vardır ki, bunlara da fer’i
harfler denir.24 İsimleri ve sesleri olduğu halde resimleri olmayan yani
yazıya dökülemeyen, mütevâtir kıraâtlerde ve fasih Arapçada
kullanılan bu harfler beş tanedir.25
4. 2. 1. Teshîl ile Okunan Hemze (Hemze-i Müsehhele)
Sözlükte anlamı, “kolay olmak, kolaylaştırmak, müsamaha
göstermek”26 olan teshîl, ıstılahta, “kolaylaştırılarak okunan yani peş
peşe gelen iki hemzeden ikincisini hemze ile elif sesi veya hemze ile
vâv sesi yahut da hemze sesi ile yâ sesi arasında bir sesle
okumaya”27denir.
Yan yana gelen iki hemzeden ikincisinin şiddet sıfatı giderilip
yumuşatılarak okunur.28 Hemze-i müsehhele, yani kolaylaştırılarak
okunan hemze de üç çeşittir;29
a.Hemze ile elif arasında bir sesle okunan teshil hemzesi.30
Fussilet suresindeki31 ﻲ
ّ  أأﻋﺠﻤlâfzındaki ikinci hemzenin okuyuşu bu
çeşit hemzedir.
b. Hemze ile yâ sesi arası okunan teshil hemzesi.32 En âm
suresinde33 َاِإﻧﱠﻜﻢ
lâfzındaki ikinci hemzenin okunuşu bu çeşit
hemzedir.

21
Sibeveyh, el-Kitâb, IV, 431; el-Kurtûbî, Abdülvehhab b. Muhammed, el-Mûḍiḥ
fî’t-Tecvîd, (Thk.: Ğanim Kaddûrî el-Hamed), Daru Ammar, Ürdün, 1421/2000, s. 77;
Saçaklızâde, Muhammed b. Ebî Bekr el-Mar aşî, Cühdü’l-Müḳil, (Thk.: Salim
Kaddûrî el-Hamed), Daru Ammar, Ürdün, 1429/2008, s. 119.
22
Mekkî, er-Riʿâye, s.95.
23
Durmuş, “Harf”, DİA, XVI, 158-165.
24
Sibeveyh, el-Kitâb, IV, 432; İbnü’l-Cezerî, et-Temhîd, s. 105; el-Kurtûbî, elMûḍîḥ, s. 81; Saçaklızâde, Cühdü’l-Müḳil, s. 119.
25
Mekkî, er-Riʿâye, s. 111; Aliyülkârî, el-Minehu’l-Fikriyye, s. 10; Muhammed
Mekkî, Nihâye, s. 48.
26
Ahterî, I, 140; Muallim Nâcî, Luğât-ı Nâcî, Çağrı Yayınları, İstanbu, 1978, s. 241.
27
Ali el-Kârî, el-Minehü’l-Fikriyye, s. 10; Muhammed Mekkî, Nihâye, s. 48-49.
28
Sarı, a.g.e., s. 47; Çetin, Abdurrahman, Kur’ân Okuma Esasları, Emin Yayınları,
Bursa, 2007, s. 88.
29
Muhammed Mekkî, Nihâye, s. 48.
30
el-Kurtûbî, el-Mûḍîḥ, s. 82; Saçaklızâde, Cühdü’l-Müḳil, s. 120.
31
Fussilet, 41/44.

c. Hemze ile vâv arası okunan teshil hemzesi.34 Âl-i İmrân
suresinde35 geçen  َاؤُﻧﺒّﺌﻜﻢlâfzındaki ikinci hemzenin okunuşu bu çeşit
hemzedir.
Hafs kıratına göre Kur’ân’da sadece yedi yerde teshil ile
okunur; En âm, 143 ve 144’deki “  ;” ﺁذّآﺮﻳﻦYûnus, 51 ve 91.
âyetlerindeki “ ن
َ  ”ﺁﻟْﺂve 59. âyetindeki “ ;” ﺁﷲ أذن ﻟﻜﻢNeml, 59.
âyetindeki “ ;” ﺁﷲ ﺧﻴﺮFussilet, 44. âyetindeki “ّ ”أأﻋﺠﻤﻲkelimelerinin
ikinci hemzeleri teshil ile okunur.36
4. 2. 2. İmâle ile Okunan Elif (Elif-i Mümâle)
İmâle sözlükte, “bir şeyi bir tarafa eğdirmek, döndürmek,
meylettirmek”37 anlamında olup, ıstılahta, “fethayı kesreye, elifi yâ’ya
meylettirerek okumaya” denir.38
Elif-i mümâle, yâ’ya meylettirerek okunan eliftir.39 “ ”ﻣﺠﺮﻳﻬﺎ40
lâfzında olduğu gibi.
İmâle iki çeşittir:
1.İmâle-i Suğrâ (küçük imâle):
Uzatma harfi (harf-i med) olan elif’i, yâ’ya meylettirirken,
meyil elif’e daha yakın olursa buna imâle-i suğrâ (küçük imâle) denir.
Kıraât imamlarından Verş ( ﻣﻮﺳﻰ، ﻳﻐﺸﻰ، ) اﻟﻬﺪىgibi kelimeleri bu
şekilde imâle yaparak okumuştur.41
2. İmâle-i Kübrâ (Büyük imâle):
Elif’i yâ’ya meylettirirken, meyil yâ’ya daha yakın olursa,
imâle-i kübrâ denir.42  اﻟﻬﺪى، ﻳﺨﺸﻰ، اﺗﻰgibi.
Kıraât imamlarından, Hamza, Kisâî ve Hâlefü’l-Âşır’da bu
çeşit imâleler çoktur.43 Asım kıraâtının Hafs rivayetinde yalnızca
“ ” ﻣﺠﺮﻳﻬﺎ44 lâfzında imâle-i kübrâ yapılır.45
32
el-Kurtûbî, el-Mûḍîḥ, s. 82; Saçaklızâde, Cühdü’l-Müḳil, s. 120; Karakılıç,
Celâleddin, Tecvîd İlmi Kur’ân-ı Kerim Okuma Kâideleri, y.y., Ankara, 1977, s. 13.
33
En âm, 6/19.
34
Saçaklızâde, Cühdü’l-Müḳil, s. 120; Mekkî, Nihâye, s. 49.
35
Âl-i İmrân, 3/15.
36
Muhammed Mekkî, Nihâye, s. 49; Ünlü, Demirhan, Kur’ân-ı Kerîm’in Tecvidi,
y.y., Ankara, trs, s. 44-45; Çetin, a.g.e. s. 88.
37
Ahterî, II, 360; Muallim Nâcî, 114.
38
Ali el-Kârî, el-Mineh, s. 10; Muhammed Mekkî, Nihâye, s. 49; Saçaklızâde,
Cühdü’l-Müḳil, s. 120.
39
Mekkî b. Ebî Tâlib, el-Keşf an Vücûhi’l-Kıraâti’s-Sebʿi ve İlelihâ ve Hicecihâ,
(Thk: Muhyiddin Rama an), y.y., Beyrut, 1401/1981, I, 168; Sarı, Mehmet Ali,
Kur’ân-ı Kerîm’i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları, y.y., trs, s. 89; Ünlü, a.g.e., s.
45; Çetin, a.g.e., s. 89.
40
Hûd, 11/41.
41
Karaçam, a.g.e., s. 188; Çetin, a.g.e., s. 89.
42
Sarı, “İmâle”, DİA, XII, 177; Karaçam, a.g.e., s. 188; Çetin, a.g.e., s. 89.

Kıraât imamları, içinde Hamza ile Kisâî’nin imâleleri çoktur.
4. 2. 3. İşmâm ile Okunan âd ( âd-ı Müşemme)
âd ( )صile zây ( ) زharflerinin karışmasından doğan bir
harftir.46 Bu iki harfin karışmasından ( Z) tam bir harf çıkar ki buna
âd-ı müşemme denir.  ﺻﺮاطve  اﻟﺼﺮاطkelimelerinde olduğu gibi.
Kıraât imamlarından Hâlef bütün  اﻟﺼﺮاطve  ﺻﺮاطkelimelerini, Hallâd
ise yalnızca fatihadaki  اﻟﺼﺮاطkelimesini
âd-ı müşemme ile
okurlar.47
Asım kıraâtında

âd-ı müşemme yoktur.48

4. 2. 4. Kalın Okunan Lâm (Lâm-ı Muğalla a/
ame)
Tağlî , “kalınlaştırmak, iri yapmak, kaba, şiddetli ve sert
davranmak”49 gibi manalara gelmektedir. Lâm-ı muğalla a ise, kalın
okunan lâm demektir.
Tecvîd ıstılahında, sakin veya fethalı (üstün) olan âd ()ص,
â ( )طve â ( )ظharflerinden sonra gelen fethalı lâm’ın kalın
okunmasına denir.  اﻟﺼﻼة، اﻟﻈﻼم، اﻟﻄﻼق، اﻇﻠﻢkelimelerinde olduğu gibi
lâmlar kalın okunur.50
Lâm harfinin bu şekilde kalın okunuşu yalnızca Verş’in
kıraâtında vardır.51
Lâfzatullah’ın lâmı, fetha ve zammeden sonra gelirse bütün
kıraât imamları tarafından kalın okunur.52ل اﷲ
ُ  ﻧﺼﺮ،  ﺷﻬ َﺪ اﷲlâfızlarında
olduğu gibi.
Müfa

4.2.5. İ fâ ile Okunan Nûn (en-Nûnu’l- Mu fât)
İ fâ, “gizlemek, saklamak, görünmemek” manalarına
gelmektedir.53 Nûn-u mu fât, i fâ olunan nûn demektir. İ fâ
harflerinden herhangi birinden önce geldiğinde, nûn’un tilaveti
43

Mekkî, er-Riʿâye, s. 108; Çetin, a.g.e., s. 89.
Hûd, 11/41.
45
Çetin, a.g.e., s. 89; Karaçam, a.g.e., s. 188.
46
Muhammed Mekkî, Nihâye, s. 49.
47
Karaçam, a.g.e., s. 188; Ünlü, a.g.e., s. 45; Çetin, a.g.e., s. 90.
48
Karaçam, a.g.e., s. 188; Çetin, a.g.e., s. 90.
49
Ahterî, I, 152; Muallim Nâcî, 260 ve 92.
50
Muhammed Mekkî, Nihâye, s. 49; Karaçam, a.g.e., s. 188.
51
Muhammed Mekkî, Nihâye, s. 49; Karaçam, a.g.e., s. 188; Ünlü, a.g.e., s. 45;
Çetin, a.g.e., s. 91.
52
İbnü’l-Cezerî, en-Neşr fî’l-Kıraâti’l-Aşr, II, 115; Çetin, a.g.e., s. 91.
53
Ahterî, I, 19; Muallim Nâcî, s. 37.
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esnasında, nûn’un kendisi gider ve ğunne sesi kalır. Başka bir ifade ile
kitabette olmayıp tilâvette var olan nûn’a nûn-u muhfat denir.54
Bu durumda, eğer sakin nûn i fâ harflerinden önce gelir ve
i fâ ile okunursa fer’î harflerden, izhâr ile okunursa aslî harflerden
sayılmıştır.55
5.Harflerin Tertibi
Harfleri dilciler ve kıraâtçılar kendilerine göre ve farklı
şekillerde tertip etmişlerdir.
a. Dilcilere Göre Harflerin Tertibi
Halil b. Ahmed’e göre harflerin tertibi şöyledir;56
عـحـه ـخـغـقـكـجـشـضـصـسـزـطـدـتـظـذـث
ـ ر ـ ل ـ ن ـ ف ـ ب ـ م ـ و ـ ا )اﻟﻒ( ي ـ ء )هﻤﺰة( ـ
Sibeveyh’e göre harflerin tertibi;57
ء ـ ا )اﻟﻒ( ـ ه ـ ع ـ ح ـ غ ـ خ ـ ك ـ ق ـ ض ـ ج ـ ش ـ ي ـ ل ـ رـ ن
ـطـدـتـ صـزـ سـ ظـ ذـ ثـ فـ بـ مـ و
İbn Cinnî’ye göre harflerin sıralanışı;58
ء ـ ا )اﻟﻒ( ـ ه ـ ع ـ ح ـ غ ـ خ ـ ق ـ ك ـ ج ـ ش ـ ي ـ ض ـ ل ـ ر ـ
نـطـدـتـ صـزـ سـ ظـ ذـ ثـ فـ وـ بـ مـو
Arapça dil âlimleri Arap harflerini bugün kullanılan sıraya
göre düzenlemişler ve bu tertip aşağıda olduğu gibi devam etmektedir.
اـ بـ تـ ث ـجـحـخ ـ دـ ذـ رـ زـ سـ شـ صـ ضـ طـ
ظـ عـغـ فـ قـ كـ لـ مـ نـ وـ ه ـﻻـ ى
b. Kıraâtçılara Göre Harflerin Tertibi
Kıraâtçılara göre harflerin sıralanışı harflerin çıkarıldığı
mahreclerine göre şu şekildedir:59
ءـ ه ـعـح ـ غـ خـ قـ كـ جـ شـ يـ ضـ لـ نـ رـطـدـ
ت ـ ص ـ س ـ زـ ﺗـ ظ ـ ذ ـ ث ـ ف ـ و ـ ب ـ م
c. Harflerin Mahrec Bölgelerine Göre Tertibi:
1. Boğaz Harfleri. Bu harfler, sırasıyla şunlardır: “ ، ح، غ،خ
 ء،  ه،”ع. Bunlara hurûf-u halkiyye de “ ”اﻟْﺤﺮوف اﻟﺤﻠﻘﻴﺔdenir.

54

Ali el-Kârî, el-Mineh, s. 10; Muhammed Mekkî, Nihâye. s. 50.
Ali el-Kârî, el-Mineh, s. 10; Muhammed Mekkî, Nihâye. s. 29. Hafs kıraâtında
fer’î harfler üç tanedir; Hemze-i müsehhele, elif-i mümâle ve nûn-u muhfât. Bkz;
Karaçam, Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, s. 189; Ünlü, a.g.e., s.
46.
56
Halil b. Ahmed el-Ferahindî, Kitabü’l-ʿAyn, (Thk: Abdülhamid Hindavî), Daru’lKütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1424/2002, I, 53, 65.
57
Sibeveyh, el-Kitâb, IV, 431.
58
İbn Cinnî, Ebû’l-Feth Osman b. Cinnî, Sirru Senâʿeti’l-İʿrâb, ( Thk: Hasan
Hindavî), Daru’l-Kalem, Dimaşk, 1413/1993, I, 145.
59
Mekkî, er-Riʿâye, s. 145-235.
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2. Küçük dil harfleri. Sırasıyla “  ق,  ” كharfleridir. Bunlara
hurûf-u leheviyye “ُف اﻟﻠْ َﻬ ِﻮ َﻳﺔ
ُ ﺤﺮُو
ُ ْ ”اﻟde denir.
3. Ağız boşluğu harfleri. Sırasıyla şu harflerdir: “ ,  ش,  ى, ص
 ”جBunlara hurûf-u şeceriyye “ ”اﻟﺤﺮوف اﻟﺸﺠﺮﻳﺔdenir.
4. Safir harfleri, hurûf-u safire “”اﻟﺤﺮوف اﻟﺼﻔﻴﺮة. Bunlar
sırasıyla “  ص,  س,  ” زharfleridir. Safir harflerine “  ” اﻟﺤﺮوف اﻷﺳﻠﻴﺔdil
ucu harfleri de denir.
5. Üst damak harfleri. Sırasıyla “ ط,  د,  ”تharfleridir. Bunlara
hurûf-u nitʿiyye “ ”اﻟﺤﺮوف اﻟﻨﻄﻌﻴﺔdenir.
6. Diş eti harfleri. Sırasıyla “  ظ,  ذ,  ” ثharfleridir. Bunlara
hurûf-u liseviyye “  ” اﻟﺤﺮوف اﻟﻠﺜﻮﻳﺔdenir.
7. Dil ucu harfleri. Bunlar “ ر,  ل,  ” نharfleridir. Bu harflere
hurûf-u zelakiyye “ ”اﻟﺤﺮوف اﻟﺬﻟﻘﻴﺔdenir.
8. Dudak harfleri. Dudak harfleri sırasıyla “  ف,  ب,  م, ” و
harfleridir. Bunlara “  ” اﻟﺤﺮوف اﻟﺸﻔﻮﻳﺔhurûf-u Şefeviyye denir.
9. Hevâ harfleri. “  ” اﻟﺤﺮوف اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔBunlar med harfleri olan “
 ا,  و,  ” ىharfleridir. Bu harflere hurûf-u cevfiye  اﻟﺤﺮوف اﻟﺠﻮﻓﻴﺔde
denir.60
II. Hareke
1.Harekenin Tanımı
Sözlükte, “deprenmek, kımıldanmak ve hareket etmek”61
manalarına gelen hareke, tecvîd ıstılahında, Kur’ân harflerinin doğru
okunması ve doğru anlamlandırılmasını sağlayan bir takım işaretlere
denir. Harekenin zıddı sükûndur.62
Kur’ân harflerinin tamamı sessiz olduklarından, Türkçedeki
sesli harflerin yerini tutan ve seslendirmek için harflerin alt veya
üstlerine konan bir takım işaretlere hareke denir.63 Harekeli harfe
“müteharrik”; harekesize de “sâkin” harf denir.64
2.Hareke Çeşitleri
Türkçedeki sesli harflerin yerini tutan ve onlara doğrultu
vererek seslendiren harekeler şunlardır: Üstün/fetha (  ) ــَــ, esre/kesra
60
Mekkî , er-Riʿâye, s. 115-142; İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, I, 202-205; a.mlf., etTemhîd, 95-96; el-Hamed, ed-Dırâsâtü’s-Savtiyye, s. 166-190.
61
Ahterî, I, s. 232; Muallim Nâcî, s. 349.
62
Karakılıç, Tecvîd İlmi, s. 78.
63
Sağman, Ali Rıza, İlaveli Yeni Sağman Tecvîdi, y.y., İstanbul, 1958, s. 9-10; Sarı,
a.g.e., s. 49; Altıkulaç, Tayyar, Tecvîdü’l-Kur’ân, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
(DİB), Ankara, trs, s. 6; Kara, Ömer, Kur’ân Fonetiği Tilavet Sanatı, Bilge Adamlar
Yayınları, İstanbul, 2012, s. 26.
64
Muhammed Zihnî, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 23.

(  ) ــِــötre/ amme ()ــُـــ, nûnlatan/tenvin () ـٌٍــًـ, tutar/cezim ()ــْـ,
ikileyen/şedde ()ــّـ, medde/uzatma ( ῀
) işaretleri.
2. 1.Üstün/Fetha ()ـــَــ: Harfin üzerinde olur. Kalın harfleri
kısa (a) sesiyle; ince harfleri ise kısa (e) sesiyle seslendirir.َﺼﺮ
َ  َﻧ:
ne ara ; ﻖ
َ ﺧَﻠ
َ : hale a gibi.65 Üstün/fethalı harfe meftûh denir.
2.2.Esre/kesra ()ــِــ: Harfin altında olur. Harfi kısa “ i ”
sesiyle okutur. ﺻ َﻴ ِﺔ
ِ  ﺑﺎِﻟﻨّﺎ: binnâ iyeti gibi. Esre/kesrali harfe meksûr
denir.
2.3. Ötre/ amme()ــُـــ. Daima harfin üstünde olur ve harfleri
kısa “u” sesiyle seslendirir. ﺳ ٍﺮ
ُ  ُد: dusur, ﻋﺴُﺮ
ُ:
usur gibi.
Ötre/ ammeli harfe meḍmûm’ denir.66
2. 4. Cezim ve Sükûn ()ــْــ
Sözlükte sükûn, “durmak, hareketsizlik, sakin olmak”67
manalarına gelmektedir.
Istılahta, harflerin harekesiz olma durumuna denir.68 Sükûnun
alâmeti, cezm denilen şu işarettir ()ـــْــ. Türkçede buna tutar da denir.
Her zaman harflerin üzerinde bulunur. Üzerinde bulunduğu harfi sakin
okutur. ْ أﻟْﺈﻧْﺴﺎن، ْ ُآﻨْ ُﺘﻢgibi. İki harfi bir birine tutturur yani beraber
okutur. Üzerinde cezim ( )ــْــişareti bulunan harfe sakin harf denir.69
Tilâvet esnasında vakf halinde, kelimenin son harfini vakf için
sakin yapmaya da sükûn denir. ﻦ
َ ب اﻟْﻌﺎَﻟﻤِﻴ
ب اﻟْﻌﺎَﻟﻤِﻴﻦْ >= َر ﱢ
… َر ﱢgibi.
Sakin harf, medd harflerinden ise bu cezm işaretine lüzum
kalmaz.  ﻗﻮُﻟﻮُا،ُ اﻟﻤِﻴﺰَان،َ… ﻗَﺎلgibi.70
Sükûn, lâzımî sükûn ve ârızî sükûn olmak üzere iki çeşittir.
a.1.Lâzımî Sükûn: Kur’ân okurken her zaman varlığını
koruyan sükûna denir.71
ْ… َﻟﻢْ َﻳِﻠﺪْ َو َﻟﻢْ ﻳ ُﻮَﻟﺪgibi.
65

Karakılıç, Tecvîd İlmi, s. 10; Sarı, a.g.e., s. 49; Kara, Kur’ân Fonetiği, s. 26.
Muhammed Zihnî, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 23.
67
Ahterî, I, s. 409; Muallim Nâcî, s. 479.
68
Mehmed Zihnî, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 24; Karaçam, a.g.e., s. 78.
69
Karakılıç, Tecvid İlmi, s. 11; Kara, Kur’ân Fonetiği, s. 29.
70
Mehmed Zihnî, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 24.
71
Bikâî, Burhaneddin b. İbrahim b. Ömer b. el-Hasen (885), el-Kavlü’l-Müfid fî
Usûlü’t-Tecvîd li Kitabi Rabbina’l-Aziz, (Thk.: Hayrullah eş-Şerif), Dâru’l-Beşâiri’lİslâmiyye, Beyrut, 1416/1995, s. 29: Sağman, Sağman Tecvîdi, s. 10.
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Bazı surelerin başında bulunan ve “Hurûf-u Mukatta’a”
denilen harflerin okuyuşunda sonlardaki sükûnlar da lâzımî sükûndur.
ْ نَ؛ ﻧ ُﻮن، ْ قَ؛ ﻗَﺎف، ْ صَ؛ ﺻَﺎد، ْﺣَﻢ؛ ﺣَﺎ ﻣ ِﻴﻢ
a.2.Ârızî Sükûn: Asılda olmayıp bir nedenden dolayı oluşan
sükûna denir. Bu neden, tilâvet esnasındaki “vakf” tır. Bu sükûna
“vakfen sâbit, vaslen sâḳıt” da denir.72
ْ ﻳُﻨﻔﻔﻮن، ْ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ، ْ ﻳﻌﻠﻤﻮن، ْ … ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦgibi.
2.5. Şedde()ــّــ
Şedde, sözlükte, “sıkı bağlamak, güçlendirmek, ziyadelik”73
manalarına gelmektedir. Tecvîd ıstılahında, harflerin üzerinde bulunan
ve harflere kendi cinsinden bir harf ilave ederek ikinci defa ve
kuvvetlice okunmasını sağlayan şu işarete denir ()ــّــ. Yan yana gelen
aynı cinsten iki harften birincisi sakin ikincisi harekeli olur ve
birbirlerine katılarak okunur.74 ﺐ
ُ ْب >= َرﺑ
 َر ﱡ،  … َﻳ ُﻤﺪﱡ >= َﻳ ُﻤﺪْ ُدgibi.
2 .6. Tenvîn ( ـًــ،  ــٍــ، ) ــٌــ
Sözlükte, “nûnlatan, nûnlamak, kelimenin sonunu nûn
okumak”75 demek olup, ıstılahta, “isimlerin sonuna gelen ve nûn sesi
veren iki üstün ()ــًــ, iki esre ( )ــٍــve iki ötre ( ”)ــٌــye tenvîn denir.76
 اﺟﺮًا ﻋﻈﻴﻤًﺎ،  ﻓﻰ ﻟﻴﻠ ٍﺔ ﻣﺒﺎرآ ٍﺔ، ٌﺳَﻤ ِﻴﻊٌ ﻋﻠﻴﻢ
Tenvin yazıda çift hareke şeklinde görünse de şifahen/lâfzen
halis nûn’dur. Onun için de tecvitte sakin nûn’a uygulanan kurallar
tenvine de uygulanır. Bu bakımdan i hâr, i fâ, idğâm ve i lâb
konuları işlenirken sakin nûn’la birlikte ele alınır.77
Sonu tenvinli bir kelimenin üzerinde va f yapıldığında,
tenvin lafız olarak okunmaz ve son harf eğer iki ötreli ( )ــٌــve iki esreli
( )ــٍــise sakin okunur.
ْﺳَﻤ ِﻴﻊٌ ﻋﻠﻴﻢٌ؛ ﺳَﻤ ِﻴﻊْ ﻋﻠﻴﻢْ ؛ ﺳَﻤ ِﻴﻊٌ ﺑَﺼ ِﻴﺮٌ؛ ﺳَﻤ ِﻴﻊْ ﺑَﺼ ِﻴﺮ
Son harf eğer iki üstün ( )ــًـşeklinde elif üzerinde yazılı ise;
bu elifler va l halinde okunmaz tenvin’in nûn’u okunur: ،اﺟﺮًا ﻋﻈﻴﻤًﺎ
ى
ً  هُﺪVakıf halinde med harfi olarak okunur, tenvin’in nûn’u okunmaz;
 هُﺪَا، اﺟﺮَا ﻋﻈﻴﻤَﺎ
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Bikâî, el-Kavlü’l-Müfid, s. 29; Sağman, Sağman Tecvidi, s. 10.
Ahterî, I, 432; Muallim Nâcî, s. 497.
Karakılıç, Tecvid İlmi, s. 11.
Mehmed Zihnî, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 24-25.
Muallim Nâcî, 292; Mehmed Zihnî, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 24-25.
Mehmed Zihnî, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 24-25.

2.7. Med/Uzatma ( ῀ )
Sözlükte, “ çekme, uzatma, uzama…” gibi anlamlara gelen
med, tecvid’de Kur’ân’da bazı harfleri uzatmaya yarayan şu ( ῀ )
işarete denir.ﺟﺂﺀ
Adına çeker veya asar denilen şu (
) işaret de harfin
üzerinde veya altında geldiğinde, harf bir elif miktarı uzatılır. اﷲ
III. Harflerin Mahrecleri/Me âricu’l- urûf
1.Ma reç
Me âric/ﺨﺎرج
َ  َﻣkelimesi, “ ”خ ـ ر جkökünden türetilmiş olan
mahreç/ “  ” َﻣﺨْ َﺮجin çoğulu olup, ism-i zaman, ism-i mekân ve mimli
mastar kalıbından çıkış yeri, çıkış zamanı ve çıkmak manalarına
gelmektedir.78
Tecvîd ıstılahında ise harfin çıktığı yere “mahreç” denir.79
Mehâric-i hurûf, çoğul olup harflerin çıktığı yerler ve bölgeler
demektir.80 Buna göre bir ses, mahreç bölgelerimden herhangi birine
dayanarak çıktığında o harfin mahreci belirmiş olur.81 Genelde
harflerin çıktığı yerler, bölgeler boğaz, dil ve dudaklardır. Mekkî b.
Ebi Talib (437/1045), eş-Şâtibî (590/ 1193) ve İbnü’l-Cezerî, bunlara
cevf ve hayşûm’u da ilave etmişlerdir. Böylece harflerin çıktığı yerler
beş bölge olmuş olur.82
2.Mahreclerin Sayısı
Harflerin mahreçlerinin sayısı konusunda kıraât/tecvîd
uleması farklı görüşler ortaya atmışlardır. Bu görüşleri üç gurupta
toplamak mümkündür:
a. Harflerin mahreçlerini on yedi (17) olarak kabul edenler;
Halil b. Ahmed (130/747), Mekkî b. Ebi Talib, Ebu’l-Kasım el-Hûzelî
(465/1072) ve bunlara tabi olanlar. İbnü’l-Cezerî ulemanın önde
gelenlerinin bu görüşte olduğunu söylemektedir.83
b. Harflerin mahreçlerinin on altı (16) olduğu görüşünde
olanlar. Nahivcilerin ekserisi, Sibeveyh (180/770), el-Câberî
(732/1332) gibi âlimler bu görüştedirler. Bunlar hurûf-ü cevfiyye (
 )اﻟﺤﺮوف اﻟﺠﻮﻓﻴﺔdenilen ve harf-i med olan (  ا، و، )يharflerinin
mahreçlerinin hakiki mahreç olduğunu kabul ederler. Yani, harf-i med
78

Ahterî, II, s. 271; Râzî, Muẖtâru’s-Sıhah, s. 72.
el-Hamed, ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye, s. 151.
80
Muhammed Mekkî, Nihâye, s. 27.
81
Karaçam, a.g.e., s. 190; Çetin, a.g.e., s. 94.
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Mekkî, er-Riʿâye, s. 243; Ali el-Kârî, el- Mineh, s. 9.
83
İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, I, 198; Suyûtî, Celâleddin Abdurrahman, el-İtkân fî
‘Ulûmi’l-Kur’ân, Mısır, 1370/1951, I, 282.
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olan elifi, hemzenin; harf-i med olan vâv’ı, müteharrik olan vâv’ın;
harf-i med olan yâ’ı da harekeli yâ’nın mahrecinden çıktığı
görüşündedirler.84
c. Harflerin mahrecinin on dört (14) olduğunu kabul edenler.
Bu grupta olan âlimler, nûn, lâm ve râ ( ر، ل، )نharflerinin
mahreclerinin tek mahreç olduğunu söylerler. el-Ferrâ (207/822), İbn
Düreyd (321/933), İbn Keysân (299/912) el-Cermî (225/840) gibi
âlimler bu görüştedirler.85
3. Mahreclerin Kısımları
Âlimler Kur’ân harflerinin mahreçlerini, hakîkî ve takdîrî
olmak üzere iki kısma ayırmışlardır.
3.1. Hakîkî Mahrec / Mahrec-i Muhakkak
Harf telaffuz edilirken ses, mahreç yerlerinden birine temas
ederek çıkıyorsa bu mahrece mahreç-i muhakkak/ gerçek mahreç
denir. Hece harflerinin tamamının mahreci mahreç-i muhakkaktır.86
3.2. Takdîrî /Mukadder/ İtibârî Mahrec
Harf telaffuz edilirken ses, belirli bir yere yani mahrece temas
etmeden çıkıyorsa buna takdiri yani itibarî mahreç denir. Med harfleri
olan “  ” ي ـ و ـ اharflerinin mahreçleri itibârî, mahreç-i mukadder
olarak kabul edilmiştir.87
3.3. Cüz’î ve Küllî Mahrec
Bazı kıraât âlimleri harflerin mahreçlerini külli ve cüz’î diye
ikiye ayırmışlardır.88 Aynı mahrec bölgesinden çıkan harflerde, bir
külli bir de cüz’î mahreç vardır. Birkaç harfe ait olan mahreç bölgesi,
o harflerin külli mahrecidir. Bu külli mahreç bölgesi içindeki her bir
harfin çıktığı yerde o harfin cüz’î mahreci olarak kabul edilmiştir.89
Meselâ, hemze ( )ءile hâ ( )هharfleri aksâ’l-halk bölgesi
harfleridirler. İşte bu harflerin çıkmış oldukları ortak bölge onların
küllî mahrecidir. Fakat hemze ( )ءile hâ (’)هnın çıkış yerleri farklıdır.
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Saçaklızâde, Cühdü’l-Mükil, s. 121-122.
Mekkî, er-Riʿâye, s. 243; Ali el-Kârî, el-Mineh, s. 9; Suyûtî, el-İtkân, I, 100;
Muhammed Mekkî, Nihâye, s. 32.
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İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, I, 199; Karaçam, a.g.e., s. 191; Çetin, a.g.e., s. 94.
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Ali el-Kârî, el-Mineh, s. 9; Muhammed Mekkî, Nihâye, s. 33.
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el-Hamed, ed-Dırasetü’s-Savtiyye, s. 161.
89
el-Hamed, a.g.e., s. 161
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Bu harflerin çıkmış olduğu kendilerine has olan yerler de onların cüz’î
mahreçleridir.90
4. Mahrec Bölgeleri
Yukarıda da geçtiği gibi Kur’ân harfleri, boğaz, dil, dudaklar,
cevf ve hayşûm olmak üzere beş bölgeden ve tercih edilen görüşe göre
on yedi mahreçten çıkar.91
4.1. Boğaz Bölgesi (Halk)
Boğazın göğse bitişik olan yerinden dil dibine kadar olan yer
boğaz bölgesidir. Üç mahreci bulunur ve bu mahreçlerden altı harf
çıkar. Bu harflere, boğazdan çıkarıldıkları için “hurûf-u halk” denir.
Aynı zamanda bunlar i har harfleridir.92 Boğaz bölgesinin mahreç ve
harfleri sırasıyla şunlardır:
4.1.1. Aksâ’l-Halk
Boğazın dibi, nihayeti, boğazın göğse bitişen köküdür.
Buradan sırasıyla hemze ( )ءve hâ ( )هharfleri çıkar.93
Bu iki harfin aynı mahreçten mi, hemze’nin mi yoksa hâ’nın
mı önce olduğunda görüş ayrılıkları vardır. Mekkî b. Ebi Talib’e göre
hemze’nin mahreci önde gelir.94 Cezerî ise “ ٌﻖ هﻤﺰٌ هﺎء
ِ ْﺤﻠ
َ ْ” ُﺛﻢﱠ ِﻟَﺄﻗْﺼَﻰ اﻟ, ‘
boğaz sonu hemze ile hâ harfinin mahrecidir’ demiştir.95
4.1.2. Vasatü’l-Halk
Boğazın ortasıdır. Buradan ayn ( )عile â ( ) حharfleri
çıkar.96 Bu iki harften hangisinin daha önce olduğu hususunda değişik
fikirler öne sürülmüştür. Sibeveyh, Mekkî ve onlara uyanlar ayn
harfinin daha önde olduğunu söylemişlerdir.97
Harflerin küllî mahreçte birlikte olmaları onların cüz’î
mahreçte de aynı olmalarını gerektirmez.98
Ancak bazı âlimler böyle bir ayırıma gitmeyi lüzum
görmemişlerdir. Bunlar, bazen iki harf ( م ـ بgibi) veya üç harfin ( ظ
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el-Hamed, a.g.e., s. 161; Karaçam, a.g.e., s. 192.
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Sibeveyh, el-Kitâb, IV, 433; Saçaklızâde, Cühdü’l-Mükil, s. 29.
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 ـ ذ ـ ثgibi) mahreci aynı olduğunu ve bunlar sıfatlarıyla birbirinden
ayrıldıklarını söylemişlerdir.99
4.1.3. Ednâ’l-Halk
Boğazın ağza en yakın olan, ağza açılan kısmıdır. Bu
mahreçten sırasıyla ğayn ( )غve â ( )خharfleri çıkarılır.100 Sibeveyh’e
göre ğayn harfi önce çıkarılır.101 İbnü’l-Cezerî’de bu görüştedir. eşŞatıbî ve Mekkî â ( )خharfinin önce olduğu görüşündedirler.102
4.2. Dil Bölgesi (Lisan)
Dil (lisan) bölgesinde on mahreç vardır. Bu mahreçlerden on
sekiz harf çıkarılır. Dil bölgesinin mahreçleri ve harfleri sırasıyla
şunlardır:
1. âf ( )قharfinin mahreci: Büyük dilin kökünün (sonu) üst
kısmı ile onun karşısında bulunan damaktır.103
2. Kâf ( )كharfinin mahreci: af ( )قharfinin mahrecinin, ağza
doğru, biraz ilerisindedir.104 af ( )قile kâf ( )كharflerine küçük dil
ile olan alakaları nedeniyle “ “ ”اﻟﺤﺮوف اﻟﻠﻬﻮﻳﺔküçük dil harfleri” de
denilir.105
3. Sırasıyla cim () ج, şin ( ) شve yâ ( ) يharflerinin mahreçleri:
Dilin ortası ile üst damak kısmıdır.106
4. âd ( ) ضharfinin mahreci: Dilin sağ veya sol veyahut her
iki tarafıyla edrâs: “ ” أﺿﺮا سdenilen üst azı dişleridir.107
“ ج، ش، ي،” ضharflerinin mahreçleri, Halil b. Ahmed’e göre,
ağız boşluğundan çıkarıldıkları için, şecerîdirler. Ondan dolayı da bu
harflere “ ” ﺣﺮوفٌ ﺷﺠﺮﻳّﺔ: ‘hurûf-u şeceriye’ denir.108
5. Lâm ( ) لharfinin mahreci: İki kenarı ile birlikte dil ucuna
varıncaya kadar üst damaktan lâm ( )لçıkarılır.109 Lâm harfinin
mahreci diğer harflerin mahrecinden daha geniştir.110
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el-Hamed, ed-Dırâsâtü’-Savtiyye, s. 161-163.
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6. Nûn ( )نharfinin mahreci: Dil ucu ile karşısındaki iki üst ön
dişlerin etleridir. Lâm harfinin mahrecinin biraz altındadır.111 Burada
söz konusu olan nûn “ızhar ile okunan nûn”dur. Bu, nûn-u muhfât
(ihfâ edilen Nûn)’dan farklıdır. Nûn-u muhfât fer’î harflerdendir ve
mahreci genizdir.112
7. Râ ( ) رharfinin mahreci: Nûn harfinin mahrecidir:113 Ancak
dil ucunun biraz arkası ile iki üst ön dişlerin hemen üstündeki
damaktır.114
Bu üç harfe ( ر، ل،)ن, mahreçleri diş etleri ile yakın alakaları
nedeniyle hurûf-u zelkiyya “” أﻟﺤﺮوف اﻟﺬﻟﻘﻴّﺔdenilmiştir.115
8. Sırasıyla â ()ط, dâl ( )دve tâ ( )تharflerinin mahreçleri: Dil
ucu ile üst ön dişlerin dipleridir.116
Bu üç harfe, üst damakla olan ilgilerinden dolayı hurûf-u
niṭâʿiyye/niṭʿiyye “  ”اﻟﺤﺮوف اﻟﻨﻄﻌﻴّ ُﺔdenilmiştir.117
9. Sırasıyla âd ()ص, sin ( )سve zâ/zay ( )زharflerinin
mahreçleri: Dil ucu ile alt ön dişlerin üstüdür.118
Bu harflere tilavet esnasında dil ucunun rolünden dolayı
hurûf-u eseliyye “ ” اﻟﺤﺮوف اﻷﺳﻠﻴّ ُﺔdenilmiştir.119
10. Sırasıyla, â ()ظ,
âl ( )ذve sâ ( )ثharflerinin
mahreçleri. Dil ucu ve ön dişlerin uçlarıdır.120 Bu harfler peltek harfler
oldukları için, okunurken dil ucu, ön dişlerin arasından hafifçe
dışarıya çıkarılır.121
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Bu üç harfe, diş etleri ile münasebetlerinden dolayı ḥurûf-ü
liseviyye ( )اﻟﺤﺮوف اﻟﻠﺜﻮﻳﺔdenilir.122
4.3. Dudak Bölgesi (Şefetan)
Dudak bölgesinde iki mahreç vardır. Bu mahreçlerden dört
harf çıkarılır. Bu bölgenin mahreç ve harfleri şunlardır:
1. Fâ ( )فharfinin mahreci. Üst ön dişlerin uçlarıyla, alt
dudağın içidir ve buradan, fâ ( )فharfi çıkarılır.123
2. Sırasıyla vâv ()و, bâ ( )بve mîm ( )مharflerinin mahreçleri.
İki dudak arası olup vâv ()و, iki dudağın arasının biraz aralık kalacak
şekilde öne doğru toplanarak uzatılmasıyla çıkartılır.124
Bâ ()ب, dudakları içlerinin birbirine kuvvetlice kapanmasıyla,
mîm ( )مharfi de dudakların hafifçe kapanmasıyla çıkar.125
4.4. Ağız Boşluğu Bölgesi (Cevf)
Cevf, boğaz ile ağız içindeki boşluğa denir.126Bu mahreçten
med/uzatma harfleri olan (  ) ى ـ و ـ اharfleri çıkar.127 Boğaz ile ağız
boşluğundan çıkan med harflerinin çıkış yerleri tam bilinmedikleri
için bunların mahreçlerine mahreç-i mukadder yani itibari mahreç
denilmiştir.128
Sibeveyh, elif ile hemzenin mahrecinin aynı olduğunu
söyler.129 Yani elif’in mahreci boğazın başlangıcından itibaren, bütün
ağız boşluğunu doldurarak devam eder. Mekkî’de bu hususta şöyle
der: “Elif, hemze’nin mahrecinden çıkar. Fakat elif, mahreci boğazda
kesilinceye kadar yükselen bir harftir. Onun mahrecinin boğaza nispet
edilişi, son çıkış yerinin boğaz olması sebebiyledir.”130
Elif ile hemze, her ne kadar küllî mahreçlerde beraber olsalar
da cüz’î mahreçde ayrı ayrıdırlar.131
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Ünlü, Kur’ân Tecvidi, s. 63.
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Sibeveyh, el-Kitâb, IV, 433.
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Mekkî, er-Riʿâye, s. 160.
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Karaçam, a.g.e.,, s. 192.
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Bu üç harften elif boğaza, vâv ve yâ da ağız boşluğuna nispet
edilmiştir.132
4.5. Geniz Bölgesi ( ayşûm)
ayşûm, burun deliğinin yukarısına, derin yerine, geniz
boşluğuna/ kovuğuna denir.133 Bir mahreci vardır. Buradan ğunne ve
nûn-u mu fât çıkar.134
Nûn-u mu fât yukarıda izah edildiği gibi, i fâ ile okunan
nûn demektir. Tilavet esnasında, i fâ harflerinden biriyle gelen sakin
nûn ( ve tenvîn)’in zatları gidip ğunneleri baki kalır.135
Ğunne ise, genizden gelen ve güvercin sesine benzer gizli sese
denir.136
5. Sırasıyla Harflerin Mahreçleri
Bu bölümde Elifbâdaki sıraya göre Kur’ân harflerinin
mahreçlerini, telaffuz şekillerini ve kısaca sahip oldukları sıfatları
vermeye çalışacağız.
Hemze ()ء: Boğazın göğse bitişen dibinden yani sonundan
çıkarılır.137 Türkçedeki “e” harfine benzer. Kuvvetli ve ince bir harftir.
Harf sakin okunurken sesin ve nefesin akmaması gerekir. Teshil
hemzesi şeklinde okumamaya, Kur’ân’ın sür’âtli okunuşunda hazf
etmemeye ve kalın harflerden önce tefhim ile okumamaya dikkat
etmeli.138
Hemze’nin ( )ءsıfatları şunlardır: cehr, şiddet, istifâl, infitâ ,
ve ismât.139
Bâ ()ب: Mahreci iki dudak arasıdır.140 Dudaklar birbirine
kuvvetlice kapanmasıyla çıkarılır. Türkçedeki “be” harfine benzer.
İnce aynı zamanda şiddet ve cehr sıfatlarından dolayı kuvvetli bir
harftir.

ter î
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Ünlü, a.g.e., s. 63.
137
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Mukaddime, s. 3.
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Bu harf çıkarılırken ğunne sıfatı verilmemeye dikkat edilir.
al ale harfi olduğundan, mâkabline uygun bir sesle al ale yapılır.
Kalın harften sonra geldiğinde de ince okunmasına dikkat edilmelidir.
Bâ ( )بharfinin sıfatları şunlardır: cehr, şiddet, istifâl, infitâh,
ter î , al ale ve i lâ .141
Tâ ()ت: Mahreci dil ucu ile iki üst ön dişlerin dipleridir.142
Türkçedeki “t” harfine benzer, ince ve kuvvetli bir harftir.
Tâ ( )تharfinin sıfatları şunlardır: hems, şiddet, istifâl, infitâh,
terkîk ve ismât.143
Sâ ()ث: Mahreci dil ucu ile ön dişlerin uçlarıdır.144 Bu harf
peltek harflerden olduğu için tilavet esnasında dil hafifçe dişlerin
arasından dışarıya çıkarılır. İnce ve yumuşak bir harftir. Sin ( )سve
âl ( )ذsesi vermemeye dikkat edilmeli.145
Sâ ( )ثharfinin sıfatları şunlardır: hems, ri vet, istifâl, infitâh,
ter î ve ismât.146
Cim ()ج: Mahreci dil ortası ile beraber üst damaktır.147 İnce ve
kuvvetli bir harftir. al ale harfi olduğundan makabline uygun bir
sesle al ale yapılmasına dikkat edilir.
Cim ( )جharfinin sıfatları şunlardır: cehr, şiddet, istifâl,
infitâ , ter î , al ale ve ismât.148
â ()ح: Mahreci boğaz ortasıdır.149 Tilavet esnasında boğaz
sıkılarak çıkarılır. İnce ve yumuşak bir harftir. Hâ ( )هve a ( )خgibi
telaffuz etmekten kaçınılmalı.150
Med halinde olsun med’siz olsun her halde ince okunmalıdır.
Özellikle isti lâ harfleriyle yan yana geldiğinde ince okunmasına
dikkat edilmeli. Hâ ( )هharfine bitişik veya yakın olduklarında
birbirlerinden ayırt etmeye dikkat edilmeli.
141
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â ( )حharfinin sıfatları şunlardır: hems, ri vet, istifâl,
infitâ , ter î ve ismât.151
â ()خ: Ma reci boğazın ağza açılan kısmıdır.152 Tilâvet
esnasında dilin kökü kabartılır ve ince hırıltılı bir sesle telaffuz edilir.
Kalın ve yumuşak sesli bir harftir.
Noktasız ( )حsesi verilmemeli ve ter î ile okumamaya
dikkat edilmelidir.153
â ( )خharfinin sıfatları şunlardır: hems, ri vet, istifâl,
infitâ , isti lâ, tefẖ im ve ismât.154
Dâl ()د: Mahreci dil ucu ile üst ön dişlerin etlerine doğru olan
kısımdır.155 Türkçedeki “d” harfine benzer. İnce ve kuvvetli bir harftir.
Bu harf şeddeli iken ğunne sıfatı verilmemeli. İki kalın harf
arasında geldiğinde ince okunmasına dikkat edilmeli. al ale sıfatlı
bir harf olduğundan al ale mâkabline uygun bir sesle yapılmalı.
Dâl ( )دharfinin sıfatları şunlardır: cehr, şiddet, istifâl, infitâh,
ter î , al ale ve ismât.156
âl ()ذ: Mahreci dil ucu ile ön dişlerin uçlarıdır.157 Bu harf
peltek harflerden olduğu için tilavet esnasında dil hafifçe dişlerin
arasından dışarıya çıkarılır. İnce ve yumuşak özelliğine sahip bir
harftir.
Bu harf, özellikle ötreli iken, kalın okunup da ( ضveya )ظ
harflerine benzetmekten kaçınılmalı. Zây ( ) زharfi gibi de telâffuz
edilmemeli.158
âl ( )ذharfinin sıfatları şunlardır: cehr, ri vet, istifâl, infitâh,
ter î ve ismât.159
Râ ()ر: Mahreci dil ucunun biraz arkası ile iki üst ön dişlerin
hemen üstündeki damaktır.160 Bu durumda dilin ucu geriye dönüktür.
Yerine göre bazen kalın bazen de ince okunan bir harftir.161

151

İbnü’l-Cezerî, et-Temhîd, s. 125.
Sibeveyh, el-Kitâb, IV, 433; Mekkî, er- Riʿâye, s. 168; İbnü’l-Cezerî,
Mukaddime, s. 3.
153
Birgivî, Dürrü’l-Yetim, s. 22.
154
İbnü’l-Cezerî, et-Temhîd, s. 127.
155
Sibeveyh, el-Kitâb, IV, 433; Mekkî, er- Riʿâye, s. 201; İbnü’l-Cezerî,
Mukaddime, s. 3.
156
İbnü’l-Cezerî, et-Temhîd, s. 130.
157
Sibeveyh, el-Kitâb, IV, 433; Mekkî, er- Riʿâye, s. 224; İbnü’l-Cezerî,
Mukaddime, s. 3.
158
Birgivî, Dürrü’l-Yetim, s. 22.
159
İbnü’l-Cezerî, et-Temhîd, s. 132.
160
Mekkî, er- Riʿâye, s. 195.
161
Sibeveyh, el-Kitâb, IV, 433; İbnü’l-Cezerî, Mukaddime, s. 3.
152

Bu harfte tekrir sıfatı olduğundan, özellikle şeddeli halinde dil
mahreçte sıkı tutulmaya dikkat edilmeli. Yan yana gelen râ harfleri
birbirine karıştırmadan okunmalı.162
Râ harfinin sıfatları şunlardır: tekrir, cehr, beyniyye, istifâl,
infitâh, ter î ve izlâ .163
Zay ()ز: Mahreci dil ucu ile alt ön dişlerin üstüdür.164 Başka
bir görüşe göre de alt ön dişlerin üstüdür. İnce ve keskin bir harftir.
Sakin halde ses tam belirtilmeli ve iki zay ( )زyan yana geldiğinde
telaffuzu iyi yapılmalı.165
Zây ( )زharfinin sıfatları şunlardır: cehr, ri vet, istifâl, infitâh,
ter î , afîr ve ismât.166
Sin ()س: Mahreci dil ucu ile alt ön dişlerin üstüdür.167
Türkçedeki “s” sesine benzer. İnce sesli bir harftir.
Ötreli iken kalın çıkararak âd ( )صgibi okunmamasına
dikkat edilmeli. Ayrıca kalın harflerle birlikte geldiğinde ince
okunmasına özen gösterilmeli
Sin ( )سharfinin sıfatları şunlardır: hems, ri vet, istifâl,
infitâh, ter î , safîr ve ismât.168
Şin ()ش: Mahreci dilin ortası ile üst damak ortasıdır.169 İnce ve
yumuşak bir harftir.
Bu harf telâffuz edilirken tefeşşî sıfatı göz önünde
bulundurulmalıdır.
Şin ( )شharfinin sıfatları şunlardır: hems, ri vet, tefeşşî,
istifâl, infitâh, ter î ve ismât.170
âd ()ص: Mahreci dil ucu ile alt ön dişlerin içten üstüdür.171
Başka bir görüşe göre de üst ön dişlerin üstüdür.172 Kalın sesli bir
harftir.
İ bâ ve isti lâ sıfatları olduğundan, özellikle bu harfin ince
okunmasından sakınmalı ve sin ( )سsesiyle karıştırmamak lazımdır.
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Sâd ( )صharfinin sıfatları şunlardır: hems, ri vet, afîr,
ı bâ , isti lâ, tef îm ve ismât.173
âd ()ض: Mahreci dilin sağ veya sol veyahut her iki tarafıyla
edrâs ( ) أﺿﺮاسdenilen üst azı dişleridir.174 Kalın sesli ve yumuşak bir
harftir. Türkçede âd ( )ضharfi yoktur. Dilin sağı veya solu yahut her
iki kenarının önü üst azı dişlere değdirilir. Dilin ucu serbesttir, ön
dişlere değmez. Dâl ()د, âl ()ذ, â ( )طve â ( )ظharfleri gibi
seslendirmemeye dikkat edilmelidir.
âd ( )ضharfinde al ale sıfatı olmadığından sükûn halinde
al ale yapmaktan sakınmalı. âl ()ذ, â ( )طve â ( )ظharfleriyle
beraber geldiğinde her harfi sahih bir şekilde telaffuz etmek gerekir.
âd ( )ضharfinin sıfatları şunlardır: cehr, isti âle, ı bâ ,
isti lâ, tef îm ve ismât.175
â ()ط: Ma reci dil ucu ile iki üst ön dişlerin dipleridir.176
Cehr, şiddet, i bâ , isti lâ ve ḳ alḳ ale sıfatlı olduğundan en
kuvvetli harflerdendir.
al ale sıfatı bulunduğundan sakin halde al alesine dikkat
edilmeli. İster al ale halinde ister al alesiz halde aynı sesi
verilmeli. Tâ ( )تsesiyle karıştırılmamalı.
â ( )طharfinin sıfatları şunlardır: cehr, şiddet, al ale,
ı bâ , isti’lâ, tef îm ve ismât.177
â ()ظ: Mahreci dil ucu ile ön dişlerin uçlarıdır.178 Bu harf
peltek harflerden olduğu için tilavet esnasında dil hafifçe dişlerin
arasından dışarıya çıkarılır.179 Kalın sesli bir harftir.
Sâ ()ث,
âl ( )ذve â ( )ظharfleri aynı mahreçten çıkarlar.
Bunlar sıfatlarıyla birbirlerinden ayrılırlar. Onun için de Sâ ( )ثve âl
( )ذharfleri hangi yerden çıkıyorlarsa
â (’)ظda aynı yerden
çıkarılmalı. Bu harf ile âd ( )ضharfi yan yana geldiklerinde her
birinin doğru telaffuzuna dikkat edilmeli.
â ( )ظharfinin sıfatları şunlardır: cehr, ri vet, ı bâ ,
isti lâ, tef îm, nef ve ismât.180
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Ayın ()ع: Mahreci boğazın ortasıdır.181Boğazın ortası hafifçe
sıkılarak çıkarılır. İnce bir harftir. Cehr sıfatını iyice açık yapmalı ki
hemze ve â ( )حgibi telâffuz edilmiş olmasın. Ğayn ( )غile geldiğinde
daha da belirtilmeli.182
Medli veya medsiz her durumda ince telâffuz edilmeli.
Şeddeli durumda ayınlar arasında sesin kesilmemesi gerekir.
Ayn ( )عharfinin sıfatları şunlardır: cehr, beyniyye, infitâh,
istifâle, ter î ve ismât.183
Ğayın ()غ: Mahreci boğazın ağza açılan, ağza en yakın olan
kısmıdır.184 Kalın ve yumuşak sesli bir harftir.
Türkçedeki kalın “ğ” harfine benzer. Bu harf okunurken af
( )قsesine benzememesine dikkat edilmelidir. Şin ( )شharfi ile
geldiğinde de â ( )خgibi okumamalı. ( ) َﻳﻐْﺸَﻰgibi.
Ğayn ( )غharfinin sıfatları şunlardır: cehr, ri vet, infitâh,
isti lâ, tef îm ve ismât.185
Fâ ()ف: Mahreci, üst ön dişlerin uçlarıyla, alt dudağın içidir.186
İnce ve yumuşak bir harftir.
Vâv harfinde olduğu gibi, dudaklar öne toplanarak okunmaz.
Yan yana gelen fâ ( )فharflerinin sahih bir şekilde telaffuzuna dikkat
edilmeli. Vâv ile geldiğinde idğam ile okunmamalıdır. ( )أﻓْﻮَاﺟًﺎgibi.187
Fâ ( )فharfinin sıfatları şunlardır: hems, ri vet, istifâl, infitâh,
ter î ve ismât.188
af ()ق: Mahreci büyük dilin kökünün (sonu) üst kısmı ile
onun karşısında bulunan damaktır.189 Kalın ve kuvvetli bir ses
olduğundan ince okumaktan sakınıp kâf ( )كgibi okumamalı şiddet ve
tefhim sıfatlarını ihmal etmemeli.190
al ale harfi olduğundan mâkabline uygun bir sesle telâffuz
edilmeli.
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af ( )قharfinin sıfatları şunlardır: cehr, şiddet, al ale,
infitâh, isti lâ, tefẖ îm ve ismât.191
Kâf ()ك: Mahreci af ( )قharfinin mahrecinin, ağza doğru,
biraz ilerisindedir.192 Dil kökü ile küçük dil önünden çıkarılır. İnce ve
kuvvetli bir harftir. İsti lâ harfleriyle geldiğinde, af ( ) قharfine
dönüşmemesi için açık okumalı.
İki kâf ( )كbir arada bulunduğunda veya af ( )قharfiyle peş
peşe geldiğinde birbirine karıştırılmadan sahih telaffuzuna dikkat
edilmeli.
Kâf ( )كharfinin sıfatları şunlardır: hems, şiddet, istifâl,
infitâh, ter î ve ismât.193
Lâm ()ل: Mahreci iki kenarı ile birlikte dil ucuna varıncaya
kadar üst damaktır.194 Lâm harfinin mahreci diğer harflerin
mahrecinden daha geniştir. İnce bir harftir. Bazı yerlerde kalın
okunur. ﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ َو ُﻗﻠْﻨَﺎ
َ  َوgibi yerlerde sükûnu açık okuyarak idğâm ve ihfâ
yapmaktan sakınmalı. al ale’ye dönüşecek şekilde de mübalağa
yapmamalı.195
Lâfzatullah’ın haricinde, özellikle kalın harflerden önce veya
sonra gelen lâm/ لharflerinin ince okunmasına dikkat edilmelidir.
Lâm’a, sükûn halinde al ale yapar gibi hareke verilmemeli, dil
mahreçte sıkı tutulmalı ve yan yana gelen lamlar belirgin okunmalı,
bilhassa ikinci kelimenin başında bulunan lâm’a vurgu yapılmalı.196
Lâm ( )لharfinin sıfatları şunlardır: cehr, beyniyye, infitâh,
istifâle, ter î ve ismât.197
( )مMim; mahreci, iki dudak arası olup dudakların hafifçe
kapanmasıyla çıkar.198 Türkçedeki “m” harfine benzer. Burundan
gelen bir sesle ince okunur. Kalın harflerle birlikte gediğinde ince
okumaya dikkat etmek gerekir. ﻋﺪْ ُهﻢْ و َﻣﺎ
ِ ،  ُهﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ،  َﻳ ُﻤﺪﱡ ُهﻢْ ﻓِﻰgibi
yerlerde fâ ( )فve vâv ( ) وile geldiğinde sakin mim’i i fâ yapmadan
izhâr ile okunmalı.199
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Mîm ( )مharfinin sıfatları şunlardır; cehr, beyniyye, ğunne,
infitâh, istifâle, ter î ve i lâ .200
Nûn ()ن: Mahreci, dil ucu ile karşısındaki iki üst ön dişlerin
etleridir.201 Lâm harfinin mahrecinin biraz altındadır. İnce ve genizden
gelen bir sesle okunur. Türkçedeki “n” harfine benzer.
Nûn ( )نharfinin sıfatları şunlardır: cehr, beyniyye, ğunne,
infitâh, istifâle, terkîk ve izlâk.202
Vâv ()و: Mahreci iki dudak arasıdır.203 Vâv () و, iki dudağın
arasının biraz aralık kalacak şekilde öne doğru toplanarak
uzatılmasıyla çıkartılır. İnce ve yumuşak bir harftir.
Vâv’ın medli olsun medsiz olsun her durumda ince
okunmasına dikkat edilmeli.204
Vâv ( )وharfinin sıfatları şunlardır: cehr, ri vet, infitâh,
istifâle, ter î ve ismât.205
Hâ ()ه: Mahreci boğazın dibi, nihayeti, boğazın göğse bitişen
köküdür.206 Boğazın göğse bitiştiği yerden çıkarılır. İnce ve yumuşak
bir harftir.
Şeddeli okunduğunda veya yan yana gelen ( )هharflerinin
doğru telâffuzuna dikkat edilmeli. İdğâmlı okunması gereken yerlerde
idğâm edilmelidir.
Hâ ( )هharfinin sıfatları şunlardır: hems, ri vet, infitâh,
istifâle, ter î ve ismât.207
Yâ ()ى: Mahreci dilin ortası ile üst damak kısmıdır.208 İnce ve
yumuşak bir harftir. Türkçedeki “ y ” harfine benzer.
Yâ ( )يharfi telaffuz edilirken bilhassa şeddeli halinde ğunne
yapmaktan kaçınmalı, genizden ses gelmemesine dikkat edilmeli.
Yâ ( ) يharfinin sıfatları şunlardır: cehr, ri vet, infitâh,
istifâle, ter î ve ismât.209
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6. Harekelerin Mahreci ve Düzgün Telaffuzu
Harfin mi harekenin mi mahreçte önce çıktığı hususunda
farklı görüşler ileri sürülmüşse de genelde hareke harf ile birlikte
oluştuğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Çünkü harfin çıktığı yerin
kımıldanması ve hareketlenmesi sonucunda mahreç oluşur ve harf,
hareke ile birlikte telâffuz edilir ve ikisi birbirine dayanarak birlikte
var olurlar. Meselâ, bâ ( )بharfinin mahreci dudaklardır. Bu harfi
çıkarmak için dudaklar birbirine bastırılıp seslendirildiğinde, bu sesle
birlikte harekede oluşmuş olur.210
Bundan dolayı da ikisi birlikte bir varlık ifade ederler. 211
Ancak Kur’ân harflerinin bütünü sessiz olduğundan harekesiz
okunamaz. Hareke de harf olmadan bir anlam ifade etmez. Onun için
de harf harekeye, hareke de dayanağı olan harfe muhtaç olduğundan
bu tür tartışmanın pratikte hiçbir faydası yoktur.
Kur’ân tilâvetinin sıhhati harekenin düzgün okunuşuna
bağlıdır. Harekenin eksik olması harfin eksik telaffuzuna sebep olur.
Harekenin doğru okunuşunda, ağzın aldığı vaziyet önemlidir. Zira
ağzın aldığı vaziyet harekenin kalıbıdır. Dolayısıyla harf okunurken
ağzın biçimi harekeye uygun vaziyette olmalıdır.
Fetha harekeyi okurken ağız tabii şekilde açık olur. İnce
harflerde çene az, kalın harflerde ise biraz daha fazla düşürülür. ﻃﻪ
Lâfzında bu fark görülebilir.212
Esreyi okurken, çene az öne kırılır ve üst çene alt çeneye
hâkim kılınır. Ağız ve dudaklar tabii halde olur.
Ötre okunurken dudaklar belli miktarda yumularak öne doğru
uzatılır. Dudaklar, arada leblebi tanesi kadar boşluk kalacak şekilde,
öne doğru toplanmış bir vaziyet alır. س
ُ  ُﻳ َﻮﺳْ ِﻮ، ﺐ
ُ  َﺗﻜْ ُﺘgibi. Ötreden sonra
medd harfi olan vâv ( )وharfi bulunursa dudaklar ileriye doğru
uzatılarak iyice toplanması sağlanır.  ﺗﻮُﺑﻮُا ﺁﻣَﻨﻮُا،  ﻗﻮُﻟﻮُاgibi.
Sükûnlar okunurken, onları güzel telaffuz ederek hareke
vermekten veya harekeli gibi okumaktan uzak durulmalı.
Harfin ince veya kalın okunmasında, harekenin bir etkisi
yoktur. Onun içinde ince harflerin harekesi ne olursa olsun ince, kalın
harflerin harekesi ne olursa olsun kalın okunur. Yani harekenin
inceliği de kalınlığı da harfe bağlıdır.213 Eğer ötre kalın okunur, ötreli
olan ince harfte kalın okunursa bu durumda manası farklı başka bir
kelimeye dönüşebilir. Meselâ;
210
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(  ) ُﻳﺼْﺤَﺒﻮُن ــ ُﻳﺴْﺤَﺒﻮُن، ( ) َﻣﺤْﻈ ُﻮرًا ــ َﻣﺤْﺬ ُورًاlafızlarında olduğu
gibi.
Sonuç
Kur’ân Harflerinin çok değişik ve zengin özellikleri olduğu
gibi belki de başka birçok dilde olmayan yapıya sahiptir. Bundan
dolayı, bu harflerden her birinin kendine has çıkış yerleri (mahreç)
olduğu gibi her birinin sıfatları da vardır. Harfler bu mahreç ve
sıfatlara uygun olarak telaffuz edilirse işte o zaman kelimenin taşıdığı
gerçek manaya uygun olarak okunmuş olur. Eğer bu hususlar göz
önünde bulundurularak okunmazsa birçok hata yapılmış olur. Öyle ki
bir harf başka bir harfin sesiyle veya sıfatıyla okunduğunda, bir hareke
ve harf değişikliğinde başka anlamlara gelebilir.
Burada şu rahatlıkla ifade edilebilir ki, Kur’ân’ın nüzûlüne ve
tertîline uygun, sahih ve hatadan salim okumada harflerin mahreç ve
sıfatlarının bilinmesi en temel esastır. Çünkü birçok âlimin de işaret
ettiği gibi, harflerin mahreçleri mizan mesabesinde, onları ölçen birer
ölçüdür. Sıfatlar ise sağlamını bozuğundan, iyisini kötüsünden ayıran,
kıymet derecesini bildiren birer mi’yar mesabesindedir. Onlarla kalını
inceden, zayıfı kuvvetliden, yumuşağı sert olanından ayırt edilir.
Harfin mahrecinin bilinmesi ile kemiyeti yani niteliği ve
ölçüsü bilinir. Bunlar ölçüsünde olmaz yani mahrecinde çıkmazsa
eksik veya fazlalık olursa hata (lahn) olmuş olur. Kur’ân, lahn ile
okumak ise caiz değildir.
Sıfatların bilinmesiyle de harflerin keyfiyetleri yani, nitelikleri
bilinir. Ayrıca mahreçte müşterek olan harflerin arasını ayırmak
mümkün olduğu gibi, kuvvetli ve zayıf harfleri bilmek ve mahreçleri
müşterek olan harflerinde lafızlarının güzel bir şekilde eda etmek gibi
faydalar sağlar.
Sonuç olarak Kur’ân’ın tertîline uygun tilaveti, harflerin
mahreç ve sıfatlarının iyi bilinmesi ve uygulanması ile sağlanır.
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VAN İLİNDE KERPİÇ YIĞMA YAPILARA GENEL BİR
BAKIŞ

Muhammet KURUCU

Özet
İnsanoğlunun bilinen ilk yapı yapma sanatı, doğanın olumsuz
koşullarından, afetlerden ve vahşi hayvanlardan kendisini koruma isteğinden
ortaya çıkmış küçük yapılardır. Bundan dolayı korunma ve barınma
içgüdüsünden gelişen yapının yapıldığı dönemdeki malzemeler, o zamanın
teknik kurallarına ve üretilme sürecine dayanmaktadır. Bu bağlamda doğaya
ve görsel mimariye saygılı ve insanla bütünleşik üretilen kerpiç yığma
yapılar, gerek fiziki çevre, gerek hafif (low-tech) teknolojisi gerekse malzeme
bakımından oluşturulmuş mimarilerdir. Faklı iklim ve topografik koşullara
sahip bölgelerdeki yığma yapılar incelendiğinde ve kullanıldıkları malzeme
ve teknoloji düşünüldüğünde, bulundukları çevrenin kültürel, ekonomik ve
doğasıyla uyumlu, bütünleşik, insanoğluna zarar vermeyen gözü yormayan
mimari yansımalar olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmanın amacı, Doğu
Anadolu Bölgesinde yer alan Geleneksel Van evlerinden kerpiç yığma
yapılara genel bir değerlendirme yapmaktır. Bu amaçla 23 Ekim ve 9 Kasım
2011 de Van da gerçekleşen depremler bağlamında ele alınarak, Van İlinde
incelenen Kerpiçli Yığma yapıların deprem dayanımları da irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Van Evleri, Van Kerpiç Konut
Mimarisi, Kerpiç YığmaYapı
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AN OVERVIEW OF THE BRICK MASONRY SYSTEM IN
VAN PROVINCE
Abstract
The first known structures of human beings are the small structures
that emerge from a desire to protect themselves from wild animals, the
adverse conditions, and disasters. Therefore, the materials used in these
structures are based on the technical and production process of that period. In
this context, the unreinforced masonry (URM) structures with mud bricks
that respect to nature of people and visual of architecture are the architectural
structures that are formed with regard to its physical environment and lowtech technology. As a result, considering the different climate and
topographic conditions, it can be said that the URM structures with mud
bricks are the architectural reflections that are healthy, safe and productive. In
this paper, URM structures with mud brick constructed in Van province that
is between Lake Van and the Iranian border in eastern Turkey are examined
and discussed in terms of civil engineering and architecture approach.
Key Words: Masonry system with brick, Brick housing
architectural, Traditional Van houses

1. Giriş
İlk insanlar hayatlarını devam ettirebilmek için çevreleri
hakkında bilgi toplamış ve doğal güçler, bitkiler ve hayvanlar
hakkında sınırlı da olsa kendilerine yönelik yararlı bilgiler
edinmişlerdir (Tönük, 2001).
Geleneksel kırsal konutların biçimlenmesinde; doğal koşullar
(iklim koşulları, arazi yapısı, toprak özellikleri, v.b), ekonomik
koşullar, sosyal ve kültürel yapı özellikleri, gelenekler, örf ve adetler
olarak etkin olabilmektedir (Eldem, 1984; Kuban,1995;Gürer, 2006).
Topoğrafik yapısı, çoğrafi konumu ve doğa güzelliklerini
irdelediğimizde Van ve yöresi tarih öncesi çağlardan itibaren çeşitli
medeniyetlere ev sahipliği yapmış, şehirleşme süreci ise Urartu öncesi
ve sonrasındaki gelişmelere bağlı olarak şekillenmiştir.
Bölgeye, Urartu öncesinde göçebe veya yarı göçebe kavimler
egemen olmuş, bu küçük devletçiklerden sonra yöreye hâkim olan
Urartular geniş bir coğrafyada egemenliklerini sürdürüp başkentlerini
Van yapmışlardır. Birbirinden farklı kültür ve inanışlara sahip
uygarlıklardan geriye yeterli ölçüde bilgi ve belge kalmamıştır.
Yapılan incelemelerde, Özellikle kırsal kesimde doğada çabuk
bulunmasından, kolayca işlenebilmesinden ve deprem karşısındaki
performansından dolayı kerpiç yapılara önem verilmiş olup çeşitli kale
yapıları, saraylar ve daha küçük ölçekli konut mimarisinde sıkça
kullanılmıştır. Yapılarda ve günlük yaşamda doğal malzemeler tercih

edilmiş olup, ihtiyaçların doğal yollardan temin edilmesi amaçlanmış,
çevreye en az zarar verilmesi hedeflenmiştir. Evler, doğal afet, seller
ve zor iklim koşullarına göre dayanıklı yapılması sağlanmıştır.(Gül,
43;Apaydın, 43) İnsanoğlu yerleşik düzene geçtikten sonra, dış
ortamın olumsuz koşullarından korunmak için, kendi yaşam
çevresinde bulunan doğal malzemeyle dönemin yapım tekniği, çatı
sistemi ile belli bir mimari uslup uyguluyarak ‘geleneksel konut’
yapılar üretmiştir (Dağgüllü, 1997).
Bir kentin oluşmasında en önemli yapı taşı olan konut
mimarisi; bilinen en eski yapı türü olmasına karşın, gerek çeşitli
medeniyetlerin iç ve dış hesaplaşmalarından, gerekse dini, siyasi ve
askeri gücün ön plana çıkmasıyla önemini yitirmiştir. Bu bağlamda
inşa edilen çeşitli geleneksel evler ve köy mimarisi iş gücü fazla
maliyet gerektirmeyen, uygulaması basit tekniklerle doğal malzeme ve
kerpiçten inşa edilmişlerdir. Yapılan konutlar her ne kadar içe dönük
olsa da komşuluk ilişkilerinin güçlü olması konutların birbirleri ile
görece yakın ilişkili olarak biçimlenmesinde etkili olmaktadır (Kuban,
2005; Gül vd., 2009). Dolayısıyla da yaşanan çoğu doğal afetlerden
dolayı doğal ekolojik malzeme ürünü olan bu yapılardan günümüze
pek fazla izler kalamamıştır. Üretilen geleneksel konutlar, iklim ve
diğer doğa koşullarının da etkileriyle bölgeden bölgeye farklılıklar
göstermiş, özellikle kırsal alanlarda farklı mimari özelliklere sahip
yapısal ve mekânsal farklılıklar sonucu yöreye özgü olarak gelişen
geleneksel kırsal konut olarak tanımlanabilen ve onların oluşturduğu
dokuları oluşturmuştur (Gürer, 2006). Geleneksel kırsal konutların
biçimlenmesinde; doğal koşullar (iklim koşulları, arazi yapısı, toprak
özellikleri, vb.) ekonomik koşullar, sosyal ve kültürel yapı özellikleri,
gelenekler, örf ve adetler olarak etkin olabilmektedir (Eldem, 1984;
Kuban, 1995,Gürer, 2006; Gül, 2009).
Toplum yaşamının evreleri boyunca her yapının
gerçekleştirilmesi; yapının amacına uygun olarak seçilen
malzemelerin, yapının yapıldığı dönemdeki teknik kurallar uyarınca
üretilmesine ve kullanılmasına dayalıdır. En basit çözüm, yapının
gerçekleştirileceği yerdeki doğal malzemeleri olduğu gibi kullanmak,
veya minimum çabayla biçimlendirip yararlanmaktır. Yapı eyleminin
başında bu nitelikteki geleneksel malzemeleri olarak toprak, doğal taş
ve ahşaptan oluşan üçlü bir grubu sayabiliriz (Umar,1999).
Van ve yöresinin geleneksel konut mimarisi ve tarihi izleri
konusunda genellikle il merkezli birçok bilimsel araştırma yapılmışsa
da Van Kırsal Mimarisini oluşturan kerpiç yığma yapı ve yapım
sistemleri yeterli ölçüde ele alınmamıştır. Bu nedenle, büyüleyici
doğası ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış tarihiyle Van’ın yok

olmakla karşı karşıya kalmış geleneksel kerpiç yığma sistem
yapılaşmasının korunması ve yaşatılması gerekmektedir.
Kerpiç malzeme ile dünyada tek ve çift katlı yapılardan başka,
çok katlı özgün yerel mimari örneklere rastlanmaktadır. Toprak
kökenli bu malzemenin kullanımı ile günümüzdeki inşaatların kaba
yapısında kullanılan demir, çimento ve tuğla gibi üretimi için çok
enerji gerektiren malzemelerin kullanımında tasarruf sağlanabilecektir
(Acun, 2003; Erdal, 2003).
Van da merkez ve kırsal alanda yaptığımız incelemelerde tek
ya da iki katlı kerpiçli yapılara ağırlık verildiğini görmekteyiz. Farklı
bölgelerde kullanılan taş ve ahşabın aksine Van kentinde, özellikle
kırsal kesimde %70 oranında kerpiç yığma yapıların inşa edildiğini
söyleyebiliriz. Bu yapıların genellikle üzerleri düz dam örtülü olup,
moloz taş temel üzerine yapı kerpiçten devam etmektedir. Konutlar,
genellikle yaşanan inanç çerçevesinde gelenek ve göreneklere uyumlu,
geçmişten gelen alışkanlıklar bağlamında yapılmaktadır.
Köy yapılarının tümüne yakın bir kısmında önemli görsellik
kaygısı yoktur. Genellikle iki katlı evlerin kapı ve pencere demir
korkulukları nadiren süslemeli yapılmıştır. Bir kısım dam saçaklarına
testere sırtı motifli ahşap alınlık çakılmış, özellikli oda tavanlarında
mertek arası dizilen dallara basit şekiller verilmiştir.
Van kenti köy mimarisinin temel yapı taşları; Anadolu’da eski
çağlardan beri kullanılmış olan ve Van yöresinde de kesintisiz
kullanıldığı anlaşılan toprak, taş ve ahşap gibi doğal malzemelerdir.
Halen de geleneksel köy yapılarında da kullanılan bu malzemeler,
uygulamadaki çok az farklılıklara karşın geçerlilik ve tarihsel
sürekliliğini korumaktadır. Malzeme özelliklerinden kaynaklanan
nedenlerden dolayı yapıların temel, duvar ve üst örtü sistemlerinde
zaman içerisinde önemli bir değişiklik gözlenmemiş, hatta bazı
uygulamalarda tarihsel sürecin gerisinde kalınmıştır.
2. Van İlinde Yığma Yapı Malzemesi Olarak Kerpiç
Yığma sistemin en önemli özelliklerinden biri, yapı
malzemelerinin kendi ağırlığı ile birbiri üzerine yerleşerek bir bütün
yapı elemanı oluşturmasıdır. Düşey taşıyıcılar ve örtü elemanlarının
birleşmesinden oluşan geleneksel taşıyıcı sistem, geleneksel yapı
malzemelerinin olanakları dâhilinde biçim almıştır.
Van kenti kırsal mimarisi Urartu konut mimarisinde olduğu
gibi, daha çok taş temel üzerine kerpiçten imal edilmiştir. Kerpiç
yapılaşmaya geçilen en eski dönemlerden beri bir takım değişikliklere
uğramakla birlikte yapılardaki en temel geleneksel yapı malzemesidir.
Kırsal mimarisi içerisine taş ve ahşap gibi diğer yapı malzemeleri de

girmektedir. Ancak bölge köylerinde ahşap yapı örneği hiç yokken
çok az sayıda taş yapıya rastlanır. Bular da çoğunlukla sonradan
eklenen müştemilat yapılarıdır. Evler, taş temel üzerine su basman
kotuna kadar kaba yonu taş devam ettirilmiş ve bu taş duvarların
üzerine ahşap kirişlemeler ve mertekler yerleştirilmiştir. Anadolu’nun
pek çok yöresinde olduğu gibi Van evlerinde de üst örtü sistemi düz
dam olup, kerpiçten örülen duvarların üzerine 40-50cm aralıklarla
yerleştirilen döşeme kirişleri ve bu kirişlerin üzerine konan
merteklerden oluşmaktadır (Öztürk, 2005).
Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar çeşitli medeniyetlerin
vazgeçilmez malzemesi olan kerpiç, maliyeti düşük, üretim aşaması
için tesis kurulmasını gerektirmeyen, ısı yalıtım değeri yüksek bir
malzemedir. Kullanıcıya ferah ve nefes alınabilir bir ortam
sağlamaktadır.
Yığma yapım malzemeleri içerisinde az enerji
tüketimi sağlayan, üretiminden tüketim süreci sonuna kadar çevreye
duyarlı, doğal ekolojik bir malzemedir. Bağlayıcılığı sayesinde yığma
yapılarda hem taşıyıcı duvar hem de sıva malzemesi olarak
kullanılabilen ekonomik bir malzemedir.
Ülkemizin ve özellikle Van kentinin 1. Derece deprem
kuşağında olduğunu düşünürsek yapılarda kullanacağımız malzemeyi
iyi seçmemiz gerekmektedir. Kerpicin üretiminde kullanılan toprak,
tarih öncesi çağlardan beri insanoğlunun barınma işlevini yerine
getirdiği malzemelerin başında gelmektedir. Toprağın yapı malzemesi
olarak her yerde kolay ve bol tedarik edilebilmesinden ve kerpiç
yapımı için ana öğe olan toprağın sağlıklı ve ekonomik olmasından
dolayı Van’ın genelinde özellikle kırsal kesiminde kerpiçli konutlar
yapılmıştır.
Bugün toprak yapı, en az gelişmiş ülkelerden en gelişmiş ileri
endüstri ülkelerine kadar, dünyanın her yerinde, üzerinde en çok
çalışma ve araştırma yapılan konuların başında yer alanlardan biridir
(www.kerpic.com). Yapı malzemesi olarak toprağın kullanılması hem
enerji tasarrufunu sağlayarak çevre kirlenmesinin önlenmesinde hem
de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır (Kafesçioğlu, R. ;
Gürdal, E).
Bu bağlamda kerpici ekolojik doğal bir malzeme sayarsak,
insanlığa saygılı, fiziksel çevreyi biyolojik, kültürel ve psikolojik
boyutlarıyla ele alan , yapının tasarımından yıkımına kadar tüm girdi
ve çıktılarının ekolojik sistemle uyum sağlıyabilen , çevreye zararsız
atık madde oluşumu sağlayan mimarlık türü denilebilir (İzgi, U.
1999). Kerpiçli malzemeden yapılmış yapılara dünyada tek ve çift
katlı yapılardan başka özgün yerel mimaride de örneklerle rastlamak
mümkündür (Acun, S; Güldal, E-2003).

Ülkemiz genelinde kerpiç sadece kırsal alanda değil
günümüzde artık modern yapılarda da kullanılmaktadır. Kerpiç yapım
sisteminde, yapının tasarım ve uygulaması sürecinde bazı noktalara
dikkat etmemiz gerekmektedir.
Kerpiç, toprak kökenli kil malzemesi olan saman ve tuz
karışımından elde edilebilen bir malzemedir. Doğadan tedarik
edilebilen malzeme olarak, günümüz yapılarında kullanılan demir,
çimento ve tuğlaya oranla çok enerji gerektirmediğinden kullanıcıya
ekonomik ve kolaylık sağlamaktadır. Kerpiç, kilden hazırlanan saman
v.b. bitkisel armatürlerle güçlendirilip çatlaması tüm duvarlarda
ilerlemesini önlemek ve köşe bağlantılarını güçlendirmek için (Sey,
1996) harcın, belirli boyut ve biçimde hazırlanan kalıplarla içine
dökülerek güneşte kurutulup sertleştirilmesiyle elde edilen kerpiç,
insan eliyle üretilen ilk standart, modüler yapı malzemesidir (Direk
Subaşı, Y; Kurucu, M-2009). Günümüz teknolojisiyle yarışamadığı
için kerpiç, ilave birtakım katkılarla( kireç, alçı v.b. gibi) deprem
performansı artırılarak daha güvenilir ve sağlam malzeme olarak
kullanıcıya güven aşılamaktadır.
2.1. Mimari Tasarım Sürecinde Kerpiç
Kerpiç malzeme doğru kullanıldığında yararlı ve ekonomik
olacaktır. Bu bakımdan kerpicin hazırlanış süreci ve tasarımda doğru
yer ve arazi seçimi son derece önemlidir. Aksi takdirde kerpiçden
mükemmel bir sonuç beklemek faydasız olacaktır. Tasarlanacak
yapının (tek katlı, iki katlı veya modern bir yapıda da olabilir) fazla
eğrisel yüzeyler ve çıkıntılara yer verilmemeli, mümkün olduğunda iyi
bir rijitlik sağlanması bakımından kare veya dikdörtgen yapılarda
kullanılmasına özen gösterilmelidir. Kerpiçli yapıda taşıyıcı görevini
üstlenen dış duvarların en az 50 cm, taşıyıcı iç bölmelerin en az 30 cm
ve taşıyıcı olmayan iç bölmelerin ise en az 15 cm olması
gerekmektedir. Kerpiç dış taşıyıcı duvarın 4m den fazla olmamasına,
yatay aksların mümkün olduğunca birbirini tutmasına önem
gösterilmelidir. Bırakılacak kapı ve pencere boşluklarının 1. Ve 2.
Deprem bölgeleri için köşeden en az 1.5m, 3. Ve 4. Deprem bölgeleri
için en az 1m olmasına, boşluk ve doluluk oranlarının dengeli
dağıtılmasına dikkat edilmelidir. Çatıdan mümkün olduğunca kerpiç
malzemenin yağmurdan etkilenmemesi için saçaklar bırakılmalı,
rutubeti önleyici tedbirler alınmalıdır. Tasarım ve yapımla ilgili tüm
kurallar için TS 2514 ve 2525 e uyulmalıdır (Kafescioğlu. R; Güldal,
E.)

2.2. Uygulama Aşamasında Kerpiç
Tasarım sürecinden sonra, topografik koşullar veri alınarak
uygulanacak kerpiç yapı, yığma yapım sistemleri baz alınarak
yapılacaktır. Kerpiç malzeme hem taşıyıcı blok olarak yapı elemanı
olarak kullanılmakta hem de taşıyıcı dış duvarların, blokların üzerine
sıva malzemesi olarak kullanılmaktadır. Kerpiç sudan etkilenen bir
malzeme olduğundan su basman kotuna kadar kaba yonu, moloz taş
duvar önerilmekte, üzerine kerpicin devam etmesi sağlanmalıdır.
Temelden en az 1m yüksekliğine kadar taş duvar üzerine en az 10 cm
betonarme hatılı takip eden önceden hazırlanmış kerpiç bloklar
uygulanmalıdır. Kerpicin yağmur, kar ve donma olaylarından
etkilenmemesi için mutlaka kerpiç blokların üzerine sıva yapılmalıdır.
Kerpiç yığma yapım sisteminde blokların örgü düzeni çok önemlidir.
Taşıyıcı olan duvarlarda 1 tam blok ve blok başlangıçlarında ¾ tuğla
ebatında tuğla sıra dizisinde uygulanmasına dikkat edilmelidir. Kapı
ve pencere üstlerine uygulanacak hatılların boyutlarına, bloklara tam
oturmasına, ahşap veya betonarme olmasına özen gösterilmelidir.
Önceleri karaağaç olarak adlandırılan ahşap malzeme hatılın yerine,
daha sonraları çam ve kavak ağaçları almıştır (Öztürk, 2005). Bu
sayede kerpiçli yığma yapının statik ve yatay yükler karşısında
dayanım stabilitesi artacaktır.
3. Materyal ve Yöntem
Çalışmada Van Merkez ve kırsal kesimde bulunan yığma
yapılardan kerpiç malzemeden yapılanları seçilmiş, incelenmiş, 23
Ekim ve 9 Kasım 2011 Van depremi öncesi ve sonrasındaki
performansları incelenmiş ve gözlemlenmiştir.
Bu çalışmada giderek yok olmakla karşı karşıya kalmış
geleneksel eski kerpiç evlerin mimari yapısı ve ekolojik olarak ele
alınması, deprem performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Belirlenen evler, yerinde gözlem ve incelemeler neticesinde ele
alınmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Ayrıca bazı yöre insanları ile
karşılıklı görüşmeler yapılmak suretiyle bilgi edinilmeye çalışılmıştır.
İlk önerildiği süreçte en az beş geleneksel Van evi ve kentin birkaç
kırsal kesiminden seçilecek on civarında farklı yön ve özelliklerde
inşa edilmiş kerpiç yığma konut üzerinde incelemeler yapılması
hedeflenmesine rağmen, 2011 yılında Van kentinde ardı ardına
yaşanan iki büyük deprem sonucu ne yazık ki ayakta kalabilen
geleneksel Van Evi (kerpiç malzeme) sayısı azalmış ve zarar
görmüştür.

4. Bulgular Ve Tartışma
Bu çalışmada kerpiç malzemeden yapılan yığma sistemlerin
deprem öncesi ve sonrasındaki davranışları incelenmiş, aslında kerpiç
malzemenin günümüz teknolojik malzemeleri karşısında doğru yerde
ve doğru uygulandığında faydalı, ekolojik doğal bir malzeme, enerji
etkin bir yapı malzemesi olarak uzun yıllar etkinliğini sürdüreceği
düşünülmüştür. Bu sayede, hem mühendislerin hem de mimarların
yeni binaların yapım aşamasında problemlerin önüne geçmesine
yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu çalışmanın diğer bir amacı ise;
geleneksel kırsal mimaride yaygın olarak kullanılan kerpiç
malzemenin insanoğlu açısından yaşamsal ve yapısal konfor sürecini
incelemek ve gözlemlemektir. Bu nedenle Van İlinin değişik
semtlerinden kerpiçten yapılmış yığma konutlarından örneklerle
çalışma desteklenmiştir.
4.1. Kerpiç Yığma Yapıların Değerlendirmesi
Van’da konut mimarisi 20. yüzyılın başlarına kadar, tarihi
Van Kalesi’nin hemen güneyinde yer alan Eski Van Şehri içinde 1920
yılından sonra da, kalenin dışında gelişme göstermiştir. Genellikle bir
ve iki katlı olarak inşa edilen evler düz damlı ve kerpiç malzeme ile
bitişik nizamda inşa edilmiş olmasına rağmen sonrakş süreçte arazinin
genişliğinden dolayı ayrık nizamda yapılmıştır (Subaşı Direk; Öztürk
Ş., 2008).
Araştırmada ele alınan geleneksel Van evi, daha önce Van
Merkez Serhat Mahallesi’nde yer alan Öğretmen Hilmi Gürler Evi
olarak bilinen, günümüzde var olmayan evin birebir aynı plan ve
şekilde, aslına uygun olarak yapılmış reprodüksiyonudur (Öztürk,
2005). Bu ev, aslına uygun biçimde, iki katlı, ikiyüzlü, iki odalı, iç
sofalı, köşklü ve düz damlı olarak kerpiçten inşa edilmiştir. Oldukça
geniş bir arsa üzerinde inşa edilen evin güneyinde tandır evi yer
almaktadır. Geleneksel Van evi şeklinde olan bu konutun temeli, su
basman seviyesine kadar taş, duvarları da yaklaşık 70 cm kalınlığında
kerpiç malzemeden yapılmıştır. Günümüzde özellikle gelişmiş
ülkelerde ekolojik malzeme olarak kabul gören kerpiç, insan sağlığına
zarar vermeyen yapı malzemelerinden biridir. Nem dengelemesi, hava
alması, ısıyı koruması açılarından, bu malzeme yapı fiziği açısından
da olumlu özelliklere sahiptir.
Geleneksel Van evinin yönlenmesine bakıldığında, zemin
katta, giriş sağ odanın bir cephesi kuzeye, diğer cephesi ise doğuya
açılmaktadır (Bkz.şekil 2;şekil 5 ). Şekil 2’de yapının doğu yönünde
olan giriş cephesi görülmektedir.

Sonuç
Çalışmada Van Merkez ve kırsal kesimde bulunan yığma
yapılardan kerpiç malzemeden yapılanları seçilmiş, incelenmiş, 23
Ekim ve 9 Kasım 2011 Van depremi öncesi ve sonrasındaki
performansları incelenmiş ve gözlemlenmiştir (Şekil 1-2-3-4-5-6).
Bu çalışma kapsamında, Van Kalesi içindeki geleneksel Van
Evi ile Merkez Halilağa mahallesinde yer alan kerpiç yığma yapılar
incelenmiş, fotoğrafları çekilmiş olup kerpiç’ in deprem performansı,
yapısal konfor, doğal aydınlatma, ısı, nem, ses ve insan sağlığı
açılarından fiziki ortam şartları değerlendirilmiştir. Söz konusu
konular kapsamında, kerpiç’in modern teknoloji ürünlerinin yerini
tutmasa da, doğru yapıldığı ve uygulandığı sürece günümüz teknoloji
ürünleriyle beraber kullanılmasında sakınca olmadığı tespit edilmiştir.
En azından birlikte kullanılmasında hem ekolojik doğal malzeme
yönünden hem görsel estetik ve dayanım performansı açısından
irdelenmesi gereken ender malzemelerden birisi olduğu sonucunu
çıkarabiliriz.
Yapılan bütün bu ölçüm ve gözlemler sonrası, geleneksel
kerpiç Van evlerinde, ek önlemler, yalıtımlar olmadan kurallarına
uygun olarak yapılan yapılarda insan sağlığı ve yapısal konfor
açılarından istenen değerlere ulaşıldığı görülmektedir. Günümüz
konutlarında ise yapı fiziği ve yapısal konforları sağlamak için,
yalıtım, ek ısıtma sistemleri gibi önlemler dâhilinde ancak istenen
değerlere ulaşıldığı söylenebilir.
Teknolojinin gelişmesi yapı malzemesi pazarında olumlu
etkiler yaratırken yaşadığımız çevrenin de kirlenmesine neden
olmaktadır. İleri teknoloji ürünü olan çağdaş yapı malzemelerinin
üretiminin, çevre sorunlarının ortaya çıkmasında büyük rolü vardır.
Bu malzemelerin sadece üretim aşamasında değil yapılarda kullanımı
ve tüketimi sırasında da yaşam döngülerinin her aşamasında çevre
üzerinde bir etki yaratırlar. Bu durumda, gelecek nesillere yaşanabilir
çevreler bırakmak için çevre kirlenmesini önleyecek tedbirlerin
alınması kaçınılmaz olmaktadır.
Ekolojik doğal bir yapı malzemesi olan toprağın, çeşitli yapım
teknikleriyle kaynaştırılmış ve doğru üretilmiş bir kerpiç malzemenin
geleneksel
ve
modern
yapım
sisteminde
kullanımının
yaygınlaştırılması sadece bizim değil tüm dünya geleceği için çok
önemlidir. Gelecek kuşaklara yaşanabilir çevreler bırakmak adına,
yapı üretim sisteminde sadece dayanıklı malzemelerin değil aynı
zamanda çevreye duyarlı, geri dönüşümü olan az enerji tüketen ve
hesaplı malzemelerin seçilmesi gereklidir.

Şekil 1: Eski Cezaevi Cad. Uzun Sk.ta kerpiç yapı

Şekil 2: Van Kalesi’ndeki eski Van Evi

Şekil 3: Sıhke Caddesinde kerpiç yığma yapı

Şekil 4: Uzun Sk.taki kerpiç yığma yapı

Şekil 6: Eski Cezaevi Cad. 2011 depreminde
zarar gören kerpiç yapı

Şekil 5: Van Kalesi’nde yer alan kerpiç yığma yapı
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